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30. ročník Blatenských listů končí. Těšme se spolu na ten
už jednatřicátý v příštím roce
Děkujeme všem čtenářům a občanům Blatné
za přízeň v roce 2019. Děkujeme za spolupráci
Městu Blatná, Centru kultury a vzdělávání,
Technickým službám, všem inzerentům a také
Blatenské tiskárně. Tradičně najdete v tomto čísle
kalendář s naším společným přáním a věříme, že
Vám Vaše plány v roce 2020 vyjdou.
Hodně zdraví a spokojenosti v roce 2020
přejí Blatenské listy.
První číslo příštího ročníku vyjde 17. 1. 2020.

Marie Štíchová

ZM

Vánoční bohoslužby

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

Číslo 22 / strana 2

Blatná 20. prosince 2019

ktuality
Předvánoční vzpomínka
Třetího listopadu slavila MŠ Šilhova
čtyřicáté páté narozeniny. Příjemné setkání
současných i bývalých zaměstnankyň v laskavém a přátelském duchu. Bohužel pro
všechny z nás velmi bolestné. Přestože se nás
sešlo přes třicet, jedna židle zůstala prázdná.
Pár dnů před třetím listopadem navždy odešla
naše drahá kolegyně Miloslava Machovcová.
Dáma s velkým srdcem.
Téměř dvacet let řídila Šilhovku s neutuchajícím elánem, který předávala plnou náručí
celému svému okolí. Nebyla jen respektovanou ředitelkou, byla nám kamarádkou, člověkem se stále připravenou pomocnou rukou
a nekončícím optimismem. Bylo s ní veselo.
Měla radost ze života, z rodiny, z vnoučat.
Měla radost, když její okolí mělo radost. Přála
bych každému, aby se ve svém životě potkal
s takovou šéfovou, jakou nám Miluška byla.
Patří jí velký dík, ke kterému se jistě přidá
mnoho lidí, jimž také vstoupila do života.
Její náhlý odchod je pro nás velmi bolestný a nepochopitelný.
Za všechny kolegyně ,které budou stále
vzpomínat
bývalá ředitelka MŠ V. Přerostová

Chovatelská výstava
Ve dnech 4. a 5. 1. 2020 se uskuteční
v chovatelském areálu nábřeží Dukelské
již 21. zimní výstava výletků holubů,
králíků, drůbeže – s ukázkou exotického
ptactva.
Výstava bude otevřena pro veřejnost
v So od 13 do 17 hod.
a v Ne od 8 do 12 hod.
Po oba dny bude zajištěno občerstvení.
Na výstavu Vás srdečně zvou členové
ZO ČSCH Blatná, předpokládaný počet
zvířat cca 600 – 700 ks.

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

HOJ, TY ŠTĚDRÝ VEČERE, TY TAJEMNÝ SVÁTKU…
Doba adventu pomalu končí. S první vycházející hvězdou na Štědrý den začínají tak
dlouho očekávané Vánoce. Vánoční svátky
jsou opředeny řadou pověstí a kouzel. Štědrý
večer je jedním z nejmagičtějších dní v roce.
Řada lidových zvyků pochází ještě z předkřesťanské doby. Kolem roku 1400 popsal
benediktinský mnich Jan z Holešova sedm
hlavních českých lidových zvyků štědrovečerního dne.
Byly to: půst, pohoštění a almužna, obdarovávání zabalenými dary, podávání bílého
pečiva ( pravděpodobně vánočky), pojídání
a krájení ovoce, chození na koledu a karneval masek, kladení slámy na podlahu kostelů
a příbytků.
Byl si vědom, že některé z nich pochází
ještě z pohanské doby. Učený mnich silně kritizoval některé zvyky, o kterých prohlašoval,
že je lidem našeptal sám „ďábel“ - z touhy
po majetku poznat svoji budoucnost a posílit
moc kouzel právě o Štědrovečerní noci.
Dodnes řada z nás dodržuje některé
zvyky a v posledních letech začínají být opět
velmi oblíbené: házení střevíce, pouštění
ořechových skořápek – lodiček, lití olova,
rozkrajování jablíčka, dodržování tradičních
jídel, krmení zvěře a ptactva, zpívání koled
a mnohé jiné. Odlišením tohoto svátečního
dne od ostatních si tak zachováváme jeho
kouzlo v našich srdcích od prvních dětských
krůčků po celý život.
ZIMA MOKRÁ NEBO PŘÍLIŠ MRAZIVÁ,
VŠEMU POLNÍMU JEST ŠKODLIVÁ
HUSTÝ KOŽICH ZAJEČÍ, ZIMA BÝVÁ
NEJVĚČÍ
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KOUZLO PŘÍRODY A ČESKÉ VÁNOCE
Ještě zítra pokračuje náš vánoční
prodej na tř. J. P. Koubka 3. Pokud jste
nás nestihli navštívit, máte možnost cca
do 16.00 hodiny. Potřebujete-li ještě nějaký dárek, můžeme vám nabídnout jako
novinku ručně vyráběné nalepovací šperky.
Do konce roku budeme mít otevřeno
také příští sobotu 28. prosince od 9.00
do 14.00 hod. Tímto dnem tak uzavřeme
již 21. rok naší existence. V příštím roce
2020 nás čeká 22. rok v Blatné. Uvidíme,
zda nám magické dvojky budou příznivě
nakloněny.

www.lidove-remeslo.cz obchod@lidove-remeslo.cz 736765747
Všem našim zákazníkům, ale i všem občanům Blatenska přejeme krásný, šťastný
láskyplný rok, ve kterém se vám splní i ta
nejtajnější přání.

Eva Fučíková, lidové řemeslo

Došlo po uzávěrce:
Na webu Blatenských listů též
najdete inzerát
VISHAY ELECTRONIC,
závod blatná

Poděkování a přání do nového roku 2020
dovolte mi, abych touto cestou poděkovala všem dárcům, dobrovolníkům, zaměstnancům Města Blatná a jeho příspěvkovým organizacím, Technickým službám a Blatenským
listům za perfektní spolupráci v uplynulém roce a popřála všem do nového roku pevné
zdraví, hodně štěstí a úspěchů v soukromém i pracovním životě.
Hana Baušová
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Z právy

z radnice
OZNÁMENÍ

Vážení občané,
v závěru roku 2019 bude změna provozní doby MěÚ Blatná v tyto
dny:
23. 12. 2019 pondělí
31. 12. 2019 úterý

7:30 – 12:00
7:00 – 12:00

13:00 – 15:00

Děkujeme za pochopení a přejeme všem klidné Vánoce a v novém
roce hodně zdraví a spokojenosti.
Ing. Simona Sedláčková
tajemnice MěÚ Blatná

Změny v jízdních řádech –
doplnění informace
V minulém čísle Blatenských listů jsme zveřejnili podrobnosti
o nových vlakových a autobusových jízdních řádech, vč. informace
o zrušení vlaku z odpolední směny do Tchořovic a Kasejovic, který
odjížděl z Blatné ve 22,30 hod.
Po uzávěrce minulého vydání jsme od Jihočeského koordinátora
dopravy (JIKORD) obdrželi informaci, že pro obyvatele Tchořovic
bude zrušené spojení od 15.12. částečně nahrazeno autobusem, který
odjíždí v sudé týdny ze zastávky Blatná, Palackého ve 22,25 hod. směr
Mladý Smolivec, Radošice. Tento spoj pojede z Blatné přes Hajany
a Kocelovice do Lnář, odkud se vrátí zpět do Tchořovic, kde otočí
a bude pokračovat do Lnář, Mladého Smolivce a Radošic. Pro obyvatele Kasejovic zrušené večerní spojení bohužel nijak nahrazeno nebude.
Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná

Informace z 9. zasedání
Zastupitelstva města Blatná,
které se konalo dne 11. prosince 2019

Na zasedání bylo přítomno 14 zastupitelů, 1 zastupitel omluven.
ZM po projednání
● schválilo uzavření „Dodatku č. 7 ke Smlouvě o zajišťování sociálních
služeb“ dle upraveného návrhu
● schválilo rozpočtová opatření č. 67/19/Z – 80/19/Z dle předloženého
návrhu, vzalo na vědomí zápisy z jednání ﬁnančního výboru ze dne
18. 11. 2019 a 02. 12. 2019
● schválilo upravený návrh rozpočtu města na rok 2020, v příštím roce
se počítá s příjmy ve výši 203 mil Kč, s výdaji ve výši 222 mil Kč,
rozpočet byl tedy schválen jako schodkový s výší schodku 19 mil Kč
● schválilo střednědobý výhled rozpočtu města Blatná 2021 – 2023
dle předloženého návrhu
● vydalo obecně závazné vyhlášky města: č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, č. 4/2019, o místním
poplatku ze psů a č. 5/2019, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
● schválilo další postup v souvislosti s návrhem Prohlášení vlastníka
o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k bytovým
jednotkám
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● schválilo záměr darovat části pozemků v souvislosti se stavbami
komunikací v k.ú. Blatná dle předloženého návrhu
● schválilo záměr prodeje části pozemku v k.ú. Blatná dle upřesněného návrhu
● schválilo záměr směny části pozemku v k.ú. Blatná dle předloženého
návrhu
● schválilo prodej části pozemků v k.ú Blatná dle předloženého návrhu
● schválilo výhradu vlastnického práva k upevněnému zařízení dle
předloženého návrhu
● schválilo výmaz předkupního práva z veřejného seznamu (z katastru
nemovitostí) k pozemku v k.ú. Blatná dle předloženého návrhu
● vzalo na vědomí kontroly KV ZM Blatná dle předložených protokolů
● schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace do výzvy Ministerstva
pro místní rozvoj ČR v rámci programu Podpora rozvoje regionů
2020, podprogramu Podpora obcí s 3001 – 10000 obyvateli, dotačního titulu 117D8220B Podpora obnovy sportovní infrastruktury
na akci „Vybudování školního hřiště u kuželny pro ZŠ T. G. Masaryka Blatná“
● schválilo Strategický dokument smart city Blatná „Blatná – moderní
a chytré město“
Další zasedání zastupitelstva se uskuteční dne 26. 02. 2020.
Ing. Simona Sedláčková - tajemnice MěÚ Blatná

