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Cena 7,- Kč

Nová kniha o Blatensku

Ve čtvrtek 16. února 2012 byla v městské
knihovně představena nová kniha s názvem Šlechtické rody Blatenska, Život, působení a odkaz
minulých generací - 1. část.
V krátké době je to již druhá publikace, vztahující se k historii Blatenska.
Autorem je Mgr. Vladimír Červenka, editorem
a konzultantem Mgr. Jiří Sekera.

Součástí knihy je bohatá obrazová příloha.
Na prezentaci knihy
se sešlo hodně příznivců Blatenska. Hudební
vystoupení slečny Karolíny Frühbauerové,
která na kytaru zahrála
noty známých i méně
známých hudebních
mistrů, bylo jistě pro
mnohé milým překvapením. Role kmotříčka
nové knihy se svým
osobitým způsobem ujal
pan Jindřich Krátký.
Knihu vydal Svazek obcí Blatenska za finanční
podpory Jihočeského kraje.
Text: Ing. Radka Vokrojová
Ilustrační foto: Ing. Jan Kurz

Taneční obor ZUŠ Blatná
Žáci tanečního oboru mají za sebou tento školní rok již mnoho vystoupení, při kterých
předvedli kvalitní taneční výkony a skvěle tak reprezentovali Základní uměleckou školu
v Blatné.
Svými předtančeními obohatili lednový koncert ZUŠ, byli pozváni také na plesy, a to
nejen v Blatné, ale také v Horažďovicích, Kasejovicích, Záboří či Strakonicích.
Svá vystoupení krásně předvedly i přípravné
ročníky, které chystají další překvapení, můžete se
těšit například na taneční ztvárnění známé pohádky.
Jejich starší spolužáci připravili sestavy v rytmu
waltzu, valčíku, samby, rumby, cha-chy a jiveu.
Před sebou máme ještě několik vystoupení
a koncertů, žáci se zúčastní také soutěže, nejen
v latinsko-amerických tancích, ale i s lidovým pásmem, na kterém spolupracují s dudáckou kapelou
ZUŠ Blatná.
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A KTUALITY
M Ě S T S K Á P O L I C I E B L AT N Á
Zahradnická 171, 388 01 Blatná
tel.,fax. 383 423 467, mobil: 720 513 321,
e-mail: m.policie@blatna.net
http://www.blatna.eu

Doporučení Městské
policie Blatná pro
seniory – NEZNÁMÝ
ZA DVEŘMI!!
V poslední době se opět množí
případy přepadení nebo oloupení
zejména starších a osamělých
občanů různými podvodníky.
Ze všech případů, které policisté vyšetřují,
vyplývá pro občany ponaučení: nikomu cizímu
nedůvěřovat, zamykat si vchodové dveře do domu
(zvláště žijí-li důchodci sami v domě) a především
nikoho do bytu nevpouštět. Na paměti je dobré
stále mít, že veškeré přeplatky za poskytované
služby se v žádném případě nepředávají osobně.
Důležitá je i faktura za služby. Také různé nabídky
je zapotřebí si důkladně promyslet. Proto je lépe
si vyžádat smluvní podmínky, nechat si čas na
prostudování, mezi dveřmi nic nepodepisovat, nevydávat žádnou finanční hotovost a požadovat od
nabízejícího jeho vizitku. Po zhodnocení nabídky
se pak může každý rozhodnout pro další kroky.
V případě, že se jedná o seriózního obchodníka,
na tyto podmínky přistoupí.
Proto opětovně připomínáme pár důležitých
rad jak se chovat v době kdy někdo zazvoní
u vašich dveří:
- neotvírejte nikdy dveře svého bytu, dokud si
nejste naprosto jisti, že člověka za dveřmi znáte.
Pokud vás někdo oslovuje jménem, ještě to neznamená, že vás zná. Jméno si přečetl na vizitce,
nebo na dopisní schránce
- na dveřích je vhodné uvádět jmenovku
v množném čísle (Novákovi) nebo v mužském
rodu, zvláště v případě, že v bytě žije sama žena
- stává se, že si pachatelé loupežných přepadení
obstarají falešné průkazy a vymyslí si pádný
důvod pro to, abyste jim otevřeli (nevolnost, porucha na topení, různé přeplatky některých služeb,
kontrola televizní přípojky, vzkaz nebo telegram,
nutnost rychle přivolat pomoc atd.).
NIKDY TAKOVÉ LIDI NEPOUŠTĚJTE
DO BYTU, i kdyby vypadali velmi důvěryhodně
- pokud je jejich žádost naléhavá, řekněte jim,
aby přišli znovu v doprovodu člověka ze sousedství, kterého znáte, případně před vstupem cizího
člověka do obydlí zavolejte souseda, známého
nebo člena rodiny. Pokud máte telefon, můžete
si dotazem ověřit, zda uvedený podnik k vám
skutečně takového člověka poslal
- do zabezpečeného bytu nesmíte pouštět
každého kdo zazvoní. Může jít o různé podivné
existence nabízející pochybné zboží a služby, příslušníky nejrůznějších náboženských seskupení
a sekt ale i o tzv. „tipaře“ převlečené či vydávající
se za montéry nebo jiné pracovníky provádějící
odečet plynu nebo elektřiny nebo pracovníky
sociálních či finančních služeb. Záminky pro
vniknutí do bytu nebo domu jsou různé. Může
se jednat o prodej spotřebního zboží, textilu,
nabídky sjednání pojištění, spoření, vrácení
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přeplatků. V neposlední řadě pachatelé využívají
soucitnosti starších občanů a jejich případné
neutěšené situace v rodinném zázemí samoty
- než otevřete dveře, vždy si zjistěte, kdo za nimi
stojí. Dobré je využívat panoramatické kukátko,
které má široký úhel záběru a umožní vidět
i postavu skrčenou těsně u dveří. Jinou možností
je využití bezpečnostního řetízku nebo dveřního
vymezovače štěrbiny s kovovým ramenem.
Vše slouží pouze k pootevření dveří k předání
pošty nebo rozhovoru s neznámou osobou
- mějte důležitá telefonní čísla poblíž vašeho
telefonu nebo na dobře viditelném místě
Žádáme proto občany, kdyby někdo takový zazvonil u vašich dveří a pod jakoukoliv záminkou
se neodbytně snažil o vstup do vašeho obydlí, aby
si takovou osobu hlavně nepouštěli do bytu nebo
domu a NEPRODLENĚ PŘIVOLALI POLICII
(Zpracováno ve spolupráci s PČR)
Velitel strážníků , Městské policie Blatná
Petr Vaněk
M Ě S T S K Á P O L I C I E B L AT N Á
Zahradnická 171, 388 01 Blatná
tel.,fax. 383 423 467, mobil: 720 513 321,
e-mail: m.policie@blatna.net
http://www.blatna.eu

Záchytné kotce městské policie
AKTUÁLNĚ

Jezevčík, pes, hnědá barva,
stáří cca 3 roky		

Staffordšírský bulteriér,
světle hnědá barva,
stáří cca 5 let

Kříženec, pes, světle hnědá
barva, stáří cca 3 roky

Německý ovčák, pes, bílá barva,
stáří cca 5 let (není v kotcích MěPo)

V současné době jsou psi umístěni v záchytných kotcích městské policie, a to v objektu
Čistírny odpadních vod Blatná.
Majiteli nebo případnému zájemci informace podají strážníci Městské policie Blatná tel.
383 423 467, 720 513 321 nebo 777 285 254.
Další informace rovněž na:
http://www.kotce-blatna.estranky.czx
Městská policie Blatná

SCV Blatná a amatérští sportovci
z Buzic
pořádají

v neděli 4. 3. 2012 od 14.00 hod.

