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Přinášíme dokončení textu, který Blatenský farář, P. Marcin
Piasecki připravil pro Farní zpravodaj a jehož první část
jsme s jeho svolením zveřejnili na stránkách minulých
Blatenských listů.

Vánoce
Vánoce jsou považované za nejdůležitější svátky v roce, ač to není
pravda – nejstarší a zároveň nejvýznamnější slavností křesťanského
náboženství je Zmrtvýchvstání Páně, tedy Velikonoce. Je ale pravda, že
Vánoce jsou asi nejoblíbenější. Jejich oficiální název je slavnost Narození
Páně. Určitě neznáme datum narození Ježíše Krista, 25. prosince je datum
symbolické. S největší pravděpodobností chtěli křesťané využít dosavadní
římský svátek k poctě „nepřemožitelnému slunci“, který se slavil v den
zimního slunovratu (ve starověku právě 25. 12. ). Bylo to odůvodněné
slovy z knihy proroka Malachiáše, který napsal, že v Mesiáši „vzejde
slunce spravedlnosti“.
Štědrý večer a půlnoční
Lze říci, že Vánoce začínají v předvečer, tedy 24. prosince, což je
pravidlem v křesťanských oslavách. Je to opravdu hezká tradice, že slavíme Štědrý večer a chystáme štědrovečerní hostinu. Je zvykem dávat si
navzájem dárky. Tradičně se říká, že je přináší Ježíšek. Bohužel, může
dojít k vážnému nedorozumění, tenhle Ježíšek je totiž jakoby smyšlená
postava. Ovšem jde přece o skutečné narození historické osoby, i když ji
někdo nepovažuje za Boha, Spasitele. Je žádoucí, aby to rodiče ve vhodné
době vysvětlili dětem, zvlášť v křesťanské rodině – sám Ježíš je největší
dar pro každého člověka, proto se na památku jeho veliké lásky navzájem
obdarováváme.
Prodloužením oslavy je půlnoční mše, která je asi pozůstatkem vigilie
tedy nočního bdění (latinsky „vigilia“). Má zvláštní ráz a atmosféru. V Česku na konci 18. století vznikla i významná skladba – česká mše vánoční
neboli mše „Hej mistře“, takzvaná „Rybovka“, podle jména skladatele Jana
Jakuba Ryby. Často je využívaná jako hudební doprovod půlnoční mše.

Jesličky
K vánočním tradicím patří i umělecké vyobrazení narození Ježíše. Říkáme
tomu jesličky nebo betlém. Vděčíme za ni
svatému Františkovi z Assisi, který udělal
jesličky poprvé v jeskyni vedle městečka
Greccio v roce 1223. Scéna ukazuje právě
narozeného Ježíše na seně v jeslích, vedle
něj bdí Panna Maria a svatý Josef. Další
postavy jsou andělé zpívající „Sláva na
výsostech Bohu“ a pastýři (viz evangelium podle Lukáše, kapitola 2.), často spolu
s ovečkami; také tři králové se svými dary,
jimiž jsou zlato, kadidlo a myrha (viz evangelium podle Matouše, kapitola 2.). Občas se staví vůl a oslík (navázaní
na knihu proroka Izaiáše, kapitola 1., verš 3.).
Vánoční doba
V běžné češtině se pojmem „vánoční doba“ myslí celé období přípravy,
tedy advent a samotné Vánoce. Není to divné, vzhledem k tomu, že dnešní
komerční svět nám nabízí své „Vánoce“ od listopadu. V obchodech už
stojí vánoční stromy, prodávají
se výzdoby, lze slyšet koledy.
Občas se k tomu připojí i několik
dní potom, třeba do 1. ledna.
Ovšem podle křesťanských pravidel vánoční doba teprve začíná
o Vánocích a končí v katolické
církvi svátkem Křtu Páně. Barva
té doby je bílá (mimo případných
svátků k poctě mučedníků, které
mají přednost a červenou barvu).
Nejdůležitější je takzvaný oktáv Narození Páně, což je 8 svátečních dní.
V rámci tohoto období máme: svátek sv. Štěpána neboli druhý vánoční
den (26. 12. ); svátek sv. Jana Apoštola (27. 12. ); svátek sv. Mlaďátek,
tedy malých chlapců zabitých podle rozkazu, který vydal král Herodes
(28. 12. ); svátek sv. Rodiny, kdy je možné obnovit manželské sliby(neděle
v tomto oktávu příp. pátek 30. 12. ); památku sv. Silvestra, zároveň konec
občanského roku (31. 12. ); slavnost Matky Boží, Panny Marie, která je
poslední den oktávu a připadá na Nový rok (1. 1. ).
(dokončení na str. 5)