Vážení spoluobčané,

novela veterinárního zákona, kterou Senát schválil 16. srpna
2017, počítá s povinným čipováním psů v České republice od
1.1.2020.
Z pohledu Městské policie se jedná o velmi užitečnou povinnost.
Pokud dojde k odchycení zatoulaného psa, pomocí čipu můžeme
rychle zjistit majitele a toho poté v co nejkratší době předat zpět
majiteli.
Novela zákona počítá s povinným čipováním, neřeší však bohužel již následnou registraci čipů. Neexistuje jeden centrální registr
čipů, ale je možno psa zaregistrovat v několika různých registrech.
Tudíž se bohužel může stát, že pes bude čipovaný, zaregistrovaný
v některém z registrů, ale nám se přesto nepodaří číslo čipu dohledat.
Případně nebude mít čip registrovaný nikde. Proto bychom Vám
chtěli nabídnout následující službu:
Přijděte s doklady o čipování Vašeho psa na služebnu Městské
policie Blatná a psa i číslo čipu zaevidujeme do naší evidence. Budeme k tomu potřebovat doklad o načipování s číslem čipu, jméno,
příjmení, datum narození, bydliště a telefonní kontakt na majitele
– toto z důvodu rychlého kontaktování majitele. Je možné u nás
zaregistrovat i psy z okolních vesnic, pokud se může stát, že by
mohl utéci na katastrální území města Blatná.
Náš registr není dostupný z internetu, jedná se pouze o evidenci
Městské policie Blatná pro účely odchytové služby, tudíž nehrozí,
že by Vaše údaje mohla vidět jakákoliv nepovolaná osoba.
Toto není povinnost, jedná se o službu, kterou Vám nabízíme
pro případ ztráty Vašeho psa, pro jeho urychlené navrácení.
Roman Urbánek – vedoucí strážník MP Blatná

Příjemné prožití vánočních svátků
a v novém roce především zdraví, lásku
a spokojenost
Vám přejí
Bc. Kateřina Malečková
starostka města Blatná

Pavel Ounický

místostarosta města Blatná
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Zprávy

TS Blatná

Svoz komunálního odpadu
v Blatné
O vánočních svátcích (52. týden roku 2019)
SVOZY PROBĚHNOU BEZE ZMĚN,
TEDY I O SVÁTCÍCH

Ročník 30 (40)

Milion chvilek
I v Blatné jsme se sešli 16. 12., abychom jako v ostatních 200
městech po celé republice podpořili vizi Milionu chvilek a dali
najevo CO CHCEME:
1. Chceme mít politiky, kteří respektují demokratická pravidla
a instituce, nelžou, nekradou, nestraší a nejsou ve střetu zájmů.
2. Chceme být občany, kterým záleží na druhých lidech, zajímají
se o stav společnosti a převzali za ni svůj díl zodpovědnosti.
3. Chceme žít v zemi, v níž se daří svobodě a spravedlnosti, má
zdravou krajinu a kde každý může žít beze strachu, důstojně a rád.

Na konci roku 2019 a na začátku roku 2020
úterý 31. 12. –

SVOZ PROBĚHNE BEZE ZMĚN

středa 1. 1. –

SVOZ NEPROBĚHNE, ODPAD BUDE
SVEZEN VE ČTVRTEK 2. 1.

Vážení občané,
chtěli bychom Vám poděkovat za spolupráci v letošním roce.
Vážíme si spolupráce při čištění města včetně zimní údržby, také
za pomoc při údržbě veřejné zeleně a u dalších činností, které pro
město Blatná zajišťujeme.
Věříme, že tato přínosná spolupráce bude pokračovat i v následujícím roce.
Také Vám děkujeme za trpělivost, se kterou jste snášeli různá omezení vyplývající ze stavebních a rekonstrukčních prací
ve městě.
Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a do nového
roku hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
kolektiv zaměstnanců Technických služeb města Blatné, s. r. o.

Prodejní doba
v období od 20.12.
2019 do 2.1.2020
Prodejna výrobků
(u vjezdu na sádky)
Pátek
20.12. 8,00-10,30 11,00-15,30
Sobota 21.12. 8,00-10,30 11,00-14,00
Neděle 22.12. 8,00-10,30 11,00-14,00
Pondělí 23.12. 8,00-10,30 11,00-15,30
Úterý 24.12.
zavřeno
25.-26.12.
zavřeno
27.12. a 30.-31.12.
inventura
1.1. 2020
zavřeno
2.-3.1.2020
8,00-10,30 11,00-14,00

Prodejna živých ryb
(zadní část sádek)
9,00-12,00
9,00-12,00
9,00-12,00
9,00-12,00
9,00-11,00

13,00-16,00
13,00-16,00
13,00-17,00
13,00-17,00

Živý kapr I. tř. 81,- Kč/kg, kapr výběr 89,- Kč/kg
Už brzy vůně cukroví
každičký kout provoní
a rozezní se koledy –
– tak přeji hodně pohody

Hanka Merhautová - Hančiny dobroty

AKCE chlazený kapr VAC balený
(od 20.12. do 23.12.)
Kapr půlený chlazený
Kapr ﬁlet bez kostí – prořezaný chlazený
Kapr půlený bez kůže chlazený
Kapří vnitřnosti chlazené mix
Hlavy z kapra chlazené

150,- Kč/kg
250,- Kč/kg
180,- Kč/kg
240,- Kč/kg
40,- Kč/kg

Přejeme všem našim zákazníkům šťastné a veselé Vánoce
a dobrou chuť s blatenským kaprem na štědrovečerním stole.
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…PŘEDVÁNOČNÍ TĚŠENÍ…
Je poslední měsíc v roce, prosinec. Na jeho konci nás čeká změna
čísla v letopočtu, kterému většinou přisuzujeme nové začátky, dáváme
si předsevzetí o tom, že v roce následujícím uděláme řadu věcí jinak
a budeme lepší. A že příští prosinec nebude hektický. Jenže ono je
toho tolik, co bychom v předvánočním shonu chtěli, my dospěláci,
stihnout. Pro děti však začátkem prosince nastává doba těšení. Je celá
prosvícená plamínky svíček, provoněná esencemi, které jindy v roce
neucítíme, propletená tajemstvím. I já si pamatuji, jak jsem se celé
dlouhé týdny nemohla dočkat, malovala jsem si čárky, pečlivě jsem
je přepočítávala a pěkně jednu po druhé umazávala, abych zřetelně
viděla, jak se ten vytoužený den už blíží.
Co trvá nejdéle? Těšení. Čeho je tedy třeba si nejvíce užít? Těšení.
Někdo se těší na dobroty, které se postupně začínají doma objevovat,
někdo se těší na pohádky a všichni se těší na dárky. V dětském světě
je tolik příležitostí k těšení! Nám dospělákům prosincové dny letí,
ale pro děti se čas loudá a cesta směrem k Vánocům vůbec neutíká.
Společně s dětmi z Mateřské školy Šilhova jsme si těšení na Vánoce užívali formou her, vyrábění, tvoření z keramické dílny, ukázkou
vánočních tradic a zvyků, zpěvem koled a vánočních písní, výrobou
dekorace do tříd, šaten, výrobou „lodiček“ ze skořápek, hledali jsme
vánoční poklad na zahradě, návštěvou vánoční výstavy v ZŠ TGM,
vánočními dílničkami v ZŠ TGM, návštěvou Domova pro seniory
při společném vystoupení s dětmi ze ZŠ JAK, zpíváním u vánočního
stromu.
V mateřské škole i my učitelky zapomeneme, jak měsíc prosinec
rychle utíká. Děti nás učí v sobě najít to malé dítě, které v každém
z nás bezpochyby je a užívat si tu pravou pohodu a kouzlo adventního
období, tak jako ony.
Do nového roku 2020 hodně zdraví, štěstí, pohody a pracovních
úspěchů
přejí rodičům a dětem zaměstnanci MŠ Blatná, Šilhova.
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H. Petlánová - MŠ Blatná, Šilhova
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pĤsobící na trhu již více jak dvacet let,
Vám touto cestou nabízí zajištČní
ostrahy Vaší nemovitosti prostĜednictvím pultu
centrální ochrany za pomoci vlastních zásahových
vozidel, vþetnČ možnosti montáže elektronického
zaĜízení.

