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170. výročí narození T. G. Masaryka
Nebát se a nekrást
Tento výrok je připisován a spojován s naším prvním prezidentem, Tomášem Garriguem Masarykem, který se se narodil 7. března před
170 lety. Možná jste už taky zaznamenali, že často mnozí spojku a zřejmě nepokládají za důležitou. Ale doufejme, že se to změní a
nebát se krást se nikomu nevyplatí.
Připomeňme si při příležitosti vzpomínky
na TGM také, že Ústava ČSR byla přijata
před 100 lety – 29.2.1920, tehdy byl také
přestupný rok, jako letos.
Místní pozoruhodností je, že pomník
TGM, postavený v roce 1938 v nedalekých
Uzenicích, přežil jak nacistickou okupaci, tak
komunistickou éru. Na strakonickém okrese je
to jediný případ a kdo ví, jestli to není v ČR
jediný takový případ vůbec.
Jinak se pomníky, desky a názvy ulic se
jménem TGM obnovovaly až po roce 1989.
V Blatné se třída Rudé armády se školou RA
stala Třídou TGM se školou TGM. Deska
s textem zákona „T. G. Masaryk zasloužil se
o stát“ na škole, dříve budově Okresního úřadu, byla obnovena z iniciativy OF v roce 1990.
Obrázek z loňských oslav u pomníku
TGM v Uzenicích (foto V.Šavrda).

Rukopis zelenohorský
Ale máme tu v blízkém okolí další spojku
k TGM – jeho angažmá ve sporu o pravost Rukopisů – královédvorského a zelenohorského.
Ta Zelená hora, kde byl jeden z rukopisů
(jeho obsah - Libušin soud a Sněmy) nalezen,
je zámek nad Nepomukem, nedaleko od nás.
A ještě blíže to máme do Radomyšle, kde
se roku 1778 narodil nálezce rukopisu, Josef
Kovář. Historie nálezu na Zelené hoře je ale
zapeklitá.
Rukopis byl vhozen anonymně do schránky na Malé Straně a doručen hraběti Kolowratovi jako dar pro Vlastenecké muzeum
v listopadu 1818. Že odesílatelem byl Josef
Kovář, správce důchodů – úředník na zámku
Zelená Hora, se zjistilo až v roce 1859. Údajně nalezl Kovář dva pergamenové dvoulisty
už v roce 1817 a ukázal je nepomuckému
děkanovi Boubelovi. Ten po výzvě Františka
Kolowrata, aby vlastenci zasílali dary a pří-

spěvky pro české Muzeum, k tomu Kováře
vyzval a ten ho poslechl.
Text německy psaného anonymního dopisu,
který byl odeslán s Rukopisem:
„Vaše Excelence! V našem domácím archivu ležely přiložené čtyři listy pergamenu
snad po staletí odhozené v prachu. Že však
znám vznešené smýšlení mého pána (který je
zarytý německý Michl) ohledně Národního
musea: neboť on by to viděl raději spálené
nebo zetlelé, než aby to dal této instituci, tak
jsem připadl na myšlenku zaslat tyto listy
Vaší Excelenci anonymně, neboť pod svým
jménem bych se vystavil nebezpečí být zbaven
služby; a prosím je věnovat této vlastenecké
instituci od nejmenovaného pravého vlastence. Jejich obsah jsem nemohl rozluštit, i když
jsem nešetřil čas ani námahu, a jsem na něj
velmi zvědavý.
(dokončení na str. 8)

Ateliérová a průkazková fotograﬁe, svatby, oslavy, konference, maturitní plesy.
Velkoformátový tisk do formátu B0+, černobílé i barevné kopírování a tisk do formátu
A3 - katalogy, letáky, brožury, kalendáře. Velký výběr fotoaparátů, rámů, albumů,
náplní do tiskáren. Blatná, T.G. Masaryka 112, tel. 383 423 492, foto@mako.cz
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KORONAVIRUS preventivní informace
Z oficielní stránky města

Na základě současné situace v Itálii
a Rakousku zřídil Jihočeský kraj informační telefonní linku pro veřejnost. Na čísle
800 100 450, která bude dostupná v době
od 7 do 17 hodin včetně víkendů, se dozvíte
základní informace, které vám pomohou se
lépe zorientovat v případě, že máte důvodné
podezření na nákazu.
Ze stránky
Krajské hygienické stanice Jihočeského
kraje
Informace k výskytu nového koronaviru
BYL jsem v oblasti nového koronaviru a
MÁM projevy respirační infekce (teplota,
kašel nebo dušnost)
Rizikový pobyt = Minulých 14 dní v oblasti nákazy novým koronavirem (Čínská
lidová republika, Jižní Korea, Hong Kong,
Irán, Itálie (regiony
Benátsko, Lombardie Emilia – Romagna
a Piedmont), Japonsko, Singapur + další
postižené oblasti podle měnící se epidemiologické situace) nebo přestup na velkých
letištích v Číně:
- Pokud jste doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi
- Často si myjte ruce mýdlem a vodou.
Popřípadě používejte dezinfekční prostředky
na bázi alkoholu
- Při kašli se zakrývejte ústa a nos jednorázovým kapesníkem nebo použijte rukáv,
ne ruce!!!
- Telefonicky kontaktujte v pracovní době
svého praktického lékaře. Mimo pracovní
dobu kontaktujte lékaře na Infekčním oddělení Nemocnice České Budějovice na tel.
387 874 656.
- Pokud jste pozváni k vyšetření na Infekční oddělení, nejezděte hromadným dopravním
prostředkem. A pokud je to možné, nasaďte si
ochrannou roušku!
BYL jsem v oblasti s výskytem nového
koronaviru a
NEMÁM projevy respirační infekce
(teplota, kašel nebo dušnost):
- Kontaktujte telefonicky pracoviště protiepidemického odboru KHS Jihočeského kraje
se sídlem v Českých Budějovicích na níže
uvedených telefonních číslech, které rozhodne
o příslušných protiepidemických opatřeních
včetně karantény
České Budějovice 387 712 210, 387 712 211,
387 712 212, 387 712 310, 387 712 312,
387 712 320, 387 712 321, 387 712 326,
387 712 380
Český Krumlov 387 712 711, 387 712 712
Jindřichův Hradec 387 712 544, 387 712 545,
387 712 548

NAPADLÝ SNÍH BŘEZNOVÝ OSENÍČKU
NEHOVÍ
Po mírné zimě konečně v minulých dnech
napadlo pár centimetrů sněhu. Ještě se radujeme z bílé nadílky, ale zároveň se už těšíme
na dny příští. Nastal třetí měsíc tohoto roku,
který již voní jarem – březen. Po té dlouhé
zimní době jsme přímo nadržení na sluneční
paprsky, které ze země vytahují první různobarevné kvítky jako posly jara.
NA SVATÉHO BEDŘICHA, SLUNKO TEPLEM ZADÝCHÁ (6. 3.)
LÉPE OD HADA BÝT UŠTKNUT, NEŽ
V BŘEZNU OD SLUNCE OHŘÁT
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PŘÍCHOD JARA SPOLU S VELIKONOČNÍ NABÍDKOU LIDOVÉHO
ŘEMESLA
Stejně jako každoročně přichází doba
předvelikonoční spolu s naší úplnou nabídkou tradičních výrobků českého uměleckého
řemesla.
A tak vám můžeme nabídnout řehtačky
od malých i malovaných až po ty největší,
dřevěné káči, píšťalky, kraslice tradiční i originální, různá přání a pohledy, modrotiskové
ubrousky a ubrusy, košíčky všeho druhu i pro
ty úplně nejmenší, slámové ošatky, malované
perníčky, panenky z kukuřičného šustí, výrobky z vizovického těsta a různé věnce i velikonoční dekorace. Výrobky z keramiky, dřeva
a různých přírodních materiálů, polotovary
pro vaše vlastní tvoření.
Pomlázky budou v prodeji až koncem
března, upletené z čerstvých prutů.
Vyzdobte si své domovy, z jarních dekorací vyzařuje probouzení se k novému životu,
nová, čistá energie, láska k přírodě a všemu
bližnímu.