DTSKÝ MAKARNÍ
BÁL
v hostinci „U ČILÁKA“ v Buzicích.
Soutěže o ceny, tanec v rytmu oblíbených
písniček a melodií.
Srdečně zvou pořadatelé
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NA SV. MATĚJE LIDSKÉ SRDCE OKŘEJE, SLUNCE POZŘE ZÁVĚJE, NAD
POLEM SI SKŘIVAN ZAPĚJE
Doba masopustů a masopustních rejů skončila,
nastala opět doba půstu před pomalu se přibližujícími a námi tolik očekávanými JARNÍMI
SVÁTKY. Ano, VELIKONOCE jsou již v dohledu! A co víc, zima pomalu ustupuje, vždyť
dnes je Matěje!
- MATĚJA – K VESNU NÁDĚJA, ale také
- SV. MATĚJ LEDY LÁME, NEMÁ-LI JICH,
NADĚLÁ JE
- SV. MATĚJ LEDY LÁME, KDYŽ JE NEZMŮŽE, SV. JOSEF(19.3.) POMŮŽE
Ať již je to tak nebo tak, přibývající den nám
neodvratně napovídá, že JARO se doopravdy
blíží.
Také v našem obchodě „U SVATÉ KATEŘINY“ se pomalu mění nabídka v nabídku
velikonoční. Již nyní u nás dostanete dřevěné
řehtačky malé i vetší, dětské klapačky, různé
druhy originálních kraslic, velikonoční přání,
velikonoční perníčky, vizovické, opět čerstvé blatenské preclíčky, ale i píšťalky, káči aj. drobnosti.
V tomto období nám stále pomáhají udržovat
si zdraví aromatické oleje, ale také přírodní osvěžovače vzduchu, které také naši nabídku doplňují.
V minulém čísle jsme upozornili milovníky
koní na naši novou kolekci kreseb, ze které vám
dnes přinášíme malou ukázku:
Těšíme se na vaši návštěvu!
Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Odpadové hospodářství
Technických služeb města
Blatné s. r. o.
Technické služby jsou povinny plnit každým kalendářním rokem, vždy
nejpozději do 15. února, ohlašovací povinnost do „Integrovaného systému
plnění ohlašovacích povinností“ (ISPOP) v oblasti životního prostředí, tj.
ohlášení roční produkce odpadů na úseku odpadového hospodářství. Tento
systém elektronické ohlašovací povinnosti byl zprovozněn v roce 2009 a je
nustále zdokonalován.
Roční hlášení je podáváno za tato střediska:
- skládka odpadů Blatná – Hněvkov;
- kompostárna Blatná – Hněvkov;
- sběrný dvůr ulice Čechova;
- provoz Technických služeb.
Roční ohlašovací povinnost se však vztahuje i na podnikatelské subjekty,
které dodávají odpady na skládku odpadů Blatná – Hněvkov.
Pokud podnikatelé a organizace ukládají odpad do popelových nádob
a nemají koupenou známku u Technických služeb, nemůžou vykazovat
v hlášení likvidaci odpadu. Náklady na likvidaci odpadů těchto podnikatelů
potom hradí občané Blatné. Česká inspekce životního prostředí provádí
kontroly těchto subjektů a uložené pokuty za nelegální nakládání s odpady
jsou opravdu vysoké. Upozorňujeme znovu podnikatele a organizace, kteří
si ještě nezakoupili známku na odvoz odpadu, aby tak učinili co nejdříve.
Technické služby budou v této oblasti úzce spolupracovat s odborem
životního prostředí a ČIŽP!!!
Dále Vám podáváme několik základních informací o systému ISPOP.
Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) umožňuje
zapracování a příjem vybraných hlášení (ohlašovacích povinností) z oblasti
životního prostředí v elektronické podobě a jejich další distribuci příslušným
institucím veřejné správy. 	 ISPOP je zřízen zákonem č. 25/2008 Sb.,
o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.
Zřizovatelem ISPOP a věcným garantem obsahu formulářů, tzn.
ohlašovacích povinností, je Ministerstvo životního prostředí, systém vyvíjí
a dodává společnost Telefónica O2 Czech Republic, a.s., technický provoz
a podobu aplikace ISPOP zajišťuje CENIA, česká informační agentura
životního prostředí.
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Legislativa z oblasti životního prostředí ukládá ekonomickým subjektům
povinnost hlásit státní nebo veřejné správě informace o vlivu jejich ekonomické činnosti na životní prostředí. Tyto subjekty se tak stávají ohlašovateli
evidencí z oblasti životního prostředí, přičemž povinnost podání hlášení je
uložena v příslušných právních normách, které ukládají povinnost evidenci
vést a ohlašovat. Povinností ohlašovatelů je doručit příslušná hlášení státním či veřejným institucím, které mají dotčenou právní normou uloženou
povinnost hlášení kontrolovat. Evidence obsahují informace o znečišťování
ovzduší, vod, půdy, evidence odpadů či např. likvidace elektrozařízení nebo
evidence autovraků v příslušných zařízeních.
Účelem sběru informací prostřednictvím uvedených hlášení je získání
informací potřebných pro výkon státní správy v oblasti životního prostředí,
jejímž primárním cílem je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí.
Nastavení procesů ohlašování evidencí z oblasti životního prostředí
probíhalo historicky nezávisle na sobě, což se vzhledem ke komplexnímu charakteru ochrany životního prostředí a zejména v kontextu
rozvoje e-Governmentu ukazuje v současné době jako neefektivní, zejména s ohledem na vysokou pracnost při zpracování ohlášených informací.
Uvedené okolnosti vedly k potřebě změnit stávající systém ohlašování,
zjednodušit ho, elektronizovat a sjednotit. Výsledkem této snahy je systém
ISPOP, který se do budoucna stane jediným ohlašovacím místem pro evidence z oblasti životního prostředí.
V případě zájmu o podrobnější informace lze navštívit webové stránky
www.ispop.cz.

Nový kompaktor na skládce
Hněvkov
V prosinci minulého roku jsme
zakoupili nový kompaktor na rozhrnování a hutnění tuhého
komunálního odpadu na skládce. Nový
kompaktor BOMAG
BC 601 RB, nahradil starší kompaktor
UNK 320, jehož provoz byl stále nákladnější. Nový kompaktor je také výrazně těžší (váží 28
tun) a účinnější při hutnění odpadu, výsledkem je prodloužení „životnosti“
skládky, na kterou je ukládán veškerý odpad, který nelze dále využít.

Den otevřených dveří PRVŇÁČKEM NA ZKOUŠKU
Ve středu 18. 1. a ve čtvrtek 26. 1. 2012 se otevřely dveře ZŠ
TGM v Blatné veřejnosti. Každý si mohl v doprovodu pedagogů
v roli průvodců prohlédnout, co se u nás změnilo, zlepšilo nebo
nově vybudovalo. Myslím, že někteří bývalí žáci, co jsou dnes
už sami rodiči, byli příjemně překvapeni. Škola není už jen místem pro vzdělávání, ale také místem pro zábavu, příjemně strávené chvíle a místem, kde
může každý, i ten nejmenší školák beze strachu vyjádřit svůj názor, místem,
kde má podporu
svých kamarádů
a učitelů.
Dveře školy
se otevřely hlavně budoucím
prvňáčkům. Ti si
mohli na vlastní
kůži vyzkoušet,
jaké je to sedět ve
školní lavici jako

školáci a plnit
s paní učitelkou
různé úkoly. Děti
nám ukázaly, že
jejich dovednosti
i znalosti jsou na
jedničku podtrženou! Předškoláčci si i pohráli ve
školní družině,
odkud se jim skutečně nechtělo.
Děkujeme všem, kdo jste nás navštívili a těšíme se na viděnou při některých z dalších akcí naší školy! Všem budoucím prvňáčkům přejeme, aby se
jim ve škole líbilo a aby škola byla i pro ně místem, kde úsměv a pomocná
ruka jsou samozřejmostí.
Mgr. Zdenka Voříšková
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Trhy Blatná – 7 otázek Blatenských listů pro Petra Zmeškala
1. Jak vás napadla myšlenka pořádat v Blatné
pravidelné sobotní trhy?
Rád vařím a do svých receptů používám kvalitní potraviny. Zboží v obchodních centrech často
nesplňuje moji představu, proto vyhledávám pro
svoji kuchyni čerstvou zeleninu a ovoce vypěstované nejlépe v blízkém okolí, domácí vajíčka,
maso pocházející z domácího chovu, med přímo
od včelaře apod. Pozoruji, že nejsem v současné
době zdaleka sám, kdo má potřebu konzumovat
jídlo připravené ze zdravých čerstvých surovin.
Dalším momentem je fakt, že žiju v kraji,
pro který je příznačné pěstování plodin a chov
dobytka, v kraji zemědělců, farmářů i drobných
chovatelů a zahrádkářů.
Myslím si, že lokální výrobce potraviny se zcela jednoduše má potkat s místním
či právě projíždějícím spotřebitelem. Takovým místem setkání je už od nepaměti trh.
O správnosti myšlenky pořádat trhy mě přesvědčuje současná popularita farmářských trhů, které
probíhají v mnoha českých městech, nebo nadšení
českých turistů, kteří si z pobytu v zahraničí přivážejí zážitek z návštěvy tamějšíhu trhu s ovocem,
zeleninou, pečivem, rybím i jiným masem, sýry
i suvenýry.
2. Znamená to, že blatenské trhy budou dalšími
farmářskými trhy v kraji?

Přeji si, aby farmářský koutek byl ozdobou
a lákadlem blatenských trhů. Prodávaný sortiment
bude ale určitě širší. Vítáni se svým zbožím jsou
řemeslníci, umělci i stánkaři s dobrým občerstvením.
3. Budou trhy v Blatné něčím specifické?
Budou pořádány každou sobotu. Chci, aby
se staly pravidelnou sobotní událostí ve městě.
4. Proč jste si zvolil pro svůj záměr právě Blatnou?
Blatnou vnímám jako živé pulzující město
s hezkým kompaktním historickým centrem,
malebným zámkem, populárními daňky, kteří
nepohrdnou dobrotou z ruky návštěvníka zámeckého parku, navíc bohatou obchodní sítí,
občanskou vybaveností a nádherným okolím.
Je to město, kterým procházejí dopravní tepny spojující český jihozápad s centrem Čech.
Věřím, že pěstitelé, chovatelé a řemeslníci
z Blatenska, podobně jako dříve jejich předci,
s hrdostí přijdou do trhu prodat výsledky své
namáhavé práce.
5. V čem vidíte přínos trhů městu?
Věřím, že se podaří na trzích prodávat dostatek kvalitních potravin a výrobků. To přivede

množství návštěvníků nejen z místa a blízkého
okolí, ale i turisty a chalupáře ze vzdálenějších
větších měst, kteří směřují o víkendu na jih Čech.
Návštěvníci trhů zde budou moci nejen nakupovat a konzumovat, ale také se setkat, pohovořit,
relaxovat. Mnohé zláká návštěva zámku a jeho
parku, další se občerství v některé z místních
resturací, jiní nakoupí v kamenných obchodech
či využijí ve městě nabízené služby. Trh přivede
do města zákazníky.
6. Jak přijalo vaši myšlenku pořádat pravidelné
sobotní trhy Město Blatná?
Vážím si toho, že městská rada se mojí myšlenkou zabývala a s konáním pravidelných sobotních trhů souhlasila. Jsem také velmi potěšem
postojem MAS a Centra kultury a vzdělávání,
kteří vnímají trhy jako prostředí hodné pro propagaci vlastních projektů (např. Regionální produkt
Prácheňsko) nebo místní kultury. Předpokládám
konání hudebních a divadelních vystoupení, výstav, ukázky tradičních řemesel apod.
7. A kdy začínáte?
Na velikonoční sobotu 7. dubna 2012 v ulici Na Příkopech (od věže k zámku), sledujte plakáty s kohoutem a tvořící se stránky
www.trhyblatna.cz.

