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„HRAJU SI S BARVAMA A JSEM SAMA PŘEKVAPENÁ, CO MI VZNIKÁ POD RUKAMA…“

Rozhovor s Lucií Scholler Ruskovou, jejíž 
obrazy můžete vidět na právě probíhající 
výstavě Barevné opojení v Městském muzeu 
Blatná.

Akademická malířka a rodačka z Blatné zís-
kávala své první umělecké zkušenosti v bla-
tenské Lidové škole umění u malíře Jindřicha 
Krátkého. Uměním byla obklopena také doma.  
Jejím strýcem je všem dobře známý akademic-
ký malíř Jiří Karmazín, který jí také pomáhal 
s přípravou na talentové zkoušky na Střední 
uměleckou školu Václava Hollara v Praze. 
Byla přijata na obor Propagační výtvarnictví 
a po maturitě pokračovala na Akademii vý-
tvarných umění. U Františka Jiroudka studova-
la v ateliéru zaměřeném na krajinnou malbu. 
Proto se během studií často toulala blaten-
skou krajinou s výtvarným náčiním. Po úspěš-
ném absolvování studií se navrací do Blatné. 
Odchází na mateřskou dovolenou, maluje a 
věnuje se oděvnímu výtvarnictví. Období na 
volné noze vystřídalo zaměstnání v Domově 
Petra Mačkov, kde vedla terapeutické malířské 
dílny pro klienty se zdravotním postižením, a 
to téměř dvě desetiletí. Výtvarný ateliér též 
vede ve svém současném zaměstnání, v Psy-
chiatrické léčebně Lnáře. Tam se také poprvé 
setkala s hlínou, která ji učarovala natolik, že 
se začala věnovat i výrobě umělecké keramiky.
Ve volných chvílích ale stále maluje. Postupem 
času se od realistického zobrazení krajiny do-
stala také k malbě zátiší a abstrakci:  „Potla-
čením zákonů přírody se podřizuji zákonům 
obrazu. Zjednodušuji tvary předmětů, zevšeo-
becňuji je, převádím vidění přírodní zkušenosti 
do výtvarných prostředků abstrahovaných. To 
platí i o zátiších, která charakterizuje plošná 
barevná harmonizace, tvar předmětů zasaze-
ných do prostředí, linie a barva, která se rozvíjí 
ve vlastním prostoru, aniž doslova napodobu-
je vlastní předmět.“ 

Kdy jste si uvědomila, že byste chtěla být 
malířkou?

Domnívám se, že každý z nás už ve velmi brz-
kém věku bezpečně poznal, co ho baví, co na-

opak vůbec, a ty šťastnější to neopustilo ani 
v pubertě, ve které paradoxně máme rozhod-
nout, jakým směrem chceme v životě jít. Já se 
naštěstí řadila mezi ně a ani jsem nepřemýšle-
la, že bych v životě chtěla být například účetní 
nebo ekonom. Věděla jsem, že chci malovat 
a tak se i stalo. Absolvovala jsem střední vý-
tvarnou školu Václava Hollara v Praze a poté 
Akademii výtvarných umění. 

Proč jste si vybrala ke studiu na pražské 
Akademii výtvarných umění právě ateliér 
Františka Jiroudka?

Do ateliéru Františka Jiroudka jsem se dostala 
zejména díky mé tehdejší vášni pro ztvárňová-
ní krajiny, přenášení světa okolo mě a přírod-
ních elementů na plátno, a zrovna pan Franti-
šek Jiroudek se tomuto velmi věnoval. 

Váš strýc je malíř Jiří Karmazín. Ovlivnil Vás 
ve Vaší tvorbě?

Velmi. Věřím, že každé dítě velmi ovlivní prostře-
dí, které ho obklopuje a právě ono prostředí může 
později pomoci s objevením toho, co je v nás. 

Dříve jste se věnovala i oděvnímu výtvarnic-
tví. Šijete ještě?

Oděvní návrhářství je jedna z činností, kte-
rá mi bude vždy velmi blízká. Dříve se však v 
tomto směru dalo realizovat trochu lépe, než 
teď. Mnoho věcí totiž nebylo k dostání, což 
potlačovalo ve všech touhu tvořit a naopak 
látky byly dostupnější než dnes. V dnešní době 
máme oblečení plné obchody. Cítila jsem však 
vždy touhu po naprosté individualitě a odlišení 
se, a když se ve mně tato touha snoubila ještě 
s citem pro módu, nezbylo nic jiného, než sed-
nout ke stroji a tvořit. 

  Pokračování na straně     

Lucie Scholler Rusková, foto Kamila Berndorffová

Pokračování na straně 9
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LEDEN MUSÍ ZIMOU SKŘÍPATI, MÁ-LI 
ÚRODNÝ ROK NASTATI

Když se rok s rokem sejde… 
Nový rok se jako každoročně rozběhl a za pár 
dní už nastane poslední dekáda ledna. Vší-
máme si, že přibývá světla, také slunečních 
paprsků o něco víc. Jen sníh letos stále ještě 
není. Škoda, snad se ho ještě alespoň trochu 
dočkáme.
JSOU-LI O VINCENCI VODY PLNÉ KO-
LEJE, NA DOBRÉ VÍNO TEN ROK NENÍ 
NADĚJE (22. 1.)
V LEDNU-LI ČASTO PRŠÍ, POŽEHNÁNÍ 
TO NEPŘINÁŠÍ
KDYŽ NA ALŽBĚTU SNĚŽÍ, SNÍH DLOU-
HO POLEŽÍ (19. 1.)
JE-LI LEDEN MÍRNÝ A DEŠTIVÝ, PAK 
NÁS JEŠTĚ ÚNOR ZIMOU NAVŠTÍVÍ
FABIÁNSKÉ MRAZY, MÁLOKDY SCHÁ-
ZÍ (20. 1.) 
FABIÁN, ZIMY PÁN
NA FABIÁNA A ŠEBESTIÁNA, ZAČÍNÁ 
SE PRAVÁ ZIMA
LIDOVÉ ŘEMESLO NA TŘ. J. P. KOUB-
KA 3 V LETOŠN ÍM ROCE 2020

Také my jsme vykročili tou správnou 
nohou (věříme) do nového roku, pro nás již 
dvacátého druhého.

Stejně jako v loňském roce budeme mít 
velkou část roku otevřeno vždy v sobotu do-
poledne od 9.00 do 14.00 hodin. S výjimkou 
Velikonoc, letních prázdnin a Vánoc, kdy je 
prodej častější. I nadále vám budeme předklá-
dat výrobky českých řemeslníků, výtvarníků 
a všech tvůrčích rukou z Blatenska, ale i z celé 

naší země. Kromě trvalé nabídky jako jsou 
proutěné košíky, ošatky, košťata, klapačky, 
řehtačky aj. tradiční výrobky, vám budeme 

pravidelně poskytovat také celou řadu novi-
nek, které potěší nejen vás, ale i vaše blízké.

V týdnu se s námi můžete zkontaktovat 
na našich stránkách www.lidove-remeslo.cz 
nebo telefonicky 736765747 (E. Fučíková), 
ale to již všichni určitě víte.

Pevně věříme, že nám i nadále zůstanete 
věrni a při sobotních nákupech nás budete 
navštěvovat.

V současné době je čas na pletení z proutí, 
proto je v naší nabídce více pletených košíků 
z neloupané vrby. Teď je ten pravý čas, kdy 
si můžete nejlépe vybrat košíky bramborové, 
na ovoce, houby, vajíčka, dřevo aj.

Přejeme vám všem šťastný nový rok plný 
radostí, optimismu a pozitivního myšlení. 
Nezapomínejte, že vždy platí, že i ty nepříliš 
dobré zprávy mají svoji druhou tvář. Ne na-
darmo se říkává, že vše špatné je i k něčemu 
dobré. A to platí stoprocentně.
SVÍTÍ-LI NA VIRGIIA SLUNCE, JARO 
ČEKÁ NEDALEKO (31. 1.)

Eva Fučíková, lidové řemeslo

 „Třídíme“
Podmínky programu „Tří-
díme“ se oproti roku 2019 
mění!

V letošním roce se program vztahuje 
na jedlé oleje, plechovky či konzervy od po-
travin a krmiv pro zvířata, hliníkové ple-
chovky od nápojů, vysloužilá elektrozařízení, 
baterie a nápojové kartony.

Změna je také v posuzování potřebného 
množství odpadů. Již to není na jednotlivou 
osobu, ale na celou společnou domácnost. 
Dále se na kartě objevil sloupeček se třemi 
dotazy. Vaše odpovědi mohou pomoci se 
zlepšením způsobu nakládání s odpady v na-
šem městě.

Podmínky programu se spolu s časem 
vyvíjí. Snažíme se do podmínek zahrnout 
druhy odpadů, které ne vždy dostávají mož-
nost recyklace (např. jedlé oleje, hliníkové 
plechovky od nápojů, apod.) a jejich oddělené 
třídění není tzv. zažité. Důvodem změn je také 
to, aby se z programu nestala nudná rutina. 
V loňském roce se do programu „Třídíme“ 
zapojilo 2845 občanů. 

Karty programu můžete vyzvednout 
na odboru životního prostředí a na sběrném 
dvoře města. Podmínky programu naleznete 
na internetové stránce města Blatná.

S dotazy ohledně motivačního programu 
„Třídíme“ se obracejte na Odbor životního 

Vítáme Vás do dalšího, 
už 31. ročníku 

Blatenských listů
Naši historii, cíle, náklad, pravidla,...  

jsme už pojednali tolikrát, že dnes jen to 
podstatné: Děkujeme inzerentům, Městu 
Blatná a Vám všem, kteří se rozhodnete 
uhradit dobrovolné předplatné 150,- Kč 
buď v prodejně Kanzelsberger na J.P.
Koubka nebo na náš účet – ten i s naší 
mailovou adresou najdete v tiráži Listů. 
Více než dosud bychom chtěli pro rozší-
řený rozsah nad 16 stránek tištěné verze 
využítvat elektronickou verzi Listů, kterou 
si můžete přečíst na adresách https://www.
ckvb.cz/blatenske-listy/ nebo http://blat.
listy.ch.sweb.cz/ .

Listy jsou roznášeny do poštovních 
schránek v Blatné. Pokud tam nebudou, 
dejte vědět  nejraději mailem, abychom 
to mohli napravit.

Do letošního roku hodně zdraví a spo-
kojenosti

Vaše Blatenské listy

prostředí Městského úřadu Blatná, Tř. T. G. Masaryka 1520 (Jana Šustrová, tel.: 383 416 233), 
který zajišťuje administraci programu.

Upozorňujeme, že správcem poplatku za odpady je Finanční odd. MěÚ Blatná, které Vám 
zodpoví dotazy ohledně placení poplatku. Splatnost poplatku za odpady je do 31. 5.

Podmínky programu pro rok 2020

Bude třeba získat 3 razítka ze sběrného dvora na kartu 
programu a vyplnit anketní část 
- vyplněnou kartu odevzdat nejpozději do 31.12. 
na odbor ŽP. Razítka dostanete při odevzdání některé-
ho z následujících druhů odpadů (uvedené minimální 
množství je dostačující pro celou domácnost!):

jedlé oleje 0,5 litru

plechovky či konzervy od potravin 
a krmiv pro zvířata

20 kusů

hliníkové plechovky od nápojů 20 kusů

vysloužilá elektrozařízení 1 kus

baterie 10 kusů

nápojové kartony (tetra-pak, obaly 
od džusů, mléka)

40-ti litrový 
pytel

Mít vylepenou samolepku programu na poštovní 
schránce.