JESTLI BŘEZEN KOŽICH STÁHL, DUBEN RÁD BY PO NĚM SÁHL
Skončily masopustní veselice a hodování
a od Popeleční středy začala doba velkého
čtyřicetidenního půstu před Velikonocemi.
Postní doba končí pašijovým týdnem na Bílou
sobotu. Nejpřísnější den půstu je na Veliký pátek, kdy byl ukřižován Ježíš Kristus a věřícími
po celém světě je tento den vnímán jako den
velkého smutku.
V období půstu bychom měli být střídmí
v jídle, měli bychom se vzdát masa, zvláště
hovězího a vepřového, tučných pokrmů,
kouření, alkoholu, pojídání sladkostí a různé
taneční zábavy a plesů. Půst má být zároveň
i dobou rozjímání, zklidnění duše, přemítání
o šťastném životě, životě v harmonii se svým
svědomím, přírodou a okolím.
Prachatice 387 712 930
Strakonice 387 712 812, 387 712 824
Písek 387 712 606
Tábor 387 712 414, 387 712 428, 387 712 433
So - Ne (7:00 - 17:00) - pohotovostní linka
736 514 386
- Kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a požádejte ho vystavení potvrzení
o nařízení karantény
- Po celou inkubační dobu – 14 dnů
od možné nákazy zůstaňte doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi
- Často si myjte ruce mýdlem a vodou.
Popřípadě používejte dezinfekční prostředky
na bázi alkoholu

NÁŠ TIP NA BŘEZEN: VELIKONOČNÍ
DEKORACE
NEZAPOMĚN NIKDY NA TO, BŘEZNOVÝ PRACH, ŽE JE ZLATO!
SUCHÝ BŘEZEN, MOKRÝ MÁJ, BUDE
HUMNO JAKO RÁJ.
Eva Fučíková, lidové řemeslo
- Pokud se objeví příznaky jako teplota,
kašel, dušnost, kontaktujte telefonicky lékaře
Infekčního oddělení Nemocnice České Budějovice na tel. 387 874 656
- Pokud jste pozváni k vyšetření na Infekční oddělení Nemocnice České Budějovice, nejezděte hromadným dopravním prostředkem.
A pokud je to možné, nasaďte si ochrannou
roušku!!!
Jihočeský kraj zřídil i informační telefonní
linku pro veřejnost 800 100 450, která bude
dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně
víkendů.
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z radnice
Informace z 10. zasedání
Zastupitelstva města Blatná, které
se konalo dne 26. února 2020

Na zasedání bylo přítomno 14 zastupitelů, 1 zastupitel omluven.
ZM po projednání
● vzalo na vědomí stav rozpočtu k 31. 12. 2019
● schválilo rozpočtová opatření č. 1/20/Z – 8/20/Z dle předloženého návrhu, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí
zápůjčky Technickým službám města Blatné s.r.o., vzalo
na vědomí zápis z jednání ﬁnančního výboru ze dne 17. 02.
2020, schválilo předložený návrh čerpání rezervního fondu
Centra kultury a vzdělávání Blatná z důvodu revitalizace
prostor informačního centra Blatná
● schválilo záměr směny části pozemku v k.ú. Blatná
● schválilo darování pozemků v souvislosti se stavbami komunikace v k.ú. Blatná
● schválilo směnu částí pozemku v k.ú. Blatná
● schválilo prodej části pozemku v k.ú. Blatná
● schválilo prodeje bytových jednotek – čp. 1261 Blatná
● schválilo závazné ﬁnanční podíly
● zvolilo přísedícího pro Okresní soud ve Strakonicích
● vzalo na vědomí kontroly KV ZM a schválilo plán kontrol
Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blatná na I. pololetí
roku 2020
Další zasedání zastupitelstva se uskuteční dne 20. 05. 2020.
Ing. Simona Sedláčková
tajemnice MěÚ Blatn

Informace pro podnikatele
v realitním zprostředkování
Dne 3. března 2020 nabývá účinnosti zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování.
Podle tohoto zákona podnikatel, který byl přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona oprávněn poskytovat realitní zprostředkování
v rámci živnosti ohlašovací volné „Výroba, obchod a služby neuvedené
v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a hodlá v poskytování realitního zprostředkování pokračovat, je povinen před uplynutím doby
6 měsíců, tj. do 3. září 2020 včetně, ode dne nabytí účinnosti tohoto
zákona ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ a doložit doklady prokazující splnění podmínky odborné
způsobilosti pro provozování této vázané živnosti, jinak uplynutím této
doby jeho oprávnění k poskytování realitního zprostředkování v rámci
výše uvedené živnosti ohlašovací volné zaniká. Úkony provedené podle
věty první nepodléhají správnímu poplatku.
Prokázání odborné způsobilosti se odvíjí od dosaženého vzdělání
požadovaného směru, příp. praxe nebo profesní kvaliﬁkace.
Realitní zprostředkovatel je povinen zajistit splnění odborné způsobilosti, tzn. zajistit výkon této činnosti pouze fyzickými osobami
splňujícím požadavky odborné způsobilosti, nejpozději do 2 let ode
dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Pro více informací je možné se obrátit na pracovnice Odboru
správního a živnostenského úřadu MěÚ Blatná, tel. 383 416 241 – 243.
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Stavební úpravy ulice
Jiráskova
Dne 9. března budou zahájeny stavební úpravy ulice Jiráskova,
v úseku od okružní křižovatky u Myslivny po křižovatku s místní
komunikací pod Středním odborným učilištěm (včetně).
V první části úseku (cca po č.p. 252) bude provedena celková
rekonstrukce uličního prostoru v rámci dokončení stavby okružní
křižovatky (vč. výstavby 3 podélných parkovacích stání), ve zbývající části komunikace bude provedeno odfrézování a položení nového
povrchu silnice. Dále bude provedena oprava chodníků, které budou
mít nově povrch ze zámkové dlažby.
Práce si vyžádají úplnou uzavírku silnice III/1731 ul. Jiráskova ostatní větve okružní křižovatky (ul. Písecká, Plzeňská, Vorlíčkova)
zůstanou při provádění prací plně průjezdné.
Rekonstrukce v první části úseku a obnova povrchu silnice budou
provedeny nejpozději do 30. dubna letošního roku, navazující úpravy
chodníků jsou plánovány předběžně do konce května.
Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná

Vítání občánků města
Vítání občánků ve městě Blatná je již dlouhou tradicí. Narozené
občánky města vítají do života představitelé města v obřadní síni
blatenského zámku.
Narodilo se vám miminko, máte trvalý pobyt v Blatné nebo jejích
částech a máte zájem se zúčastnit slavnostního obřadu? Přijďte se
osobně, nebo elektronicky, přihlásit do kanceláře občanských průkazů,
cestovních dokladů a evidence obyvatel MěÚ Blatná, tř. T. G. Masaryka
1520 (vedle ZŠ TGM Blatná) dveře č. 123, příp. 124, 125) Odboru
správního a živnostenského úřadu. Je nutné předložit platný občanský
průkaz, rodný list dítěte a vyplnit přihlášku a prohlášení o závazcích.
A to i v případě, že se vítání občánků z jakéhokoli důvodu nezúčastníte,
avšak splňujete zásady pro výplatu příspěvku. Před konáním slavnostního obřadu vám bude zaslána pozvánka.
Při slavnostním aktu je matce dítěte předána poukázka na částku
4 000 Kč. V případě neúčasti si matka vyzvedne poukázku v kanceláři
občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel MěÚ
Blatná. Příspěvek ve výši 4 000,- Kč se vyplatí dítěti do věku 1 roku,
občanovi ČR, jehož matka, příp. otec má trvalý pobyt v Blatné a jejích
částech minimálně 2 roky bezprostředně před narozením dítěte, tento
pobyt trvá a nemají-li rodiče nesplněné závazky vůči městu.
Pro více informací kontaktujte pracovnice odboru na tel.
383 416 202 - 205, další informace naleznete na webových stránkách
www.mesto-blatna.cz.
Ing. Hana Valachová
ved. odboru správního a živnostenského úřadu

Vlakové jízdní řády
Jak jsme již na konci loňského roku informovali, došlo
od 15.12.2019 k poměrně rozsáhlým změnám vlakových jízdních
řádů. Změny nastaly především v úsecích Blatná-Březnice (se zavedením přímých vlaků do Zdic/Berouna) a Blatná-Nepomuk, čímž
došlo současně ke změnám v přípojích ve směrech na Prahu a Plzeň.
Pro lepší orientaci v nových spojích a přestupních vazbách
zpracovaly České dráhy tabulky jízdních řádů trati Březnice-Strakonice s vyznačením pokračování vlaků do Zdic/Berouna a přípojů
dále na Prahu, a jízdních řádů trati Blatná-Nepomuk s vyznačením
přípojů na Plzeň.
Tabulky s jízdními řády jsou ke stažení na webu Blatenských
listů.
Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná
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Sbor dobrovolných hasiĀĪ Drahenický Málkov všechny srdeĀnĒ zve na

TS Blatná
Činnost TS Blatná

14. bĢezna 2020 od 14 hodin v sále místní hospody

Pro příznivé počasí letošní zimy jsme pokračovali
na stavebních akcích ve městě.
V měsících lednu a únoru byl
zrekonstruován chodník v ulici Smetanova, kde byl asfaltový povrch nahrazen zámkovou
dlažbou. Nově bylo vytvořeno
místo na 3 kontejnery pro nové
nájemníky v ulici B. Němcové
(bývalá ubytovna) a opravena zeď u kostela, která byla nebezpečná
pro pěší občany, kteří tudy prochází.