Vánoční vyrábění v ZŠ TGM

Vánoční vystoupení v Domově pro seniory







1HYiKHMWH
=DYROHMWHSLãWH
$NFHSUYQtPČVtFHVWĜHåHQt]GDUPD

PRELO
HPDLOJDUDQFH#ZRF]
ZZZJDUDQFHSLVHNF]

Číslo 22 / strana 6

Vánoční přemítání

Probíhá adventní čas, čas, kdy se rozsvěcují svíčky na adventním věnci a odpočítává
se tak čas do příchodu Štědrého dne. V pozůstalosti svého otce jsem nalezl článek,
který se, dle mého názoru, k této předvánoční
době hodí. Otec zde vzpomíná na Vánoce
a vánoční zvyklosti svého dětství, které prožil
v rodných Kocelovicích do kterých se po celý
svůj život rád vracel. Článek byl napsán v roce
1970, takže je již skoro 50 let starý. Přiloženou
fotograﬁi Paštického kostela pořídil pan Jiří
Simandl, který pro otce často fotografoval.
Snad článek po přečtení přispěje čtenářům
Blatenských listů k naladění předvánoční
atmosféry.
František Machovec

Vánoce pod Třemšínem
Jak krásný a milý je kraj pod Třemšínem
s hladinami četných rybníků, lány polí a luk,
lesů a lesíků! Podle zasloužilého umělce Ladislava Stehlíka je to kraj přetrvalých pěšin,
zapadlých hájoven i staré rybářské tradice,
kraj schoulený pod hradbami Brd a otevřený
k šumavským horám.
I v zimě – a zvláště o vánocích – má tato
čistá krajina pokrytá sněhem svoji krásu
a vznešenost. A tyto krajinné vlastnosti působily jistě i na rožmitálského učitele Jakuba
Jana Rybu, když skládal svoji půlnoční mši
„Hej mistře, vstaň bystře!“ Už to oslovení
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mistře je pro zdejší krajinu typické. Téměř
u každého panského dvora býval ovčín, jehož
správcem byl „mistr polní“. V graduále mše
jsou slova: „Ty pak, Ferdo, běž hned za háj,
vzbudíš celý Záleský kraj.“ Jelikož dnes říkají
tak starší lidé v Rožmitále, krajině za lesem
s vesnicemi: Hvožďany, Smolivec, Radošice,
Roželov a Vacíkov. „A ty, Jožko, jdi za horu,
Janku, svolej lidi v boru.“ Není vyloučeno,
že tím J. J. Ryba myslel lesnickou osadu Bor
v Nepomuckém revíru. V kredu zpívá sbor:
„Kdo pak dary ponese?“ Mistr odpovídá:
„Ty nám Tomek poveze.“ Příjmení Tomek je
typické pro Rožmitál, kde Tomkové bývali
povozníky.
Téměř z každé obce na Rožmitálsku –
nejvíce ovšem z Vranovic a Lázu – pracovalo několik horníků na Březových Horách.
Horníci dělali rádi jesličky. Ty však nebyly
vyřezávány ze dřeva, jak je viděli v Příbrami, ale vystřihávali je z papíru a podlepené
připevňovali na kousky zašpičatělých loučí,
aby se „betlémáci“ dali zapíchnout do mechu
nebo do jiné podložky. Skály napodobovali
tím, že pomačkali a zformovali „cukrpapír“,
který namazali nějakým lepem a pak posypali
rozmělněným leštěncem olověným, krystaly
vápence, barytu apod. Po založení jesliček
přikupovali každého roku nové archy, které
sice k dřívějším nehodily, ale to jim nevadilo.
Mívali často betlém přes celou stěnu světnice,
třeba i na třech schůdkách nad sebou. Pohyblivý, mechanický betlém však tu nikdy nebyl.
Slova Vrchlického básně Vánoce plně
vyjadřovala vánoční náladu v této krajině.
Po druhé světové válce tomu však tak není. Již
za války zmlkl v krajině hlas zvonů. Loňského
roku zazněly v krajině opět zvony březnické
a letos zazní po letech nad krajinou zvony
blatenské. Na sv. Tomáše – 21. prosince –
býval v Blatné vánoční trh. Býval vesničany
četně navštěvován. Byl-li sníh, ozýval se krajinou zvuk rolniček, neboť hodně hospodářů
přijíždělo do Blatné na saních, které dnešní
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mechanizace z krajiny úplně vytlačila. A tak
hlas tratících se rolniček patří minulosti.
Kdož by však nevzpomínal zvláště Štědrého večera, nejkrásnějšího to večera v roce!
Vždyť na Štědrý den, který se nám dětem
zdával pohádkou a zázrakem, znějí v našem
srdci všechny struny snivou a čistou mladostí.
Při vzpomínkách na dětské vánoce nemohu nevzpomenout pastýřů, kteří na Štědrý
večer vytrubovali u všech stavení v obcích
a dostávali koledu. Jak rádi jsme vyšli ze
stavení ven – třeba i do sněhu a za mrazu –
abychom slyšeli vytrubování pastýře nejen
v Kocelovicích, ale i v sousedním Hornosíně, zatímco v Zahorčicích si rádi vyslechli
vytrubování pastýře v Předmíři a Záhrobští
v Leleticích. Ve všech vískách v krajině pod
Třemšínem se ozývalo vytrubování pastýřů,
spojené s přáním šťastných a veselých vánoc.
Starý kocelovický pastýř přával těmito slovy:
“Pochválen Pán Ježíš Kristus. Já Vám přeji
šťastné a veselé vánoce, abyste je ve zdraví
strávili a menšími hříchy, většími radostmi
a po smrti pak se radovali tam, kde se Kristus
Pán raduje.“
Dnes, kdy není obecních chudých ani
obecních pastýřů, byl starodávný zvyk upraven podle místních poměrů. V Koupi, Záhrobí
a Hudčicích obchází stavení místní trubač,
obyčejně hudebník, do jiných vesnic – např.
Kocelovic přichází trubač odjinud. V některé
obci vyhrává místní rozhlas koledy a přání
předsedy MNV občanům, zatímco v jiných
obcích již tento zvyk vymizel. Štědrovečerní
večeři nelze si v této rybniční krajině představit bez kapra, ať v omáčce „načerno“ nebo
pečeného jako řízky.
Dnešní Štědrý večer je v krajině pod
Třemšínem opravdu bohatý. Četné zvyky
a obyčeje vymizely, avšak ozářené stromky
v rodinách stále působí silou lásky a míru,
který si jistě všichni lidé dobré vůle přejí.
F. Machovec, prof. Gymnasia, Strakonice

Informace o přijímání žádostí do domova pro seniory

Vážení spoluobčané,
v současné době se množí
dotazy, jak to „vlastně chodí“
při přijímání nových klientů do domova pro seniory.
Z medií všichni vnímáme nedostatek volných
míst, stejně tak je tomu i v našem domově.
Tento rok se nám neuvolnila ani polovina
míst, která jsou k dispozici obvykle. Zvyšuje
se věk, zlepšuje zdravotní péče a potřebnost
pobytové služby roste.
Proces přijímání žádostí je dán zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Žádost
je třeba podat písemně na formuláři k tomu
určeném. Ten si žadatel může vyzvednout
přímo v domově pro seniory nebo jej nalezne na webových stránkách domova, kde
je ke stažení v sekci „žadatelé“. Přijímáme
pouze AKUTNÍ žádosti osob, které potřebují
poskytovat sociální službu. Naše služby jsou
určeny:
 Seniorům starším 60 let, převážně z Blatné
a obcí ORP, potažmo Jihočeského kraje

 Seniorům, kteří nemají dostatek fyzických
nebo psychických sil, aby mohli zůstat
v domácím prostředí sami, za pomoci blízkých nebo za pomoci dostupných terénních
sociálních služeb
 Seniorům, kteří potřebují vzhledem
ke svému zdravotnímu stavu celodenní
ošetřovatelskou péči
 Seniorům částečně nebo zcela imobilním
Ostatním, prozatím soběstačným seniorům
služby určeny nejsou. Z důvodu velkého počtu
žádostí není možné podávat žádost dopředu,
z preventivních důvodů.
Jednáním s žadateli nebo jejich rodinnými
příslušníky jsou pověřeny pouze sociální pracovnice. Ony také žádosti kontrolují, vedou
Evidenci žadatelů, žádosti ohodnotí bodově
(sociální situace žadatele, příspěvek na péči,
místo trvalého bydliště) a doplňují informace.
Posuzování žádostí zajišťuje Komise multidisciplinární tým, který tvoří vedoucí
zdravotně-ošetřovatelského úseku, obě sociální pracovnice, zástupce zřizovatele – vedoucí

sociálního odboru Města Blatná a ředitelka
domova. Komise se schází pravidelně jednou
měsíčně nebo aktuálně podle potřeby, pokud
se v zařízení uvolní místo. Volné místo je
obsazeno zpravidla do jednoho týdne. Z ekonomických důvodů není možné držet místa
neobsazená.
Za účelem zjištění aktuální sociální situace před zahájením poskytování služby se
provádí sociální šetření, a to zpravidla v místě
pobytu žadatele (domácnost, nemocnice,
léčebna apod.). Návštěvu provádí vedoucí
zdravotně-ošetřovatelského úseku nebo její
zástupce společně se sociální pracovnicí.
Jestliže zdravotní stav žadatele dovoluje
setkání v domově pro seniory, je tato forma
preferována - žadatel se může seznámit s životem v domově, prohlédnout si pokoj a ostatní
společné prostory.
V případě volného místa je žadatel vyzván
k zahájení poskytování služby a je s ním
podepsána Smlouva o poskytování pobytové
služby.
Mgr. Hana Baušová
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Povídání o lesích, strojích a Karlu Gangloffovi
Naše lesy jsou v krizi. To ví každý. Co
ale stálo na začátku moderního lesnictví
v 19. století?
Jaké problémy museli lesníci řešit tehdy?
O tom vypráví příběh jedinečného lesmistra
a vynálezce Karla Gangloﬀa.
Karel Gangloff (1809
- 1879) pocházel z Prahy,
ale už v mládí se rozhodl
zasvětit svůj život lesnictví. Po studiích nastoupil
do služeb pražských arcibiskupů, působil v Rožmitále, později v Červené ŘeKarel Gangloﬀ
čici. Pro své obdivuhodné
matematické nadání se kromě práce lesmistra
pustil i do vynalézání přístrojů a pomůcek,
které měly usnadnit práci v lese a s lesem.
Vznikly tak jeho dendrometry, kubírovací
hole, planimetry i stroje na zpracování dřeva.
V závěru života se vrátil zpět do Rožmitálu. Oženil se s o více než třicet let mladší