Klidné Vánoce a v novém roce hodně zdraví a spokojenosti přejí Blatenské listy
Tradičně děkujeme čtenářům Blatenských listů za zájem. Všem spolupracovníkům, přispěvatelům, a všem příznivcům
děkujeme za spolupráci a podporu. Zvláště děkujeme za finanční podporu podnikatelům, kteří v Listech inzerují,
čtenářům, kteří si Listy předplatí a také Městu Blatná.
První číslo již 25. ročníku čekejte v druhé polovině ledna.
ZM

Ročník
Číslo
2224
/ strana
(34) 2

U Aktuality
MUDr. Tomáš Bartoš ukončení činnosti
Vážení přátelé, 23. 12. 2013 ordinuji naposled.Můj nástupce MUDr. Vojta zahájí od
2. 1. 2014. Prosím o pochopení, že v tomto
mezidobí nebude ordinace fungovat, pokud
byste měli vážné zdravotní problémy, obraťte
se na záchrannou službu.
Děkuji za četné projevy sympatií,ale život
jde dál.Na důchod se velmi těším, pokud
zdraví dovolí, chtěl bych se věnovat hlavně
sportovním a ekologickým aktivitám.
MUDr. Tomáš Bartoš.

Blatná 20. prosince 2013
jsem holkám pod stromeček koupila každé po
čtvrt kila toho jejich oblíbeného - opravdu jen
a jen pro ně. Samozřejmě, že zajásaly, už ani
nepočkaly, co dostali ostatní a nahrnuly se do
kuchyně, aby popadly nože a daly se do díla.
My ostatní jsme se zatím radovali z rozbalování, když najednou se otevřou dveře do
obýváku, mezi nimi stojí ztichlé holky, každá
v ruce prkýnko a divně se na nás dívají. A na
těch prkýnkách všechna ta tolik milovaná bašta je
nakrájená na sedm dílů - i pro babičku - a holky
nám to položí na stolek - „Když nám to bez vás
nechutnalo“
Pěkné Vánoce přeje Venca

MěÚ Blatná informuje občany, že v úterý
31. prosince 2013 budou pracovní hodiny z provozních důvodů zkráceny do
12.00 hodin.
Ostatní dny v období Vánoc a Nového
roku bude provoz MěÚ Blatná v běžném
časovém režimu.

Vánoce jsou takový divný čas. Těm, kteří žijí
ve velkých rodinách, přinášejí hromadu vzruchu
a říká se, že obvykle nejhůř se rodina pohádá
o vánocích. No tak trochu je to i pravda, protože
obvykle je to až do samého večera několik týdnů
shánění a nervování. Osamělí lidé se zase obírají
smutnými vzpomínkami.
Takže já od té doby, co jsem sama, jsem
vánoce prostě zrušila, pozvání kamkoliv a dárkování prostě odmítám, obložím se bramborovým
salátem, který obě blízko bydlící dcery dělají
výtečný - to pokládám za dostatečnou vánoční
pozornost rodiny - po ruce mám i nějaké dobrůtky a pitivo - a oddaně se rok co rok dívám celý
den na dávno okoukané pohádky a je mi fajn.
Kdepak sentiment a vzpomínky! Ale na jedny
vánoce si vzpomínám přec s takovým zvláštním
pocitem, že v ten den se přece jen v lidech děje
něco zvláštního.
Bylo nás ke stolu šest, já na mateřské s menšími dětmi, a tak jsme neměli na rozhazování.
Ale i z výchovných důvodů jsme se o všechno
spravedlivě dělili, i když my dospělí jsme dětem
tajně podstrkovali své podíly - hlavně v ovoci.
A po otcově smrti k nám na vánoce přijela i babička, aby netrávila ty svátky tak sama. A tak mi
napadlo, dát všem nějaký nečekaný dárek - něco,
co se pod stromeček normálně nedává. Co jsem
nadělila ostatním, si už nějak nepamatuji, ale
dárky starších dcer mi v paměti zůstanou navždy
- tím jejich koncem.
Ta nejstarší nadevše milovala ementálský sýr
a mladší uherský salám.
Samozřejmě, že jsem to drahé jídlo kupovala
málokdy a hlavně z toho nákupu jsme zobali
všichni. Tedy tak pár plátečků na osobu. A tak

Přestěhování ordinace
praktického lékaře:
Od 1.1.2014 se ordinace MUDr.Yvony
Kotroušové stěhuje do nových prostor
V Podzámčí 182, 388 01 Blatná, vedle
ordinace MUDr. O. Drátovského.
Telefon : 383 420 152 ( zůstává v platnosti )
Ordinační hodiny :
pondělí 7.00 - 11.30 12.00 - 15.00
úterý 7.00 - 13.00
středa 8.00 - 11.30 12.00 - 18.00
čtvrtek 7.00 - 12.30
pátek 7.00 - 13.00
(změna ve středu a čtvrtek)
Žádáme pacienty, aby se důsledně
telefonicky objednávali !!!