ÿeká na vás spousta her, tance a zábavy.
Nebude chybĒt tradiĀní tombola.
PĢijčte se s námi pobavit.

Sbor dobrovolných hasiĀĪ Drahenický Málkov všechny
srdeĀnď zve na tradiĀní


HASIþSKÝ BÁL
K tanci a poslechu zahraje „Kapela Radka Šimsy“
Vstupné: 80,-KĀ.
Vstup ve spoleĀenském obleĀení.

Rozmístění kontejnerů
na větve a trávu
Po zimní přestávce opět po Blatné rozmísťujeme kontejnery
na bioodpad – větve a trávu.
Žádáme občany o vhazování pouze odpadu, na který je kontejner určen.
Pokud by na nějakém stanovišti docházelo k vhazování nevhodného odpadu do kontejneru, bude kontejner stažen a dále
nepřistavován.

Zemřelí únor 2020
Štolba Jan - nar. 13.51931, Škvořetice, úmrtí 3.2.2020
Kopáčková Otilie - nar. 9.7.1925, Hněvkov, úmrtí 9.2.2020
Vokatá Božena - nar. 1.4.1926, Pacelice, úmrtí 10.2.2020
Ševčík Bohumil - nar. 8.31957, Uzenice, úmrtí 13.2.2020
Koblasová Zlatuška - nar. 1.8.1919, Blatná, úmrtí 23.2.2020
Trach Josef - nar. 5.1.1947, Hudčice, úmrtí 21.2.2020
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22.2.2020 – Maškarní průvod obcemi
Nahošín a Doubravice
V roce 2018 byl v obci Doubravice obnoven zvyk „masopustní
průvod masek“.
Pan Pavel Srb
st. dal dohromady
skupinu doubravských, která letos
vyrazila již potřetí. Každý rok přibyde nová maska.
Tentokráte jsme
mohli vidět ženicha s nevěstou,
mlynáře s živým
pytlem, bábu s nůší, smrťáka, dělostřelce s dělem, které střílelo peří,
vodníka, Křemílka s Vochomůrkou, čerta, fotografa a další. Skupinu
doprovázel trumpetista, bubeník a harmonikář.
Průvod začal
již ráno v Nahošíně, v poledne se přesunul
do Doubravice a končil kolem osmé večer
na místním hasičském plese.
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O výletních restauracích
Jaro klepe na dveře a s ním přijde i čas vycházek a výletů do okolí.
Kde a kdy se vlastně tato záliba vzala? A jak ji uměli zužitkovat naši
podnikaví předkové? Zastavte se na povídání o fenoménu výletních
restaurací na přelomu 19. a 20. století v úterý 17. března v Kavárně
v Podzámčí.
Druhá polovina 19. století přinesla zásadní změnu v životním
stylu obyvatel měst. Průmyslová revoluce, rozvoj dopravy, zejména
železnice, společenské změny. To vše způsobilo, že měli lidé mnohem
více volného času. A také, že jim, podobně jako nám dnes, začal chybět
pobyt ve volné přírodě. Měšťané z velkých měst se proto čím dál více
vydávali na výlety do zeleně. Ve výtvarném umění té doby se tento
fenomén projevil vznikem impresionismu. A co třeba v pohostinství?
Začaly vznikat výletní restaurace. Kolem našeho hlavního města
Prahy jich podnikaví hostinští vybudovali na konci 19. století desítky
– v Dobřichovicích, Chuchli, Řevnicích, Roztokách…
Vydat se na vycházku či vyjížďku
za město, poobědvat pod širým nebem, poslechnout
si živou hudbu
nebo zahrát kuželky, to byla oblíbená nedělní kratochvíle pražanů.
Pobyt na čerstvém
vzduchu, stranou cenzorů, se dokonce dávno před vznikem samostatného Československa stával i příležitostí pro debaty o tehdy tolik
aktuální národnostní otázce.
Samozřejmě, že ani menší města se nechtěla nechat Prahou zahanbit. V našich jižních Čechách vznikly tak postupně podobné výletní
restaurace například v Jindřichově Hradci (Rudolfov), Písku (Ostrov)
i ve Strakonicích na Podskalí a mnoho dalších.
V Blatné se módní myšlenky vybudování výletní restaurace chopil na počátku 20. století hospodský a městský radní Teodor Fiala.
Provozoval tehdy hospodu U Fialů na dnešní Koubkově třídě (bývalá
kavárna Viola). Necelých dvacet minut klidnou chůzí severně od města,
na kopci Vinice, si nechal postavit výletní restauraci. Nazval ji vzne-
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šeně: Vila Fiala. Navrhl mu ji jeho bratr Karel Fiala – tehdy pražský
stavitel, který i ve své rodné Blatné v té době získával významné
zakázky. Později zastával dokonce funkci stavitele Pražského hradu.
V roce 1906 tak vznikla malebná stavba s věžičkou a dřevěnou terasou,
z níž mohli blatenští výletníci pozorovat celé město a popíjet čokoládu
či opodál hrát kuželky.
Je velikým štěstím, že se vila Fiala do dnešních dnů dochovala v původním stavu včetně
unikátní interiérové výmalby. Nyní
je pod památkovou
ochranou. Jaký bude
její další osud závisí
na vedení města. Náš
spolek stále nabízí,
že se o ni odborně
postará a připraví
ji pro zpřístupnění
veřejnosti. Bohužel, zatím tato nabídka zůstává nevyslyšena. Je to
veliká škoda, Vila Fiala je totiž jediná jihočeská výletní restaurace,
která se v takto neporušeném stavu zachovala.
S pražskými kavárnami a jejich kulturním životem je Blatná spojena také osobou vrchního Františka Patery z kavárny Union. Býval
velkou oporou mnoha osobnostem české umělecké avantgardy. Konec
svého života strávil v Blatné, kde je také pohřben.
Abychom našim občanům, ale také zastupitelům či odpovědným
úředníkům přiblížili, o jak unikátní stavbu s velkým potenciálem se
v případě památky Vily Fialy jedná, připravujeme náš kulturní program.
Velice nás proto těší, že naše pozvání do Kavárny v Podzámčí přijal
vedoucí oddělení vědy a výzkumu Muzea hlavního města Prahy pan
Mgr. Tomáš Dvořák. V roce 2010 připravil výstavu Pražské výletní
restaurace a je autorem stejnojmenné publikace.
V úterý 17. března od 17 hodin Tomáš Dvořák pohovoří v Kavárně v Podzámčí na téma Ven z dusné Prahy, třeba až do Blatné.
Výletní restaurace v Praze a okolí kolem roku 1900.
Popovídá i o panu vrchním Paterovi, jehož korespondence je uložena právě v Muzeu hl. m. Prahy. Vstupné je dobrovolné.
Srdečně Vás zveme a těšíme se na viděnou!
Pavla Váňová Černochová navíc z.s.