Františkou Ulbrichovou a společně pečovali
o Gangloﬀův nejúspěšnější vynález – šindelku. Stroj na výrobu řezaného a hoblovaného
šindele byl z Rožmitálu vyvážen do celého
světa, chránilo ho několik patentů.
Podbrdské muzeum v Rožmitále pod
Třemšínem připravilo na podzim 2019 výstavu věnovanou této zajímavé osobnosti. Je
k vidění až do konce ledna 2020. „Na výstavě
samozřejmě nemohla chybět Gangloﬀova šindelka. Rok jsme se ji pokoušeli najít po celé
Evropě, ale marně. Vznikla tedy její věrná,
funkční replika. Po zahájení výstavy nás ale
čekalo překvapení – ozval se nám majitel
ze Slovenska, že originální šindelku má a je
ochoten ji prodat. Rada města nákup schválila,
a tak jsme pro výstavu i pro sbírky Podbrdského muzea získali možná poslední exemplář
tohoto jedinečného stroje, který byl s jistotou
vyroben před 120 lety v Rožmitále,“ vypráví
kurátor výstavy Mgr. Rudolf Šimek. O významném objevu referoval i Český rozhlas.
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V úterý 14. ledna přijede kurátor Podbrdského muzea Mgr. Rudolf Šimek do Blatné.
V Kavárně v Podzámčí představí „Lesního
Archiméda“, jak se Karlu Gangloﬀovi přezdívalo, i blatenskému publiku.
Jaké změny znamenalo zavedení
moderního
lesního hospodaření v polovině 19. století? Čím jsou
Gangloffovy
Gangloﬀ - šindelka
vynálezy jedinečné a jak si vysloužil svou přezdívku? Dá
se na nalezené šindelce vyrábět šindel? A byl
Karel Gangloﬀ asketický samotář, nebo jeho
život skrývá nějaká překvapivá tajemství?
Přijďte si poslechnout přednášku Karel
Gangloﬀ – Lesní Archimédés v úterý 14.
ledna od 17 hodin v Kavárně v Podzámčí.
Vstupné dobrovolné, pořádá navíc z.s.

Blatenské „Lidušce“ přibyl letos na fasádní kabát sedmý křížek
Stárnou lidé, stárnou i budovy. Tento
odvěký životní proces se nevyhýbá nikomu
a ničemu. Takže i když Základní umělecká
škola v Blatné díky svému „fešáckému ohozu“
vypadá jako juniorka, ve skutečnosti oslavila
letos 70 let pozemské existence a zařadila se
mezi regulérní „architektonické důchodce“.
Inu, zdání někdy klame.

Tak významné jubileum nemohlo být
přehlédnuto a také přehlédnuto nebylo. To by
musel pánbůh odjet na dovolenou. Stávající
ředitel ZUŠ Blatná Martin Škanta má sám
k tomuto „chrámu múz a tónů“ silný citový
vztah: „Vždyť já jsem tady od žákovských let
vyzkoušel čtyři hudební nástroje! Pro mého
tátu byla tahle škola prioritou a životním
posláním, já to mám nastavené podobně!“
vyznává se další v ředitelské dynastii Škantů.
Jeho otec Mgr. Josef Škanta držel „šéfovské
opratě“ dlouhých 28 let /1980- 2008/: „On se
od samého začátku snažil přiblížit okresním
měřítkům. Pak nasadil laťku ještě výš a dobyl i krajské ostruhy. V posledních 20 letech
už zaznamenáváme i republikové úspěchy,“
neskrývá nadšení Martin.
Když jeho otec nastupoval do funkce
ředitele blatenské „Lidušky“, docházelo tam
cca 100 dětí a prostory školy byly v katastrofálním stavu. Dnes je jejich počet čtyřnásobný

a podmínky pro výuku ideální: „Máme tři
oddělení - samozřejmě hudební obor, výtvarný obor a ještě taneční obor.“ Sešlo se to tak
„krásně“, že zrovna letos, když blatenská ZUŠ
sfoukla sedmdesát svíček na pomyslném narozeninovém dortu, šlo o nejnabitější rok v celé
její historii. A také co do dětských uměleckých
soutěží nejúspěšnější. „Podařilo se získat čtyři
umístění v ústředních kolech v různých soutěžích. Z toho dvě vítězství. To tu ještě nebylo,“
září Martin Škanta, který téměř čtyřicetileté
společné dílo dovádí k naprosté dokonalosti.
Co asi mohlo korunovat kulaté jubileum
hudební školy jiného než hudební program.
I když nejen ten. „Uspořádali jsme spolu
se Spolkem rodičů při ZUŠ Blatná v čele
s Radkem Šimsou slavnostní koncert žáků
ZUŠ. V jeho rámci účinkovaly školní soubory
Alban Eiler, H Band, Harryho ledvina, Blatenští dudáci, jazzové trio, ale také jednotlivci
a komorní hry /účastníci ústředních kol soutěže ZUŠ/. Tady je na místě vyzdvihnout roli
Spolku rodičů, který se na organizaci celé akce
podílel významnou měrou - a to především
ﬁnančně,“ říká muž na svém místě, který světu
umění dává vše.
Samozřejmostí byl i Den otevřených dveří
a přátelské posezení v hotelu Beránek. Tam
byli pozváni bývalí i současní učitelé. Dále
představitelé spřízněných organizací, včetně
zástupců Svazku obcí Blatenska a Města Blatná. ,,Také od nich k nám připutovala ﬁnanční
podpora,“ konstatuje fakta Martin Škanta.
Mezi pozoruhodné počiny ZUŠ Blatná
patřilo letos vystoupení souboru H Band
na Píseckých slavnostech, krásné představení
tanečního oboru Hledání země nezemě v blatenské sokolovně, úspěšné působení na soutěžích Flautování v J. Hradci a na Novohradské

ﬂétně, řada vystoupení na blatenském zámku
i strakonickém hradě a především Adventní
koncert na pražském staroměstském náměstí,
kam blatenští jezdí skoro patnáct let. Samozřejmostí jsou i charitativní projekty. „A aby
toho nebylo málo, dudácký soubor posílili
letos dva noví dudáci,“ dělá nadšenou tečku
za průřezem života na instituci mladých talentů blatenský „říďa“, kterému pod rukama
všechno jen kvete.
Jen jedno Martina na veškerých oslavách
mrzelo: „Že se to připravovalo tak dlouho
a pak během jediného dne všechna ta nádhera
tak rychle utekla,“ přiznává. ZUŠ Blatná při
příležitosti 70. výročí svého založení vydala
i informační Zpravodaj. Zároveň také drobné
dárky pro žáky, učitele a příznivce umění.
ZUŠ Blatná má vedle všech svých předností a zásluh také jeden výjimečný dar - sbližovat lidi různých názorů a vyznání. Protože
umění mluví jen jedním společným jazykem.
A to jazykem múz, kde není místo pro hádky

a nesnášenlivost. Proto by tahle majestátná
instituce měla mít něco na způsob „doživotní
imunity“.
/Další zajímavosti z historie blatenské
ZUŠ v prvním čísle Blatenských listů v roce
2020/. (Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda
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u l t u r n í k a l e n d á ř
4. – 5. 1. SO + NE

Akce
21. 12. SOBOTA | 20:00 |
KONCERT KAPEL
Hospoda Na Vinici
Funkce Šroubu, Commodore 64, Problems,
Libido Challenge

22. 12. NEDĚLE | 19:00 |
KOONDA HOLAA – KONCERT
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Kytarista kapely F.P.B. a baskytarista kapel
Pseudo pseudo a UJD představí ve svém
projektu Koonda Holaa jak hrát psychedelic country.

25. 12. STŘEDA | 20:00 |
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KOCERT KAPEL
Hospoda Na Vinici
Brkovice Boys (blues rock, Český Krumlov),
Nulový Dopad (funky rock, Plzeň) a UchO
(hardcover, Blatná)

26. 12. ČTVRTEK | 15:00 |
ŽIVÝ BETLÉM
Před kostelem Nanebevzetí Panny Marie
Přijďte pozdravit Ježíška a zazpívat koledy.

27. 12. PÁTEK | 15:00 |
VÁNOČNÍ KONCERT –
PĚVECKÝ KVARTET SYMFON
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Předprodej vstupenek IC Blatná a www.
ckvb.cz

VÁNOČNÍ KONCERT
PĚVECKÝ KVARTET SYMFON
27. 12. | 15:00
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Blatná
Předprodej | Infocentrum Blatná, www.kulturablatna.cz

21. ZIMNÍ VÝSTAVA ČSCH ZO
BLATNÁ 1
Areál ČSCH Blatná 1,
nábřeží Dukelské 1530
21. zimní výstava výletků holubů, králíků,
drůbeže s ukázkou exotického ptactva.
Otevřeno – 4. 1. | 13:00 – 17:00 |
5. 1. | 8.00 – 12:00 |
Pořádá ČSCH ZO Blatná 1

5. 1. NEDĚLE | 19:00 |
MATĚJ RAK – KONCERT
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

Kino
20. 12. PÁTEK | 20:00 |
STARWARS: VZESTUP SKYWALKERA
Sci-Fi/dobrodružný/akční/fantasy | USA
2019 | 155 min. | v původním znění s titulky
| 130 Kč |

22. 12. NEDĚLE | 15:00 |
TROLLOVÉ A KOUZELNÝ LES
Animovaný/dobrodružný/rodinný/fantasy
| Kanada 2018 | 90 min. | v českém znění
| 120 Kč |

3. 1. PÁTEK | 20:00 |
AMUNDSEN
Drama/dobrodružný/životopisný | Norsko/
Švédsko/Česko 2019 | 125 min. | mládeži
do 12 let nevhodný | v původním znění s
titulky | 120 Kč |

Knihovna
22. 12. NEDĚLE | 16:00 |
POJĎME SPOLU DO BETLÉMA
Vánoční příběh o narození Ježíška nejen
pro děti, ale i dospělé v podání divadla ToTeM. Představení doplněno dílničkou, kde
si můžete vytvořit papírovou loutku.
Pořádáme spolu s MAS Blatná.
Knihovna bude v době od 23. 12. 2019 do
1. 1. 2020 uzavřena. 2. 1. se s vámi těšíme
na shledanou.