Provoz Městského úřadu Blatná
31. prosince 2013

Vánoce, vánoce
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Přejeme všem našim pacientům krásné
Vánoce a do nového roku 2014 jen to
nejlepší !

HVĚZDNATÁ ŠTĚDROVEČERNÍ NOC –
MÁ VELIKOU MOC

jmelí, které se má darovat a které jistě nám všem
přinese štěstí do blížícího se nového roku.

LIDOVÉ ŘEMESLO BLATNÁ - VÁNOČNÍ
PRODEJ „ČESKÉ VÁNOCE“ POD BLATENSKOU VĚŽÍ

V novém roce se Vám budeme i nadále
připomínat na stránkách Blatenských listů,
ale pravděpodobně v prvních měsících roku
nebudeme v Blatné nikde k vidění. Pouze bude
v provozu náš internetový obchod na stránkách
www.lidove-remeslo.cz
Ohlásíme se vám nejdříve v březnu, kdy
budeme připravovat velikonoční nabídku.

K původnímu záměru, prodávat také ve
stáncích proti marketům nakonec vůbec nedošlo.
Jistě jste nás již objevili v průjezdu mezi Informačním centrem a prodejnou Textilu na našem
staronovém působišti, kde budeme v posledních
dnech před Vánocemi téměř každý den.
Prodejní doba:
Pátek 20. 12.
12.00-17.00 hod.
Sobota, neděle 21. a 22. 12. 9.00 - 13.00 hod.
Pondělí 23. 12.
10.00-14.00 hod.
V naší nabídce je kromě staročeských ozdob,
dekorací a drobných dárků také historické sklo
z Bělčic, oblíbené dřevěné výrobky, také dřevěné
hříbky „jako pravé“, které potěší všechny milovníky lesa a hub. Dostanete u nás také zelené

Přejeme všem blatenským občanům a našim příznivcům šťastné, radostné a hlavně
klidné vánoční svátky plné porozumění a pohody a do nového roku 2014 hlavně zdraví, veselou mysl, optimismus a radost z maličkostí,
které náš život koření.
NA SILVESTRA-LI VÍTR DUJE, PŘÍZNIVÝ ROK TO OHLAŠUJE, ZÁPADNÍ
VÍTR RYB DÁVÁ NEJVÍCE, SEVERNÍ
ZIMU A VÁNICE. VÝCHODNÍ VÍTR SLIBUJE HOJNOST PLODŮ, SEVEROVÝCHODNÍ ZNAČÍ NEPOHODU.
Eva Fučíková
lidové řemeslo
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Zprávy

TS Blatná
Svoz komunálního odpadu
v Blatné
Vážení občané,
Technické služby města Blatné, s. r. o. Vás touto cestou informují o provádění svozu komunálního odpadu o svátcích vánočních a na Nový rok.
O svátcích vánočních, tj. 24., 25. a 26. prosince bude svoz komunálního
odpadu prováděn beze změn, tj. jako v obvyklý kalendářní týden.
Na Nový rok 2014, tj. 1. ledna, svoz odpadu prováděn nebude!!!

Poděkování
Vážení občané,
kolektiv pracovníků Technických
služeb města Blatné, s. r. o., Vám touto
cestou děkuje za spolupráci, kterou jste
nám věnovali v roce 2013, a to jak v rámci čištění města, údržby veřejné
zeleně, zimní údržby, tak i na jiných pracovních úsecích naší společnosti. Věříme, že v této naší vzájemné spolupráci budeme pokračovat
i v roce nově příchozím.
Přejeme Vám příjemné prožití svátků Vánočních a do Nového roku
vykročení tou správnou nohou a hodně štěstí, to proto, že je krásné, ale
hlavně hodně moc zdraví, to proto, že je vzácné!
kolektiv pracovníků Technických služeb města Blatné, s. r. o.
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První vlna výzev v rámci
grantových programů
Jihočeského kraje
V minulém čísle Blatenských listů vyšlo upozornění na možnost
podávání žádostí o podporu projektů, které v případě úspěchu budou
v roce 2014 financovány z rozpočtu Jihočeského kraje. Veškeré potřebné
informace pro žadatele byly již umístěny na webových stránkách: kraj-jihocesky.cz/granty a fondy EU.
Vzhledem ke krátkému termínu uzávěrky podávání žádostí v rámci
první výzvy, který je stanoven na 8. ledna 2014, zveřejňujeme stručný
přehled vyhlášených oblastí podpory:
1. Podpora kultury