Zahajujeme prodej drůbežího masa
z vlastního malochovu a porážky
tradičním způsobem.
drůbež je chována v malém počtu
za přirozených podmínek domácího
chovu
včetně krmení, volného pohybu,
denního světla a doby výkrmu.
Naše výrobky můžete zakoupit
v prodejně

”BLATENSKÁ RYBA„
Na Příkopech 747,
388 01 BLATNÁ

obcí ve třídění odpadů, který vyhlásil Jihočeský kraj spolu s autorizovanou
obalovou společností EKO-KOM, a.s. Do soutěže byly automaticky zařazeny
všechny23
obce
kraje zapojené do systému EKO-KOM. Obce byly
pro účely
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odpad
soutěže rozděleny podle počtu obyvatel do čtyř kategorií. Pro vyhodnocení
soutěže byla použita data získaná ze čtvrtletních výkazů o vytříděném
komunálním odpadu (plast, papír, sklo, nápojový karton, kov) zasílaných
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Vyučování naruby na ZŠ TGM
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se cítí tak jisti, že by ji byly
donekonečna! Při rostoucím množství spotřeby obalů z plastů je nutné se
schopné někomu vysvětlit.
zabývat
tím,sejak
by se idobě
plasty daly využít. Nejcennější surovinou jsou PET
Inzeráty
v brzké
lahve,
ze
kterých
se
vyrábí
zimních
bund nebo
Ze směsných
objeví na nástěnce u učebnyvýplň
fyziky
a žáci budou
mocispacáků.
využít pomoc
kamaplastů
se
vyrábějí
např.
odpadkové
koše,
zahradní
nábytek,
kompostéry.
rádů. Jestli projekt skutečně může fungovat a jestli žáci využijí
možnosti
Pěnový polystyren
(také
k výrobě
cihel.
doučovat
se navzájem
veplast)
svém slouží
volném
čase, tospeciálních
ukáže až čas.
AleNápojové
myslím,
že
už teďsemůžeme
že projektový
se vydařil
žáci v roli
učitelů
kartony
po jejichříct,
rozdrcení
lisují do den
desek,
které se –používají
např.
jako
si
v mnohých
třídách
že našev povolání
nenísejednoduché
a že
stavební
izolace.
Kovyvyzkoušeli,
se zpracovávají
hutích, kde
přetaví a znovu
zvládnout
dětí dá někdy
pořádně
zabrat.
A to,
si chtějíodpady
navzájem
využijí na„bandu“
výrobu kovových
výrobků.
Vidíme
tedy,
žežeuvedené
lze
pomoci
při zvládání
obtížnějších
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:-) Děkujeme všem žákům i učitelům, kteří se do našeho projektového dne
Ing. Monika Scheinherrová
zapojili a doufáme, že nebyl poslední společnou akcí. Vznikl na základě naší
odbor životního prostředí, MěÚ Blatná
účasti v projektu Žákovské parlamenty S. O. S.
S výsledky z mapování školy a z projektového dne seznámíme další
školy zapojené do projektu na společné konferenci, která se bude konat
3. května v Plzni.
Mgr. Ludmila Růžičková

Program na březen 2012

PO: 8:30 - 11:30
od 9:00 Výtvarná dílnička pro děti
ST: 8:30 - 11:30
program 9:00 – 11:00 (Vodnické tvoření, Kapříkova notička, Rybičky,
hejbejte se!)
odpoledne:
PO: 15:00 – 16:00 - Šikovné ploutvičky
ST: 14:45 – 15:45 - Angličtina pro nejmenší
Program na pondělky a středy
12.3. - Jarní zápichy
14.3. - Zvířátka na jaře
19.3. - Motýlek z ruličky od toaletního papíru
21.3. – Vítáme jaro
26.3. – Velikonoční dekorace
28.3. – Velikonoční vláček
5.3. od 16 hod. -  Hodinka krásy s Mary Kay
      - 5 základních kroků ke zlepšení pleti, ukázka denního líčení
14.3. od 16 hod. -  stříhání dětí + představení novinek v MC Kapřík
          - ukázková hodina zdarma
          - nové cvičení s padákem a tunelem

- více na www.mckaprik.estranky.cz

zdroj: Technické služby města Blatné s.r.o.

Program – leden – duben 2012:

9.3. Cestovatel, pan Fr. Šesták – tentokrát jako fotograf - Začátek 19,00 hod.
10.3. Senior club Vrbno pořádá tradiční oslavu MDŽ
pro všechny ženy. POZOR! Sobota, 20,00 hod.
24.3. Velikonoční výstava dekorací a ručních prací s možností vyzkoušet
si jejich výrobu. POZOR! Sobota již od 15,00 hodin.
15.4. Linda Olšarová - AROMATERAPIE a její léčebné
účinky. Začátek 19,00 hodin.
Změna programu vyhrazena, pokud není uvedeno jinak, vstupné je dobrovolné,
občerstvení zajištěno. Rezervace míst a informace na tel. 724119332, nebo na
www.vrbno-ubytovani.cz I vy si můžete náš sál zadat pro svojí akci.

Číslo 3 / strana 6

Blatná 24. února 2012

Ročník 23 (33)

KOCELOVICE – FILIÁLNÍ KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE
Sv. Bartoloměj – patron kostela
Svatý Bartoloměj, původním jménem Nathanael bar Tolomai, byl jedním z dvanácti Ježíšových nejbližších učedníků – apoštolů a po jeho
smrti hlásal evangelium na více místech. Cestoval
po Egyptě, Arábii, dostal se až do dnešní Arménie.
Zde, v místě, kde vykonal svůj poslední zázrak,
byl zajat a na břehu Kaspického moře mu byla
stažena za živa kůže z těla. Proto je hlavním atributem tohoto světce nůž, se kterým je vyobrazen
i na hlavním oltáři našeho kostela.
Vývoj duchovní správy při kostele
Kocelovický kostel je dnes kostelem filiálním,
což znamená, že při něm není zřízena farnost
a bohoslužby zde vykonává duchovní, který sem
dojíždí z farnosti, do jejíž správy příslušný kostel
patří. Ve středověku byl ovšem farním a poprvé
je v písemných pramenech připomenut v roce
1360, kdy kocelovický farář (dobovou terminologií plebán) uváděl v úřad faráře do Černívska.
V systému tehdejší církevní správy náležel kocelovický kostel do děkanátu bozeňského, který byl
součástí bechyňského arcijáhenství. Kocelovická
fara patřila na Blatensku ke středně zámožným,
neboť v letech 1369–1405 odváděla papežské
komoře 15 grošů pololetního desátku. Farní obvod tvořily vedle Kocelovic Tchořovice, Hajany,
jejichž majitel Hroch z Maršovic platil roku 1393
kocelovické faře desátek, a také Chlum. Hajany
a Chlum patřily k farnosti až do roku 1787, kdy
byly v rámci josefínských církevních reforem
přifařeny k Blatné.
Katolická duchovní správa trvala při kostele
ještě za husitských válek. Roku 1426 sem byl
dosazen kněz Mikuláš ze Starého Plzence. Patronem byl tehdy Jan Mládenec z Miličína, který

Pohled od jihozápadu (foto Ing. Radka Vokrojová).

spolu se syny Oldřichem a Domaslavem prodal
kocelovické zboží roku 1433 svému sousedovi
Petrovi Zmrzlíkovi ze Svojšína na Lnářích. Od
těch dob vykonávala patronát nad kostelem
lnářská vrchnost.
Způsob zajišťování duchovní správy při
kostele v pohusitské době není znám. Po roce
1620 dojížděl do Kocelovic farář z Kasejovic,
kostel měl však vlastní zádušní jmění a účetnictví.
Významem však poklesl na filiální a jako takový
byl roku 1787 začleněn do nově zřízené farnosti
při klášterním kostele Nejsvětější Trojice ve Lnářích. Duchovní správa tak byla svěřena tamějším
augustiniánům. Zádušní pozemky ovšem zůstaly
nadále kasejovické faře, která z nich vybírala
činži. Po smrti vikáře P. Karla Václava Vystrčila
(1981), posledního převora roku 1950 zrušeného

Vyobrazení kostela na mapě lnářského panství z roku
1698 (kresebný převod autora článku).

lnářského kláštera, byly Kocelovice spolu se Lnáři
spravovány P. Jiřím Mrázem z Bělčic († 1999). Po
něm sem začal dojíždět P. Jiří Čepl z Kasejovic,
který byl v červnu 2009 přeložen do Vodňan.
Vystřídal ho P. Robert Konrad Paruszewski,
rovněž z Kasejovic, který obstarává bohoslužby
v Kocelovicích dosud.
Stavební vývoj a opravy kostela
Kostel představuje zajímavou ukázku
venkovské církevní
architektury se zachovanými zbytky opevnění v mohutné hřbitovní zdi. Je to gotická
stavba z 1. poloviny
14. století, ze které se
zachovalo obvodové
zdivo a klenba presbytáře. Na konci 14.
století byl do současné
Gotický jižní portál
podoby upraven jižní (poskytla Marie Váňová,
Blatná).
portál. Kostel je jednolodní s pětiboce zakončeným presbytářem sklenutým jedním polem křížové klenby. V severní
stěně presbytáře je jednoduchý kamenný sanktuář
a zazděný vchod do původní sakristie rámovaný
sedlovým portálkem. Presbytář je oddělen od
lodi široce rozepjatým hrotitým triumfálním
obloukem. Spolu s klenbou presbytáře je nejvýraznějším gotickým prvkem hrotitý jižní portál
se zkoseným vyžlabeným ostěním a původními,
ovšem nově natřenými dveřmi se zachovaným
kováním.
Pravděpodobně v souvislosti s pořízením
prvního známého zvonu roku 1521 byla ke
kostelu přistavěna zvonice, nejspíš dřevěná,
která byla roku 1621 opravována a roku 1661
pokryta šindelovou střechou. Roku 1678 postavil
mlynář Lukáš ze Zámlyní se svými pomocníky
zvonici novou s cibulovitou bání. Současná
zvonice byla postavena
roku 1898 podle plánu
patronátního komisaře
lnářského velkostatku
ing. Lamberta Pávka.
Roku 1725 byly na
kostele provedeny větší
práce pod vedením zednického mistra Václava
Kruchera z Kasejovic.
Nejstarší kocelovický
zvon z roku 1521 (foto Byl položen nový strop
lodi, upraven hudební
NPÚ).