LEDEN 2020
Čtenářský průzkum. Od ledna bude na
naše čtenáře čekat dotazník. Laskaví čtenáři budou moci odpovědět, se kterými oblíbenými autory by se rádi setkali v rámci
literárních večerů.

31. 12. ÚTERÝ | 20:00 |
SILVESTR S DJ M. ZEMENEM
Hospoda Na Vinici
Uzavřená společnost, nutná rezervace míst
na t.č. 775602094

1. 1. STŘEDA | 17:00 |
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
Náměstí J. A. Komenského

3. 1. PÁTEK | 9:30 – 10:30 |
BOOKSTART – S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA
Setkání rodičů s dětmi do tří let nad knihami a o knihách, tentokrát na téma „Kouzelné čtení s Albi tužkou“. Přihlášky na
knihovna@ckvb.cz, tel. 383311258. Kapacita je omezena.
Připravujeme spolu s MAS Blatná.
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Komunitní centrum
OTEVÍRACÍ DOBA V ZÁVĚRU ROKU 2019
27. 12. a 31. 12. | 9:00 – 17:00 |

PRAVIDELNÉ AKCE A PORADNY V KCAŽ
PŘEHLED TERMÍNŮ | www.ckvb.cz
INFORMACE | 604 723 646
603 395 160
| PILATES CLINIC A ZDRAVOTNÍ
CVIČENÍ
| REHABILITAČNÍ CVIČENÍ PRO
MLADŠÍ I STARŠÍ
| REHABILITAČNÍ A PROTAHOVACÍ
CVIČENÍ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ
A SENIORY
| NÁPRAVA ŘEČI
| KURZ PŘEDŠKOLÁČEK
| ZUMBA
| ÁJURJÓGA
| JAZYKOVÉ KONVERZACE
| ATELIÉRY
Suterén

2. 1. | 18:00 | Šperkování s Janou Halló

Výstavy
ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
MUZEUM VŠEMI SMYSLY
EXPOZICE MĚSTSKÉHO MUZEA
BLATNÁ
Interaktivní historie Blatné a Blatenska od
příchodu prvních lidí až po současnost.

23. – 26. 12. a 30. 12. – 1. 1.
je Městské muzeum Blatná zavřeno.

5. 10. – 30. 12. ÚT – PÁ | 9:00 – 17:00 |
PROLÍNÁNÍ
KCAŽ
Výstava fotograﬁí členů fotoskupiny Spektrum Blatná doplněné poezií Jitky Dolejšové a Františka Tylšara.

11. 11. – 31. 1.
JAN HÁLA: ZIMNÍ BLATNÁ
Galerie v Íčku, Infocentrum Blatná
Trhy před blatenskou věží, zasněžený kostel Nanebevzetí Panny Marie, ponocný
na třídě J. P. Koubka… Malým souborem
drobných perokreseb z depozitáře Městského muzea Blatná si připomeneme malíře Jana Hálu (1890 – 1959).

12. 11. – 31. 12. ÚT – PÁ | 9:00 – 17:00 |
MILAN ŘÍSKÝ
KCAŽ
Výstava představuje retrospektivu koncertních fotograﬁí posledních pěti let. Hudebně ji doplňuje playlist na Spotify, YouTube a Apple Music.

28. 11. – 2. 2. ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
MILAN JANÁČEK, LUCIE SCHOLLER
RUSKOVÁ, JOSEF SYNEK: BAREVNÉ
OPOJENÍ
Městské muzeum Blatná
Výstava obrazů od trojice blatenských ma-
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lířů, kteří v nedávné době oslavili významná životní jubilea, a pro které je barva zásadním výrazovým prostředkem.
Doprovodný program k výstavě
18. 1. SOBOTA | 15:00 |
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY
S JOSEFEM SYNKEM
Neformální setkání nad šálkem čaje s jedním z vystavujících malířů a kurátorkou
výstavy.
Vstupné dobrovolné

17. 12. – 16. 2.
ELIŠKA PODZIMKOVÁ – MALÝ PRINC
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Výstava koláží výtvarnice Elišky Podzimkové, která originálním způsobem ilustrovala
poslední české vydání Malého prince.

informace o(d) nás
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ – JARO 2020
Divadelní předplatné vám nabízí jedinečnou možnost setkat se s divadly a tvůrci z
celé ČR zde v Blatné a zaručuje vám stálé
místo v hledišti dle vašeho výběru.
Cena abonentní vstupenky 700/550 Kč
Předprodej v IC Blatná od 9. 12. do 17. 1.
2020.
Od 20. 1. 2020 k zakoupení vstupenky na
jednotlivá představení.
Na jaře roku 2020 jsme pro vás připravili
tato představení

19. 2. STŘEDA | 19:00 |
MARYŠA
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Nejlepší a nejslavnější české drama, vrchol
tvorby bratří Mrštíků a skvělý výkon Tomáše Töpfera. To je klasické dílo v podání
divadelního souboru A. Dvořáka Příbram.

Blatná 20. prosince 2019
příběhu se totiž neustále připomíná. Každá z jeho postav má svou pravdu a každá z nich by našla sobě podobnou i dnes.
Kolik lidí z různých důvodů popírá sebe
sama, svoje pocity, své touhy ve jménu cizích omezení a „dobrých úmyslů“, jež mu
vládnou, jimž dovolil, aby mu vládly – je to
snad málo současné? Ale je to ještě život,
anebo cesta do pekel?
Prožijte ten velký dramatický a očistný příběh s námi.
Hrají: Tomáš Töpfer, Helena Karochová,
Anna Fixová, Vladimír Senič, Daniela Šišková / Eliška Nejedlá, David Krchňavý, Eva
Miláčková, Kateřina Fixová, Helena Vondrušková, Martin Dusbaba
Režie: Milan Schejbal
Cena:
1. – 10. řada 250/200 Kč
11. – 20. řada 200/150 Kč

12. 3. ČTVRTEK | 19:00 |
CRY BABY CRY
Švandovo divadlo na Smíchově
Pět žen se v dnes populárním kurzu life
coachingu pokusí zjistit, jak by měly změnit svůj život.
Může nás ale vůbec někdo naučit, jak žít a
jak být šťastný? To je otázka.
Náš divadelně zrychlený kurz pod vedením kouče Luboše Veselého se o to pokusí.
Změnit svůj život přijdou Klára Cibulková,
Réka Derzsi/Eva Vrbková, Kristýna Frejová,
Bohdana Pavlíková a Blanka Popková, pod
režijním dohledem Martiny Krátké.
Komedie o tom, jak pět žen hledá návod na
štěstí.
Hrají: Michal Dlouhý / Luboš Veselý, Klára
Cibulková, Kristýna Frejová, Petra Hřebíčková/Bohdana Pavlíková, Blanka Popková, Réka Derzsi/Eva Vrbková
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25. 4. SOBOTA | 19:00 |
CARMINA VETERA
Pražský komorní balet
Komponované pásmo děl předních českých choreografů a tanečníků Petra Zusky
a Pavla Šmoka inspirované lidovými písněmi resp. tzv. etnickou hudbou. Jako jeden
z tanečníků se představí Dominik Vodička,
držitel prestižní Ceny Thálie za nejlepší
mužský výkon v kategorii Tanec a pohybové divadlo a společně s Veronikou Khek
Kubařovou vítěz soutěže České televize
StarDance 2019.

Ej lásko
Choreograﬁe: Petr Zuska
Hudba: Jiří Pavlica & Hradišťan (výběr písní z alba „Ozvěny duše“)

Fo(u)r One
Choreograﬁe: Petr Zuska
Hudba: indické, irské, arabské a židovské
balady

Musica Slovaca
Choreograﬁe: Pavel Šmok
Hudba: Ilja Zeljenka

Růže
Choreograﬁe: Petr Zuska
Hudba: Jiří Tichota & Spirituál kvintet (výběr písní z alba „Písničky z roku raz dva“)
Cena:
1. – 10. řada 250/200 Kč
11. – 20. řada 200/150 Kč

Česká televize © David Raub

Tragický příběh mladé ženy, kterou zničily
obecné konvence, rodinná a společenská
autorita, poslušnost, pravidla, jimž se nevzepřela byl poprvé uveden v Národním
divadle v květnu 1894 a od té doby prakticky nezmizela z jevišť. Byla adaptována
i pro balet, operu a rozhlas. Nadčasovost

Režie: Martina Krátká
Cena:
1. – 10. řada 350/300 Kč
11. – 20. řada 300/250 Kč

PF 2020
Centrum kultury a vzdělávání Blatná

kino | knihovna | muzeum | infocentrum | KCAŽ
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VZPOMÍNKA NA HÁLU
Od narození jednoho z nejznámějších blatenských rodáků Jana Hály uplyne v lednu
130 let. Jako malou vzpomínku na tohoto
malíře, ilustrátora a spisovatele připravilo
Městské muzeum Blatná malou výstavu v
Infocentru. Drobné perokresby z depozitáře muzea zachycují dávnou zimní Blatnou:
trhy před blatenskou věží, zasněžený kostel Nanebevzetí Panny Marie, ponocný na
třídě J. P. Koubka… Jan Hála (1890 – 1959)
se narodil v rodině blatenského pekaře.
Vystudoval Akademii výtvarných umění v
Praze a v roce 1923 navštívil se svým přítelem Karlem Hildprandtem poprvé Važec
na Slovensku. Civilizací nedotčená krajina
ho učarovala natolik, že tam přesídlil natrvalo. Po celý život maloval malebné prostředí podtatranského venkova s dřevěnými chalupami a jeho obyvatele.