Poskytnutí neinvestičních prostředků
na všechny druhy kultury, hlavně
s ohledem na zachování tradic
2. Podpora muzeí a galerií
Dotace na úpravy v expozicích, na
záchranu sbírkových předmětů, na
propagaci muzeí a galerií
3. Podpora soutěží a přehlídek Postupové soutěže skupiny „A“, „B“,
„C“, které vyhlašuje MŠMT. Také
obdobné aktivity dospělých
4. Rozvoj venkova a krajiny
Tvorba krajiny a biodiverzity
Podpora aktivit v rybářství, včelařství,
ekologické výchově, zemědělství
a myslivosti
Podpora sdružování vlastníků lesa
malých výměr
5. Protidrogová politika
Dodržení cílů specifické primární
prevence, podpora sekundární a terciální prevence
6. Podpora sociálního začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením
Příspěvek na obnovu a vybavení
7. Práce s dětmi a mládeží
kluboven a základen domů dětí a mlá
deže. Podpora zájmové činnosti
a vzdělávání, podpora talentované
mládeže
8. Podpora sportu
Příspěvek na rekonstrukci stávajících
sportovišť, aby jejich stav odpovídal
bezpečnostním a hygienickým normám i novým sportovním řádům
9. Úcta k předkům
Realizace malých investičních a neinvestičních akcí souvisejících s pro
vozem a správou pohřebišť.
Druhá vlna výzev bude vyhlášena 24. ledna 2014. Jejich uzávěrka
je stanovena na 19. února 2014. V Blatenských listech opět uveřejníme
přehled o oblastech v rámci této vlny podpory.
Ing. Bohumír Papáček

TJ Sokol Blatná
děkuje za podporu v roce 2013
Jihočeskému kraji za poskytnutí grantů na rekonstrukci
podlahy a osvětlení v tělocvičně a na cestu na MS oddílu
mažoretek PREZIOSO.
Rovněž děkujeme za podporu Městu Blatná a blatenským
podnikům a podnikatelům.
Přejeme všem krásné Vánoce a zdraví, štěstí, pohodu
a dostatek pohybu v roce 2014.
Přijďte si zatančit na ples 15. 2. 2014
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POSELSTVÍ VÁNOC
„Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu,
všem, kdo ho volají opravdově.“
(Žalm 145,18)
Přemýšleli jste někdy o tom, co se stalo,
když Kristus přišel na svět? Že děťátko v betlémských jesličkách vyrostlo, aby se z něho stal
ukřižovaný a zmrtvýchvstalý Spasitel a aby svět
už nikdy nebyl jako předtím. Jeho soucit dělal
lidi soucitnějšími, Jeho uzdravující dotyk učinil
svět humánnějším. Jeho nesobeckost učinila svět
zdrženlivějším. Kristus vytvořil mezi lidmi duhu
naděje a dal jim něco, pro co mohou žít.
Kristus byl již od svého narození považován
za krále. Něco v něm přímo volalo po věrnosti,
oddanosti a úctě. Mudrci od Východu mu přinesli
dary. Pastýři padli na kolena a uctívali ho. Hero-

des, který si uvědomil, že v jednom království
není místo pro dva krále, mu usiloval o život.
Kdyby Kristus nepřišel, tento svět by zcela
jistě byl světem bez naděje. Kdyby Kristus nepřišel, tento svět by byl ztraceným světem. Neměli
bychom přístup k Bohu, nebylo by usmíření
pro naše hříchy, nebylo by odpuštění a nebyl by
žádný Spasitel.
Pokaždé, když se blíží Vánoce, musím myslet
na tisíce lidí, kteří jsou v této roční době osamělí
a mají problémy. Vánoce jsou Boží připomínkou,
že nejsme sami. Bůh se zjevil v životě, smrti
a vzkříšení Ježíše, jehož usmiřující láska nás
zachraňuje před samotou a izolovaností. Nejsme
sami. Bůh sestoupil z nebe, aby nám řekl, že
nás miluje!
V této vánoční době si můžete být jisti, že
Kristus je přítomen. Je zde, aby nám dal naději,
odpustil nám hříchy, dal nám novou píseň, posílil
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naši víru a uzdravil naše duchovní zranění; pokud
ho pustíme do svého života.
Poselství Vánoc se po dvou tisících let nezměnilo. Vánoce nám stále připomínají, že Bůh je
s námi. Jste-li o těchto Vánocích osamělí, přivítejte ve svém životě Krista. Potom ho poproste,
aby vás přivedl k někomu, kdo je sám, a ukažte
tomuto člověku Kristovu lásku.
Převzato z knihy B. Grahama: Naděje pro
každý den
Srdečně vás zveme na pravidelná shromáždění každou neděli od 15,00 hod v budově
STEKO, ul. Na Tržišti, 1. patro, BLATNÁ