kůr, vyměněna šindelová
střešní krytina a nově
zasklena okna, patrně
současně i tvarově upravená v barokním duchu.
Roku 1855 byla k severní
straně kněžiště přistavena
současná sakristie, zatímco původní v ose lodi
byla upravena na márnici.
Významnější opravy kostela proběhly ještě roku
1862, kdy byl vymalován
presbytář a zdi u hlavních
oltářů. Roku 1902 byla
oknům vrácena gotická
podoba.
Sv. Bartoloměj.
Roku 1946 spadla
v kostele část stropu,
oprava byla provedena v roce 1949.
Komplexní rekonstrukce kostela proběhla
v letech 1989–1991 péčí a finančním přispěním
administrátora farnosti P. Jiřího Mráze, děkana
v Bělčicích, a zejména kocelovického rodáka P.
Václava Čadka, faráře v Choustníku na Táborsku.
V červenci 1989 bylo přivezeno lešení z Choustníku a postaveno. V srpnu a v září se opravovala
střecha a omítky, při čemž byly odkryty nárožní
kameny, očištěny a ponechány neomítnuté, aby
tak fasáda kostela získala historicky autentičtější
vzhled. Tříměsíční pracovní úsilí bylo završeno
poděkováním všem 17. listopadu 1989. Na opravách se podílelo celkem šedesát šest lidí, kteří
odpracovali zdarma 2 256 hodin.
V roce 1990 se pokračovalo s opravou hřbitovní zdi, dělal se rozvod vody pro zalévání hrobů
a odvod vody z okapových rour. Také vchod na
hřbitov byl celkově upraven. Na kostele samém

Pohled od východu, ve voze P. Alois Majer, duchovní
správce farnosti (foto J. P. Hille, cca 1900, Muzeum
Josefa Siblíka v Blatné).

byla přeložena střecha, uvnitř provedena výměna
elektroinstalace a především položena v lodi,
kněžišti i sakristii nová podlaha z leštěné žuly
o celkové ploše cca 120 m2. Dále proběhla oprava
varhan, čalounění v kostelních lavicích a byly
restaurovány oltáře.
Protože byl kostel opakovaně navštíven
nezvanými hosty (1993, 1994 a 1997), bylo
do něj začátkem prosince 1997 nainstalováno
bezpečnostní elektronické zařízení proti násilnému vniknutí. Práce provedla firma ALBEZ
s.r.o. České Budějovice za finančního podílu
obcí Kocelovic a Tchořovice a z prostředků
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získaných sbírkou mezi kocelovickými občany.
Investice ve výši 22 844,- Kč zahrnovala ústřednu, venkovní a vnitřní sirénu a veškeré rozvody.
Elektronické střežení bylo navíc doplněno lepším
mechanickým zabezpečením vchodových dveří
ocelovými výztuhami a také mřížemi v horních
oknech kostela.
Ve dnech 12. a 13. ledna 2005 byly firmou
Otavastav z Dlouhé Vsi u Sušice instalovány
na kostele hromosvody. Objednávku a financování zajistil P. Václav Čadek.
Menší práce proběhly na kostele i v posledních letech. V roce 2008 opravili místní truhláři
Jiří Chodora a Václav Dubec dřevěné žaluzie
na zvonici kostela a zhotovili dřevěnou podlahu
pod kostelními lavicemi. V roce 2010 byla provedena oprava zdiva v kobce a vchodové dveře
byly opatřeny novým nátěrem. Opadaná omítka
ze zdí byla okopána, celá kobka nově nahozena,
naštukována a posléze obílena. Tyto práce prováděl Jan Ráž z Bezdědovic a Václav Hájek. Dále
byly vyměněny poškozené tašky na střeše kostela
a zhotoven okap na zvonici v místě, kde dosud
nebyl. V roce 2011 proběhla oprava hřbitovní zdi,
nově byly vyzděny nosné pilíře hřbitovních vrat
a zasazena opravená vrata. Opravena a vyrovnána
byla i část dlažby od vrat ke vstupu do kostela.
Po dohodě s duchovním správcem P. Robertem
Konradem Paruszewskim byla o Vánocích téhož
roku osvětlena zvonice.
Vnitřní zařízení kostela
Uvnitř má kostel tři neogotické oltáře zhotovené roku 1902 Buškovým závodem v Sychrově,
které nahradily původní oltáře od kocelovického
truhláře Kalisty z roku 1672. Hlavní oltář nese
sochy sv. Bartoloměje, sv. Šimona a sv. Judy
Tadeáše. Protějškové boční oltáře jsou zdobeny
reliéfy sv. Martina v méně častém pojetí biskupa
s atributem husy a sv. Jana Nepomuckého. Od
stejného výrobce jako oltáře pochází i polygonální kazatelna s řečništěm zdobeným sochami
církevních otců sv. Řehoře, Františka Saleského,
Jeronýma (tato socha byla druhotně černě polychromována a přejmenována na sv. Bernarda),
Augustina a Ambrože s popiskami.
Křížová cesta je dílem P. Bedřicha Kamarýta
(1831–1911), faráře v Deštné u Jindřichova
Hradce a byla pořízena roku 1890. Varhany měl
kostel již roku 1660; roku 1796 je opravoval
kocelovický učitel Martin Průcha. Nový nástroj
dodal roku 1888 varhanář Antonín Červenka
z Domažlic. Současné varhany jsou pokládány
za dílo Františka Šuráta z Českých Budějovic
z doby kolem roku 1900. Podle jiných údajů
byl o kocelovické pouti roku 1937 posvěcen při

Interiér kostela po roce 1902 (poskytla Marie Váňová, Blatná).
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odborně zavěšeny a poprvé se rozezněly. Ladění
všech kocelovických zvonů je: „Maria“ H1, „Bartoloměj“ D2, „Václav“ G2, „Jan Nepomucký“ B2.

Interiér kostela před úpravou roku 1902. Na kazatelně P. Alois Majer (foto J. P. Hille, Muzeum Josefa
Siblíka v Blatné).

takzvané „velké“ mši nový nástroj. Slavnostní akt
provedl děkan Komanec ze Slaného, který byl v té
době na návštěvě ve lnářském klášteře. Přítomno
bylo pět kmoter: Marie Machovcová, manželka
Jana Machovce, Anna Radilová č. 17, Barbora
Drnková č. 22, Matylda Panušková č. 72, Marie
Hlinková č. 11. Roku 1962 byly kocelovické varhany opraveny Miroslavem Hegerem z Hořovic.
Současné kostelní
lavice jsou z roku
1935. Dřevo na
jejich zhotovení
bylo objednáno od lnářského
velkostatku. Zajímavou památkou interiéru je
rovněž nezdobená
kamenná křtitelnice v podvěží,
datovaná do 15.
Gotický sanktuář v knežišti
století.
(foto NPÚ).

Kocelovické zvony
Na zvonici kostela visí čtyři zvony. Zvlášť
cenný je nejstarší „Bartoloměj“, ulitý roku 1521
pražským zvonařem Bartolomějem (Bartošem)
pravděpodobně na náklad Václava Zmrzlíka ze
Svojšína na Lnářích. Na plášti zvonu je vyobrazen
sv. Bartoloměj, patron kostela a shodou okolností
i zvonaře, okolo koruny je veden nápis v gotické
minuskule. Tento zvon Bartoloměj jako památný
přečkal obě světové války. Z dřívějších dob se
dochoval ještě umíráček (ulit 1890), který byl
za první i druhé světové války včas ukryt a unikl
tak rekvizici, na rozdíl od velkého zvonu „Maria“
z roku 1821 (140 kg) a menšího sanktusového
zvonku „Vavřinec“ (6,90 kg), darovaného kolem
roku 1900 kocelovickým rolníkem Janem Jeníčkem, které byly zabaveny a odvezeny 9. října
1916. Po válce byly roku 1922 pořízeny nové
dva zvony – menší „Jan Nepomucký“ – částečně
ze sbírek, částečně přispěním krajanů z Ameriky,
a větší „Maria“ na náklad manželů Jana a Marie
Hlouchových z Kocelovic. Oba zvony byly slavnostně posvěceny 17. září 1922. Zvon „Maria“
byl za druhé světové války zrekvírován, zvon
„Jan Nepomucký“ však včasným uschováním
zachráněn. Další dva zvony – „Václav“, o váze
92 kg, a „Maria“ s reliéfem Panny Marie Lnářské,
vážící 343 kg, byly zhotoveny za finanční podpory
P. Václava Čadka v letech 2000–2001 zvonařskou
dílnou Marie Tomáškové-Dytrychové v Brodku
u Přerova a slavnostně posvěceny 23. června
2001 českobudějovickým biskupem Mons. ThDr.
Antonínem Liškou. Během dalšího týdne byly