Na dětském karnevalu v Buzicích sklidili vavříny hastrmánek s kosmonautem
Poprvé v jeho historii porota rovněž udělila mimořádnou cenu za originalitu.
Buzice - Dětský karneval v buzické hospůdce „U Čiláka“ netratil nic na své proslulosti a věhlasu. I letos si na něm ratolesti v rozličných maskách užily zábavné odpoledne plné
soutěží, tance a milých překvapení. Dětem
šel jako obvykle příkladem hlavní pořadatel
a majitel zařízení v jedné osobě Petr Samec,
který se tentokrát ustrojil za legendárního
Vinnetoua / no, spíše za Vinnetoua po dvaceti
letech /. Na jeho první „výpravě“ ho doprovázel i věrný Háttatitla. Bohužel jen plyšový,
protože živého koně by mu hygiena v provozovně nedovolila. Petrovi zdatně sekundoval
i zvukař a DJ Martin Dráb z Blatné, který se
dostavil do Buzic v převlečení za železničáře. Stejnokroj prý zdědil po svém dědovi,
Ještě před zahájením karnevalu zapózovaly
který pracoval na blatenské dráze. „Chybí jen
masky fotoaparátu

plácačka,“ upozornil na kosmetickou vadu
Martin Dráb. Zato nechyběla originál píšťalka
a ta se v průběhu dětského bálu mnohokrát
znamenitě osvědčila.
Na parketě v onu prosluněnou neděli
skotačila více než dvacítka dětí. A náramně
si svůj den užívala. V rytmu nestárnoucích
hudebních „pecek“, které chrlily o překot
reproduktory DJ Martina Drába, nohy přítomné drobotiny tancovaly jako na povel při
Švandových kouzelných dudách. Do kola se
nechaly zlákat i rodiče. Samozřejmě nemohly
chybět takové dětské hity, coby nesmrtelná
mašinka a ptačí tanec.
V bohatém programu buzického karnevalu
pro nejmenší měly své nezastupitelné místo
žertovné soutěže. Začínalo se podlézáním pod
lanem. Tady velmi pořadatele oslnil výkon
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blatenské zelinářky paní Šourkové, hodný
„hadí ženy“. Byla zdaleka nejlepší ze všech.
Tradičně se čtveřice masek prokousávala skrz
obrovský koláč k minci uprostřed . A protože
letos hodní sponzoři upekli pro tuto příležitost
takové sladké dobroty hned tři, najedlo se
zadarmo na jejich účet hned tucet mlsounů.
Nezapomnělo se ani na tanec párů s balónky
uprostřed čela a pak - co by to bylo za karneval bez taškařice jménem stoličková!
Jak se říká- to nejlepší na konec. Po celé
odpoledne byla v pozoru nezávislá porota
z nedalekých Výšic, jejímž úkolem se stalo
zvolit krále či královnu karnevalu. Svou
čestnou úlohu pojalo sesterské duo vskutku
svědomitě a zodpovědně. Nakonec ze středu
rozjásaných masek uvedlo na pomyslný karnevalový trůn hastrmánka Radka Pauknerta
z Blatné. Jeho odměnou byl nádherný dort,
který vlastnoručně upekla majitelka obchůdku „Levandule“ z malého náměstí v Blatné.
Druhý dort, tentokrát z dílny chlumských
koláčníků, ztvárňující ježka, putoval na adresu šťastného kosmonauta „MADE IN USA“
v podání Tomáše Hanzlíka, rovněž z Blatné.
A do třetice, aby se to nepletlo, bronz bral rovněž blatenský účastník v přestrojení za klauna. Tentokrát tedy účastnice- mladá lady
Leontýnka Pauknertová. Porota se rozhodla
věnovat zvláštní cenu nejmladší masce, a tu
představovala Linda Kubíková- pro změnutaké blatenská.
A porotkyním to nedalo, aby z karnevalové tomboly neoddělily speciální ocenění

za originalitu pro domácího mladého muže /
5 let / Matouše Hulače. Jeho nápad jít za výtah / ! / skutečně neměl chybu a o zvláštní
pozornost si přímo říkal. „To si náš Matouš
doopravdy vymyslel sám,“ smál se jeho pyšný
tatík Ondřej, „Pirátský kostým odmítl s tím,

Maškarnímu karnevalu v Buzicích dominovali
pořadatelé v kostýmech železničáře a Vinnetoua

že tohle je to pravé. Ještě požadoval lano, ale
to už jsme jako rodina technicky nezvládli!“
Také jeho sestřička Barborka coby princezna
Anna byla v převleku bytůstkou věru kouzelnou: „Barborce zase učarovala oblíbená
pohádka „Anna z ledového království“. Mohla
by se na ní dívat od rána do večera! Takže jsme
nemohli jinak než jít a koupit právě tenhle
kostým,“ dodává Ondřej.
Tomáš Hanzlík v převleku za amerického kosmonauta je každoročním favoritem
na stupně nejvyšší. Jeho rodině se atmosféra
na buzických karnevalech natolik líbí, že jsou
pravidelnými a věrnými hosty. Tomáš se tu letos prezentoval již počtvrté- předtím ho zdobil

Základní škola T. G. Masaryka v Blatné SRĢiGi

YHVWĢHGXEĢH]QD DNFL

BUDU ŠKOLÁKEM
=iEDYQìSURJUDPSURSĢHGåNROiN\SUREďKQH

RGKRGaa RGKRG
9HVWHMQìĀDVEXGH]DMLåWďQDSURKOtGNDåNRO\DLQIRUPDFH
SURURGLĀH

7ďåtPH VHQD9DåLQiYåWďYX

Číslo 4 / strana 7

převlek krakonoše, vodníka a medvěda. Jeho
druhé „já“ je vždycky perfektně připravené:
„Tady musíme poděkovat šikovné babičce
Milušce. To ona zhotovuje všechny doplňky,“
uvádí vděčná rodina. Letos se povětšinou
výbava na dětský bál koupila jak pro Tomáše,
tak jeho sestru Zuzanku alias sličnou baletku.
Nicméně stejně ruce babičky nezahálely,
protože všechno se v obchodě pořídit nedá.
„Z připravených soutěží Tomáška i Barborku nejvíc baví stoličková. Na tu se vždycky
s předstihem strašně těší,“ prozrazuje ještě
rodinný kolektiv.
Tradičním maškarním bálem pro dětský
„potěr“ hospůdka „U Čiláka“ vlastně zahajuje
celoroční cyklus zábavných a sportovních
akcí. Pokud budou letos jen z poloviny tak
úspěšné jako tohle pohádkové rojení pod
pláštěm barevných světýlek, má se veřejnost
na co těšit!
(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda
Pořadatelé děkují za podporu těmto
sponzorům: Papírnictví Tomášková Blatná,
Prodejna „Koláčníci z Chlumu“, Prodejna
„Levandule“ Blatná, LEIFHEIT Blatná, Jiří
Vetešník- Blatná, KONET Blatná, Tesla Blatná a.s., Textil „Pod věží“ Blatná, Pekařství
Hájek Blatná.
Za mediální sponzoring Blatenským listům. Velmi výrazně obohatila tombolu pro děti
i sama buzická hospoda „U Čiláka“.
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170. výročí narození T. G. Masaryka
(Dokončení ze str. 1)
Doufám, že český profesor nebo jiný český učenec to neshledá tak
těžkým. Škoda, že čerň, když jsem otíral prach vlhkou houbou, se poté
změnila v zeleň.
Psáno olůvkem, aby nebylo poznat mou ruku.“

Od roku 1784 do roku 1852 byl zámek Zelená hora majetkem
Colloredo-Mansfeldů, to je tedy ten Michl. Poté, co v roce 1852 František Colloredo-Mannsfeld zemřel, zveřejnil malíř František Horčička,
dozorce obrazáren knížete Rudolfa Colloredo-Mannsfelda informaci,
kterou získal od děkana Boubela, že rukopis pochází ze Zelené Hory.
Teprve za dalších 7 let, v únoru 1859 jednatel Musea, Václav Vladivoj
Tomek identiﬁkoval jako odesilatele Josefa Kováře.
Ale zpět k Rukopisu a sporům o jeho pravost:
V té době, kdy nebyly k dispozici jiné reprodukční techniky se
rukopis omaloval a podrobil zkoumání. Josef Dobrovský byl od začátku
přesvědčen o tom, že Rukopis je podvrh. V roce 1822 vyšel Rukopis
v Čechách - vydali ho Josef a Antonín Jungmannovi v časopise Krok.
(Dříve vyšel v Polsku). Za pravý považovali Rukopis Palacký a Šafařík.