SONETY
ŠPANĚLSKÉ LÁSKY

Koncert KPH | Zámek Blatná, Starý palác

I betlém zasadil do tohoto kraje. Papírový
Važecký betlém Jana Hály je též k vidění
v Infocentru a můžete si ho zde zakoupit
jako malou vzpomínku na slavného rodáka.
Pavlína Eisenhamerová
Městské muzeum Blatná

14. 1. ÚTERÝ | 19:00 |

EDITH
A MARLENE

Éva Pataki | Divadlo pod Palmovkou

24. 1. | 19:00
Sokolovna Blatná, divadelní sál
Předprodej | IC Blatná, www.ckvb.cz

OTEVÍRACÍ DOBA INFOCENTRA
V ZÁVĚRU ROKU 2019 A ZAČÁTKEM
ROKU 2020
30. 12. | 10:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 |
31. 12. + 1. 1. | ZAVŘENO
2. 1. | 10:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 |
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Autodoprava Petr Chvátal Blatná
Chlumská 1355 - 388 01 Blatná
+420 603 247 601
www.adchvatal.cz
ad.chvatal@seznam.cz
Zemní a výkopové práce, traktorbagr + otočný bagr
Dovoz kameniva, písku, betonu
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

Krásné Vánoce
a SUPER
nový rok
přejí cifršpióni z účetní
kanceláře
SUPER, s. r. o.

Space Solution s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH
I NEBYTOVÝCH OBJEKTŮ
NOVOSTAVBY
KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST

BLATNÁ

www.spacesolution.cz
+420 737 18 19 19

info@spacesolution.cz

Koukej, padá sníh!
Ale náš internet
nepadá.

Obdarujte se naším internetem
MLŀRG.ÏPÝV¯ÏQÝ
79QDY¯FRG.ÏNFHQÝLQWHUQHWX

Objednejte na telefonu:

774 257 568
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port
Válka nervů a mozkových buněk
u planoucího krbu. V Buzicích „nakopli“ zanedbávanou sportovní
disciplínu - šachy
Buzice - Nejen díky příjemnému teplu,
které onu sychravou listopadovou neděli vydával v buzické hospůdce „U Čiláka“ sálající
kamenný krb, se přítomné osazenstvo potilo.
Mnohem spolehlivěji odváděl z těl bezbarvou
tekutinu tichý lis mozkových buněk a masáž
nervů. Ačkoliv se v Buzicích nikdy šachy
výrazněji neprosadily, teď se partička nadšenců rozhodla jít takříkajíc „proti proudu“
a tenhle historický „milník“ napravit. Šachová premiéra se setkala s příznivou odezvou.
Napoprvé si to v „boji beze zbraní“ rozdalo
sedmnáct borců.
Hlavní slovo tady měl oprávněně Luboš
Severin z blízkých Skaličan. Nejenže se ujal
funkce vrchního rozhodčího, ale také ošetřil
celý turnaj po technické stránce. Jeho zásluhou byly k dispozici hrací hodiny, šachovnice
i černobílé armády. Mimoto je tento mládenec
natolik ostříleným a inteligentním šachistou,
že by notně potrápil i takové veličiny, jako
jsou Karpov a Kasparov. Svůj um a zkušenosti
předává dál, jen aby šachový duch v rodných
končinách rostl a sílil. „Trénuji jednoho
školáka, kterého šachy opravdu hodně baví
a projevuje logické myšlení a obdivuhodný
talent. Vím, že to není promarněný čas,“ poznamenává skromně Luboš. On sám závodně
„proháněl ﬁgurky“ celých osm let. „Dnes už
na to není tolik času,“ dodává s trochou lítosti
v hlase majitel mimořádné mozkové kapacity,
kterého do světa králů katapultoval výcvik ze
strany otce a dědečka.
Pozvání na buzický turnaj v šachu přijali
i výborní kombinátoři ze Záboří a Čečelovic,
kde našel tento tichý sport živnou půdu již
před mnoha lety. Pro buzické to byla opravdová čest. A fakt, že pan Josef Vydra sebou
přivezl dřevěný model „zábořské věže“,
o který se v jeho mateřské obci od roku 2005
sváděly urputné souboje černých a bílých
armád, jim málem vehnal slzičku do oka.
„Tuhle trofej vyrobil František Bašta z naší
vesnice a má pro nás velkou hodnotu,“ zdvihá
výstražně prst Josef Vydra, „Hrálo se o ní devět let, než se další ročníky turnaje přesunuly
do Čečelovic.“ Potom jeho pohled sklouzává
na mosazné štítky se jmény vítězů: „Rekord
držel Michal Guttwirth- stávající ředitel ZŠ
v Záboří. Dvakrát vyhrál náš Petr Pavlík. Roku
2009 dokonce připadla trofej žákovi- Davidu
Koutenskému. Závěrečný ročník opanoval
Zdeněk Křivanec z Hlupína. Když jsme přesedlali na velikonoční „Pohár Čečelovic“,
podařilo se v úvodním kole pro změnu vyma-
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tovat prvenství mě,“ usměje se
sympatický penzista a někdejší
zábořský starosta v jedné osobě.
Závěrem přidává ještě jednu
úsměvnou historku o „zábořské
věži“: „Když jsme tuhle tradici
zahajovali, poskytli nám azyl
v tamní kavárně. Jenže tehdy
místní myslivci střelili šest divokých prasat a jali se to v ten
samý den, v ten samý čas oslavovat právě v našem „teritoriu“.
Nejenže bylo po klidu, ale navíc
jsme s našimi šachovnicemi zůstali namačkáni jako sardinky.“
V Buzicích se to napoprvé
podařilo sehrát ve slušném čase.
Už v šestnáct hodin mohlo dojít
k vyhlášení výsledků a předání cen. Hlavní cenu, kterou
věnoval do turnaje hostinský
Petr Samec - velkou sklenici
utopenců si spolu s klasickou
lahví „šampáňa“ přivinul k hrudi buzický reprezentant Martin
Kubů. Podařil se mu husarský
kousek- neprohrál ani jednu
partii čili měl úplně čisté konto.
„Je pravda, že z jedné hry jsem
měl strach. Nevypadalo to pro
mě moc dobře,“ přiznal „zlatý
hoch“ krátce předtím, než stylově bouchl šampus a pohostil
celé okolí.
Onoho „džina“ na něho zpola vypustil protějšek jménem
Vladimír Maceška ze Sedlice.
Taktéž unikátní „myslivna“,
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která svému nositeli vedle šachu klestí cestu k vrcholu i v oblasti karet- zejména mariáše. Bronz tentokrát našel svůj cíl
v Luboši Severinovi, bez něhož by se turnaj neuskutečnil.
Sladká odměna v podobě dortu, který darovala organizátorům sympatizující majitelka obchůdku „Levandule“
z Blatné, čekala na tři nejmladší účastníky turnaje.
Ledy se hnuly a Buzice mají zase novou kratochvíli.
Přehlížené šachy si vykopaly svou pozici. Snad si ji uhájí
i tváří v tvář populárnějším sportům.
(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda
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VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH TENISTŮ V TC VITALITY BŘEZNICE z.s.
V sobotu 16.11. 2019 se uskutečnilo
v TC Vitality Březnice z.s. tradiční slavnostní
vyhlášení nejlepších tenistů a tenistek klubu
z řad mládeže i dospělých. Celá akce,
podobně jako v loňském roce, byla pojata jako velké sportovně- společenské
show. V tenisové hale bylo vybudováno
velké pódium, na kterém se střídali
oceňovaní tenisté s rockovou kapelou
SCHUNKY v čele se svojí zpěvačkou
Amálií Veselou. Svoje hudební nebo
pěvecké umění předvedli také někteří
mladí tenisté nebo tenistky, jako např.
Libuška Fořtová, Sára Tešková, Karel
Tetaur a Nela Hanzlíčková. Moderátorské role se ujali tenisoví trenéři Jiří a David
Veselých ve spolupráci se svými kolegy
Oldřichem Motáněm a Vojtěchem Urešem.
Před zraky více než stovky diváků z řad
rodičů dětí, členů klubu a pozvaných hostů,

byly vyhlášeny 4 kategorie: TÝM ROKUMLÁDEŽ, TÝM ROKU- DOSPĚLÍ, HRÁČ
ROKU a HRÁČ KLUBU.