Náboženský život v Kocelovicích
Prakticky až do 20. století byl náboženský život v Kocelovicích úzce spjat s klášterem bosých
augustiniánů čili bosáků v nedalekých Lnářích,
odkud sem po roce 1787 dojížděli na bohoslužby
řádoví duchovní. Klášter byl založen roku 1684
hrabětem Tomášem Zacheem Černínem z Chudenic a fungoval až do svého zrušení, respektive
ukončení řeholního života roku 1950.
Pravidelné bohoslužby se v Kocelovicích
konaly každou čtvrtou neděli a v době postní
každou středu spolu s pobožností křížové cesty,
při níž se přisluhovalo svátostmi zejména starým
a nemocným lidem. V den svátku patrona kostela
sv. Bartoloměje se rovněž sloužila mše svatá.
Poutní slavnost se dvěma bohoslužbami – ranní
a „velkou“, kázáním a odpoledními nešporami
se ovšem konala o nejbližší neděli, jak bylo
obvyklé i v okolních farnostech. Zádušní mše
byla sloužena po posvícení, další pak v den, kdy
Kocelovičtí putovali na Svatou Horu; po návratu
dostávali poutníci ještě požehnání. Každý druhý
rok (střídavě se Lnáři) se v Kocelovicích konala
slavnost Božího Těla s procesím. Kromě toho se
sloužily mše na přání jednotlivců, obětované vesměs za zemřelé příslušníky jejich rodin. Lnářští
augustiniáni zajišťovali Kocelovickým přístup
i k ostatním svátostem (křty, svatby, svátost
nemocných) a pochovávali jejich zesnulé. Podle
vyjádření duchovní správy z konce 19. století se
v kocelovickém kostele konalo ročně 60 mší a na
hřbitově kolem 30 pohřbů. Na ostatní nedělní
bohoslužby docházeli Kocelovičtí do klášterního
kostela Nejsvětější Trojice ve Lnářích, mládež obvykle na krátkou mši do zámecké kaple sv. Josefa
tamtéž. Bohoslužby v Kocelovicích naopak
navštěvovali
věřící z Hornosína, kteří to sem
měli blíže než do
farního kostela
v Bělčicích.
Mezi kocelovickými farníky šířili bosáci
kult Panny Marie Lnářské. Šlo
o úctu ke goReliéf P. Marie Lnářské na
tickému obra- zvonu Maria z roku 2001 (foto
NPÚ).
zu Matky Boží
z počátku 15. století, pravděpodobně českého
původu, který se však neznámým způsobem
dostal na ostrov Tremiti v Jaderském moři, odkud byl italskými augustiniány přinesen zpět do
Čech. Následně byl darován P. Cypríánovi od sv.
Terezie, který ho vzal s sebou do nově založeného
lnářského kláštera. Věřilo se, že obraz je obdařen
zázračnou mocí, a když po modlitbách k němu
došlo k několika uzdravením, byl pro něj roku
1738 zřízen v klášterním kostele zvláštní oltář.
V Kocelovicích zakořenila úcta k obrazu Panny
Marie Lnářské natolik, že v mnoha zdejších domácnostech se nacházela jeho kopie.
(pokrač. na str. 9).
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Turnaj v „prší“ v hospodě Na Vinici
V sobotu 11. 2. 2012 proběhl v hospodě Na Vinici turnaj v „prší“. Turnaje se zúčastnilo 20 hráčů
(z toho jedna odvážná hráčka ☺). Vtipné odpoledne plné výjimečných výkonů jsme zakončili
vyhlášením výsledků a předáním užitečných cen.
První místo obsadil Míra Švejda, na druhém místě
se umístil Pavel Dobiáš a třetí byl Petr „Basten“
Švec. Děkujeme všem účastníkům a těšíme se na
další turnaj, který si určitě zopakujeme ještě letos.
Kromě „prší“ proběhne ještě turnaj v ping-pongu
a ve stolním fotbálku. Termíny včas upřesníme.

Chtěli bychom tímto také pozvat příznivce
kapel Šumíci a Z vršku na akci, která proběhne
v sobotu 3. 3. 2012 od 20 hod u nás v hospodě
Na Vinici. Vstup bude dobrovolný.
Rockové akce již tradičně proběhnou každý
třetí víkend v měsíci:
pátek 17. 2. 2012 – Colp, Macheta, Oversight
sobota 17. 3. 2012 – Mordors Gang, Bajadéra
Joy, Krvavý koleno
sobota 21. 4. 2012 – B. A. S., Ape Town, …
hospoda Na Vinici
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mezi kterými nechybělo mnoho mladých, začínajících hudebníků ZUŠ.
I když začátek koncertu měl půlhodinové
zpoždění, nešetřili interpreti přídavky, které
posluchači velmi ocenili bouřlivým potleskem.
Vynucená změna přeložení koncertu ze zámku do sálu ZUŠ byla způsobena velkými mrazy
a nedosažení patřičné teploty v sále zámku jak
pro interprety, tak i posluchače. Tato změna byla
provedena den před konáním koncertu. V ten den
probíhal od 17 hodin v ZUŠ koncert žáků, postupujících do okresního kola celostátní soutěže.
Žáci si zde zahráli část připravených soutěžních
skladeb a byly jim předány diplomy a ceny. Přejeme jim hodně úspěchů v dalších kolech soutěže.
Závěrem patří poděkování těm, kteří trpělivě
čekali, až bude ukončena jedna akce a bude moci
začít další. Stálo to za to!
Poděkování patří i umělcům, mistrům Jaroslavu Svěcenému a Václavu Máchovi za vynikající
předvedené hudební výkony a vytvoření velmi
milé hudební atmosféry v sále ZUŠ.
Stejně tak posluchačům, kteří ve velkém
množství koncert navštívili.
J. Š.

Kruh přátel hudby – Jaroslav Svěcený,
Václav Mácha
koncertní sál ZUŠ
Nezvykle pěkné hudební zážitky mohl prožít
ten, kdo 14. února 2012 navštívil koncert KPH
s vystoupením Jaroslava Svěceného, houslového
virtuóza, nejvýznamnějšího současného koncertního houslisty a výraznou osobnost české
hudební scény, s klavírním doprovodem Václava
Máchy, absolventem Akademie múzických umění
a Vysoké hudební školy v Hannoveru v Německu.
Výčet koncertních vystoupení uvedených mistrů je mimořádné bohatý, těžko bychom hledali na
naší planetě státy, kde by společně nevystupovali.
Provedení sonáty G dur od Ludwiga van Beethovena zanechalo u posluchačů nezapomenutelné
zážitky, podobně Meditace Thais od Julese
Masseneta. Mistrem J. Svěceným byla zahrána
část jeho vlastní tvorby Chrámová fantasie, kde
byly předvedeny různé styly a možnosti hry na

housle. Posluchači byli nadšeni a potlesk neměl
konce.
Nebylo zapomenuto ani na české hudební
klasiky. Mistr zavzpomínal nejen ústně, ale
především hudbou na Antonína Dvořáka Sonátou G dur op. 100, Bedřicha Smetanu a Josefa
Suka. Společně zahráli od B. Smetany skladbu
Z domoviny - duo g moll. V tomto vynikajícím
díle bylo vyjádřeno, jak B. Smetana miloval svůj
národ, český venkov, český lid a všímal si jeho
života. Poslech tohoto díla v provedení uvedených
interpretů bylo příjemným hudebním zážitkem.
Bedřich Smetana a Antonín Dvořák jsou zakladateli české národní hudby v období romantismu,
dosahující neobyčejné úrovně a mezinárodního
uznání. K pokračovatelům této hudební dvojice
patří i Josef Suk. Jaroslav Svěcený zahrál z jeho
tvorby sólo z pohádky „Radúz a Mahulena“.
Autor, v té době ještě mladý a talentovaný (27
let) se projevuje jako rozený umělec, psal hudbu
neobyčejné vroucnosti a citovosti. Po celý Sukův život
patřila tato skladba k jeho
nejmilejším a není tomu
mezi posluchači jinak ani
dnes. Houslové sólo z této
pohádky patří k velmi oblíbeným u instrumentalistů
a nejčastěji hraným. Takto
se vyjádřil houslový virtuóz
J. Svěcený.
Závěr překrásného koncertu nemohl končit jinak
než velkými ovacemi všech
přítomných 170 posluchačů,

Kulturní postřehy
Jsme častými návštěvníky kulturních
představení v Blatné. V měsíci prosinci jsme
také jeli na koncertní vystoupení O. Havelky
a jeho Melody Makers. Vkusně pojatá hudební nabídka ve foyeru blatenské sokolovny
lákala posluchače do vyprodaného sálu. Kdo
jej navštívil - nelitoval. Jistě nebylo snadné
vyhovět požadavkům takového orchestru
v místních podmínkách, proto patří poděkování i pořadatelům.
Zcela jiný /zábavný/ žánr byl připraven na
leden roku 2012. Již po několik let, tak jako do
jiných měst, přijíždí do Blatné známá travesti
skupina se svým vystoupením.Tímto programem jsme byli tentokráte trochu zklamáni.
Scénky nebyly tak vtipné jako v předešlých
pořadech. Je zcela určitě velmi vyčerpávající
a náročné přijít každým rokem s novým programem a obstát, být lepší než konkurence.
Ale, bohužel za ještě méně vtipné a nevhodné jsme považovali předání květinových
darů v závěru pořadu starším mužem - snad
technickým personálem, snad novým přestavitelem kultury  ? !
Věrní návštěvníci
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KOCELOVICE – FILIÁLNÍ KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE
(pokrač. ze str. 7)