Autorita Palackého převážila a Rukopisy (zelenohorský a královédvorský) byly považovány za pravé a významně ovlivnily kulturní
život českého obrození. Stačí zajít do Národního divadla – inspirace
Rukopisy mnoha českých umělců – generace Národního divadla – je
tu patrná na každém kroku. Alšovy a Ženíškovy lunety výtvarně zobrazují Rukopis královédvorský. Smetanova opera Libuše obsahuje
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námět a teké části textu Rukopisu zelenohorského. Rukopisy se staly
i nejpřekládanějším českým dílem 19. století.
Postupně se ale objevovaly hlasy, které pravost Rukopisů zpochybňovaly. V roce 1886 se na straně kritiků objevuje T.G.Masaryk –
ve svém časopise Athenaeum publikuje článek Jana Gebauera „Potřeba
dalších zkoušek Rukopisu Královédvorského a Zelenohorského“. Proti
pravosti Rukopisů vystupovali J.Goll, J.Truhlář, J.Vlček, J.Král,...
„Nepochopuji, jak někdo tvrditi může, že čest zároda vyžaduje
obhájení Rukopisů! Čest národa vyžaduje poznání pravdy, a větší je
mravnost a zmužilost uznávající omyl, než obhajování omylu, jež třeba
celý národ sdílí,“ napsal Masaryk.
Ale jeho odpůrci v odmítnutí pravosti Rukopisů viděli zpochybnění
českého národa a jeho emancipace. Proti Masarykovi se zvedla vlna
odporu, davová hysterie, často nechutné a sprosté útoky. Musel se
vystěhovat z bytu, přišel o zakázky na vydávání knih a encyklopedií,
byl vyřazen z různých spolků, nemohl cvičit v Sokole, lidé mu chodili
křičet pod okna, vypískali ho studenti. Masaryk jen těsně unikl vyloučení z Univerzity, nebyla mu udělena profesura.

Ale ustál to – bojoval za pravdu.
Od roku 1893 se v českých školách vyučuje, že Rukopisy jsou
padělky. Autorství je přisuzováno Václavu Hankovi, Josefu Lindovi
a malíři Františku Horčičkovi.
Česká společnost rukopisná je naopak o pravosti Rukopisů přesvědčena.
V sedmdesátých letech 20. století zkoumal pravost Rukopisů
v Kriminologickém ústavu tým spisovatele Ivanova a došel k závěru,
že text je napsán na pergamenu, ze kterého byl původní text seškrábán
(tzv. palimsest).
Ale tento závěr vyvrací výzkumný tým Národního muzea, který
v roce 2017 podrobil Rukopisy moderním metodám výzkumu - nedestruktivním rentgenovým zkouškám a zásahy Ivanova týmu popisuje
jako neodborné a poškozující Rukopisy. Tak třeba ještě uvidíme...
Ale inspiraci osobností TGM jako bojovníka za pravdu to nijak
neovlivní.
ZM
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u l t u r n í k a l e n d á ř
Akce
8. 3. NEDĚLE | 19:00 |
SAXOFRANCIS
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Koncert. Spojením saxofonu s elektronickou hudbou.

9. 3. PONDĚLÍ | 18:00 |
BOHUNKA HERMANNOVÁ –
NALADÍME KYTARY ČEŠTINOU,…
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Vstupné 100 Kč

12. 3. ČTVRTEK | 19:00 |
CRY BABY CRY | Švandovo divadlo
na Smíchově
Sokolovna Blatná, divadelní sál
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.
Upozorňujeme diváky, že se při představení
na jevišti kouří a užívají se sprostá slova –
oba tyto prostředky jsou nedílnou součástí
hry.
Hrají: Michal Dlouhý / Luboš Veselý, Klára
Cibulková, Kristýna Frejová, Petra Hřebíčková/Bohdana Pavlíková, Blanka Popková, Réka Derzsi/Eva Vrbková,
Režie: Martina Krátká
Cena: 1. – 10. řada 350/300 Kč
11. – 20. řada 300/250 Kč
Předprodej na www.ckvb.cz a recepci
muzea.

13. 3. PÁTEK | 19:30 |
REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA BLATNÁ
KCAŽ
K tanci a poslechu hraje kapela KANCI
PANÍ NADLESNÍ
Zatančí vítězka StarDance Veronika Lálová.
Předprodej na www.ckvb.cz a recepci muzea.

13. 3. PÁTEK | 20:00 |
JANA KOUBKOVÁ
Hospoda U Datla | koncert

15. 3. NEDĚLE | 19:00 |
KAVÁRENSKÉ HOVORY –
KAMILA VODOCHODSKÁ
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Módní návrhářka K. Vodochodská představí svůj svět.

16. 3. PONDĚLÍ | 18:00 |
CESTOPOVÍDÁNÍ – JAKUB CEJPEK,
ANDY
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

17. 3. ÚTERÝ | 17:00 |
TOMÁŠ DVOŘÁK: VEN Z DUSNÉ PRAHY.
TŘEBA AŽ DO BLATNÉ. VÝLETNÍ RESTAURACE V PRAZE A OKOLÍ KOLEM
ROKU 1900
Kavárna V Podzámčí
Pořádá navíc z.s., vstupné dobrovolné

19. – 22. 3.
10. MEZINÁRODNÍ KONTRABASOVÁ
SOUTĚŽ FRANTIŠKA SIMANDLA
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19. 3. | 16:00 – 20:00 | Soutěžní kolo |
KCAŽ
20. 3. | 9:30 – 12:00 + 14:00 – 18:00 |
Soutěžní kolo | KCAŽ
| 19:00 | Koncert porotců - K. FIRLUS,
PH. NOHARET, A. SCHACHENHOFER |
Zámek Blatná | Koncert KPH
21. 3. | 9:30 – 12:00 + 14:00 – 17:00 |
Soutěžní kolo | KCAŽ
| 19:30 | Soutěžní koncert ﬁnalistů
s orchestrem | Sokolovna, divadelní sál
22. 3. | 10:00 | Vyhlášení vítězů | Zámek
Blatná
| 11:30 | Koncert vítězů | Zámek Blatná

MEZINÁRODNÍ KONTRABASOVÁ
SOUTĚŽ FRANTIŠKA SIMANDLA
V BLATNÉ LETOS JIŽ PODESÁTÉ
Mezinárodní kontrabasová soutěž Františka Simandla je pořádána již od roku 2002
jako bienále mladých interpretů do 30 let.

Číslo 4 / strana 10
V letošním jubilejním ročníku připomene
180. výročí narození Františka Simandla
a 100 let od narození výjimečného světového kontrabasisty, koncertního mistra
Vídeňských ﬁlharmoniků Ludwiga Streichera.
Návštěvníci se mohou mimo jiné těšit na
speciální soutěžní koncert ﬁnalistů nejprestižnější kategorie, kde každý vystoupí
s orchestrálním doprovodem.
František Simandl
František Simandl se narodil 1. srpna 1840
v Blatné a po zdejších hudebních začátcích
studoval od roku 1855 na Pražské konzervatoři. Odtud přesídlil v roce 1869 do Vídně
kde působil jako 1. kontrabasista Dvorní
opery a vyučoval zde rovněž jako profesor na vídeňské konzervatoři. Od samých
začátků pobytu ve Vídni patřil k velkým
propagátorům českého hudebního života.
Vedle své interpretační činnosti je velice
ceněna i jeho role pedagogická a skladatelská. Simandl je autorem proslulé školy
pro kontrabas (Neueste Methode des Contrabass-Spiels), která dodnes patří k nejžádanějším hudebním metodám. Mezi žáky
a pedagogické následovníky Františka Simandla se řadí mnoho významných jmen
spojených s tímto nástrojem včetně Ludwiga Streichera, jehož připomínce je letošní
ročník věnován rovněž.
Významní hosté a basující město
Sál komunitního centra, divadelní sál sokolovny a rovněž i Starý palác zámku Blatná. Zde všude budete moci slyšet mladé
nadějné kontrabasisty při jejich soutěžních
vystoupeních. Vedle koncertu ﬁnalistů nejprestižnější kategorie, který se uskuteční
v sobotu 21. 3. od 19:00 v divadelním sále
blatenské sokolovny bychom vám rádi doporučili i koncert páteční.
V pátek 20. 3. vystoupí ve Starém paláci
zámku Blatná špičkoví interpreti, pedagogové a zároveň porotci soutěže na speciálním koncertu. Pánové Phillippe Noharet
z Opéra national de Paris, Krzystof Firlus
z Akademia Muzyczna Krakow a Anton
Schachenhofer z A. Bruckner Private University předvedou špičkovou ukázku kontrabasové interpretace.
Vstupné na koncerty v rámci Simandlovy
soutěže je volné.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