Nemít nedoplatek na poplatku za odpady.
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Zprávy
z radnice

Vážení spoluobčané,
máme zde začátek roku, dovolte mi, abych Vás krátce seznámila 

s akcemi, které naše město v roce 2020 čekají. 
Stejně jako v běžném životě každého z nás, tak i v chodu obce, je 

důležité znát své fi nanční možnosti a dle nich se rozhodovat. Přehled 
o příjmech a výdajích města stanovuje rozpočet města, který byl pro 
rok 2020 schválen jako schodkový, laicky řešeno, utratíme více, než 
máme plánované příjmy. 

Příjmy rozpočtu činí 203 mil. Kč a výdaje ve výši 222 mil. Kč. 
Schodek rozpočtu je tedy 19 mil. Kč a bude kryt fi nanční rezervou 
z minulých let. Zastupitelé města k tomuto kroku přistoupili z důvodu 
zvýšených investic, o kterých se dále zmíním. 

Ještě než shrnu plánované investice na rok 2020. Dovolte mi krátce 
zrekapitulovat rok 2019.

Největší investiční prostředky byly v loňském roce vynaloženy 
na rekonstrukci bytového domu čp. 30 v ul. B. Němcové, bývalé 
Ubytovny. Práce byly řádně dokončeny v termínu, v měsíci lednu 
2020 proběhne kolaudace. V měsíci únoru 2020 bude radou města 
přidělováno 30 bytů. Zdůrazňuji, že byty budou přidělovány dle 
schváleného pořadníku (usnesení RM 390/19 ze dne 11. 12. 2019). 
Z důvodu ochrany osobních údajů není možno již tento pořadník 
zveřejňovat, ale na požádání Vám pracovníci Správy bytů a tepelného 
hospodářství Blatná sdělí, na jakém místě v pořadníku se Vaše žádost 
nachází. Tímto bych ráda vyvrátila „zaručené zprávy“, že jsou byty 
dávno přiděleny. Zároveň budou vyhlášeny záměry na pronájem ne-
bytových prostor v přízemí budovy. Našim cílem je, aby dům začal 
plnohodnotně fungovat do konce I. pololetí 2020.

Přejdeme tedy k investicím, které nás čekají. V podstatě největší 
objem fi nančních prostředků je schválen na dokončení staveb, které 
započaly v roce 2019. Jedná se o dostavbu a vybavení nové budovy 
Základní školy T. G. Masaryka v nádvorní části školy (11.942.000,- 
Kč), dokončení výstavby sběrného dvora Ve Škalí (11.764.000,- Kč), 
dokončení IV. etapy skládky komunálního odpadu v Němčicích 
(6.800.000,- Kč) Částka 1,5 mil. Kč je rozpočtována na úpravu ul. 
Jiráskova v souvislosti s dokončením okružní křižovatky u Myslivny. 

V roce 2020 plánujeme vybudovat parkoviště v ul. Paštická nad 
Poliklinikou (3,6 mil. Kč). Město Blatná bylo úspěšné v žádosti na po-
řízení nového protipovodňového opatření včetně výměny městského 
rozhlasu (8,7 mil. Kč). Jako každý rok plánujeme opravy chodníků 
a komunikací např. křižovatky ul. Smetanova a Průchova, chodníky 
v ul. Sadová, ul. Na Obůrce, komunikaci ul. Chlumská. Pokračují 
práce v ul. Řečická a na Růžových plantážích. Částka cca 4 mil. Kč 
je rozpočtována na projektové dokumentace. 

Jistě jste zaznamenali zvyšující zájem turistů o naše město v letních 
měsících. Samozřejmě je to potěšující.  Příjmy z turistického ruchu jsou 
významným přínosem pro místní podnikatele a v konečném důsledku 
i pro město samotné.  Nápor turistů má však i druhou stránku a tou 
je udržování čistoty a pořádku ve městě.  Tento úkol mají především 
zaměstnanci Technických služeb města Blatné s.r.o., kteří pro město 
zajištují čištění a zimní údržbu, péči o zeleň, veřejné osvětlení, svoz 
odpadů, provoz sběrného dvora, provoz kompostárny, provoz rekre-
ačního areálu a další činnosti. Na výše uvedené činnosti je v rozpočtu 
plánovaná částka 19, 9 mil. Kč. 

Příspěvkové organizaci Domov pro seniory bude poskytnut ne-
investiční příspěvek ve výši 2,8 mil. Kč. Zařízení je převážně fi nan-
cováno ze státních dotací a z úhrad uživatelů sociálních služeb, které 

zařízení poskytuje (pobytová služba, pečovatelská služba, půjčovna 
kompenzačních pomůcek).

Finance určené na provoz školských zařízení, jejichž zřizovatelem 
je město Blatná (MŠ Šilhova, MŠ Vrchlického, ZŠ J. A. Komenského, 
ZŠ T. G. Masaryka) činí 9,7 mil. Kč.

Centrum kultury a vzdělávání Blatná má v rozpočtu města plánován 
neinvestiční příspěvek ve výši 14,5 mil. Kč, který pokrývá všechny 
činnosti organizace (knihovna, muzeum, informační centrum, komu-
nitní centrum, kino).

Město Blatná každoročně přispívá formou individuální dotace 
spolkům a organizacím v oblasti kultury, sportu, životního prostředí, 
sociálních služeb a školství, kterým bude pro tento rok uvolněna částka 
1,731 mil. Kč.

Doufám, že pozitivní informací pro Vás je, že Zastupitelstvo 
města dne 11. 12. 2019 schválilo tři nové vyhlášky (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, č. 5/2019, o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství). Důvodem byla novela zákona o místních poplatcích, 
nikoli zvyšování místních poplatků. Bližší informace k jednotlivých 
vyhláškám a změnám v místních poplatcích naleznete v následují-
cím  příspěvku Odboru fi nančního a školství MěÚ Blatná. 

Určitě jsem Vám neposkytla podrobný přehled plánovaných akcí 
a výdajů, ale v průběhu roku Vás budu pravidelně informovat.

Bc. Kateřina Malečková, starostka města Blatná 

Otevření okružní křižovatky u Myslivny
Dne 12. prosince po 10. hodině dopoledne byla zprovozněna 

okružní křižovatka u Myslivny. Stavba je prozatím v režimu před-
časného užívání, jelikož nejsou ještě dokončeny navazující úpravy 
ulice Jiráskova. Zde budou stavební práce pokračovat v jarních 
měsících letošního roku. Dokončení stavby si ještě vyžádá uzavír-
ku ulice Jiráskova, ostatní větve okružní křižovatky (ul. Písecká, 
Plzeňská, Vorlíčkova) zůstanou při provádění prací v letošním roce 
plně průjezdné.

Investory stavby jsou Ředitelství silnic a dálnic ČR a Město 
Blatná, zhotovitelem stavby je společnost STRABAG a.s. Celkové 
předpokládané stavební náklady činí 19 254 347 Kč bez DPH, podíl 
Města Blatná z toho je 7 287 778 Kč bez DPH.

Hlavním přínosem stavby okružní křižovatky je zvýšení bez-
pečnosti řidičů i chodců a plynulosti silničního provozu. Konkrétně 
se zkrátilo čekání při vyjíždění ve směru z centra města, zlepšily se 
rozhledové poměry při příjezdu ve směru od Mačkova a v blízkosti 
křižovatky došlo i ke zpomalení rychlosti vozidel projíždějících 
Blatnou po silnici I/20. 

Foto Miloš Vrátný
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Zp r á v y
T S  B l a t n á

Zemřelí prosinec  2019:
Srbová Miloslava - nar. 22.8.1963, Řiště č. 10, úmrtí 
24.11.2019
Beneš Ladislav - nar. 27.6.1941, Předmíř č. 11, úmrtí 
25.11.2019 
Polakovičová Ludmila - nar. 23.2.1943, Pacelice č. 15, úmrtí 
4.12.2019
Dvořák Karel - nar. 29.4.1942, Blatná č. 820, úmrtí 5.12.2019
Korytová Zdeňka - nar. 13.5.1938, Václavov č. 8, úmrtí 
7.12.2019
Benadik Jiří - nar. 22.3.1948, Blatná č. 436, úmrtí 9.12.2019
Přibilová Jaroslava - nar. 7.1.1952, Blatná č. 1105, úmrtí 
15.12.2019

Dům dětí a mládeže pořádá 

 
3. 2. 2020 – Vlaštovkiáda v KCAŽ, prohlídka zajímavostí Blatné 

8 – 14 hod., cena 100 Kč 
 

4. 2. 2020 – Techmania Plzeň - 7.45 – 16 hod., cena 350 Kč 
 
5. 2. 2020 –  Hopsárium České Budějovice - 7.45 – 16 hod., cena 450 Kč 
 
6. 2. 2020 – Laser arena Písek - 8 – 14 hod., cena 250 Kč 
 
7. 2. 2020 – Bazén Mačkov, hry v DDM - 8 – 14 hod., cena 150Kč 
 

 
Bližší info: V ceně je zahrnuto cestovné, vstupné a 
pedagogický dozor. Strava není součástí. Podrobné 
informace najdete na stránkách DDM. 
 

 

  Dům dětí a mládeže Blatná 
Palackého 652, 388 01 Blatná 

www.ddmblatná.cz 
tel: 383 422 134 

603 354 702 

Zahájení prodeje známek 
na popelnice (podnikatelé a fi rmy)

Technické služby města Blatné, s. r. o. zahajují prodej známek 
pro svoz popelnic fi rmám a podnikatelům na rok 2020.

Známky z roku 2019 platí pouze do 31. 1. 2020, po tomto datu 
budou vyváženy pouze nádoby s novou známkou.

Prodej známek probíhá v sídle Technických služeb (T. G. Masa-
ryka 322) každý pracovní den od 6:00 do 14:30 (ve středu do 16:00).

 Svoz nádob se žlutou známkou (1x za dva týdny) bude prováděn 
vždy v lichý týden.

Upozorňujeme fi rmy a podnikatele na namátkové kontroly způ-
sobu likvidace odpadů ve spolupráci s odborem životního prostředí 
Městského úřadu.

I v letošním roce si občané u Technických služeb známky 
na popelnice nekupují. Poplatek za svoz odpadů platí na Měst-
skému úřadu.

RE-USE CENTRUM - NOVÉ 
VYUŽÍTÍ PRO STARÉ VĚCI
Informujeme občany, že do areálu Riegrova (poblíž kompostár-

ny) byly umístěny 3 mobilní buňky, ve kterých bude probíhat 
příjem a výdej vyřazených věcí, pro které bude mít někdo jiný 
ještě další využití.

Cílem nového projektu je snížit množství vyprodukovaného 
odpadu a zároveň dát starým věcem nový život. Opětovným vy-
užitím starých věcí se prodlouží jejich životní cyklus a neskončí 
tak na skládce. Darováním již nepoužívaných věcí pomůžete 
potřebným.
Příklady věcí, pro které je projekt určen:

●  nábytek (zejména židle, stolky, skříňky, osvětlovací tělesa atd.)
●  zařízení a vybavení domácnosti (např. keramické, porcelánové 

i skleněné nádobí, hrnce, plechy na pečení, talíře, hrníčky)
●  obrazy, rámy na obrazy, vázy, dekorace do domácnosti, kvě-

tináče, mechanické domácí spotřebiče atd.
●  mediální produkty (CD, DVD, videokazety, knihy, časopisy)
●  hračky, sportovní vybavení, jízdní kola
●  knihy, časopisy
Projekt není určen pro ošacení, obuv apod., zde prosíme stále 

využívat stávající kontejnery (sídliště Nad Lomnicí, v ulici Nad 
Vdovečkem a ve sběrném dvoře v Čechově ulici). Dále není projekt 
určen pro elektrozařízení. 