Svobodný křesťanský sbor
ARCHA VÍRY Blatná

Tříkrálová sbírka

MC KAPŘÍK
Výsledky výtvarných soutěží – MC KAPŘÍK ve školním roce 2012 / 2013
uč. Hana Vydrová
1. „JAK SE ŽIJE V ŘÍŠI VÍLY IZERÍNY“ - 3. místo - Adam Španihel
2. „BLATENSKÉ LISTY“ - obrázek v novinách - Vanesa Pekárková 2x, Markéta
Vilítová2x, Matyáš Procházka 2x,
Eliška Hucková, Julie Jiroušková,
Filip Španihel, Pavel Pavlík
3. „SLUNÍČKO“ - cena - Matyáš Procházka
4. „ČESTICKÝ BRAMBOR“ - 1. místo - kolektivní práce
5. „MALUJEME S BÁSNIČKOU“ - prosinec - výhra - Vanesa Pekárková, Markéta Vilímová
6. „JAPONSKO 2012“ - čestné uznání - Eliška Koblihová
7. „MALUJEME S BÁSNIČKOU“ - leden - 3. místo - Filip Španihel
8. „SLUNÍČKO - KUTIL PUPÍK“ - cena (knížka pro kolektiv) - kolektivní práce
9. „Příroda Blatenska“ - čestné uznání - kolektivní práce
10. „Kolovratské stromy“ - 3. místo- Vanesa Pekárková
11. „MALUJEME S BÁSNIČKOU“ - březen - 2. místo - Pavel Pavlík
12.„5 + 2 dny“ - obrázek v novinách - Filip Španihel, Matěj Kupar, Vanesa Pekárková,
Vojtěch Šilhan
13. „MALUJEME S BÁSNIČKOU“ - duben - umístění - Julie Jiroušková
14. „Lesy kolem nás“ - 3. místo - Filip Španihel
15. „MALUJEME S BÁSNIČKOU“ - květen - umístění - Matyáš Procházka, Eliška Hucková
16. „Požární ochrana očima dětí“ - okresní kolo - 2. místo - Vojtěch Šilhan
17. „Malujeme po síti“ - finálový obrázek - kolektiv - Pavel Pavlík, Matěj Kupar, Filip Španihel
Těšíme se na nové žáčky – začínáme 30. 9. 2013 v 15.00 hodin
v MC Kapřík, ZŠ Holečkova
Hana Vydrová

Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků,
doprovodné akce i distribuci pokladniček
pak organizuje v našem regionu Oblastní charita
Strakonice ve spolupráci s farnostmi, školami či
různými mládežnickými organizacemi. Tříkrálová sbírka je tak největší dobrovolnickou akcí
u nás a jsme rádi, že díky věrným koordinátorům,
koledníkům i dárcům ji v roce 2014 můžeme
uspořádat už počtrnácté.

Termín Tříkrálové sbírky:
od 1. do 14. 1. 2014
Komu sbírka pomůže?
Výtěžek sbírky je určen na pomoc osobám
se zdravotním či chronickým onemocněním,
seniorům, dalším jinak sociálně potřebným
skupinám lidí, a to zejména v regionu, kde
sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky
je každoročně určena také na humanitární pomoc
do zahraničí. Více: www.trikralovasbirka.cz
Tříkrálový koncert
V pondělí 6. 1. 2014 od 19 hodin v kostele
u sv. Markéty ve Strakonicích. Vystoupí sbory
pod vedením Marcely Mikové.
Oblastní charita
Strakonice, středisko
pečovatelské služby
v Blatné přeje příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví
v novém roce 2014.
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Dokončení textu o vánocích ze str. 1
Pak následuje slavnost Zjevení Páně (6. 1. ), lidově označovaná jako
svátek Tří králů. Dle Matoušova evangelia to byli mudrci z východu, kteří
přišli pod vedením hvězdy do Betléma, aby se Ježíši poklonili. Neznáme
jejich jména ani přesný počet. Tradice vyvozuje jejich počet z počtu darů,
které přinesli, a dává jim symbolická jména: Kašpar, Melichar a Baltasar.
Význam slavnosti je, že Ježíš přišel nejen pro Židy, ale pro každého člověka.
V neděli po této slavnosti se slaví svátek Křtu Páně a teprve teď končí
vánoční doba. Pokud vánoční výzdoba (zejména jesličky) nepřekáží, lze ji
tradičně nechat déle, nejpozději však do svátku Uvedení Páně do chrámu
(2. 2. ).
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Odkaz na internetu
Pro ty, kteří mají internetové připojení nabízíme odkaz na stránky www.
vira.cz. Zde najdete spoustu zajímavých informací nejen pro dobu adventu
a Vánoc. Při otevření hlavní stránky si v levém horním rohu můžete vybrat
ještě z dalších odkazů např.: $1
● „Pro děti“ – liturgický kalendář, adventní kalendáře, vystřihovánky
● „Vánoce“ – od vánočních zamyšlení přes koledy až po různé recepty
P. Marcin Piasecki