21. 3. SOBOTA | 20:00 |

Blatná 6. března 2020
Komedie/drama/válečný | USA/Nový Zéland/Česko 2019 | 109 min. | mládeži přístupný | v původním znění s titulky | 120
Kč |

8. 3. NEDĚLE | 15:00 |
SUPER MAZLÍČCI
Animovaný/rodinný/komedie | Čína/Německo 2019 | 89 min. | mládeži přístupný
| v českém znění | 100 Kč |

11. 3. STŘEDA | 19:00 |
VOLÁNÍ DIVOČINY
Dobrodružný/rodinný | USA 2020 | 105
min. | mládeži přístupný | v původním znění s titulky | 130 Kč |

18. 3. STŘEDA | 19:00 |
RICHARD JEWELL
Životopisný/krimi/drama/historický | USA
2019 | 131 min. | mládeži do 12 let nevhodný | v původním znění s titulky | 130 Kč |

20. 3. PÁTEK | 20:00 |
3BOBULE
Komedie | Česko 2020 | 109 min. | mládeži
přístupný | v českém znění | 130 Kč |

22. 3. NEDĚLE | 15:00 |
FRČÍME
Animovaný/komedie/rodinný/fantasy |
USA 2020 | mládeži přístupný| v českém
znění | 120 Kč |

Knihovna
připojení k celostátní akci
BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ
w<;/ȅ8Ȝ9ȥ?«/Ȅ9:ȅ?@5ȅA<;9«:ȅȇ<>;
zapomnětlivé
w>ȅȆ5?@>Ȅ/ȅ:;ȈȜ/4Ê@ȅ:ȓĖİ:Ȅ>;ȇȋ0Ȅ>9Ȅ
w <>; Ê@ȅ:ȓĖȅ .A0;A <Ė5/4Ȋ?@ȓ:Ȋ /5@ȓ@Ȋ 
myšlenky či moudra o knihách a čtenářství

PRO DOSPĚLÉ
ČTEME, PLETEME A...
úterý vždy 14:00 – 16:00
Městská knihovna Blatná
setkání všech, kterým je v knihovně dobře
10. 3. | SEZNAMUJEME SE S PATCHWORKEM
17. 3. | VÍTÁME HOSTA JITKU LOJÍKOVOU
Tématem bude trénování paměti
a péče o mozek v každém věku
24. 3. | CHYSTÁME VELIKONOČNÍ
DEKORACE

20. 3. PÁTEK

ANČA BAND

VÝSTAVA KNIH S POEZIÍ

Hospoda U Datla
Koncert k příležitosti 23 let hospody

V rámci Mezinárodního dne poezie, který
připadá na 21. 3.

Kino
4. 3. STŘEDA | 19:00 |
1917
Válečný | USA 2019 | 119 min. | mládeži do
15 let nevhodný | v původním znění s titulky
| 120 Kč |

6. 3. PÁTEK | 20:00 |
KRÁLÍČEK JOJO

31. 3. ÚTERÝ
LITERÁRNÍ ZÁJEZD
Bližší informace a závazné přihlášky
od 16. 3. v knihovně

27. 3. PÁTEK – 28. 3. SOBOTA
NOC S ANDERSENEM
Pohádkové nocování pro děti 6 – 9 let.
Přihlášky od 2. 3. v knihovně.

Ročník 31 (41)

Komunitní centrum
10. 3. ÚTERÝ | 17:00
TAJEMSTVÍ LAOSU
Kavárna
Martin Kalát je známý cestovatel, publicista a spisovatel Chcete se s ním projet po
Mekongu? Vidět kohoutí zápasy? Naučit
se zbavovat zemi starých vojenských min?
Není problém. Laos je malou zemí, která v sobě ukrývá neuvěřitelná tajemství.
Turisté se většinou pohybují jen po jedné
předem deﬁnované úsečce, stačí z ní ale
sejít, a cestovateli se ukáže nádherný svět
plný krás, tajemství, ale i nebezpečí. O tom
všem je přednáška o Laosu. Více informací
také na www.jiri-kalat.cz.
Vstupné dobrovolné

15. 3. NEDĚLE | 15:00 |
NEDĚLNÍ POHÁDKY | ČERVENÁ KARKULKA
DIVADLO JÁ TO JSEM, VÍŤA MARČÍK jr.
Velký sál | vstupné 50 Kč
Už to sviští, už to jede! Komedianti se svým
kolotočem už jsou zase tady.
Přijeli jsme sem k Vám z velkých dálek zahrát pohádku O Červené Karkulce. Znáte
ji? A chcete ji vidět? Tak se přijďte podívat,
protože jsme ji změnili. Tak schválně jak.
Představení je vhodné pro všechny nadšence do starých kolotočů, pouličního divadla, dřevěných loutek, živé hudby, naší
hitovky a také pro naše obdivovatele, kteréhokoliv věku.

16. 3. PONDĚLÍ | 18:00 - 20:00
KURZ ZDRAVÉHO VEGETARIÁNSKÉHO VAŘENÍ
Cvičná kuchyňka ZŠ J. A. Komenského
Tentokrát na téma „Chuťovky k pivu“
Kurzy probíhají 1x měsíčně a nenavazují na
sebe, je tak možné přihlásit se kdykoli. Lektorem je Ing. Jan Juráš. Přihlášky: kalousova@ckvb.cz
Cena kurzu 100 Kč

24. 3. ÚTERÝ | 17:00 |
EKO MĚSÍC | EKOLOGIE OBNOVY,
ANEB CO ČLOVĚK ZNIČIL, MĚL BY
ZASE NAPRAVIT
Kavárna | vstupné dobrovolné
Přednáška Prof. RNDr. Karla Pracha CSc.
z katedry botaniky Jihočeské univerzity
o ekologii obnovy. Relativně mladý vědecký obor, který se zabývá obnovou narušených nebo i zničených ekosystémů. Prof.
Prach uvede příklady obnovy těžbou narušených míst a nastíněny budou i výhledy do
budoucna, jak obnovit narušenou krajinu v ČR.

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

Číslo 4 / strana 11

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
Výstava s vesmírnou tématikou.

18. 2. – 18. 4.

Suterén
12. 3. | 18:15 | Sochařství s Jitkou
Křivancovou
19. 3. | 18:00 | Linoryt s Veronikou
Teskovou
26. 3. | 14:00 | Malba a kresba s Lenkou
Pálkovou
Přihlášky: viznerova@ckvb.cz
Cena 100 Kč, každý pátý vstup 50 %

JOSEF SYNEK – OBRAZY
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

16. 3. – 30.4.
STANISLAV SLOUP: KATEDRÁLY
Galerie v Íčku, Infocentrum Blatná
Malá výstava koláží jako vzpomínka na
španělské a francouzské katedrály od
mačkovského rodáka Stanislava Sloupa
(1938).

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

Infocentrum
2. – 15. 3.
INFOCENTRUM UZAVŘENO
Z důvodu výmalby a úprav interiéru bude
první dva březnové týdny infocentrum
uzavřeno. Vstupenky zakoupíte na recepci
Městského muzea Blatná.
Děkujeme za pochopení

Nový audioprůvodce
ještě v angličtině, němčině a ruštině, a tak
se o zdejší historii mohou dozvědět i návštěvníci, ovládající některý ze zmíněných
světových jazyků.
Věříme, že si i vy, čtenáři Blatenských listů,
do muzea cestu najdete a načerpáte zde
všemi smysly co nejvíce informací, které
zde na vás čekají.

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.