Provozní doba pro příjem a výdej věcí:
každý čtvrtek:  13:00 – 16:00

(POPRVÉ 30. 1. 2020)
Věci prosíme nosit pouze čisté a funkční. 

Vše ohledně tohoto projektu je bezplatné, nebude vyplácena 
žádná částka za předané věci, občané si budou odnášet věci z tohoto 
centra také zdarma.

Věci pro centrum je možné předávat obsluze i na stávajícím 
sběrném dvoře.

Čerti na buzické tvrzi aneb když se peklo 
v „peklo“ promění

Buzice - Tolik upoutávka ze stejnojmenného článku, který byl 
na webové příloze Blatenských listů publikován již v závěru loňského 
roku. Nyní ho přinášíme na webu podruhé s patřičnou upoutávkou. 
Ti, kteří se s reportáží o „ Pekle“ na buzické tvrzi dosud neseznámili, 
mohou tak učinit nyní. Přečtou si nejen o tom, co vyváděli čerti uvnitř 
středověké dominanty, ale také o tom, jaké plány má stávající nájemce 
hrádku plány s jeho využitím v blízké a daleké budoucnosti.

Vladimír Šavrda
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Informace z Krajského úřadu 
Jihočeského kraje

Vážení občané, rádi bychom Vám představili projekt Rodinné pasy 
a Senior Pasy, které jsme v letošním roce pro občany našeho kraje 
připravili i fi nančně podpořili. 

Projekt Rodinné pasy 
je založen na systému po-
skytování slev rodinám 
z Jihočeského kraje s ales-
poň jedním dítětem do 18 ti 
let, včetně rodin neúplných, 
náhradních či rodin tvoře-
ných partnerským svazkem. 
Účast na projektu a využí-
vání slev je pro rodiny díky 

podpoře Jihočeského kraje bezplatná a slevy mohou využít napříč celou 
Českou republikou, podle zapojených poskytovatelů. Slevy je možné 
využívat na produkty i služby z oblasti kultury, cestovního ruchu, 
stravování, zdravotnictví apod. Hlavní myšlenkou tohoto projektu 
je prostřednictvím výhod a slev umožnit rodinám větší zapojení do kul-
turních, sportovních, zábavních a dalších aktivit, které jinak mohou 
být pro rodiny fi nančně náročné.

Informace o projektu s možností on-line registrace najdete na ad-
rese: www.rodinnepasy.cz

Pro bližší informace se můžete obrátit na Mgr. Pavlínu Čalouno-
vou, tel.: +420 386 720 635, e-mail: calounovap@kraj-jihocesky.cz

Projekt Rodinné pasy je inspirován projektem Familienpass v Dol-
ním Rakousku, v České republice funguje již od roku 2006, kdy byl 

pilotně realizován v Jihomoravském kraji. V současnosti jsou kromě 
našeho kraje do projektu ze 14 krajů ČR zapojeny také kraje: Olomo-
ucký, Královéhradecký, Pardubický, Ústecký, Středočeský, Moravsko-
slezský a Kraj Vysočina.

Další informace se tý-
kají pokračování projektu 
Senior pas. Senior Pas je 
projekt, který podporuje 
občany nad 55 let a více. 
Účast na projektu a vyu-
žívání slev je pro seniory 
díky podpoře Jihočeského 
kraje bezplatná. Slevy a výhody mohou využít napříč celou Českou 
republikou, na Slovensku, a také v Rakousku podle zapojených posky-
tovatelů. Projekt Senior pas je ucelený systém slev na výrobky a služby 
poskytované držitelům karet Senior Pas. Senior pasy přináší celoroční 
slevy v rozsahu 5–50 %, doplněné navíc o sezónní a bonusové slevy 
v oblastech: zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, stravování, 
ubytování, vzdělání, muzea, galerie, ale i spotřební nákupy. Hlavní 
myšlenkou tohoto projektu je prostřednictvím výhod a slev umožnit 
seniorům smysluplné trávení volného času, ale i sbližování generací.

Karta Senior Pas je nepřenosná, platná pouze pro svého držitele 
(registrace jednotlivce). Registrace párů a rodin není možná. O kartu 
pro svého seniora mohou požádat i jeho blízcí (partner, rodina, přáte-
lé...). Karta je zájemcům vydávána zdarma.

Informace o projektu s možností on-line registrace najdete na ad-
rese: www.seniorpasy.cz

V současnosti je do projektu ze 14 krajů ČR zapojena většina krajů, 
jedná se o Jihomoravský, Olomoucký, Karlovarský, Královéhradecký, 
Pardubický, Ústecký, Zlínský, Liberecký, Moravskoslezský, Kraj 
Vysočina, nyní i Jihočeský kraj.

Obecně závazné vyhlášky města účinné od 1. 1. 2020
Na základě změny zákona o míst-

ních poplatcích město vydalo s účinností 
od 01.01.2020 3 nové obecně závazné vyhláš-
ky o místních poplatcích.

OZV č. 3/2019, o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. Poplatníkem je každá 
fyzická osoba přihlášená v obci (včetně cizin-
ců) nebo fyzická osoba, která má ve vlastnic-
tví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt 
nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená 
žádná fyzická osoba. Každý poplatník je 
povinen ohlásit městskému úřadu vznik své 
poplatkové povinnosti, případně doložit nárok 
na osvobození nebo úlevu. 

Sazba poplatku zůstává 480 Kč a je splatná 
jednorázově do 31. května příslušného kalen-
dářního roku.

Zachována je úleva ve výši 100 Kč 
poplatníkovi, který se zapojil do programu 
„Třídíme“, jehož podmínky jsou na rok 2020 
nově stanoveny.

OZV č. 4/2019, o místním poplatku ze 
psů, zrušuje OZV č. 3/2012, o místních po-
platcích, a v ní uvedený poplatek z ubytovací 
kapacity.

Poplatek ze psů platí držitel psa ze psů 
starších 3 měsíců. Povinnost ohlásit držení psa 
má i osoba, která je od poplatku osvobozena. 
Poplatek je splatný do 30. června příslušného 
kalendářního roku.

Sazby poplatku ze psů zůstaly v podstatě 
zachovány: za jednoho psa 300 Kč v domku, 
900 Kč v bytě, 100 Kč v osadě (za dalšího 
500 Kč v domku, 1500 Kč v bytě nebo 200 Kč 
v osadě). Nové je vymezení držitelů pro sazby 
200 Kč (300 Kč) ve městě a 50 Kč (100 Kč) 
v osadě – tyto sazby budou automaticky 
přiřazeny držitelům, kterým je v příslušném 
roce 65 a více let - neplatí tedy již pro poživa-
tele invalidního, starobního, vdovského nebo 
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným 
zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího 
důchodu, kterému není v příslušném roce 65 
a více let. 

Nově bylo rozšířeno osvobození na drži-
tele průkazu ZTP. Lhůta pro ohlášení změn 
včetně doložení nároku na osvobození je 
prodloužena na 30 dnů.

OZV č. 5/2019, o místním poplatku 
za užívání veřejného prostranství, zachovává 
většinu sazeb i osvobození ze zrušené OZV 
č. 5/2012. Veřejné prostranství bylo rozšířeno 
na nové ulice. Zvláštním užíváním veřejného 

prostranství se rozumí provádění výkopových 
prací, umístění dočasných staveb a zařízení 
sloužících pro poskytování prodeje a služeb, 
pro umístění stavebních nebo reklamních 
zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných 
obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhra-
zení trvalého parkovacího míst a a užívání 
tohoto prostranství pro kulturní, sportovní 
a reklamní akce nebo potřeby tvorby fi lmo-
vých a televizních děl.

Složenky nejsou rozesílány. Poplatky 
lze hradit již nyní na stejné číslo účtu 
a se stejným variabilním symbolem jako 
v loňském roce. V pokladních hodinách (pon-
dělí a středa 7.30-12.00 a 13.00-16.30, pátek 
7.30-10.30 h) lze platit poplatky na pokladně 
městského úřadu v č. p. 322 hotově nebo pla-
tební kartou. Zde je možno splnit ohlašovací 
povinnost, vyzvednout si složenku, případně 
požádat o sdělení variabilního symbolu. 
Převod lze provést s přiděleným VS na účet 
města č. 271688994/0300, případně na účet 
č. 4198900247/0100.

Výše uvedené obecně závazné vyhlášky 
města jsou zveřejněny na https://www.mes-
to-blatna.cz/mestsky-urad/dokumenty-meu/
obecne-zavazne-vyhlasky/
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Vítání občánků 10. prosince 2019

Foto: Martina Ředinová
V obřadní síni blatenského zámku se dne 10. prosince  2019 uskutečnily tradiční slavnosti vítání občánků města.  Paní učitelka Tereza 
Kyliánová připravila s dětmi z Mateřské školky Vrchlického, Blatná, pásmo recitací. Pan místostarosta Pavel Ounický přivítal do života 
17 občánků Blatné: 
Štěpán Burian   nar. 07.07.2019 David Šeri   nar. 03.09.2019
Valentýna Říhová    nar. 12.07.2019 Filip Hrubeš    nar. 14.09.2019 
Valentine Vacková   nar. 14.07.2019 Ella Hudečková   nar. 20.09.2019
Pavel Eischmann   nar. 17.07.2019 Jakub Klas  nar. 10.10.2019
Tobiáš Náhlík   nar. 18.07.2019 Matěj Samec  nar. 10.10.2019
Tomáš Fořt   nar. 21.07.2019 Lilien Chramostová  nar. 13.10.2019
Leontýna Mikešová   nar. 01.08.2019 Matouš Pichner   nar. 15.10.2019
Rozárie Čadková  nar. 19.08.2019 Tomáš Harbáček       nar. 21.10.2019
Nela Zemanová   nar. 22.08.2019
Jménem města Blatná přejeme do života hodně zdraví, štěstí a lásky také Adéle Kružliakové, nar. 26.07.2019, Adrianě Švejdové, nar. 
06.09.2019, Anetě Václavě Peckové,  nar. 16.09.2019, Petru
Pražákovi, nar. 25.10.2019 a Jakubu Biskupovi, nar. 28.10.2019, kteří se vítání občánků nezúčastnili.
Maminkám dětí, které splnily podmínky stanovené Radou města Blatná, byly předány poukázky pro výplatu příspěvku v hodnotě 4.000 Kč. 

Ing. Hana Valachová, vedoucí odboru správního a živnostenského úřadu

Vyhlášení soutěže
Jihočeská hospodářská komora, oblastní kancelář Strakonice, 

již od roku 2003 vyhlašuje soutěž ve čtyřech kategoriích: významná 
společnost roku, významný živnostník roku, významná osobnost roku 
a významný rodák roku. Návrhy na ocenění podávají městské úřady, 
živnostenské úřady, úřady práce, fi rmy a jednotlivci. Kritériem pro 
hodnocení navržené společnosti a živnostníka je přínos pro region, 
kvalita výrobků a služeb, dynamický rozvoj fi rmy, ovlivnění životního 
prostředí a etika v podnikání. Významnou osobností roku je oceněna 
osobnost, která se významnou měrou podílela na dění v regionu nebo 
na jeho propagaci. Významným rodákem roku je oceněna osobnost, 
která se v regionu narodila.

Vyhodnocení jednotlivých ka-
tegorií proběhlo 24. října 2019 
v Rytířském sálu hradu Strakonice 
v rámci fóra podnikatelů Strakonic-
ka. Součástí slavnostního programu 
bylo vystoupení dechového souboru 
Josefa Pilného a vystoupení jazzové 
kytaristky Jitky Knížkové.