Pro pokročilé
Doufám, že nikoho neurazím, ale je asi samozřejmostí, že někteří z nás
mají zájem o hlubší prožití adventní a vánoční doby. Právě pro ně podávám
biblická sigla nedělní a sváteční bohoslužby slova pro tento rok. Zkuste
prosím nalézt v Bibli jednotlivá čtení a přečíst:
● 1. adventní neděle – Iz 2,1-5 / Řím 13,11-14 / Mt 24,37-44
● 2. adventní neděle – Iz 11,1-10 / Řím 15,4-9 / Mt 3, 1-12
● 3. adventní neděle – Iz 35,1-6a.10 / Jak 5,7-10 / Mt 11,2-11
● 4. adventní neděle – Iz 7,10-14 / Řím 1,1-7 / Mt 1,18-24
● slavnost Narození Páně – mše v noci: Iz 9,1-3.5-6 / Tit 2,11-14 / Lk
2,1-14; ve dne: Iz 52,7-10 / Žid 1,1-6 / Jan 1,1-18
● svátek sv. Štěpána – Sk 6,8-10; 7,54-60 / Mt 10,17-22
● svátek sv. Jana – 1 Jan 1,1-4 / Jan 20,2-8
● svátek sv. Mlaďátek – 1 Jan 1,5 – 2,2 / Mt 2,13-18
● svátek Svaté Rodiny – Sir 3,3-7.14-17a / Kol 3,12-21 / Mt 2,1315.19-23
● slavnost Matky Boží, Panny Marie – Nm 6,22-27 / Gal 4,4-7 / Lk
2,16-21
● slavnost Zjevení Páně – Iz 60,1-6 / Ef 3,2-3a.5-6 / Mt 2,1-12
● svátek Křtu Páně – Iz 42,1-4.6-7 / Sk 10,34-38 / Mt 3,13-17

Prodejní doba při prodeji ryb na Vánoce roku 2013
Prodejní místo

Sobota
21. 12.

Neděle
22. 12.

Pondělí
23. 12.

Úterý
24. 12.

Blatná sádky
Dobrá Voda sádky
Rojice sádky
Písek Bránická pivnice
Písek bašta Šarlák
Písek nemocnice
Strakonice OC Maxim