V kategorii TÝM ROKU- MLÁDEŽ
zvítězilo družstvo Babytenisu ve složení Ella
Smíšková, Nela Šináglová, Anna Kubátová,
Matyáš Motáň a Kristián Fořt. V kategorii
TÝM ROKU- DOSPĚLÍ zvítězilo „A“
družstvo dospělých ve složení Vojtěch Ureš,

Oldřích Kofroň, Radek Dobeš, Radek Michal,
Miloš Hybrant, Martin Smíšek, Filip Pešek,
Natálie Veselá, Pavlína Švejdová, Anna Smíšková a Aneta Veselá. V kategorii HRÁČ
ROKU si ocenění převzali Kristián
Šimek, Ella Smíšková, Nela Šináglová,
Sára Tešková, Petr Stichenwirth, Nela
Hanzlíčková a Anna Smíšková. V kategorii HRÁČ KLUBU byli oceněni Filip
Smíšek, David Hybrant, Tomáš Gjašík,
Adam Veselý a Kateřína Homolová.
Na závěr celého programu obdrželi
všichni diváci z řad dětí a mládeže čestnou medaili, poté proběhlo v tenisové
hale malé dětské disco a v kafeterii našeho klubu mohli všichni účastníci ochutnat
různé delikatesy v rámci večerního rautu.
TC Vitality Březnice z.s.
Stanislav Veselý
manažer klubu

Modernizace odborného vzdělávání ve Střední škole v Oselcích

V tomto roce pokračujeme v trendu modernizace školy a jako partneři Plzeňského
kraje realizujeme projekt ,,Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“.
Hlavním přínosem pro školu je modernizace výuky praktického vyučování a odborných předmětů díky pořízení autodiagnostiky,
strojů na obrábění dřeva a kovů, ale i gastronomických strojů (Celková dotace projektu
činí cca 5 500 000 Kč). Takto vybavené
odborné učebny a dílny odborného výcviku
poskytují žákům všech oborů větší možnost
uplatnění na trhu práce a škola má větší konkurenceschopnost mezi podobně zaměřenými
středními školami.
Na nových strojích pracují studenti maturitních uměleckořemeslných oborů: Uměleckořemeslné zpracování kovů a Umě-

leckořemeslné zpracování dřeva, ale i žáci
tříletých učebních oborů: Truhlář, Mechanik

opravář motorových vozidel (dříve název Automechanik), Opravář zemědělských strojů,
Umělecký kovář a zámečník.

Stroje umožňují našim žákům seznámit
se s novou autodiagnostikou, moderními
stroji na obrábění dřeva a kovů. Do odborných
předmětů je začleněna výuka programování,
rýsování výkresů na počítači, seřizování a práce na těchto strojích. Největší přínos spočívá
v jejich využívání při odborném výcviku.
Přijeďte se na nás podívat 11. 1. 2020
od 9 – 13 hodin, kdy se koná Den otevřených dveří. Rádi Vás provedeme a poskytneme veškeré informace o provozu i mimo dny
otevřených dveří - po domluvě na telefonním
čísle 371 595 168. Podrobné informace naleznete na www.stredniskolaoselce.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Ing. Miroslav Lávička, zástupce ředitele
Střední školy a Základní školy, Oselce

Jeden kamínek spustí lavinu aneb pátrání po Josefu Siblíkovi
Letos v srpnu jsme uveřejnili článek
o sbírkovém předmětu z Městského muzea
Blatná, a to o mlýnku s monogramy M. a S.
z roku 1895. Předmět byl významný především tím, že pocházel z rodiny Siblíků z Blatné stejně jako zakladatel muzea a amatérský
archeolog Josef Siblík. V článku jsme uvedli
několik mylných informací, které však přitáhly k muzeu pozornost jednoho z potomků
Josefa Siblíka, pravnučky Dagmar Hozové.
Ta nás ihned po otištění příspěvku navštívila
a informovala nás o dřívějším procesu hledání
stop po J. Siblíkovi započatém v roce 2013,
který měl vyústit v monograﬁi o jeho životě.
Prozatím jedinou knihou oživující paměť
na tohoto skromného velikána města Blatné
je životopis od Františka Hykeše z roku 1937.
I nám přišlo záhodno pátrat po stopách
J. Siblíka v záznamech, které doposud ne-

byly k tomuto účelu využity. Svou činnost
jsme v dílčích návštěvách archivů zahájili
již v roce 2014. Překvapily nás zejména
zápisy městské rady, ve které již v roce 1911
předestřel Josef Siblík podpořený děkanem
Msgr. Janem Pavlem Hillem a Ferdinandem
Hildprandtem plán založit muzeum. Touto
informací se kořeny muzea posunuly o celých 11 let. Také jsme odhalili, že se zajímal
o zvelebení celého města, takže navrhoval či
připomínkoval stavební úpravy. Další obrodná činnost byla patrná ve spolcích, jichž byl
členem. Z důvodů četnosti pramenů doposud
naše bádání neskončilo a určitě budeme
nacházet i další malé drobečky po Josefu
Siblíkovi.
Často si při tomto pátrání připadáme jako
lidojedi, neboť dle Marca Blocha by měl
být správný historik jako lidožrout, protože

v historii by jej měl zajímat právě člověk. Většinou se jedná o pozapomenutou osobnost,
která sice ve své době výrazně zasahovala
do veřejného života, ale čas a dějinné události
překryly její stopy. V tomto případě můžeme
s potěšením konstatovat, že Josef Siblík má
stále potomky, kteří na něj i na další pamatují.
Zářným příkladem je právě zmíněná Dagmar
Hozová, se kterou budeme i nadále spolupracovat, dokud nedovedeme dílo o Josefu
Siblíkovi ke svému zdárnému konci. Děkujeme touto cestou všem, kteří nám k tomuto
cíli pomáhají.
Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná

(Foto a kopie dopisu paní Hozové je na
webu BL).
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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

Sedl áček
Ê

Ê

žaluzie všech
typů

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

sítě proti hmyzu
Šilhova 756, 388 01 Blatná
Mobil: 606 212 353, 607 760 407
www.psinterier.cz

Kontakt na tel.: 602112400, 602132227
e-mail: info@elektromontaze-blatna.cz
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Čekanické peklo
Kdo projížděl ve čtvrtek 5.12.2019 Čekanicemi u Blatné, mohl být svědkem nevšedního setkání představitelů dobra s posly zla.
Na čekanické návsi se totiž objevilo samo
peklo i s obávaným Luciferem. Společnost
mu ovšem, kromě jeho čertovských pohůnků,
dělal i svatý muž Mikuláš a jeho doprovod
v podobě nebeských andělů. Čekaničtí připravili pro svoje nejmenší obyvatele, stejně
jako pro nejmenší obyvatele sousedních obcí,
Mikulášskou nadílku. Děti už z dálky viděly
vyzdobené peklo, hrající červenými barvami,

které podbarvovala pekelná hudba a rachot
řinčících řetězů. V jeho středu pak na trůnu
z kožešin seděl sám pán pekel, Lucifer, v jehož blízkosti skotačili a zlobili ostatní čerti.
Před vstupem do pekla se v kotli nad ohněm
vařila voda připravená pro největší hříšníky.
Děti však nevítali pekelníci, ale vlídný Mikuláš spolu s anděly, kterým děti pověděly
o svých hříších i zásluhách. Některé děti si
pro Mikuláše připravily i říkanku, která se jim
následně započetla k dobru a od Mikuláše dostaly vytouženou nadílku. Ti nejbojácnější dostali na cestu od andělů do ruky peříčko, které
je chránilo před čerty. Děti pak zkoušely svou

Božena Frková

odvahu přímo u Lucifera. Čertovští pohůnci
dali dětské hříchy na váhu a když se misky
vah výrazně vzdálily, musely děti na pohovor
za pánem pekla a vysvětlit mu, proč by si je
neměl nechávat v pekle. Až na několik výjimek děti přislíbily, že se polepší a z pekla byly
propuštěny. Ovšem s dohodou, že si je Lucifer
pohlídá a za rok hříchy znovu převáží. První
ročník čekanického Mikuláše, andělů a čertů
byl mimořádně vydařený a místní avizovali,
že příští rok bude v Čekanicích opravdu
horko, protože pekelná návštěva bude ještě
o kopyto větší! (Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda
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STAVEBNINY
ALBÍN VESELÝ

Jankovský

e-mail: albin.vesely@tiscali.cz

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

VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE

NABÍDKA

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








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

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

Hnědé uhlí BÍLINA - ořech I. a II., kostka
Brikety uhelné (UNION)
a dřevěné
DOPRAVA na místo určení
Iveco s hydraulickou rukou/Avie/Multicar
SKLÁDÁNÍ UHLÍ pásovým dopravníkem
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výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří
Otevřeno:
Po - ZAVŘENO
St - 8.00-14.00
Pá - 14.00-18.00

Út - 8.00-14.00
Čt - 8.00-14.00
So (lichý týden
pouze po dohodě)