Za správní obvod Městského 
úřadu Blatná ocenění významná 
společnost roku 2019 převzala fi r-
ma Vishay Electronic spol. s r.o., 
významným živnostníkem roku byl 
vyhlášen pan Petr Jícha, majitel 
oblíbeného bufetu „U Mlsouna“ 
v Blatné. Významnou osobností roku Jan Kára Petr Texl

Jaroslav Zelenka

Petr Jícha

byl oceněn včelař pan Petr 
Texl, učitel oboru Včelař 
na Středním odborném 
učilišti v Blatné, za jeho 
zásluhy o rozvoj včelařství 
v České republice. 

Pan Jan Kára, velvy-
slanec a stálý představitel 
ČR v mezinárodních orga-
nizacích při OSN, převzal 
ocenění významný rodák 
za jeho zastupování České 
republiky v mezinárodních 
organizacích.

 Ing. Hana Valachová, 
vedoucí odboru správního 
a živnostenského úřadu.

Foto P. Maradová
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PREVENTIVNÍ AKCE NA ZŠ TGM
V měsíci prosinci proběhly na II. stupni ZŠ 

TGM Blatná preventivní programy organizace 
Do světa z. s., které byly realizovány v rámci dotačního programu 
Podpora prevence kriminality v JČ kraji. Každá třída prošla čtyřhodi-
novým blokem aktivit pod vedením dvou lektorů. V šestých třídách 
byl program zaměřen na posílení vztahů v kolektivu, v sedmičkách 
na prevenci agresivního chování a šikany, v osmém ročníku na prevenci 
užívání návykových látek a v deváté třídě se týkal bezpečné sexuality 
a partnerství. Během těchto programů se žáci mohli zapojit do diskuze 
týkající se daného tématu, prezentovat svůj názor a také si vyzkoušet 
několik aktivit, které podporovaly vzájemnou spolupráci.

Žáci hodnotili programy velmi pozitivně. Dvě třetiny dotázaných 
žáků ohodnotilo aktivity jedničkou, pětina dvojkou a zbytek horší 
známkou. Nejvíce se jim líbily hry, vzájemná spolupráce, komunikace 
a možnost vyjádřit svůj názor.

V preventivních programech budeme ve škole pokračovat také 
v roce 2020. V těchto aktivitách nás podporuje i zřizovatel školy Město 
Blatná. Věříme, že se nám díky těmto aktivitám bude nadále dařit 
předcházet negativním sociálně patologickým jevům v chování dětí. 

Mgr. Ondřej Kočovský, ŠMP 

Chov ryb pod střechou
Nechce se věřit, že kapry i jiné druhy 

hospodářsky cenných ryb lze chovat i mimo 
rybník. Blatenští rybáři dokazují, že to jde. 
V přízemí budovy bývalého skladu rybář-
ských potřeb z 50. let minulého století, 
v areálu kachní farmy při mačkovské silnici, 
nechali postavit kruhové plastové nádrže, 
v nichž chovají kapry.

Takový kapr, jakého si k Vánocům kou-
píme, prožil v rybníce čtyři období letní a tři 
zimní. Za tuto dobu byl dvakrát až třikrát 
sloven a přesazen do jiného rybníka, budˇ 

k dalšímu vzrůstu, nebo k zimnímu odpočin-
ku. Když dosáhl délky asi 45 cm a hmotnosti 
ryby tržní, byl vyloven naposled, aby byl 
dovezen na sádky.

Po výtěru kapra v umělé líhni je plůdek 
vysazen do výtažného rybníka, ve kterém 
probíhá jeho odchov obvykle až do konce 
vegetace. Je odkázán na přirozenou potravu, 
později na přikrmování rostlinnými směsmi. 
Jeho odchov trvá jednu vegetační sezonu, kdy 
dociluje délky 5 cm a kusové hmotnosti 3 až 
5 dkg. K přečkání zimy se zpravidla ukládá 
do komorového rybníka. Tu nepřijímá potra-
vu, žije ze zásob tuku nahromaděného v létě. 
A protože také neroste, zavedli blatenští rybáři 
odchov jednoročních kaprů v bazénech, kde 
se voda pohybuje kolem 20 °C, kde přijímají 
pravidelně třikrát denně potravu a rychleji 
rostou a kde nejsou vydáni na pospas spoustě 

nepřátel jako v rybníce. Nedochází ke ztrá-
tám způsobenými rybožravými predátory, 
ani ke ztrátám při komorování ryb v zimním 
období. Hlavní snahou je tak zkrátit čas ve vý-
voji ryby ze čtyř let na tři a ušetřit jedno pro-
dukční období. Usnadněno je také sledování 
přírůstků hmotnosti rybí obsádky. Pravidelně 
se sleduje zdravotní stav ryb, obsah kyslíku, 
čpavku, dusitanů či dusičnanů ve vodě i pH, 
určující její kyselost a zásaditost.

Po určité době budou kapři vysazeni 
do rybníků hlavních, kde dorostou do tržní 
velikosti.

Kromě kaprů chovají v nádržích v men-
ším množství ještě jesetery, ryby s protáhlou 
hlavou, žijící v severských řekách a mořích, 
poskytující chutné maso a jikry na kaviár, 
který je po úpravě pikantní pochoutkou.

Výhledově počítají s tím, že by se věno-
vali i dalším druhům ryb, zejména těm, které 
vyžadují složitější způsob odchovu, například 
sumcům, candátům a línům, a to jak v podobě 
násad, tak i ryb tržních. 

A jak vypadá prostředí odchovu? Ve velké 
a prostorné místnosti jsou postaveny kruhové 
bazény o obsahu 9,5 a 17 kubických metrů 
vody a ve dvou okruzích; v prvním je sedm 
nádrží, ve druhém devět. V nich je voda 
recirkulována s částečnou obměnou z nádrží 
přes mechanický fi ltr do biofi ltru a následně 
přečerpávána z biofi ltru obohacená kyslíkem. 
Dezinfi kována je ozonem a navrací se zpět 
k rybám. V tomto cyklu je možnost vodu 
ohřívat nebo ochlazovat podle potřeby jed-
notlivých druhů ryb.

O celý soubor přístrojů sloužících k vyba-
vení a provozu chovu ryb se starají a o ryby 
pečují odborní pracovníci podniku Karel Nusl 
a Marian Gajan.

Je nutno zdůraznit, že vše je zatím ve sta-
diu průzkumu a ověřování, neboť zařízení 
funguje teprve od srpna loňského roku, což 
je poměrně krátké časové údobí. Zřízení této 

odchovny ryb stálo téměř 10 milionů korun, 
z toho polovinu technologické části tvořila 
dotace Evropského rybářského fondu, zbytek 
byl fi nancován z podnikových zdrojů. Vy-
bavení dodala pražská specializovaná fi rma 
Etrisconet s. r. o.

Společnost Blatenská ryba je jedním 
z mála produkčních podniků, které tento způ-
sob odchovu ryb začaly u nás realizovat. V ci-
zině je zaveden již v Dánsku, Francii a také 
v Izraeli. Odborně je sledován na oddělení ry-
bářství a hydrobiologie Mendelovy univerzity 
v Brně a na Fakultě rybářství a ochrany vod 
Jihočeské univerzity ve Vodňanech, které jako 
výzkumné a vzdělávací instituce se zaměře-
ním na sladkovodní rybářství a akvakulturu 
disponují moderními laboratořemi.

Veřejnost bude mít příležitost prohlédnut 
si toto blatenské zařízení v červnu letošního 
roku o Rybářských slavnostech.

Jiří Sekera

Pohled do odchovny ryb

Chov jesetera malého je pro blatenské 
rybáře novinkou



Číslo 1 / strana 8 Blatná 24. ledna 2020 Ročník 31 (41)

V Sedlici se už téměř rok praží poctivá a chutná káva
Nová provozovna vznikla u hlavního 
silničního tahu v horní části města.

Sedlice - Ještě nedávno se v těchto 
místech nacházela ruina soukromého 
stavení, která skýtala věru smutný 
pohled. Dnes už je všechno jinak. 
Objekt byl celkově zrekonstruován 
a po více než rok trvajících úpravách 
na jeho místě vyrostla krásná pražírna 
kávy. K jejímu slavnostnímu otevření 
veřejnosti došlo 16. července 2019. 
Lokalita vedle hlavního silničního tahu 
na Písek a Plzeň v horní části Sedlice 
u křižovatky byla vytipována záměrně. 
„Pan majitel v tom spatřoval výhodu. 
Také pražírna v Drahonicích, kterou 

zprovoznil už roku 2014, se nachází 
u hlavní silnice. Tam se zpracovává 
a prodává káva v prostorách statku, kte-
rý zdědil po své babičce. „Jelikož dra-
honická provozovna už časem pomalu 
nestíhala vyřizovat objednávky, jejichž 
počet enormně narostl, rozhodli jsme 
se zřídit ještě pobočku. Sedlice padla 
do oka panu majiteli mimo jiné i proto, 
že není příliš vzdálena od Drahonic,“ 
vysvětluje Jan Huszár - kvalitář a pražič 
v jedné osobě.
(Bez jazykové úpravy).
Celý článek včetně obrazové přílohy 
najdete v tomto čísle Blatenských listů 
na našem webu.                     V. ŠavrdaPohled na průčelí sedlické pražírny

Jan Hála
19. ledna před 130 lety se v Blat-

né narodil Jan Hála.
O životě a díle tohoto významné-

ho blatenského rodáka se můžeme 
dozvědět více třeba z článků jeho 
vnuka, Mgr. Jána Olejníka, který 

se angažoval v řadě činností a všechno, co dělal, dělal se 
zájmem a velkým nasazením, ať to bylo jeho povolání 
v archivu či muzeu, v Sokole, Blatenských listech, výtvarné 
činnosti,.... Bohužel, letos v únoru vzpomeneme již desátého 
výročí úmrtí Mgr. Jána Olejníka.

Na webu si můžete přečíst text Jána Olejníka o Janu Há-
lovi –vybíráme z článku, který vyšel v Blatenských listech 
v květnu 2009, při příležitosti 50. výročí smrti Jana Hály.Jan Hála v roce 1919
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Pokračování z titulní strany

Vedla jste dlouhou dobu terapeutické malíř-
ské dílny v Domově Petra Mačkov. Co Vám 
tato téměř dvacetiletá zkušenost se zdravot-
ně postiženými klienty přinesla?

Uvědomit si, že nikdo nevidí svět našima oči-
ma. Každý jsme jiný, ale jsou věci, které nás 
spojují. Láska k tomu, co děláme, kým jsme, 
k lidem okolo nás a všemu, co nás obklopuje. 
Samozřejmě práce s hendikepovanými lidmi 
není vždy jednoduchá. Když se však rozhodne-
te vykonávat práci terapeuta, musíte počítat 
s tím, že je to mnohdy náročné po psychické 
a někdy i fyzické stránce, ale že je tato práce 
hlavně nesmírně důležitá a nenahraditelná. 

Nyní pracujete na obdobné pozici v Psychia-
trické léčebně Lnáře, jen jste v práci s klienty 
vyměnila malbu za keramiku…

Během celého života se člověk vyvíjí, mění se 
mu pohled na svět, na věci okolo, na sebe sa-
motného a já jsem došla před časem do fáze, 
že potřebuji změnu. Když jsme se před chvílí 
bavily o oděvním výtvarnictví, tak jsem říkala, 
že můj cíl bylo hlavně tvořit. A tak to mám i s 
keramikou. Řekla bych, že určitá všestrannost 
mě udržuje stále v tom mém osobním tempu a 
tím, že při práci na keramickém kruhu zapojuji 
manuální zručnost a poté, když na keramiku 
štětci maluji, tak mi pod rukama vznikají vlast-
ně obrazy. 