9-12 13-16
9-12 13-16
9-12 13-17
9-17
9-17
9-17
9-18

9-12 13-17
9-12 13-17
9-12 13-17
9-17
9-17
9-17
9-18

9-12 13-17
9-12 13-17
9-12 13-17
9-16
9-17
9-16
9-18

9-11
9-11
9-11
9-11

Přejeme všem našim zákazníkům šťastné a veselé Vánoce a dobrou chuť
s blatenským kaprem na štědrovečerním stole.
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Máme v Čechách Stonehenge?
P. Kalenda, Ústav Struktury a Mechaniky hornin AV ČR, V Holešovičkách 41, Praha 8, pkalenda @irsm.cas.cz
E. Kalendová, VŠB-TU Ostrava, 17.listopadu 15/2172,Ostrava-Poruba
Abstrakt
Staří Keltové převzali své astronomické znalosti po původních obyvatelích Anglie, Skotska a Francie a rozšířili je na území celé západní
Evropy až po Moravu. Na našem území pak nacházíme jak doklady keltského osídlení, tak také stavby, které mohly mít astronomický význam,
zejména pro určování kalendáře nebo významných svátků. Mezi takové
stavby se pravděpodobně řadí keltské valy Semín pod Troskami a nově
i Čertův kámen v Blatné, který svou orientací mohl ukazovat na východ
a západ Slunce v době rovnodennosti a určovat tak dvakrát v roce počátek
kalendářního cyklu.
Úvod
U městečka Salisbury se nachází světoznámý komplex megalitických
staveb Stonehenge. Ten byl budován v ranném neolitu mezi lety 3630 až
do cca 1600 BC (Pearson et al. 2008, Archeology 2011), tedy po dobu
cca 2000 let. V první fázi byly vytyčeny Velký a Malý Cursus a Patní
kámen (Heel Stone), o 500 let později se započalo s výstavbou vlastního
Stonehenge a to od obvodu tzv. Aubryho jámami, poté vnějším a vnitřním
kruhovými menhiry a následně i oltářem v centru. Už J.N.Locker (1984)
ukázal, že poloha Patního kamene, oltáře a menhirů v okolí není náhodná
a směřuje k významným astronomickým a geografickým směrům – nejsevernějšímu a nejjižnějšímu východu a západu Slunce v době letního
a zimního slunovratu, nejsevernějšímu a nejjižnějšímu východu Měsíce
(viz obr. 1).
Hawkins rozluštil možný význam 56 tzv. Aubryho jam obkružujících
Stonehenge jako počítadlo času a dlouhodobý kalendář jamách (Hawkins
1965, Thom 1971, Newham 1972, Johnson 2008). Kalenda a Kalendová
(2012) ukázali, že Velký a Malý Cursus mohly sloužit jako úhloměr pro
měření východu Měsíce před zatměními Slunce a Měsíce a jako detektor
počátku astronomického cyklu saros (cca 18,6 let), kdy se všechna 3 tě-
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lesa (Slunce, Země a Měsíc) dostávají do obdobných postavení vůči sobě
(Hawkins 1965, Hoyle 1966, Castleden 1993, Heath 1999).
Celý areál Stonehenge se tak jeví jako astronomická observatoř, jejímž
úkolem bylo přesné měření času a zejména dlouhodobých cyklů.
Obdobné stavby se dnes nacházejí od Skotska až po Francii (Gladwin
1985, Cowan 1989, Manley 1989), kde tyto znalosti převzali po původních
obyvatelích Keltové (Mees 2011). S nimi se znalosti určování kalendářního
data dostaly i do Čech a na Moravu (Drda a Rybová 1998).
Keltské památky v Čechách a na Moravě
Památky po Keltech, zejména menhiry nebo sídla se dnes nacházejí
na řadě míst v Čechách – Kamenný pastýř u obce Klobouky na Slánsku,
Zakletý mnich u obce Drahomyšl na Žatecku, Zkamenělý slouha v Dolních
Chabrech (Špůrek 1984, Šarič a Štěpánek 1999). Některé z nich mohly být
orientovány podle světových stran jako například kruhy u Horního Metelska nebo podle východu Slunce při významném datu (Hofmann 1980).
Astronomický účel je však možno vysledovat pouze v případě keltského
valu Semín pod Troskami, ze kterého je možno pozorovat východ Slunce
mezi Pannou a Babou pouze jedenkrát v roce a to přesně o letním slunovratu
(viz obr. 2)(Vosolsobě 2004), nebo z Čertova mlýna v Beskydech, odkud
je vidět západ Slunce přesně v době jarní a podzimní rovnodennosti nad
Radhoštěm (Folprecht 2001).

Obr. 2 Východ Slunce mezi Pannou a Babou (Trosky) v době letního
slunovratu (foto S.Vosolsobě).
Keltská observatoř v Blatné?
Při prohlídce některých významných kamenů v Blatné a okolí (Sekera
a Kurz 2011) bylo zjištěno, že některé z nich mohly být postaveny ještě
v době Keltů a mohly mít obdobný astronomický význam jako obdobné

Obr. 1 Významné linie fixované polohou kamenů ve Stonehenge (56
Auberyho jam asi představovalo zbytky po kůlech k počítání měsíčních
fází a cyklu Saros) (převzato z Wikipedie)).

Obr. 3 Čertův kámen v Blatné.
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menhiry v oblastech západně od ČR. Jejich společným rysem je pojmenování po nadpřirozených silách (Čertův balvan, Čertův kámen, Čertovo
kopyto).
Jedním z menhirů s pravděpodobným astronomickým významem se
jeví Čertův kámen v Blatné (49°25,671’,13°53,123’) (viz obr. 3). Ležící
menhir je evidentně obrácen ze své původní polohy o cca 90° a otočen
v azimutu tak, že žlábek foliace na jeho vrchní straně ukazuje (pravděpodobně – nutno přesněji geodeticky zaměřit nejlépe ze střech okolostojících
paneláků) ve směru V-Z na východ a západ Slunce na obzoru právě v době
jarní a podzimní rovnodennosti. Stavitelé tak mohli přesně určovat počátek
a polovinu kalendáře 2x do roka.
Závěr
Dodnes se v Čechách a na Moravě nacházejí památky na Kelty (Bóje),
kteří osídlili toto území před Slovany. Jejich vysokou úroveň astronomických znalostí si uvědomíme až tehdy, když rozluštíme informace,
které nám přes menhiry, dolmeny a kruhy předali. Obdobně jako stavitelé
Stonehenge, uměli Keltové v Blatné určovat jak světové strany, tak také
měli přesný kalendář. Dalším zkoumáním jejich výtvorů jistě nalezneme
další překvapivá fakta (Kelley and Milone 2005).
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Poznámka:
S tímto článkem souvisí článek Ing. J. Kurze „Velký náramek“, který
vyšel v čísle 19 dne 8. listopadu 2013.