Hajany 80 Tel.: 732 236 153 www.spanekvperi.cz
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Jeden kamínek spustí lavinu aneb pátrání po Josefu Siblíkovi
Letos v srpnu jsme uveřejnili článek o sbírkovém předmětu z Městského muzea Blatná, a to o mlýnku s monogramy M. a S. z roku 1895.
Předmět byl významný především tím, že pocházel z rodiny Siblíků z Blatné stejně jako zakladatel muzea a amatérský archeolog Josef Siblík.
V článku jsme uvedli několik mylných informací, které však přitáhly k muzeu pozornost jednoho
z potomků Josefa Siblíka, pravnučky Dagmar Hozové. Ta nás ihned po otištění příspěvku navštívila
a informovala nás o dřívějším procesu hledání stop po J. Siblíkovi započatém v roce 2013, který měl
vyústit v monografii o jeho životě. Prozatím jedinou knihou oživující paměť na tohoto skromného
velikána města Blatné je životopis od Františka Hykeše z roku 1937.
I nám přišlo záhodno pátrat po stopách J. Siblíka v záznamech, které doposud nebyly k tomuto
účelu využity. Svou činnost jsme v dílčích návštěvách archivů zahájili již v roce 2014. Překvapily
nás zejména zápisy městské rady, ve které již v roce 1911 předestřel Josef Siblík podpořený děkanem
Msgr. Janem Pavlem Hillem a Ferdinandem Hildprandtem plán založit muzeum. Touto informací se
kořeny muzea posunuly o celých 11 let. Také jsme odhalili, že se zajímal o zvelebení celého města,
takže navrhoval či připomínkoval stavební úpravy. Další obrodná činnost byla patrná ve spolcích, jichž
byl členem. Z důvodů četnosti pramenů doposud naše bádání neskončilo a určitě budeme nacházet
i další malé drobečky po Josefu Siblíkovi.
Často si při tomto pátrání připadáme jako lidojedi, neboť dle Marca Blocha by měl být správný
historik jako lidožrout, protože v historii by jej měl zajímat právě člověk. Většinou se jedná o pozapomenutou osobnost, která sice ve své době výrazně zasahovala do veřejného života, ale čas a dějinné
události překryly její stopy. V tomto případě můžeme s potěšením konstatovat, že Josef Siblík má stále
potomky, kteří na něj i na další pamatují. Zářným příkladem je právě zmíněná Dagmar Hozová, se
kterou budeme i nadále spolupracovat, dokud nedovedeme dílo o Josefu Siblíkovi ke svému zdárnému
konci. Děkujeme touto cestou všem, kteří nám k tomuto cíli pomáhají.
Josef Siblík, Růženka Siblíková, Vědunka Hozová,
Věroslav Hoza, asi 1927 (ze sbírky D. Hozové)

Dopis paní
PaedDr. Dagmar Hozové,
pravnučky J. Siblíka.

Petr Chlebec - Městské muzeum Blatná

Čerti na buzické tvrzi aneb Když se peklo v „peklo“ promění
Buzice - Takhle živo a rušno bylo na buzické tvrzi naposledy
v roce 1968, když zde režisér Hynek Bočan natáčel film „Čest
a sláva“. Tentokrát se ale čepovalo z jiného soudku. Do středověkého hrádku se nastěhovalo peklo. Vážně.
Po dlouhých 51 letech šlo o první veřejnou akci mezi zdmi této
zajímavé a romantické památky. S nápadem na projekt „Peklo“
přišel nynější nájemce tvrze Zdeněk Sedlák z Blatné. Zrealizovat
ho ale mohl jen díky tomu, že do toho s ním šel spolek „Modrásek“ z nedaleké Sedlice. „Dva měsíce trvající zabezpečování hradu jsme připravovali čtyři,“ prozrazuje nadšený milovník historie,
kterému tenhle kamenný klenot doslova učaroval, „V den „D“ tady
účinkovalo osmadvacet čertů a čertic. Pekelná show byla samozřejmě spojena s klasickou nadílkou. Tu malí návštěvníci po absolvování připravených soutěží v „Čertovské herně“ a projití dané
trasy dostávali u modrého stánku v podhradí výměnou za vydělané žetony.“ Soutěží byla celá řada- kreslení pekelníků na připravené papíry, stavění věže z maxikostek, koulení pneumatikami aj.
To pravé akční dobrodružství čekalo hned u hradní brány- sestřelování míčků dlouhým bičem. Neodolatelný půvab měl prototyp
fešáckého lapače duší v myslivecké kamizole, který husím brkem
zapisoval do tlusté
pekelné knihy hříchy.
„Pekelný architekt“ Zdeněk
Sedlák
zdaleka
neočekával takový
nával, jaký nakonec nádvoří zcela
pohltil. „Počítali
jsme tak se stovkou návštěvníků.
Ale nakonec jich
bylo tři sta. A to
musím „poděkovat“ ještě dalšímu
minimálně
stu
„dobráků“, kteří
se promotali okolo stánků dovnitř
zadarmo. Takové
vidíme obzvlášť rádi,“ utrousí uštěpačně Zdeněk Sedlák.
Kdo už dlouho neviděl frontu, mohl ji spatřit na nádvoří buzické tvrze právě při „Peklu“. Takhle dlouho se možná nestálo ani
na vůdce světového proletariátu V. I. Lenina a už vůbec ne na banány a mandarinky za socialismu. Zájem byl skutečně obrovský
a úspěch kolosální.
Start do nové éry buzické tvrze měl ovšem také nějaký ten
škraloup. Peklo se v „peklo“ proměnilo, když hned na začátku vyhořela elektrika. Tedy v peklo pro organizátory. „Nakonec jsme to
dali nějak do kupy, ale už to nebylo ono. Lidé zřejmě nic nepoznali, ale kvůli těmto nemalým technickým problémům „klekla“ i plánovaná venkovní produkce. Ani nasvícení interiérů hradu nebylo
kvůli elektrickému krachu rudě pekelné, jak jsem měl původně
naplánováno. Museli jsme se spokojit se znatelně světlejším odstínem,“ konstatuje tak trochu zklamaně Zdeněk Sedlák. Kvůli velkému počtu zájemců se musel dokonce zhostit osobně role vrátného a pouštět dovnitř masu po částech: „Naštěstí všechna náhradní
opatření byla přijata s trpělivostí a pochopením. Děti i dospělí si
to viditelně užívali. My jsme se snažili, aby uvnitř hradu byli kla-

sičtí staročeští čerti,a žádní rampušáci. Naším cílem bylo, aby ti
nejmenší neodcházeli domů s pláčem, ale se zážitkem,“ vysvětluje
nájemce tvrze. O přitažlivosti této akce svědčí i fakt, že sem vážili
cestu lidé z velkých dálek. „Přijeli návštěvníci z Karlových Varů,
Olomouce i Brna,“ potvrzuje informaci Zdeněk Sedlák. Pekelné
hrátky na buzické tvrzi zakončila exkluzivní ohňová show, která
byla dílem firmy Berit Vimperk.
Že se tady na buzické tvrzi do budoucnosti rýsuje něco mimořádného je jasné už nyní. „Peklo“ bylo jen ostrým startem na dlouhé trati jednoho / zatím / trochu osamělého běžce. „Teď prozradím
jen tolik, že na jaro plánuji další projekty zábavného charakteru
a to chci buzický hrad zpřístupnit veřejnosti,“ nechává se slyšet
muž, který má díky svému zaměření neskutečně bohatý a zajímavý život. V blízké budoucnosti hodlá také zveřejnit úplně novou
a neotřelou studii o dějinách buzického hradu: „Řeknu tohle- stávající historie tvrze v Buzicích je napsána špatně. Mnoho věcí je
jinak,“ tváří se tajemně Zdeněk Sedlák, se kterým staré časy rostou
jako rodný bratr a pro kterého je všechno, co bylo „včera“ zaměstnáním i koníčkem.
Buzický hrad si mimo jiné oblíbila televize „Šlágr“, která zde
už dvakrát natáčela. A jistě se zase vrátí.
Zdeněk Sedlák nemá žádné sponzory ani dotace. Investuje ze
svého. A také sám tvrdě fyzicky pracuje při obnově kdysi honosného středověkého sídla. Dělá prostě všechno pro to, aby si splnil
svůj krásný sen. Sen o to krásnější, že se ho jistě podaří zhmotnit.
Zdeněk Sedlák nepatří mezi jedince, kteří odcházejí od rozdělaného díla a dokáže jít za svým i přes nepřízeň osudu. Hrad, který si
pronajal na neurčito před patnácti měsíci, je prostě v těch nejlepších rukou.
Vladimír Šavrda

VISHAY ELECTRONIC spol. s r. o. závod Blatná hledá

vhodné kandidáty na pozice:

Elektromechanik
Náplň práce:
● údržba výrobních strojů a zařízení
● provádění běžných a havarijních oprav
● elektroinstalatérské práce
● samostatné řešení vzniklých závad

Veronika Moudrá

Požadujeme:
● SOU – vyučen v oboru elektro
● vyhláška č. 50/1978 Sb. § 5
● znalost v čtení technických výkresů a elektrodokumentace
● uživatelská znalost PC (Windows, MS Office)
● manuální zručnost
● ochota a schopnost se učit
● spolehlivost, pečlivost
● řidičský průkaz sk. B

Mechanik/seřizovač
Náplň práce:
● údržba výrobních strojů a zařízení
● provádění běžných a havarijních oprav
● samostatné řešení vzniklých závad
Požadujeme:
● manuální zručnost
● ochota a schopnost se učit
● spolehlivost, pečlivost
Nabízíme (Elektromechanik, Mechanik/ seřizovač):
● práci na HPP u stabilní nadnárodní společnosti
● 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
Zájemci na pozici Elektromechanik mohou volat 383 455 516,
životopis na: Jana.Benesova@vishay.com.
Zájemci na pozici Mechanik/seřizovač mohou volat
383 455 516, životopis na: Matina.Rihova@vishay.com
nebo se přihlásit na stránkách https://jobs.vishay.com/

Žofie Peterová

)603 514 938
Dovolujeme si Vám oznámit znovuotevření
stylové restaurace

SPEJCHAR
Restaurace se nachází kousek nad zámkem v Březnici.

Nově bude otevřeno každý den od 11:00 do 23:00
a rádi bychom Vám nabídli domácí prostředí s příjemnou
atmosférou a výborným jídlem.
Otevření proběhne v květnu, pro bližší info sledujte
naše internetové stránky.

www.spejchar-breznice.cz