V Městském muzeu Blatná visí Vaše velko-
formátové abstraktní obrazy z posledních 
let. Jak jste se dostala k abstrakci?

Abstrakce je pro mě druh malby, který je pro 
mě momentálně charakteristický. Skrze ni 
totiž dokážu nejlépe přenášet své myšlenky, 
dojmy, pocity a nálady. Vždy, když jsem pro-
cházela nějakým životním obdobím, které bylo 
pro mě plné emocí - ať už pozitivních nebo ne-

gativních, vzala jsem štětce a pod rukama mi 
vznikalo to ono, něco, které má to kouzlo ab-
strakce. Každý v ní může vidět ten svůj vlastní 
příběh.

Pavlína Eisenhamerová
Městské muzeum Blatná
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ulturní  kalendá ř

26. 1. NEDĚLE | 19:00 |
KAVÁRENSKÉ KINO: JIŘÍ SUCHÝ – 
LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Dokumentární | ČR 2019 | 102 min. | 
Muž mnoha řemesel, herec, spisovatel, 
režisér, libretista, skladatel, textař, grafik, 
scénograf a kostýmní výtvarník, a navíc 
ředitel divadla. Především však legenda 
české kultury, která ovlivnila několik gene-
rací. To je Jiří Suchý, o jehož životní cestě, 
mnohdy nelehké, natočila dokumentární 
film Olga Sommerová.

27. 1. PONDĚLÍ | 19:00 |
PROJEKT – KONCERT
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Koncert blatenské kapely Projekt

1. 2. SOBOTA | 20:00 |
HASIČSKÝ BÁL
Sokolovna Blatná
K tanci a poslechu hraje Melodion
Vstupné 20 Kč, bohatá tombola, občerst-
vení zajištěno
13:00 | DĚTSKÝ KARNEVAL

2. 2. NEDĚLE | 19:00 |
MILLI JANATKOVÁ
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Koncert

3. 2. PONDĚLÍ | 18:00 |
KAVÁRENSKÝ KVÍZ S RŮŽENKOU 
A PETREM
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

4. 2. ÚTERÝ | 19:00 |
YOLO KVARTET – 
BEATLES VE FRAKU
Zámek Blatná, Starý palác

Alexander Hledík – I. housle, Jan Drbohlav 
– II. housle, Evžen Konstantinov – viola, 
Anežka Kyselková – violocello
Koncert k výročí 60 let založení světozná-
mé skupiny v podání smyčcového kvartetu 

YOLO pod záštitou J. E. Libora Sečky, velvy-
slance ve Spojeném království Velké Britá-
nie a Severního Irska.
Kvartet představí hity Beatles mimo jiné
 i v takové formě, jak by je zkomponovali 
například Vivaldi, Corelli či Haendel.
Na koncertu zazní např. aranže písní Yes-
terday, Hey Jude, All You Need Is Love, 
Here Comes The Sun, A Hard Day´s Night, 
Help a mnoha dalších.
Předprodej v IC Blatná na www.ckvb.cz

9. 2. NEDĚLE | 19:00 |
M.U.F.
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Koncert
Martin Sikora – zpěv, Filip Řezáč – kytara, 
Radek UŇ Peroutka – cajon, Jiří Datel Říha 
– basa

10. 2. PONDĚLÍ | 18:00 |
CESTOPOVÍDÁNÍ: 
MIROSLAV MARTAN
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Miroslav Martan provede jihozápadem 
USA, kde se, jak sám říká, příroda nejvíce 
vydováděla. Na relativně malém území 
zde najdete lesnaté oblasti s nejvyššími 
i nejmohutnějšími stromy světa, které kon-
trastují s rozlehlými písečnými i skalnatý-
mi pouštěmi a hlubokými kaňony v čele 
se slavným Grand Canyonem. V blízkos-
ti řeky Colorado ohromí jedinečné skalní 
útvary, pískovcové sloupy, stolové hory, 
světoznámé kamenné oblouky a nejnižší 
bod západní polokoule v Údolí smrti. At-
mosféru „divokého západu“ doplní tajem-
ná města duchů a návštěvy indiánských 
rezervací v čele se slavným Monument 
Valley.

15. 2. SOBOTA | 19:00 |
SDO BLATNÁ – OČI JAKO BEJK
Sokolovna Blatná, divadelní sál
Spolek divadelních ochotníků Blatná uve-
de hru „Oči jako bejk“.
Předprodej vstupenek v IC Blatná.

26. 1. NEDĚLE | 15:00 |
SNĚŽNÁ MELA
Animovaný | Kanada/Velká Británie/USA/
Jižní Korea 2019 | 92 min. | mládeži přístup-
ný | v českém znění | 130 Kč |

29. 1. STŘEDA | 19:00 |
CATS
Muzikál/komedie/drama/fantasy/ | USA 
2019 | 106 min. | mládeži do 12 let nevhod-
ný | v původním znění s titulky | 130 Kč |

31. 1. PÁTEK | 20:00 |
POD VODOU
Akční / Thriller / Horor / Sci-Fi | USA 2020 
| 95 min | mládeži do 12 let nevhodný | 130 
Kč |

5. 2. STŘEDA | 19:00 |
DARIA
Thriller/mysteriózní | Česko 2020 | 89 min. 
| mládeži do 15 let nevhodný | v českém 
znění | 120 Kč |

7. 2. PÁTEK | 20:00 |
MODELÁŘ
Drama/komedie/psychologický | Česko 
2020 | 109 min. | v českém znění | 130 Kč |

9. 2. NEDĚLE | 15:00 |
TLAPKOVÁ PATROLA: 
VŽDY VE STŘEHU
Animovaný | Kanada 2019 | 70 min. | 
v českém znění | 120 Kč |

Literární večery – čtenářský průzkum
Od  ledna bude na naše čtenáře čekat dotaz-
ník. Laskaví čtenáři budou moci odpovědět, se 
kterými oblíbenými autory by se rádi setkali 
v rámci literárních večerů.

PRO DOSPĚLÉ
ČTEME, PLETEME A...

Setkání těch, kterým je prostředí naší 
knihovny příjemné
28. 1. | 14:00 – 16:00 | POVÍDÁME SI 
O VŠEM, CO NÁS BAVÍ A ZAJÍMÁ
4. 2. | 14:00 – 16:00 | PŘIPOMÍNÁME SI 
„HROMNICE“
11. 2. | 14:00 – 16:00 | VYBÍRÁME KNIHY 
K SV. VALENTÝNOVI

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

3. 1.  PÁTEK | 9:30 – 10:30 |
BOOKSTART – S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA
Setkání rodičů s dětmi do tří let tentokrát 
na téma „Pohádky o zvířátkách“. Přihlášky 
na knihovna@ckvb.cz, tel. 383311258. Ka-
pacita je omezena

28. 1. ÚTERÝ | 17:00 |
SCIENCE CAFÉ: 
RNDr. JANA BRZOŇOVÁ Ph.D. 
„Klimatické změny, komáři a jiná havěť – 
máme se bát?“
Kavárna 
Blatenská rodačka, absolventka Přírodo-
vědecké fakulty Univerzity Karlovy, kde 
nyní působí jako vědecká pracovnice na 
katedře parazitologie. S klimatickými změ-
nami mimo jiné souvisí změny rozšíření 
různých živočichů. U krvesajících živočichů 
s tím souvisí i šíření jimi přednášených 
onemocnění na nová území. Hrozí něco 
podobného i v České Republice?
Vstupné dobrovolné

2. 2. NEDĚLE | 15:00
NEDĚLNÍ POHÁDKY | O RYBÁŘI 
A JEHO ŽENĚ
Velký sál | Vstupné 50 Kč
Co byste si přáli, kdyby se vám podařilo 

 Akce

 Kino

 Knihovna

 Komunitní centrum
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chytit zlatou rybku? Chtěli byste mít horu 
lega? Všechny panenky světa?
Rybář žije se svojí ženou v roztrhané chalu-
pě. Jednoho dne se však jejich život obrátí 
vzhůru nohama. 
Představení pro děti od 3 do 99 let. Hraje 
Radek D. Pokorný z divadla BUŘT.

3. 2. PONDĚLÍ | 9:00 |
VLAŠTOVKIÁDA
Velký sál
4. ročník turnaje v hodu papírovou vlaštov-
kou
9:00 | registrace účastníků
Vlaštovkiáda se uskuteční ve velkém sále 
KCAŽ, soutěží se ve více věkových katego-
riích. 
Možnost vyrobit si vlastní vlaštovku v mís-
tě závodu.
Pořádá CKVB, DDM Blatná, SK Šneci Běl-
čice

11. 2. ÚTERÝ | 17:00 |
VESMÍRNÝ ÚNOR | JE KOSMONAU-
TŮM NĚKDY ŠPATNĚ?
Kavárna
Známý aforismus praví: „Neexistuje zdravý 
člověk, pouze špatně vyšetřený.“ Jak tedy 
definovat lékařské požadavky pro výběr 
kosmonautů? Jak ochránit posádku před 
nákazou před letem? Jak působí podmín-
ky kosmického letu na lidský organismus? 
Jak dlouho může člověk žít v kosmu? Jak 
léčit nebo operovat v podmínkách mikro-
gravitace? Jak se lidé adaptují na pozem-
ské podmínky pro návrat? Jak můžeme 
podmínky kosmického letu simulovat na 
Zemi?  To jsou hlavní témata, kterými se 
zabývá kosmická medicína.
Přednáší Lenka Kvíderová.
Vstupné 50 Kč 

13. 2. ČTVRTEK | 17:00 |
VESMÍRNÝ ÚNOR | HVĚZDY BLÍZKÉ 
I VZDÁLENÉ
Kavárna | Vstupné 50 Kč
O zrození, životě a zániku hvězd přednáší 
Josef Mucha.

16. 2. NEDĚLE | 15:00 |
NEDĚLNÍ POHÁDKY | MALÁ MOŘ-
SKÁ POHÁDKA
Velký sál | Vstupné 50 Kč
Hudebně-loutkový příběh podle pohádky 
H.Ch. Andersena.
O touze jedné malé mořské víly, o moři, 
krásném princi a nesmrtelné duši.
O tom, že stojí za to být člověkem a někdy 
být třeba i smutný.
Protože i to může být pěkné, stejně jako být 
šťastný.
Po představení (cca 40 min.) bude navíc 
připravena výtvarná dílna s herci.

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 
6. 2. | 18:00 | Šperkování s Janou Halló  
13. 2. | 18:15 | Sochařství s J. Křivancovou
Přihlášky: viznerova@ckvb.cz 
Cena 100 Kč, každý pátý vstup 50 % 

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.

3. 2. – 28. 2. 
bude muzeum uzavřeno. Děkujeme za po-
chopení.

27. 2. ČTVRTEK | 17:00 |
IV. ETAPA STÁLE EXPOZICE MM 
BLATNÁ – VERNISÁŽ
Městské muzeum Blatná
Dokončenou expozici Městského muzea 
Blatná Vás provedou její autoři. Spatříte 
největší skvosty doposud ukryté v depo-
zitáři muzea – Bezdědovický poklad nebo 
Bibli benátskou. Váš zážitek bude navíc 
obohacen o výklad z mobilní aplikace a 
hrou, kterou si pro Vás pracovníci muzea 
připravili. Úspěšní řešitelé si odnesou ma-
lou památku.