MĚSTSKÉ MUZEUM BLATNÁ SLAVNOSTNĚ OTEVŘELO KOMPLETNÍ EXPOZICI
VĚNOVANOU HISTORII BLATNÉ
A BLATENSKA
Veřejnosti se tak mohly vedle jiných představit další skvosty muzejního depozitáře – tzv. „Bezdědovický poklad“ a „Bible
Benátská“. V rámci čtvrté etapy projektu
„Muzeum všemi smysly“, jak autoři Mgr.
Taťána Fryštáková a Mgr. Petr Chlebec
expozici nazvali, byla spuštěna interaktivní prohlídka, která umožňuje poslouchat
výklad k vystaveným exemplářům pomocí
aplikace v chytrém telefonu. V expozici tak
nově narazíte na růžové piktogramy, podle
kterých poznáte, že k danému exempláři
je i mluvený výklad. Stačí pomocí aplikace načíst a výklad se spustí přímo do vašich uší. V muzeu jsou k zapůjčení jak sluchátka, tak rovněž i chytré telefony, které
umožní všem návštěvníkům tuto službu
využít. Nutno dodat, že text je namluven

Autoři expozice Mgr. Taťáná Fryštáková a Mgr. Petr Chlebec odpovídají na otázky STTV
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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
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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

Shazujeme
ceny
internetu

MLŀRG.Ï
PÝV¯ÏQÝ
Objednejte na:
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port
Pavel Karban junior je
velmi akční
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překážky zdolává s chutí i přehledem. „Ono
to také bylo dáno tím, že se našlo málo času
na trénink,“ dodává ještě jakoby omluvným
tónem.

Jeho přítelkyně prý ho ale ještě překonává.
Starší syn Pavla Karbana st. nese totožné
jméno. A tak není divu, že je celý po něm.
Samozřejmě i ve sportu. Osmadvacetiletý
mladík si například nedokáže představit
dovolenou na pláži u moře: „To bych snad
zešílel- já potřebuji pohyb! A neuškodí ani
trochu toho adrenalinu. A co teprve přítelkyně.
Ta je do péče o fyzičku umanutá ještě víc.
Takže když dovolená, tak zásadně třeba chodit
po horách nebo jezdit na kole. Prostě v outdorovém stylu!“, svěřuje se opálený sympaťák.
Už ve dvou letech stál na lyžích. V klukovském věku vyzkoušel všechny možné
i nemožné tělovýchovné disciplíny, včetně
tenisu a volejbalu. Po střední škole si našel
cestu i ke kolu: „Jednou jsme absolvovali asi
patnáctikilometrovou vyjížďku. Tehdy mně
to moc nakoplo. No, a pak už se cyklistické
výlety zvolna prodlužovaly,“ pronáší junior.
Co mu učarovalo asi nejvíc, byly hory: „Jako
student jsem tam vyrazil vždycky několikrát
v roce. K lyžím jsem přidal i jízdy na snowboardu a hory byly moje!“, naráží na svá
dobrodružství v nadmořských výškách jejich
vášnivý obdivovatel, který by si tam mohl
klidně zatlouci tabuli „Tady je Karbanovo !“.
Nadto mu jeden ze slalomů ve snowboardu
vynesl i stříbrnou medaili, která notně zvedla
jeho sebevědomí.
Následoval tátova příkladu i v oblasti
triatlonu: „Vlastně jsem si ho poprvé vyzkoušel naostro až poté, co ho zorganizoval jako
hromadný závod v Blatné kamarád Radek
Řebřina. Potom jsem na další závody jezdil
s tátou i za hranice regionu. Nejlépe se mi
zadařilo v Jihočeském poháru, odkud mám
bronz. Bohužel jsem dodnes nezískal ještě
zlato. Nikde a v ničem,“ lituje srdnatý mladík. Major Haluška alias Terazky z Černých
baronů by na tomto místě utrousil: „Len to
zlato ještě chýbá, len to zlato….“.
Stejně jako otec se zúčastnil loni Světového poháru v terénním triatlonu na prachatickém okruhu. Věděl dobře, do čeho jde a že si
bezesporu sáhne hluboko na dno. To se také
stalo: „Brácha Honza mně dopředu varoval, že
jsem „magor“ a že to do konce dotáhnu jen se
štěstím. A on ví, co povídá, protože extrémní
závody jsou jeho specialitou. Když jsem sekl
s kolem, bylo zle. Hrozné křeče a dech na dovolené! To mně ještě čekalo deset kilometrů
běhu v přírodě! No nakonec jsem se do cíle
dostal, ale bylo to hodně o přemlouvání sebe
sama,“ přiznává junior, který jinak přírodní

Pavel Karban junior si stejně jako jeho otec
dokáže sáhnou pěkně na dno

Pavel sám sebe charakterizuje spíš jako
amatérského sportovce: „Cyklistické závody
jako takové nevyhledávám. Ten triatlon jsem
přednostně absolvoval na Blatensku- jenže
teď skončily Bělčice, předtím to kleklo
i v Blatné…… Takže občas vyrazím na závody Jihočeského poháru. Rád cestuji- například
jsem outdorově putoval celý měsíc Norskem.
V blatenském komunitním centru jsem začal
pořádat takový malý festival expedičních
ﬁlmů z celého světa.“
V rodinné ﬁrmičce ho baví a naplňuje
zejména zimní „frmol“: „Táta je hlavně přes
tu cyklistiku. Já se specializuji na zimní etapu.
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Absolvoval jsem četné kursy správné přípravy
lyží, včetně „předpisového“ voskování lyží.
A tam nás školili borci, co mažou ski biatlonovému reprezentačnímu družstvu, včetně
táty Gabriely Koukalové. Neustále se snažím
v této oblasti více vzdělávat, rozvíjet a pochytávat aktuální trendy. A i když se v zimě někdy
chodíme domů jen vyspat, protože zakázek je
víc než moc, je třeba si uvědomit, že to podnikání nás živí a zatnout zuby.“ Pavlova akčnost
nezná mezí: „Rozjeli jsme v Blatné závody
v terénním běhu „Blatenská dvanáctka“. Rád
bych uspořádal taky něco v cyklistické oblasti.
Slibně se rozběhla lyžařská škola, pod jejíž
hlavičkou jsme s přítelkyní realizovali několik
běžkařských kursů. Chceme přidat i sjezdové
lyžování,“ předkládá smělé plány.
Pavel je absolventem průmyslové školy
ve Strakonicích. „Mám víc mozolů z fyzické
práce než ze sportovní přípravy. Někdy dám
víc zednické lžíci a pytlům malty namísto
běhu či plavání,“ směje se stoprocentní pohodář. On však nikdy nechtěl být profíkem:
„Baví mně sportovat. Baví mně starat se
o sportovní výbavu a poskytovat poradenskou službu. Ale jinak stojím nohama pevně
na zemi a nestavím vzdušné zámky. Pohyb
bude vždycky nedílnou součástí mého života,
ale vím, že pro vrcholové výkony jsou tady
jiní.“
(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