Většina z nich byla dílem Frā Josefa od sv.
Augustina Patery (tak znělo jeho úplné řeholní
jméno), umělecky nadaného řeholníka lnářského
kláštera, o němž ještě pohovoříme. Nejnověji se
Kocelovičtí přihlásili ke kultu Panny Marie Lnářské, když byl její obraz zvěčněn na plášti zvonu
„Maria“, který ulila pro kocelovický kostel na
samém počátku 21. století zvonařská dílna Marie
Tomáškové-Dytrychové v Brodku u Přerova.
Již zmíněný Frā Patera byl obecně oblíbený
a známý, a to nejen pro své výtvarné, ale i osobnostní kvality, mezi nimiž vynikala především
skromnost. Lidé mu většinou říkali fráter Josífek.
Znám byl ovšem i v uměleckých kruzích. Dopisoval si kupříkladu se sochařem Františkem Bílkem,
který se stal jedním z jeho neformálních učitelů,
či malířem a mozaikářem Viktorem Foersterem.
S kocelovickými farníky udržoval kontakty i po
svém nuceném odchodu ze zrušeného lnářského
kláštera. Z této pro něj jistě nelehké a nejisté doby
se dochovala korespondence s kocelovickým
kostelníkem Františkem Jiřincem.
Ne vždy či přesněji ne ke všem lnářským
řeholníkům však měli Kocelovičtí tak kladný
vztah jako k fráteru Josífkovi. Řádové duchovní
nezřídka obviňovali ze zanedbávání duchovních
povinností, odmítali pro ně posílat do Lnář povoz
a zejména místní učitelé, kteří se považovali
za nositele moderních a vlasteneckých názorů,
v nich viděli představitele zkostnatělé a nepružné
římsko-katolické církve, stojící nadto ve službách
nemilované rakousko-uherské monarchie. Snažili se proto nějak zbavit církevní závislosti na
klášteru a již roku 1882 se obrátili na biskupství
do Českých Budějovic se žádostí o zřízení či
spíše obnovu samostatné kocelovické farnosti,
do níž měly být vedle Kocelovic začleněny obce
Řiště, Hornosín, Tchořovice, Hajany a Paračov.
Argumentovali při tom nedostatečnou pastorační
a vzdělávací činností lnářských augustiniánů.
Biskupství však jejich žádost zamítlo. Další kolo
začalo o dvanáct let později. Tehdy byl duchovním
správcem pro Lnáře a Kocelovice P. Alois od sv.
Benedikta Majer, čerstvý převor lnářského kláštera. Ze srpna 1894 se dochovalo jeho vyjádření
k žádosti Kocelovických adresované českobudějovickému biskupství s doporučením, aby byla
zamítnuta. Kocelovičtí podle jeho mínění obviňují
augustiniány ze zanedbávání duchovních povinností zcela neprávem. Dokládá to celou řadou
skutečností. V kocelovickém kostele se slouží
více mší ročně než v kterémkoli jiném filiálním
kostele, účast je však mnohdy nevalná. Když mají
farníci zaplatit 1 zlatý za intenci (sloužení mše
za jistým účelem, především za zemřelé), zdá se
jim to příliš. Obec požaduje zvláštní mše pro děti,
protože je to prý povinností kláštera, ale nic na to
nepřispěje a učitelé nakonec děti do kostela ani
nepřivedou. Kocelovické děti při tom vynikají
v celé farnosti nejen vědomostmi, ale i mravností.
Za výuku náboženství a duchovní cvičení, které
pro ně řádoví kněží připravují v kocelovickém
a lnářském kostele samozřejmě klášter také nic
nedostává. „Vůbec by chtěli Kocelovičtí co možná
nejvíce pohodlí vzhledem ku svým povinnostem
náboženským, ale aby je to nic nestálo, ať již
duchovenstvu nepohodlí se přidělá“, píše kněz
ve svém vyjádření. Při kostele nefunguje žádná
fundace, z níž by plynuly klášteru alespoň nějaké

příjmy za jeho duchovní služby. Zádušní pozemky
v obci navíc náleží kasejovické faře, která z nich
vybírá činži, tak jak tomu bylo před odevzdáním
duchovní správy v Kocelovicích lnářským augustiniánům. A v tom právě vidí převor Majer
skutečnou příčinu toho, proč Kocelovičtí chtějí samostatnou farnost. Pokud totiž budou kasejovické
faře odebrány zádušní pozemky v Kocelovicích
ve prospěch nové fary, zůstanou příjmy z nich
v obci. „Ano, o tyto pozemky, to jest jediná věc,
o níž se jim jedná, všecko ostatní jest vedlejší!“,
tvrdí rozmrzelý převor. Podobná situace je prý
v samotných Lnářích, Újezdci u Bělčic či v Bezděkově, odkud by mohly vzejít stejné žádosti,
pokud by bylo vyhověno Kocelovickým. Kromě
toho ostatní obce do Kocelovic přifařené o zřízení
samostatné farnosti zájem nemají. Rozhodně to
odmítají Tchořovičtí a v Řišti se o tom hovořilo
pouze nezávazně na sousedském posezení v hospodě. Ani patronátní úřad lnářského velkostatku
nemíní přijmout patronát nad novou farou, ze
kterého by pro něj plynuly další povinnosti. Biskupství argumenty P. Majera přijalo. Ani tentokrát
tedy Kocelovičtí v úsilí o zřízení samostatné
farnosti neuspěli. Není proto divu, že na převora
Majera poněkud zanevřeli. Ostatně ten byl vůbec
povahy strohé, konzervativní a do značné míry
i konfliktní. Problémem pro něj zůstávalo obstarávání dovozu do Kocelovic na pravidelné bohoslužby každou čtvrtou neděli v měsíci. Praxe byla
taková, že Kocelovičtí poskytovali koně, farní
úřad v Kasejovicích, jehož duchovní povinnosti
v Kocelovicích klášter převzal, zase vůz a zajišťovat měl to vše patronátní úřad ve Lnářích. Že to ve
skutečnosti moc nefungovalo a byly z toho často
jen mrzutosti, je nasnadě. Proto bylo roku 1910
dojednáno, že klášter si bude napříště zajišťovat
povoz na vlastní náklad, pokud mu budou do užívání předány jisté pozemky ve Lnářích náležející
kasejovické faře. V srpnu 1911 pak byla v tomto
duchu uzavřena mezi kasejovickou a lnářskou
farou příslušná smlouva.
Ani společné útrapy první světové války nepřinesly do vztahů mezi klášterním duchovenstvem
a Kocelovickými oteplení, právě naopak. Klášter
musel navenek projevovat loajalitu monarchii, ať
už si sami řeholníci mysleli o smyslu války a účasti Rakouska-Uherska v ní cokoli. Nejen na Lnářsku nastal postupně odklon věřících od katolické
církve, který po ustavení samostatné republiky
umocnil vznik „národní“ Církve československé,
jež se vracela k tradicím české reformace, zejména
k odkazu M. Jana Husa. Ve Lnářích a jejich okolí
to vedlo přímo ke skandálu, jelikož zakladatelem
zdejší obce československé církve se stal zběhlý
augustinián P. Alipius od sv. Řehoře, občanským
jménem Adolf Arnošt. V Kocelovicích vstoupilo
do nové církve celkem 14 rodin. Sympatie k Husovu odkazu tu však nebyly ničím novým. Již
roku 1902 zde byla několika představiteli místní
inteligence zorganizována oslava Husova upálení.
Publikovaný text Vladimíra Červenky je malou ochutnávkou z připravované knihy Milady
Cihlové „Naše Kocelovice“, která by měla spatřit
světlo světa u příležitosti plánovaného srazu
rodáků v Kocelovicích v srpnu tohoto roku. Autor
děkuje Miladě Cihlové za poskytnutí podkladů ke
zpracování příspěvku.

Číslo 3 / strana 9

ŠMIDINGEROVA
KNIHOVNA

Zámek 1, 386 11 Strakonice II
www.knih-st.cz
tel.: 380 422 700, 383 322 219
ředitelka: 380 422 703, 383 331 836
pobočka Za parkem: 380 422 720
inf. centrum NO a EU: 380 422 721
e-mail : knihovna@knih-st.cz

MAGNESIA LITERA - Hlasujte ve čtenářské soutěži o nejlepší původní českou knihu
roku 2011. Hlasovací lístky jsou k dispozici ve
Šmidingerově knihovně nebo na http://www.
magnesia-litera.cz/.
Akce ŠK:
29. 2. – 2. 4. – Příběh malého prince - Výstava prací žáků ZUŠ Strakonice, třída Věry
Bělochové. ŠK, vstupní hala
7. 3. -  Koření proti choření. Jak využít koření jako lék na řadu běžných neduhů vám vysvětlí paní Hana Synková jako host Akademie
volného času. ŠK, společenský sál, 17:00 hod
8. 3. – Chvála chleba z kvásku. Pečení
chleba s Alenou Rampichovou. ŠK, pobočka
Za parkem, 18:00 hod
13. 3. – PC školení. Práce s internetem posílání e-mailu s přílohami. Seznámíme vás
s pravidly posílání emailů, s bezpečností při
posílání a čtení e-mailu, s maximální možnou
velikostí přílohy a s posíláním fotek přes jiné
datové uložiště. ŠK, studovna, 9:30 hod.

REALITY BLATNÁ - Dr. KERNDL,
B. Němcové 29, Blatná (u ubytovny
TESLY Blatná)
21 let praxe na realitním trhu!
Tel.: 383 42 35 22, 604 518 400

Vybráno z nabídky: Byty 3+1– Blatná, Vrbno,
chaty – Lažánky, Skaličany, Vahlovice,
penzion s rest. – Blatná,
RD – Tchořovice, Bezdědovice, Bělčice,
Závišín, Kasejovice,
chalupy – Chloumek, Pozdyně, Metly,
Slivonice, Černívsko,
pozemky na RD – Lnáře, Blatná,
Bezdědovice,
pronájem bytu 2+1 a neb. prostor v Blatné.
Všechny nabídky na: www.reality.blatna.cz .
SLEVY!
HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy,
chalupy,
chaty, byty, pozemky, lesy … Blatensko
i kdekoliv jinde.
Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!
Zajistíme Vám bezstarostný prodej.
Prezentace na nejvýznamnějších
realitních serverech a právní servis
ZDARMA!
Smlouvy o převodu nemovitostí - darovací,
kupní, směnné...
Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte
služeb nejdéle
působící realitní kanceláře v regionu.
Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!
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Hospoda U Datla
připravujeme

25.2.			
3.3.			
18.3.			
23.-25.3.
			