11. 11. – 29. 2.
JAN HÁLA: ZIMNÍ BLATNÁ 
Galerie v Íčku, Infocentrum Blatná
Trhy před blatenskou věží, zasněžený kos-
tel Nanebevzetí Panny Marie, ponocný 
na třídě J. P. Koubka… Malým souborem 
drobných perokreseb z depozitáře Měst-
ského muzea Blatná si připomeneme ma-
líře Jana Hálu (1890 – 1959).

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-
lířů, kteří v nedávné době oslavili význam-
ná životní jubilea, a pro které je barva zá-
sadním výrazovým prostředkem.

17. 12. – 16. 2.
ELIŠKA PODZIMKOVÁ – MALÝ PRINC
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Výstava koláží výtvarnice Elišky Podzimko-
vé, která originálním způsobem ilustrovala 

 Těšte se

poslední české vydání Malého prince.

3. 1. – 29. 3. ÚT – PÁ | 9:00 – 17:00 |
JOSEF HORNÁT – ČAS DUCHŮ
KCAŽ, Galerie fotografie Spektrum
Výstava fotografií 

3. 2. – 29. 3. ÚT – PÁ | 9:00 – 17:00 |
VÝSTAVA VÝTVARNÉHO KROUŽKU 
DDM
KCAŽ
Zájmový výtvarný kroužek při DDM, pracu-
je pod vedením paní učitelky Pavly Vobor-
níkové již od roku 2003.
Věnuje se malbě, kresbě a grafice. Tento-
krát bude výstava s vesmírnou tématikou. 

19. 2. STŘEDA | 19:00 |
MARYŠA
Sokolovna Blatná, divadelní sál
Nejlepší a nejslavnější české drama, vrchol 
tvorby bratří Mrštíků a skvělý výkon To-
máše Töpfera. To je klasické dílo v podání 
divadelního souboru A. Dvořáka Příbram.
Tragický příběh mladé ženy, kterou zničily 
obecné konvence, rodinná a společenská 
autorita, poslušnost a pravidla, jimž se ne-
vzepřela, byl poprvé uveden v Národním 
divadle v květnu 1894 a od té doby praktic-
ky nezmizel z jevišť. Hra byla adaptována 
i pro balet, operu a rozhlas. Nadčasovost 
příběhu se totiž neustále připomíná. Kaž-
dá z 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 pří-
běh s námi.
Hrají: Tomáš Töpfer, Helena Karochová, 
Anna Fixová, Vladimír Senič, Daniela Šiš-
ková / Eliška Nejedlá, David Krchňavý, Eva 
Miláčková, Kateřina Fixová, Helena Vond-
rušková, Martin Dusbaba
Režie: Milan Schejbal
Cena: 1. – 10. řada 250/200 Kč | 11. – 20. 
řada 200/150 Kč
Vstupenky zakoupíte v IC Blatná a na 
www.ckvb.cz..

 Výstavy
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Autodoprava Petr Chvátal Blatná
Chlumská 1355 - 388 01 Blatná

+420 603 247 601

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

  Zemní a výkopové práce, traktorbagr + otočný bagr

  Dovoz kameniva, písku, betonu

  Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,

 odvoz suti

  TATRA 815 sklápěč  + hydraulická ruka

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

mzdové ohodnocení – 38.000 Kč čistá mzda,

pojištění pracovní neschopnosti, 13. plat, víkendy volné,

stálá práce

Objednejte na telefonu:

774 257 568

Koukej, padá sníh! 
Ale náš internet 
nepadá. Obdarujte se naším internetem

VÝSTAVBA  A REKONSTRUKCE 
BYTOVÝCH 
I NEBYTOVÝCH OBJEKTŮ
NOVOSTAVBY 
KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST

+420 737 18 19 19
info@spacesolution.cz

www.spacesolution.cz

BLATNÁ

SpaceSolution s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

DON QUIJOTE de la Ancha 
„P edstavení, které prodlužuje život“ 
                           

  

                           
 
                                                                                         
 
 
 

                                                        
  

                                                                         
 
                                                                                                                                             Vstupné: 60,- K    D ti: 30,- K  

P edstavení  se uskute ní v rámci projektu  COMENIUS 2020 - Podpora kultury s EU 

Barevné opojení
Až v dalším čísle BL vyjde rozhovor Pavlíny Eisenhamerové 

i s Josefem Synkem, třetím aktérem výstavy, která končí 2. února 
v blatenském muzeu. Ale během února se můžete dojet podívat 
na jeho obrazy i do pražské Violy. 

Josef Synek | OBRAZY
3. 2. - 29. 2. 2020

vernisáž 2. 2. 2020 v 18:00
divadlo Viola, Národní třída 7, Praha 1
výstavu uvede PhDr. Jaromír Zemina

www.divadloviola.cz

TJ Sokol Blatná zve občany na
SLAVNOSTNÍ AKADEMII,

která se koná
v pátek 24. 1. 2020 od 17.00 hodin

v sokolovně
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Poslední motokrosová 
sezóna Davida Krejčího 
měla jepičí život
Mačkovského borce pronásledovaly vrto-
chy osudu.

Obec Mačkov bývala před rokem 1989 
hotovou motokrosovou velmocí. V plném 
smyslu toho slova. Bohužel jako mnoho 
dalších perfektně fungujících sportovních 
organizací i mačkovské středisko „rychlých 
mašin“ převálcovala a zlikvidovala nová 
doba, plná absurdit a nesmyslů.

Tak se právě tady naplnilo přísloví 
„Všechna sláva - polní tráva“.

Jediný, kdo udržuje při životě mnoha-
letou mačkovskou tradici, je mladý jezdec 
David Krejčí / 15 let /. A udržuje ji opravdu 
důstojně. Přes svůj nízký věk už na závodních 
tratích vydoloval něco drahých kovů. Je to 
velký talent se slibnou budoucností. Bohužel 
i na velké talenty si někdy zasedne osud. Da-
vidovi se to stalo právě v sezóně 2019, která 
tak měla nečekaně „jepičí život“.

„Zatímco jindy jsem absolvoval za sezónu 
až třiadvacet závodů, loni jich bylo jen de-
set,“ konstatuje za prahem roku 2020 smutně 
obávaný krosař. Už samotný začátek mu 
postavil do cesty výstražný trojúhelník, když 
utrpěl bolestivé zranění prstů. To ho vyřadilo 
z prostředí „ječících výfuků“ na celý měsíc. 
Místo v březnu tak usedl na mašinu teprve 
koncem dubna. „A zrovna v téhle sezóně jsem 
měnil kubatúru stroje. Z osmdesátky jsem 
přestupoval na stopětadvacítku,“ lituje David 
smolného nátěru ceremoniálu, který pro něj 
mnoho znamenal.

Aby toho nebylo málo, první rozjezd 
po závodním okruhu v Netolicích nedopadl 
rovněž šťastně. „Skončil jsem dost daleko 
od medailových pozic. Za to můžu poděkovat 
poruše na mašině,“ nechává se slyšet David 
Krejčí. Pak se zdálo, jakoby mraky odpluly 
a usmálo se štěstí: „Na Hradišti u Klatov 

jsem vyhrál obě rozjížďky. A to i přesto, že 
ve sloučené kategorii starovali i dospělí, což 
představovalo jistý nepoměr,“ uvádí mač-
kovský borec.

Jenže vzápětí se zranil Davidův otec, což 
znamenalo další stopstav. Aby se to nepletlo, 
opět na celý měsíc. Po zmarněném květnu 
se opět ale zadařilo: „Nejvíc si vážím úspě-
chu v Horažďovicích, kde jsem dovedl oba 
starty ke zlatu v náročném terénu a těžké 
konkurenci. Na Blatensku v Hajanech jsem 
vyhrál ve dvou kategoriích. Jenže posledním 
závodem u Steaků to dotřetice a už defi ni-
tivně pro sezónu 2019 zvadlo,“ povzdychne 
si talentovaný junior. Nevypadalo to vůbec 
dobře: „Upadl jsem s mašinou na poli a ta mi 
zavalila nohu. Nemohl jsem se sám dostat 
ven. Pak mi do druhé nohy, trčící do závodní 
dráhy, najel soupeř. I když následný rentgen 
v nemocnici neodhalil žádnou zlomeninu či 
naštípnutou kost, nad sezónu Davida Krejčího 
spadla opona.

Pro správně nažhaveného mládence, 
který začal s motokrosem už v pěti letech 

na čínském „prskoletu“ a se závoděním o rok 
později, tohle nebylo zrovna povzbuzující. 
Nicméně i s takovým scénářem ve sportu 
nutno počítat. David za svou desetiletou ka-
riéru vystřídal tři motorky a to samo o sobě 
zavazuje. Výjimečný talent se nezahazuje. 
A že tohle výjimečný talent je, o tom svědčí 
i fakt, že David vítězí navzdory tréninkovému 
handicapu ve srovnání se svými vrstevníky. 
Zatímco jiní mají možnost najet za rok 70-80 
motohodin, mačkovský krosař může trénovat 
vzhledem k pracovní zaneprázdněnosti svého 
trenéra jen o víkendech zhruba polovinu zmí-
něného času. (Bez jazykové úpravy).

Vladimír Šavrda

Kanci z Blatné reprezentovali na PFEIFER CUPU
Poslední sobotu roku 2019 se v Sušici odehrál již 7. amatérský hokejový turnaj. Pod záštitou 

fi rmy Pfeifer Holz Chanovice přijalo pozvání pět stálých týmu. Red Stars Chanovice, Black 
Dogs Chanovice, Farma Číhaň, Loozers Klatovy a Blatenský kanci. Turnaj se odehrál systémem 
každý s každým na 30 minut hrubého času. Po celé odpoledne bylo k vidění vše, co k hokeji 
patří. Góly, krásné akce, skvělé zákroky brankářů, ale i fauly a tresty. S nástrahami turnaje se 
dokázali nejlépe vypořádat hráči pořádajících Black Dogs Chanovice. Zástupci našeho města 
obsadili krásné druhé místo, když nestačili na Black Dogs 2:3 a pouze remizovali s Red Stars 
0:0. Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen Karel Šrámek (Blatná) - 5 obdržených branek. 
Nejproduktivnějším hráčem pak Jáchym Ptašník (Farma) - 7 bodů (6+1).

x BLATNÁ BLACK FARMA KLATOVY RED BODY SKÓRE POŘADÍ

BLATNÁ x 2:3 5:2 2:0 0:0 5b. 9:5 2.

BLACK 3:2 x 2:2 2:1 3:2 7b. 10:7 1.

FARMA 2:5 2:2 x 2:2 3:1 4b. 9:10 3.

KLATOVY 0:2 1:2 2:2 x 6:3 3b. 9:9 4.

RED 0:0 2:3 1:3 3:6 x 1b. 6:12 5.