Tam, kde se i horské kozy zadýchávají,
je elitní běžec Honza Karban jako doma
Žádná trať pro něho není dost dlouhá, mohl kopačky pověsit na hřebík,“ ohlíží se
za krátkou kapitolou na zelených trávnících
žádné převýšení dost drsné.
stávající „polykač kilometrů“.
Z pohybově nadaKdyž přišel na vysokou školu,
né dynastie Karbanů to
pohybové aktivity mu začaly
Honza dotáhl ve sportu
chybět. „A tak jsem se zaměřil
nejdál. A to mu bylo teprna běhání. Trénoval jsem sám
ve třiadvacet let. Takže je
a táta mi coby zkušenější radil.
nad slunce jasné, že rodné
Jako doplňkové disciplíny jsem
město Blatná o něm ještě
zvolil cyklistiku a plavání,“
mnoho uslyší. 190 cm
uvádí Honza.
vysoký a 74 kg vážící
Zpočátku prý volil výměry
vzor ukázkové sportovní
Honza Karban nadevše zbožňuje
mezi pěti a šesti kilometry. Než
postavy si udělal ve světě
extrémní běhy přírodou
se rok s rokem sešel, absolvoextrémních kilometrů
tak suprové jméno, že se stal ambasadorem val svůj první půlmaratón v čase 1 hodina
proslulé běžecké značky „SALOMON“, kde 50 minut. „To bylo ovšem ještě tréninkově
testuje její novinky. Tenhle borec se vymyká - mimo hlavní závod,“ upozorňuje pravý syn
všem známým přírodním zákonům. Dost svého otce.
Na Madeiře teprve objevil existenci tzv.
dobře možná i těm ještě neznámým.
„horského běhu“, který mu učaroval natolik,
že se stal jeho osudem. „Tehdy jsem se začal
Příliš krátká fotbalová kariéra
Jako mnoho kluků jeho věku se Honza intenzivně chystat na osobní premiéru nefalKarban nejprve zaměřil na fotbal. Přece jen šovaného terénního „očistce“ o délce 64 / ! /
jde o nejprestižnější český sport. „Fotba- kilometrů za převýšení 2500 m.n.m. Díkylový dres jsem ale oblékal jen do dorostu. bohu jsem to zvládl a doběhl sedmadvacátý.
(pokr. na str. 14)
Pak mi v nemocnici operovali menisky a já
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Honza Karban.... (dokončení ze str. 13)
Tady jsem jako nováček pořádně okusil nástrahy a tvrdost Šumavy.
Na druhé straně je to krásný a romantický kus přírody v české náruči.
Stojí za to s ní svést takový souboj, kdy na obou stranách existují rovnocenné možnosti i zbraně. Je přísná, ale spravedlivá,“ hoří nadšením
elitní blatenský běžec, který zdravý pohyb v srdci lesů, vod a strání
přímo zbožňuje. Náročný závod přes Velký Javor byl v Honzově
případě rozhodujícím faktorem. „Od té doby jsem běhal víc a víc.
Jako příjemné rozptýlení si občas dopřeji i krátké úseky,“ pronáší
houževnatý mládenec v takové tónině, jakoby se živil bagetami a pro
povzbuzení organismu občas přihodil žaludku řízek.
Když divočina poručí srdci, správný chlap musí jít
Honza Karban se tedy na svém úvodním šumavském dobrodružství
našel a od té doby to šlo ráz na ráz. Loni na jaře odstartoval na podobném „děsu“ v Brdech a neměl přemožitele. Trasa dlouhá 64 kilometrů
mu vynesla zlatou medaili. Sebevědomí kovaného Karbana mohlo růst
kosmickou rychlostí. Přes veškeré úspěchy však zůstal Honza skromným mladým mužem, jenž si dobře uvědomoval, kdo mu k výtečné
kariéře pomohl a co je pro ni nejdůležitější.
Bohužel smůla nechodí po horách, ale po lidech. V Honzově
případě šla jednou tato dáma v šedém po obou stezkách. „Přihlásil
jsem se na nejtěžší závod loňského roku, nazvaného „Ultra Fatra“.
Tam se přebíhaly hřebeny pohoří Velká Fatra. V tom nejlepším mě
zradilo koleno. Od čtyřicátého kilometru jsem byl odrovnaný,“ mrzí
tahle nehoda Honzu dodnes. Prokázal ale, že v jeho hrudi bije srdce
bojovníka. Do cíle došel po svých. A dokonce nebyl ani poslední.
Ani sólové běžecké podniky ve velkém stylu nejsou Honzovi cizí.
Jednou takhle neměl co dělat a rozhodl se tedy pro formu přeběhnout
Šumavu. Od vodní nádrže Nýrsko po Lipno. No co- nějakých 180
kilometrů…. „Strávil jsem tím tři dny. Ve dne jsem běžel, v noci spal
v lesích. A náramně jsem si to užíval,“ libuje si při vzpomínce na netradiční „výlet“ blatenský borec. Samozřejmě je si vědom značných
rizik: „V horách to vlastně sportovec nemůže a nesmí vzdát. Kde
by tam našel pomoc ?“, klade příznačnou otázku Honza. A jak se
cítí a případně léčí po takovém brutálním závodu, kterých má zatím
na kontě pět ? „No, pravda je, že se tak čtrnáct dní mátořím,“ směje
se pohodář za všech okolností, „To přítelkyně- ta se má. Spokojila se
s pěstováním turistiky,“ nenápadně si rýpne do své „drahé polovičky“.
Bramborová sezóna
V loňské sezóně Honza na menších závodech okolo Blatné
na stupních vítězů nechyběl. Na těch prestižnějších jakoby mu cestu
ke drahým kovům někdo zalil betonem. Povětšinou končil na čtvrtých pozicích. „Inu, není každý den posvícení. Byla to holt taková
„bramborová brigáda“, neztrácí humor jeden z největších sportovců
s blatenskými kořeny.
Na dlouhé běhy, opepřené přírodními nástrahami, se taky musí
patřičně vědecky. Jaké recepty pro „přežití“ má v zásobě Honza?
„Pravda je, že takové extrémy prý nejsou o fyzičce, ale o jídle. Já
zažívám téměř na každém „brutalcupu“ bolesti žaludku a křeče. Jdu
na to především coca-colou se solí. Jinak pochopitelně musím používat energetické doplňky typu iontových nápojů a gelů, nejdůležitější
je přísun hořčíku,“ zdůrazňuje zkušený sportovec, který pravidelně
po takovém dobrodružství shodí čtyři kilogramy. Mimo jiné se od povolaných osob dozvěděl, že má podkožní tuk jako Keňané! A ti, jak
známo, jsou absolutními „fofry“ na běžeckých tratích. Hotové živly
v lidské podobě.
Honza týdně natrénuje cca 80 kilometrů. Stříbra se dočkal na rodinou Karbanů pořádaném závodě v Blatné „Blatenská dvanáctka“.
Jenže jak už to tak bývá, právě doma se dostavily nejhorší komplikace.
„Po přeběhnutí cílové čáry jsem se vysílením zhroutil- prostě jsem
zkolaboval. Na vině byl pravděpodobně dusný a horký vzduch, nety-
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pický pro takové období. Tak nějak jsem už během závodu tušil, že
se něco stane. Nesedlo mi to. Ale i s tím musí člověk počítat- byla to
nakonec zajímavá zkušenost,“ soudí Honza, kterého tenkrát do ﬁgury
postavily ledové obklady a doplnění cukrů.
Sen o Madeiře
Každý velký sportovec má nějaký sen. Ani Honza Karban v tomto
ohledu není výjimkou. „Chtěl bych v tomto roce absolvovat běžecký
závod na Madeiře,“ svěřuje se, „Sjíždí se tam světová špička a je to
nejkrásnější přebor na světě! Jenom setkat se s těmi nejlepšími, změřit
s nimi síly a pak jim potřást rukou stojí za všechny peníze a tituly
světa,“ dodává se zvláštním leskem v očích.
S takovým leskem, jaký je společným rysem všech zapálených
sportovců. A všech správných chlapů, kteří si už za života staví pomníky, protože dokázali to hlavní- zvítězili sami nad sebou. Vítězit
nad druhými je už mnohem snazší. (Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda
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REALITY BLATNÁ – RNDr. PETR KERNDL
B. Němcové 29, 388 01 Blatná
29 let praxe na realitním trhu!

Tel.: 604 518 400, 383 42 35 22
Všechny nabídky na: www.realityblatna.cz .
– HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, chalupy,
chaty, byty, pozemky, lesy … Blatensko i kdekoliv jinde.
Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!
Zajistíme Vám bezstarostný prodej.
Prezentace na nejvýznamnějších realitních serverech
a právní servis ZDARMA! Ocenění nemovitostí.
Smlouvy o převodu nemovitostí - darovací, kupní, směnné...
Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte služeb nejdéle
působící realitní kanceláře v regionu.
Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!
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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
Přijmeme pracovníka na úklidové
práce ve městě Blatná.
Hrubá mzda :100,- Kč/ hod.
Pracovní úvazek 8 hod. denně.
Nástup možný ihned.
Kontakt: Ivana Baštářová, tel:
606 602 615, e-mail: zivotopis@icis.cz

lektromontáže
E
Blatná, spol. s r.o.

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

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

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

Přijmu řidiče na dodávkový +
malý nákladní automobil (nosnost 3,5 t).
Po zapracování mzda 35 000,-Kč čistého.

Tel.: 602 327 419

Nabízím pronájem garáže na Skaličanské.
Volejte 776 458 406

&
PODLAHY KRAMEŠ
MÜLLER

Hledám zubní instrumentářku
do stomatologické ordinace v Blatné
na částečný úvazek /35 hodin v týdnu/.
Možná vzdělání na tuto pozici - zubní
instrumentářka, zdravotní sestra, dentální
hygienistka nebo zubní technik.

Nástup možný 1. 4. 2020.

Tel.: 776 337 343

NABÍZÍ:

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

KRAMEŠ 777 815 005

poliklinika Blatná
přijme zdravotní sestru na plný
úvazek pracovního poměru.
Nástup od 1.5.2020. Blíže osobně.
Schůzka po předchozí domluvě.
Kontakt: tel. 732 788 817,
chirurgie.blatna@gmail.com

MÜLLER 777 815 003
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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



67$9(%1,1<
SRGU\EQtNHP3XVWê
,QJ6FKHLQKHUURYi+DQD



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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nejede 23. – 30.XII., 13.IV., 6.VII., 28.IX.
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