Šibřinky (Sokolovna)
Milan Buričin (Geniální
cirkulátor)
VÍTÁNÍ JARA
15 let Hospody
U Datla (Battole, Křečovky
atd).

JE NA ZÁPAD
CESTA DLOUHÁ

1. svatební veletrh
3. března Hotel Prácheň
12:00 - 18:00hod.
Slosovatelné vstupné 50,- (v ceně malé občerstvení)
Nevíte si rady s přípravou svatby, chybí Vám svatební šaty,
květinová výzdoba či prostory na svatební hostinu? Přichystali
jsme pro Vás 1. ročník prezentačního svatebního veletrhu, kde
Vám poradíme s přípravou svatby, nabídneme služby se svatbou
spojené - svatební salon, květinové aranžmá, reprezentační
prostory hotelu Prácheň, svatební dorty, bižuterii, líčení a
další. Každou hodinu bude navíc veletrh zpestřen malou
přehlídkou exklusivních svatebních šatů salonu
Kateřina z Příbrami.
Hotel Prácheň
Strakonická 152
34101 Horažďovice
www.hotelprachen.cz

MEZINÁRODNÍ TÁBOR MLÁDEŽE
Město Vacha, ve spolupráci s partnerskými městy Blatná
a Sargé les Le Mans, pořádá

23.7. - 3.8.2012

v Bad Salzungen v Německu
mezinárodní tábor mládeže.

Tábor je určen pro mládež ve věku 14 – 18 let z Blatné a okolí.
Přihlášky a podrobnější informace na Městském úřadě čp.322
u pí Firichové nebo u pí Vonešové (1. patro vlevo)
nebo na tel. čísle 383 416 144.
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Letní tábor pro děti
Již po desáté připravuje občanské sdružení Mirotický paprsek pro
děti letní tábor. V termínu od 21. července do 28. července 2012 bude
pro děti k dispozici Rekreační zařízení Lučkovice s více jak 20-ti táborovými pracovníky (všichni
jsou proškoleni, splňují požadavky kladené na vedoucí činné při zotavovacích akcích pro děti).
Program je zaměřen na oblíbené volnočasové aktivity dětí
a mládeže. Připravuje se etapová hra inspirovaná filmovou trilogií Pán prstenů. Chybět nebudou ani sportovní soutěže, turnaje,
workshopy zaměřené na kreativitu dětí, návštěvy zajímavých hostů,
celodenní výlet, noční hra, táborové kino i závěrečná párty s živou
kapelou. Přihlášku „on-line“, podrobnější informace o táboře, vedoucích a později i o táborovém dění najdete na www.mpaprsek.
cz. Tištěná podoba předběžné přihlášky je k dispozici v cukrárně
Hraběnka v Miroticích. Na vyžádání vám ji též můžeme zaslat.
Martina Vokatá, hlavní vedoucí tábora
Kontakt: Martina Vokatá, K Dolejšímu Mlýnu 38, 398 01
Mirotice, dolejsimlyn@volny.cz, tel.777 267 969.
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S PORT
Sokol a jeho výročí
Před 150 lety, dne 16. února 1862, se v Praze uskutečnila ustavující schůze tělocvičné organizace Sokol, jejíž ideály byly mimo fyzické zdatnosti
zaměřeny také vlastenecky a národnostně. Událo se to v době vzedmutého
cítění lidu proti tlaku a německé rozpínavosti, za vlády tehdejší rakousko-uherské dynastie, v době potřeby posílení svébytnostních, tělesných
a morálních ambicí národa.
Idea Sokola, přes mnohé potíže s vrchnostenskými úřady, přiváděla do
svých řad nespočet zanícených vlastenců ze všech vrstev českého obyvatelstva jak ve městech, tak na vesnicích. Sport a cvičení, spolu s národním
cítěním, rychle prorůstaly českým obyvatelstvem a současně se rozmáhala
stavba tělocvičných stánků - sokoloven. Prosazovalo se bratrství a vlastenectví, jednota a rovnost.
Vliv sokolské výchovy se projevil již za první světové války, kdy úspěšné
osvobozenecké legie byly tvořeny převážně z řad sokolstva.. Jejich disciplina, zdatnost, morálka a úspěšnost na všech frontách byly obdivuhodné.
President „Osvoboditel“ T. G. Masaryk prohlásil, že „bez Sokola by nebylo
Československa.“ Také za druhé světové války, po obsazení státu Německem, vznikaly v zahraničním odboji sokolské oddíly, na příklad u našich
letců v Anglii…
Největší rozkvět sokolstva byl v dobách první republiky (léta 1918 –
1938) jak v počtech členů, tak i v úspěších na poli tělovýchovy. Sokol také
sehrál významnou úlohu českého národního sebeuvědomění a demokracie
i zdraví a zdatnosti lidu. Jeho vliv a působení ve státě byly nezastupitelné.
Bohužel, v období celkem šťastných let naší první republiky se v Evropě zatahovaly mraky diktatur s hrozbou jak komunismu, tak fašismu
a nacismu, věštící válečné časy a následné krutosti jedněch nebo druhých
rivalů… Postižen byl i Sokol, za války německým nacismem, krátce nato
pak mezinárodním komunismem. Oběma těmto totalitním režimům byl
demokratický a národovecký Sokol trnem v očích. Oba režimy prakticky
ihned zrušily Sokol a pozavíraly jejich vedoucí kádry. Za hitlerovského Německa to bylo na krátkou dobu jejich vládnutí (asi 5 let), za komunistického
režimu to bylo uzavření Sokola skoro na dvě pokolení – na dobu více než
40 let! Toto druhé, dlouholeté zrušení bylo v mnoha oblastech smrtelné.
Ideály a život Sokola se musí velmi pracně obnovovat v nastalém období
překotných technologických a myšlenkových změn.
Podívejme se krátce na sokolský život v Blatné. Sokol zde byl založen
před 127 lety – v roce 1885. Cvičilo se v sále hostince, pak ve školní tělocvičně a od roku 1933 již ve stávající moderní sokolovně. Ta byla postavena
díky dobrovolné práci členů, výtěžků sbírek, akademií, divadelních představení a příspěvků sokolů i občanů… Tak jako v celé republice, i v Blatné
měl Sokol významný podíl na tělocvičném, kulturním a celospolečenském
životě. Sokolovna byla plná cvičících od nejmenších po nejstarší, konaly se
plesy, výlety, akademie, divadla, účasti na sletech a společenský život byl
spojen převážně se sokolovnou. Z významných sokolských pracovníků
chtěl bych vyzvednout alespoň dvě jména, a to Kalina a Chlupsa, o kterých
bylo už psáno dříve.
Škoda jen, že pouto sokolství, věrnosti a bratrství, které vázalo k této
organizaci jeho členy celoživotně, bylo více jak čtyřicetiletým zákazem
zpřetrháno a je těžké je znovu navázat…Staří členové tak zvané Věrné gardy
z let předválečných vymírají a vše, co tvořilo kouzlo sokolského bratrstva
a kolektivu – skromnost, pracovitost, kázeň, solidarita a nezištnost - vymizelo
v dnešním „moderním“ světě přetvářky, hrabivosti a lži…
Zbývá něco přes dvacet členů Sokola, kteří se účastnili poválečného sletu
v roce 1948. Hodně z nich shlédlo koncem prosince v Besedě záznam z tohoto
sletu. Totiž některým pražským nadšencům se podařilo vytvořit videonahrávku ze zbytků a útržků filmových záběrů ze sletu a jeho průvodu, které
unikly oku komunistické cenzury. V nahrávce působí impozantně masová
vystoupení cvičenců od nejmladších po nejstarší na obrovském strahovském
stadionu. Vždyť například vystoupení žen v počtu 32.000 na ploše se už asi
nikdy neuskuteční…Ještě po válce měl český Sokol více jak milion členů!!
A všichni cvičenci cestovali do Prahy za vlastní peníze a platili si i cvičební
úbory… Cvičil jsem tehdy v roce 1948 již za muže a líbilo se mi, že hlavní
vystoupení mužů bylo věnováno těm, kteří za války pro naše osvobození
a pro národ, na frontách nebo i v žalářích, zemřeli… Závěr cvičení mužů,
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k uctění těch, kdo zemřeli za vlast, zněl: „Vám mrtvým bez hrobů, dík
a čest. Vám mrtvým bez hrobů, vám naše srdce hrobem jest!“ To byl asi
jediný pomník padlým, porovnáme-li pomníky padlým po 1. světové válce,
které dodnes možno spatřit i na každé vesnici.. Vzpomeňme jen třeba na
naše letce v Anglii, kteří spolu s Poláky měli lví podíl na výsledku a průběhu
2. světové války tím, že pomohli zachránit Anglii a svět před nacismem
v době. kdy Hitler se Stalinem si podávali ruce a SSSR posílala Německu
potraviny i strategický materiál.. I proto Stalin tehdy nevěřil, že Rusko má
být napadeno…						
F.K.