Za organizátory Jan Svoboda 

Blatenský Boris Kapr (žlutý dres) dotírá na Jana 
Gabriela z Black Dogs

Zdeněk Vinter marně stíhá Jaroslava Kubaně
Nejlepší brankář turnaje Karel Šrámek s dět-

mi  mezi organizátory Svobodou a Kopelentem 
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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

Požadujeme:
  SOU – vyučen v oboru elektro
  vyhláška č. 50/1978 Sb. § 5
  znalost v čtení technických výkresů a elektrodokumentace
  uživatelská znalost PC (Windows, MS Offi  ce)
  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/

BLATENSKÁ RYBA
www: blatenskaryba.cz

AKCE – leden 2020
PRODEJNA

Areál sádek, naproti PENNY

Ryby mražené: 
TRESKA fi let 1kg 89,-/kg
NILSKÝ OKOUN PE cca 500g 139,50 / kg
KAPR půlený VAC cca 0,5kg 129,50 / kg
KAPR fi let bez kostí VAC cca 0,3kg 249,50 / kg
TUŇÁK steak cca 500g 259,50 / kg
PSTRUH kuch.s hl. balený 500g 75,- / ks
LOSOS fi let bez kůže 500g 115,- / ks
Ryby uzené:
MAKRELA 13,90 / 100g
TOLSTOLOBIK 18,50 / 100g
KAPR 22,50 / 100g
LOSOS 25,- / 100g
MARÉNA 30,50 / 100g
Drůbež mražená:
KUŘECÍ ČTVRTKY cca 300g+ 10kg 39,50 / kg
Kuřecí prsa ( balení 2kg ) 99,50 / kg
Kuřecí stehenní plátek (balení 2kg ) 79,50 / kg
Ovoce a zelenina: 
JAHODY mr. – ( balení 2,5kg ) 54,50 / kg
BORŮVKY  mr. – ( balení 2,5kg ) 119,50 / kg
MALINY mr. – ( balení 2,5kg ) 89,50 / kg
Polévková zel. 350g 12,50 / ks
Ostatní: 
VEPŘ. panenka mr. cca 1kg 139,50 / kg
SÝR EIDAM 30%, cca 2kg 119,50 / kg
Hranolky 9*9 balení ( balení 1kg ) 27,90 / kg
Kořenící směsi cca 100g 45,- / ks
Hovězí dršťky předvařené 1kg 89,50 / kg

Uvedené ceny včetně DPH.
Akce platí do vyprodání zásob.

Kam teče Lomnice?
Vody ze Smoliveckého a Závišínského potoka se stékají u teniso-

vých kurtů vedle fotbalového stadionu v Blatné a  pod stavidly u blaten-
ského zámku začíná  vlastní říčka Lomnice. Lomnice teče regulovaným 
řečištěm podél  Buzického rybníka 
a pak dál přirozeným korytem pod 
Václavovem, Lacinou přes Míreč, 
Mirotice, přes přírodní památku 
„Vystrkov“, kde se mezi jinými 
živočichy můžete setkat i s ledňáč-
kem a dál přes Ostrovce, přes další 
přírodní památku „V Obouch“ 
k Otavě. Zhruba tři kilometry před 
soutokem s Otavou se do Lomnice 
zleva vlévá říčka Skalice, tekoucí 
přes Březnici a Mirovice. Lomnice 
bývá pro vodáky splavná na jaře 

při tání sněhu (alespoň tomu tak dříve bývalo) a pak na podzim, kdy 
se vypouští soustavy rybníků). Na začátku říčky Lomnice se vodáci 
musí potýkat s klikatým tokem a větvemi keřů a stromů, ve spodní 
části pod Ostrovcemi jsou pak krásné peřeje.

Začátkem ledna se k Otavě na soutok s Lomnicí vydal Feďa Fi-
ala, který využil snížení hladiny 
Orlické přehrady (kvůli stavbě 
prodloužení kolejové dráhy výtahu 
pro lodě překonávající těleso Or-
lické přehrady) a ze své výpravy 
nám poslal zajímavé fotky, které 
jak říká, se zas tak často nevidí 
a možná ani v budoucnu neuvidí. 
Tady máte na ukázku jednu, ostat-
ní s jeho komentářem si určitě 
prohlédněte na webu Blatenských 
listů! 

ZMVlastní soutok - nechalo se sejít až přímo na bahno
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Autodíly –    
    železářství

MAREK CHVÁTAL

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

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

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

nzerce

ELEKTROMONTÁZE

Petr Hrubý 

Nabízím pronájem garáže na Skaličanské.
Volejte 776 458 406 

PRONAJMU GARÁŽ V BLATNÉ
ul. B. Němcové

Info tel.: 602 805 678

Hledám pomoc při úklidu chalupy 
v okolí Blatné (9 km).

Úklid 2-3 hodiny 1x týdně.
Vlastní doprava, přispěji na benzin.

Tel. 606 580  081

Pronájem kancelářských 
prostor.

Agrochov Kasejovice – Smolivec 

a.s. nabízí k pronájmu kancelářské 

prostory ve své administrativní 

budově na adrese 

Kasejovice č.p. 379

Bližší informace na telefonu 

602 139 068. 
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výroba prošívaných přikrývek

a polštářů, čištění peří
Otevřeno:
Po - ZAVŘENO Út - 8.00-14.00
St  -   8.00-14.00 Čt - 8.00-14.00
Pá - 14.00-18.00 So (lichý týden  
    pouze po dohodě)

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

VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE
rozšířený sortiment v 1.patře

Dovoz zboží až domů
Zapojení a instalace
Odvoz starého 
zboží

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

Expert.cz – Blatná

NAJDETE 
NÁS NA FB

Jankovský



Kam teče Lomnice
Výprava, která stojí za to

Díval jsem se na výšku hladiny Orlické přehrady, ta byla dnes 
5.1.2020 na kótě 336,35m, tj. cca -17,25 pod maximální retenční 
hladinou. Maximální retenční hladina Orlické přehrady je stano-
vena na kótě 353,60m. Já měl tu výhodu, že bylo bahno ( zejmé-
na ve stínu ) jakž takž zmrzlé, takže jsem po něm s maximální 
opatrností se dostal až přímo k břehu tekoucí řeky.  Nejprve jsem 
zastavil s autem pod Vráží u bývalého tábora Chemapol a šel ob-
rovským trhákem až dolů k řece Otavě. Cestou jsem vyplašil stádo 
obrovských divokých prasat ( celkem nedaleko u mne ), tak jsem 
raději zase vylezl tím trhákem zpět a dojel nejprve na jez Jistec, 
který již bývá „ utopen „ pod hladinou Orlické přehrady a pak 
zastavil defi nitivně v Dědovicích, odkud jsem sešel k řece Otavě 
a po jejím břehu přímo vedle vody došel až na soutok s Lomnicí 
a odtud opět přímo po břehu Lomnice proti jejímu toku až na sou-
tok se Skalicí ( s odbočkou na lávku přes Lomnici v přírodní re-
zervaci V Obou, kde říčka Lomnice poklidně tekoucí pod Blatnou 
zde spíše připomíná peřejnatou řeku Vydru na Šumavě ). Odtud 
pak prudkým trhákem nahoru přes  myslivnu Doupata zpět do Dě-
dovic. Zde jsem pak ještě zajel k nedaleké Rybárně, kde se nachází 
překrásná vyhlídka na kaňon řeky Otavy – viz poslední dvě fotky. 
Výška hladiny Orlické přehrady se nechá denně sledovat na inter-
netu, nejníž zatím byla 21.12.2019 – to byla na výši 335,25, takže 
353,60 – 335.25 = - 18.35m, tedy ještě o jeden metr níže než moje 
fotky z 5.1.2020……..

Theodor Fiala

Mezi Dědovicemi a soutokem je místy Otava velice úzce zařízlá 
v okolním bahně

To už jsem těsně před soutokem Otavy s Lomnicí, kdy se nechalo 
po zmrzlém bahně dojít až k vlastní vodě, kde se ta mohutná vrstva bah-

na odtrhuje proudem vody (moc jsem se tam bezpečně zas tak necítil)

Těsně před soutokem Otavy s Lomnicí bylo hodně odpadu

Vlastní soutok – nechalo se sejít až přímo na to bahno

Kdysi asi nějaká cesta podél Lomnice těsně před soutokem s Otavou

Najednou Lomnice prudčeji zatočí, spád se zvýší a začnou se objevovat 
typické kameny v přírodní rezervaci V Obou

Jez Jistec



V Sedlici se už téměř rok praží poctivá a chutná káva. Nová provozovna 
vznikla u hlavního silničního tahu v horní části města

Sedlice - Ještě nedávno se v těchto 
místech nacházela ruina soukromého sta-
vení, která skýtala věru smutný pohled. 
Dnes už je všechno jinak. Objekt byl cel-
kově zrekonstruován a po více než rok tr-
vajících úpravách na jeho místě vyrostla 
krásná pražírna kávy. K jejímu slavnostní-
mu otevření veřejnosti došlo 16. července 
2019. Lokalita vedle hlavního silničního 
tahu na Písek a Plzeň v horní části Sedli-
ce u křižovatky byla vytipována záměrně. 
„Pan majitel v tom spatřoval výhodu. Také 

pražírna v Drahonicích, kterou zprovoznil 
už roku 2014, se nachází u hlavní silnice. 
Tam se zpracovává a prodává káva v pro-
storách statku, který zdědil po své babičce. 
„Jelikož drahonická provozovna už časem 
pomalu nestíhala vyřizovat objednávky, 
jejichž počet enormně narostl, rozhodli 
jsme se zřídit ještě pobočku. Sedlice padla 
do oka panu majiteli mimo jiné i proto, že 
není příliš vzdálena od Drahonic,“ vysvět-
luje Jan Huszár- kvalitář a pražič v jedné 
osobě.

Sedlická pražírna kávy prý začínala po-
měrně skromně. To už ale dávno není prav-
da. Zájem o dobrou a poctivou kávu prudce 
stoupá, cestu do voňavého a opravdu repre-
zentativního prostředí nachází čím dál tím 
víc zákazníků. „Velkou výhodou určitě je, 
že naše sedlická provozovna nabízí své 
služby i o víkendech a svátcích,“ pokračuje 
dále Jan Huszár, „Kromě toho je otevřeno 
už od půl osmé ráno. A nabízený sortiment 
není jen o čerstvě pražené kávě. Máme 
tady v prodeji také různé druhy čajů,  dže-
my, sušenky, oříšky a semínka. Opravdoví 
„fajnšmekři“ si tady mohou pořídit i kva-
litní doplňky k procesu vaření kávy a je-
jímu vychutnávání. V neposlední řadě tu 
lze koupit i keramiku, pan majitel Václav 
Prokop totiž v Praze provozuje chráněnou 
dílnu na výrobu keramiky.“ Samozřejmostí 

nesporně zajímavého podniku v Sedlici je 
vlastní kavárna, kde lze kávovou či čajo-
vou siestu  doplnit nabídkou chutných zá-
kusků. Ty se spolu s dorty pečou v domácí 
atmosféře drahonického statku. Malebná 
kavárnička láká k příjemnému posezení 
tak mocným kouzlem, že bývá zpravidla 
zaplněna i o pracovních dnech.

Vítanou atrakcí pro hosty kavárny je 
samotný proces pražení kávových zrn, kte-
rý probíhá přímo na place. Tady má hlav-
ní slovo právě pan Jan Huszár. „Původně 
jsem pracoval v Drahonicích na jiném 
postu. Pak mi bylo jednoho dne majite-
lem podniku nabídnuto, abych se věnoval 
právě pražení. Přivítal jsem to,“ říká dnes 
už zkušený kvalitář. V prvopočátcích prý 
začínal jako řidič a vlastnosti kávy pro 
něho byly tak trochu španělskou vesnicí. 
Pak začínal okukovat odborníky, ke kte-
rým se dnes řadí i on, při práci a nakonec 
se stal asistentem při pražení. No, a odtud 
už to byl jen krůček k samostatné odbor-
né pozici. Dnes zdatně a s citem praží jak 
pro Drahonice, tak pro sedlickou pobočku. 
O své práci s úsměvem mluví jako o voňa-
vé. „A moc příjemné. Ovládá ji i sám pan 
majitel, protože tahle zodpovědnost ne-
může viset na jednom člověku. Jestli piju 
kávu i mimo práci? Ne, protože jsem ze za-
městnání doslova překávovaný. Na druhé 
straně se mně chytila taková profesionální 
deformace, že ochutnám kávu u konkuren-
ce a porovnávám své dílo s výtvorem jejím. 
Jak jsem spokojen? No, tak půl na půl. Je 
fakt, že někde tu kávu udělat umí a kávová 
kultura se celkově zlepšuje. Pražení začíná 
být dobrým byznysem, je možno vypozo-
rovat takřka raketový nárůst. Konkurence 
nespí a je všude. Pražírny fungují i ve Stra-
konicích, Písku, Radošovicích, Sušici…. 
Většina našich zákazníků nechce příliš 

kyselé kávy - preferuje kávy sladší a čo-
koládovější, ale snažíme se mít dostatečně 
širokou a pestrou nabídku, abychom uspo-
kojili každého.“ upozorňuje muž na svém 

místě. Zvolenou profesi ze všech svých sil 
a možností dělá na nejvyšší možné úrovni: 
„Chci konzumentovi nabídnout stoprocent-
ní zboží. U tohohle procesu nesmím usnout 
na vavřínech, de facto se pořád a pořád 
učím,“ není nikdy úplně spokojen pan Jan 
Huszár.

A to je dobře. To je moc dobře. Platí to 
totiž nejen u kávy. Kdyby přední světoví 
vynálezci byli spokojeni s tím, že zkonstru-
ovali parní lokomotivu či „prostý“ telefon, 
neexistovalo by pendolino a zlatá mládež 
by se nevrhala bezhlavě do přechodů pro 
chodce zahleděná do chytrých mobilů. Bez 
špetky nespokojenosti by prostě nebylo po-
kroku!                                           V. Šavrda

Pohled na průčelí sedlické pražírny

Nabízený sortiment sedlické pražírny prozařuje úsměv vždy milé obsluhy

V provozovně se přímo na place 
praží kvalitní kávy



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 fi lm „Čest 
a sláva“. Tentokrát se ale čepovalo z jiného soudku. Do středově-
kého 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 „Modrá-
sek“ z nedaleké Sedlice. „Dva měsíce trvající zabezpečování hra-
du 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 samo-
zřejmě spojena s klasickou nadílkou. Tu malí návštěvníci po ab-
solvování připravených soutěží v „Čertovské herně“ a projití dané 
trasy dostávali u modrého stánku v podhradí výměnou za vyděla-
né žetony.“ Soutěží byla celá řada- kreslení pekelníků na připra-
vené papíry, stavění věže z maxikostek, koulení pneumatikami aj. 
To pravé akční dobrodružství čekalo hned u hradní brány- sestře-
lování míčků dlouhým bičem. Neodolatelný půvab měl prototyp 
fešáckého lapače duší v myslivecké kamizole, který husím brkem 

zapisoval do tlusté 
pekelné knihy hří-
chy. 

„Pekelný ar-
chitekt“ Zdeněk 
Sedlák zdaleka 
neočekával takový 
nával, jaký nako-
nec nádvoří zcela 
pohltil. „Počítali 
jsme tak se stov-
kou návštěvníků. 
Ale nakonec jich 
bylo tři sta. A to 
musím „poděko-
vat“ ještě dalšímu 
minimálně stu 
„dobráků“, kteří 
se promotali oko-
lo stánků dovnitř 
zadarmo. Takové 

vidíme obzvlášť rádi,“ utrousí uštěpačně Zdeněk Sedlák.
Kdo už dlouho neviděl frontu, mohl ji spatřit na nádvoří bu-

zické tvrze právě při „Peklu“. Takhle dlouho se možná nestálo ani 
na vůdce světového proletariátu V. I. Lenina a už vůbec ne na ba-
nány 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 vy-
hořela elektrika. Tedy v peklo pro organizátory. „Nakonec jsme to 
dali nějak do kupy, ale už to nebylo ono. Lidé zřejmě nic nepozna-
li, ale kvůli těmto nemalým technickým problémům „klekla“ i plá-
novaná venkovní produkce. Ani nasvícení interiérů hradu nebylo 
kvůli elektrickému krachu rudě pekelné, jak jsem měl původně 
naplánováno. Museli jsme se spokojit se znatelně světlejším odstí-
nem,“ konstatuje tak trochu zklamaně Zdeněk Sedlák. Kvůli vel-
kému počtu zájemců se musel dokonce zhostit osobně role vrátné-
ho 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 fi rmy Berit Vimperk.

Že se tady na buzické tvrzi do budoucnosti rýsuje něco mimo-
řádného je jasné už nyní. „Peklo“ bylo jen ostrým startem na dlou-
hé 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 zajíma-
vý život. V blízké budoucnosti hodlá také zveřejnit úplně novou 
a neotřelou studii o dějinách buzického hradu: „Řeknu tohle- stá-
vající 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“ zaměst-
náním 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 honos-
ného 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 rozdělané-
ho díla a dokáže jít za svým i přes nepřízeň osudu. Hrad, který si 
pronajal na neurčito před patnácti měsíci, je prostě v těch nejlep-
ších rukou.

Vladimír Šavrda



Jan Hála
19. ledna před 130 lety se v Blatné naro-
dil Jan Hála.

O životě a díle tohoto významného bla-
tenského rodáka se můžeme dozvědět více 
třeba z článků jeho vnuka, Mgr. Jána Olej-
níka, který se angažoval v řadě činností 
a všechno, co dělal, dělal se zájmem a vel-
kým nasazením, ať to bylo jeho povolání 
v archivu či muzeu, v Sokole, Blatenských 
listech, výtvarné činnosti,.... Bohužel, letos 
v únoru vzpomeneme již desátého výročí 
úmrtí Mgr. Jána Olejníka.

… Jan Hála 
o d c e s t o v a l 
na Slovensko 
v r. 1923 se 
svým přítelem 
malířem Kar-
lem Hildpran-
dtem, aby zde 
našel novou 
inspiraci pro 
svou malířskou 

tvorbu. Náhodná cesta přes rázovitou pod-
tatranskou dědinu Važec se mu stala osud-
nou. Objevil zde krásu prostého lidu, kroje, 
malebné dřevěnice, upoutal jej každodenní 
život pod Tatrami. Blatenský umělec setr-
val v této dědině nepřetržitě od r. 1923 až 
do svého skonu v r. 1959 s výjimkou let 
1939 – 1940, kdy žil a tvořil načas v Blat-
né.

Tato nepřerušená kontinuita umělecké 
činnosti v jednom prostředí učinila z Jana 
Hály umělce velkého formátu, neboť téměř 
nikdo z malířů té doby nevytvořil tak roz-
sáhlé umělecké dílo, v němž by se odrážel 
silný umělecký vztah k jedné slovenské 
dědině. Navíc Jan Hála nebyl jen malířem, 
ale především významným a vynikajícím 
ilustrátorem. Díky své velké znalosti his-
torických pramenů a literatury mohl svými 
ilustracemi doprovodit několik knižních 
titulů, zejména Tureckou vojnu, Adama 
Šangalu, Levočskou bílou paní, ale také  
řadu dětských pohádek, leporel a říkadel. 
Vzpomeneme-li ještě jeho literární a sbě-
ratelskou činnost, jeho tvorba je v tomto 

směru natolik rozsáhlá, že by si zasloužila 
samostatné odborné zpracování.

Po smrti umělce se rodina odstěhovala 
zpět do Čech a dům, kde Jan Hála celá léta 
tvořil, zůstal téměř patnáct let osamoce-
ný. Teprve na podnět umělcovy manželky 
Riny Hálové tehdejší slovenská vláda za-
jistila rekonstrukci objektu, ve kterém byla 
r. 1977 slavnostně otevřena Pamätná izba 
Jána Hálu. Návštěvníci v průběhu dalších 
pětadvaceti let zde mohli každou letní se-
zónu spatřit přibližně na třicet olejomaleb 
a více než padesát kolorovaných kreseb, 
které byly v majetku Oblastní galerie P.M.
Bohúňa v Liptovském Mikuláši. Bohužel, 
v r. 2003 byla celá galerie dosud neznámý-
mi a zřejmě ještě nezjištěnými pachateli 
téměř kompletně vykradena. Takovýto bar-
barský čin svědčí také o tom, že o Hálovo 
dílo je na Slovensku, a nejen tam, velký zá-
jem. Je jen škoda, že většina kunsthistoriků 
a sběratelů stále pohlíží na tohoto umělce 
jako na malíře Važce a pomíjejí tak i jeho 
širokou ilustrátorskou a dokumentační 
tvorbu.Jan Hála v roce 1919

KLAUDIE KOLEŇOVÁ - rozhovor
Naše spolužačka Klaudie Koleňová přišla jedno čtvrteční ráno do školy 
ostříhaná na kluka. Asi si říkáte, proč o tom vůbec píšeme.

Klaudie se rozhodla pomoci onkologicky nemoc-
ným dětem a své vlasy věnovala organizaci Nové háro. 
Druhý den při třídnické hodině jsme Klaudii zahrnuli 
otázkami.
Co tě přimělo k tomu, že sis nechala ostříhat vlasy?

K:K: Chtěla jsem zkusit něco nového. Také mi moc 
vadilo, když jsem ve škole chytila vši. Dostat je z dlouhých 
vlasů bylo náročné! Někdy mě už nebavilo pečovat 
o dlouhé vlasy. Tatínek mi řekl, ať se tedy nechám ostříhat. 

Nové háro? Co je to za organizaci?
K.K.: Jedná se o organizaci, kterou založila Markétka Zagrapanová. Dvakrát 

si prošla ztrátou vlasů kvůli onkologickému onemocnění, kterému v lednu 2018 
bohužel podlehla. Vadila jí její holá hlava, špatně snášela pohledy okolí, cítila se 
kvůli ztrátě vlasů jiná. Proto založila spolek Nové háro. Tento spolek sbírá vlasy 
od dárců a vyrábí z nich paruky na míru konkrétnímu dítěti.
Kde ses o této organizaci dozvěděla?

K.K.: Informace o ní mi poslal tatínek.
Jak dlouhé jsi měla vlasy? 

K.K.: Asi 35 cm. Nestříhala jsem si je od 5 let.
Jak dlouho trvalo stříhání vlasů?

K.K.: Asi hodinu a půl. Vlasy musí být suché, 
rozdělené do několika culíků a zagumičkované. 
Jak ses cítila, když ti vlasy stříhali?

K.K.: Dobře ☺.
Jsi hrdá na to, co jsi udělala?

K.K.: Ano. Těším se, až mi přijde fotka nějaké 
holčičky, která bude mít paruku z mých vlasů. Jsem 
ráda, že jsem jí tímto způsobem mohla udělat radost.

Trochu jsem se ale bála reakce okolí. Co řeknou 
spolužáci, až mě uvidí.
Jak jsme na Klaudii reagovali?

Josef Synek | OBRAZY
3. 2. - 29. 2. 2020

vernisáž 2. 2. 2020 v 18:00
divadlo Viola, Národní třída 7, Praha 1
výstavu uvede PhDr. Jaromír Zemina

www.divadloviola.cz

„Když vešla do šatny, myslela jsem si, že máme 
nového žáka.“

„Já jsem si myslela, že k nám jde nějaký kluk.“
„Mně se to moc líbí.“
„Sluší jí to víc než dřív.“

Naší Klaudii to opravdu moc sluší!!!
Třída VI. A, ZŠ J. A. Komenského Blatná

Klaudie u kadeřnice

Více informací najdete na https://noveharo.cz/ 
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