Relaxační centrum „King- kong“
Socialistickému „paskvilu“ poblíž blatenské školy J. A. Komenského
říkají domorodci „Kostka“. Horní patro se teď mění na relaxační
centrum „King- kong“.
Blatná - 10. března se dočká typický socialistický objekt za parkem
J. A. Komenského, přezdívaný „Kostka“, velké chvíle. Proběhne slavnostní
otevření druhého fittness ve městě- relaxačního centra „King- kong“, které
budou provozovat manželé Lucie a Tomáš Vajnerovi ze Sedlice na rozloze
500 metrů čtverečních v prvním patře budovy. Na den otevřených dveří bude
přítomen populární a mediálně „profláknutý“ dietolog, propagátor zdravé
výživy a sportovec Vítek Chaloupka se svým týmem hostesek a zajímavých
hostů. Součástí významného dne bude ochutnávka iontových nápojů, kvalitních vín a dobré stravy. Každý návštěvník si bude moci bezplatně v novém
relaxačním centru zacvičit a jako bonus obdrží iontový nápoj.
„Ve Strakonicích a v Praze jsme úspěšně provozovali fittcentra celá léta,“
svěřují se manželé Vajnerovi, kteří mají za sebou bohatých dvacet let praxe,
„Blatná se nám velice líbí a věříme, že se nám zde bude dařit!“ Lucie a Tomáš
se věnují tomuto zdravotně- sportovnímu oboru už od svých patnácti let:
„Tenhle koníček nám přinesl zaměstnání i diplom,“ zdůrazňují.
Horní patro relaxačního centra bude rozčleněno následovně- posilovna,
vybavená stroji od firmy „Lax“. Stroji nové generace a systému POWER,
který umožňuje procvičit jednotlivé svalové partie zcela odlišným způsobem,
než dosud klienti jiných posiloven zažili. Další část bude tvořit zázemí pro
bojové sporty s profesionálním, boxérským ringem, aerobní zóna / běžecké
pásy, rotopedy, cross trinnerr a stepperr /. Nezbytným doplňkem relaxačního
centra musí být fittness občerstvení / pestrý výběr zeleninových salátů, palačinky, vafle, bagety / a prodejna zdravé výživy / sacharidové nápoje, vitamíny
aj. /. Na klienty čeká rovněž vinotéka, nealkoholické pivo, teplé nápoje- káva,
čaj apod. Vnitřní prostor bude rozdělen na kuřáckou a nekuřáckou část.
Rekonstrukce horního patra „Kostky“, která stále probíhá, není jen finančně a časově velmi náročná, ale dokonce až depresivní. „Tohle je skutečně
socialistické prostředí jako z čítanky,“ uleví si Tomáš Vajner, „Socialismus
na nás doslova čiší ze všech stran, visí ze stropu, oken, zkrátka je všudypřítomný. Nechápu, že to tady mohlo zajít až do tak neutěšeného stavu!“
U moderního relaxačního centra nechybí ani ordinace výživového poradce, který při práci s klientem / tvorba jídelníčku, individuálních tréninkových
plánů / je v neustálém kontaktu s odborným lékařem. „Musíme se připravit na
to, že k nám přijde člověk s vysokým cholesterolem nebo například diabetik,“
říká Lucie Vajnerová. Klient automaticky podstoupí vstupní prohlídku a je
tři měsíce pod odborným dozorem.			
VladimírŠavrda

Holečkova
škola
Učí se tam, čte a píše,
vědomostí velká říše.
Kde učitelé hodní
jsou,
spoustu věcí unesou.
Kam chytré děti
chodí,
tam rodiče je
vodí.
Do téhle školy
chodím rád,
učí nás tam číst
a psát.
Kamarádů je tam

moře,
žádné slzy, muka,
hoře.
Tady děti křičí: „Hola,
tohle, to je naše
škola!“
Holečkova škola milá
pro nás všechny je a
byla.
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PRONAJMU – garáž (stodola)

180 m2 s pozemkem 500 m2
v Blatné na Vinici, 300 m od polikl.,
na Paštiky.

Tel.: 777 64 24 84
2900,-/ měsíc

telefon: 724 130 630

prodám garáž na TOPIČI
TEL.: 607 264 308
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JAN HORNÁT
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- lakýrnické práce - nátěry
oken, dveří ...
- malování, nátěry fasád
mob. 604 735 883
tel. 383 422 697 večer
Te l . : 3 8 0 4 2 3 6 3 4
mobil: 607 760 407
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Nabízím k prodeji rodinný
dům v centru Blatné

okr. Strakonice cca 300m
od náměstí.Vstup z ulice Na
Obůrce do prostorného průchodu vhodného pro parkování, z vnitřní strany uzavřen
je zde vybudovaná spol.
místnost s krbem. Dům má dvě
samostatné bytové jednotky v
přízemí 2+1 WC a koupelna,
v podkroví 3+1 WC a koupelna. Za domem je zahrádka
s pergolou a sezení.V domě
kanalizace, vodovod, plyn,
studna a elektřina 220 a 380V.
Vzhledem k poloze veškerá
občanská vybavenost.Cena
včetně právního servisu.

INTERNET

 připojení k Internetu od 200Kč (s DPH)
 mobilní telefon,
pevná
tel. linka
!!! Pijmu 4 zprostedkovatele
a vedoucího
poboky
!!! VoIP
 servis a opravy počítačů
práci natvorba
PC, vkwebových
nad 18 let, stránek
pirozenou– inteligenci,
Požadujeme min. SŠ vzdlání a 
webhosting
zodpovdnost, samostatnost, zájem uit
se
novým
vcem
a
komunikativnost.
Tel. 383 809 555 602 649Zkušenost
555
v oboru výhodou, nejlépe s praxíe-mail
obchodního
zástupce.
: Info@konet.cz
www.KONET.cz
Nabízíme pružnou pracovní dobu, odmny dle vykonané práce, bonusy v pípad plnní
INTERNET
KONET
CENTRUM
plánu, školení zdarma… Jde o práci v kancelái
i v terénu,
komunikace
a vyhledávání klient,
u ubytovny Tesla Blatná
servis pro stávající klientelu…
Provozujeme v Blatné vlastní metropolitní optickou síť.
Životopis posílejte e-mailem,
Nástup dle dohody po zaškolení.

AXA R - (WÜSTENROT), Na obrce bez .p./.e., 388 01 Blatná
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Hajanka
výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří

Otevřeno:	   čt 15 - 18 hod.
		   pá 15 - 18 hod.
		   so (liché týdny 8-11 hod.)
		   nebo po tel. domluvě
Hajany 15
Tel.: 383 420 053,
mob. 604 566 214, 732 236 153
www.spanekvperi.cz

TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora

Výroba oken, dveří, kuchyní, schody,
ploty, pergoly, vrata atd.

tel: 721 310 480

x95 cm

ZIE

PRONAJMU GARÁŽ v Blatné na
Topiči elektrika zavedená,
300kontakt:
m
607 616 567

ZIE

směsi ZZN + další krmiva pro:
TOPIČI nabízíme
je schopniNA
splácet,
TEL.: 607 264 posouzení
308
Vám kvalifikované
Vaší situace a případné odborné
zpracování
návrhu
na
Prodám
palivové
dřevo
povolení oddlužení.

Cena 750 Kč za metr dřeva.

Tel:
722 905
608
42951
29 955
34
Informace
na 684,
tel. 383

psy, kočky, drůbež, ovce, holuby,
králíky, prasata, koně, skot, kapry

NEJNIžŠÍ CENY

Po 8-16;Út-Pá 8-15;So 9-11
dovezeme – objednávejte na

383423982; 736767624

prodejna v areálu sila Blatná

Výroba z nerezových materiálů:
●
●
●
●
●
●

Střední odborné učiliště

BLATNÁ

U Sladovny 671
388 16 Blatná
Nabízíme provedení těchto prací:
• veškerou diagnostiku, seřízení
a opravy osobních a užitkových
automobilů včetně kontroly
a seřízení geometrie podvozku
novou 3D diagnostikou
• servis klimatizací vozidel
• měření emisí zážehových
i vznětových motorů včetně přípravy
vozidel na technickou kontrolu
• opravy traktorů a zemědělské
techniky
• základní kurzy svařování,
doškolování a přezkušování svářečů

Další informace: tel.: 383 412 320
info@soublatna.cz
www.soublatna.cz

KRMIVA MAŠEK

P
ROD
ÁM
GA
RÁŽ
Pokud
máte
dluhy
a nejste

v

Příjem zakázek: po-pá 7.00-14.00 hod.
na tel. 383 412 335, 383 412 333

PRONAJMU BYT 2+1 (90m2) se
zahradou, místo: Nerudova ul. 508,
Blatná - tel. 602 256 931

30 m

23 (33)
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Potřeby pro včelaře-vařáky na včelí vosk, části medometu atd.
Nerezové rozvaděče, skříňky na plyn, schránky
Zábradlí, madla, nerezové konstrukce
Kouřovody, redukce, komínové stříšky
Průmyslové ltry, síta v rámu, bazénové ltry atd.
Schody, oplocení a ostatní zámečnické práce i z běžných ocelí.

Víc e na www.mpn- nere z .c z

telefon: 724 130 630

Číslo 3 / strana 20
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STAVEBNINY
ALBÍN VESELÝ

e-mail: albin.vesely@tiscali.cz
tel.: 383 422 040, 724 186 423, fax: 383 422 039

Dodáváme:
4 střešní krytina - KM Beta, Tondach, Cembrit,
Bramac
4 tepelné izolace - Rockwool, Isover,
Knaufinsulation
4 zdící materiál - Ytong, Thermopor, Heluz,
Porotherm
4 zateplovací systémy - Baumit, Terranova

NABÍZÍ:
 personifikace včetně číslování
 laminace do formátu A2

TISK:
 ofsetový a digitální tisk letáků, vizitek,
Nad Vdovečkem 1123
388 01 Blatná
Tel.: 383 422 044

brožur, tiskopisů, barevných prospektů,
katalogů, kalendářů

 DTP studio

Fax: 383 420 590
E-mail: info@blatenskatiskarna.cz

ZA VÝHODNÉ CENY

www.blatenskatiskarna.cz

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