VÁNOČNÍ TĚŠENÍ V MŠ aneb ZLATÉ PRASÁTKO OBJEVÍ SE ZAKRÁTKO ☺
Ten, kdo někdy prožil takové to „těšení na Ježíška“ spolu se svými
dětmi, si jistě dokáže představit, jaké zážitky s sebou Vánoce do každé MŠ
přináší. Není to pouze posezení u stromečku a rozbalování dárků, ale i čas
příprav, který z těchto svátků dělá to nejkrásnější období roku.
Proto se každoročně celý personál mateřské školy snaží o to, aby v dnešní uspěchané době, byla naše školka oázou klidu, pohody a předvánoční čas
plný očekávání, naděje a rozzářených dětských očí v ní plynul bez stresu
a spěchu v duchu lidových tradic a zvyků našich předků a děti prožívaly
naplno vše, co k tomu patří.
K radostnému prožití vánočního času patřilo hned po Mikuláši zdobení
stromečků, přípravy na slavnostní zpívání u vánočního stromu, výroba
přáníček, lucerniček a drobných dárečků, výzdoba tříd i ostatních prostor
v mateřské škole. Děti se seznámily s oslavou Vánoc v dřívějších dobách,
vyzkoušely si některé lidové zvyky a obyčeje a zjistily, že Vánoce jsou krásné nejen u stromečku při rozbalování dárků, ale také dobře chutnají i voní.
Poslední týden před Vánocemi jsme s dětmi prožili na třídách kouzelnou
vánoční atmosféru. Stolky, židle jsme přestěhovali do netradiční polohy,
zapálili svícny, pouštěli „lodičky“, nechyběli ani prskavky, společně jsme
si zazpívali koledy, zahráli si několik zajímavých her a soutěží a na závěr
jsme si pochutnali na vánočním cukroví.
Děti z oddělení
Kapříků a Čápat navštívily ZŠ T.G.Masaryka a společně
se školáky vyráběly
dárkové předměty
s vánoční tématikou.
Tradičně jsme
v tento předvánoční
čas přivítali u nás
v MŠ děti ze ZŠ T.G.
Masaryka. Společně
jsme si zazpívali váVánoční prozpěvování dětí ze ZŠ T.G.M.
noční písně a kole-

dy, děti nám zahrály na kytaru a jiné hudební nástroje. Všem zúčastněným
patří veliký dík za příjemné posezení u vánočního stromečku, za vytvoření
té pravé klidné předvánoční atmosféry.
Společně s rodiči jsme se sešli
u vánočního stromu
na školní zahradě,
abychom se alespoň
na chvilku vytrhli z předvánočního
shonu, spolu s dětmi
nasáli kouzlo předvánočního těšení,
zazpívali koledy,
zarecitovali básně
a popřáli do nového
Zpívání u vánočního stromu.
roku zdraví, štěstí
a dobrou náladu. K vánoční atmosféře přispělo rozsvěcování lucerniček,
které si děti na svých třídách vlastnoručně vyrobily. Děkujeme rodičům
za pomoc při přípravě této akce a za hojnou účast.
Co si ještě přát a co darovat pod stromeček? Darujme o Vánocích
dar, který bude mít trvalou hodnotu, dar, který nás nadlouho přežije.
Prokazujme laskavost a konejme nezištné příjemné skutky. Jen do toho,
zkusme to! Je to pro nás maličkost, ale jistota, že lidé kolem nás budou
udiveni a svět bude ohromen. Buďme k sobě laskaví ostošest. Takové
šoky svět moc potřebuje.
Do nového roku 2014 přejeme rodičům a dětem hodně zdraví, štěstí,
pohody, pracovních úspěchů…a možná trocha toho bílého snížku pro
radost a rozzářené oči našich nejmenších! ☺.
Mateřská škola Šilhova Blatná
H.P.
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Sokolská akademie v novém
Návštěvníci slavnostní akademie, konané v roce 80. výročí otevření
sokolovny, viděli nejen vystoupení cvičenců, ale mohli obdivovat i „vyšperkovanou“ sokolovnu.
Kromě nové podlahy a osvětlení v tělocvičně jsou na chodbách a schodišti vystaveny jednak poháry, vybojované blatenskými sokoly v nejrůznějších soutěžích, jednak historické i současné fotografie. Krátkodobě byly
vystaveny i některé zajímavé dokumenty, fotografie a plány dokládající
činnost blatenského Sokola.
Nové osvětlení i podlaha splňují dnešní normy a nároky na sportoviště.
Obojí bylo finančně podpořeno grantem Jihočeského kraje.
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Podlaha má nově na původním podkladu tři vrstvy: na parovzdorné folii
je vrstva PU pěny, která zaručuje pružnost, následuje vrstva OSB desek
a vrchní část tvoří dubové parkety, ošetřené třemi vrstvami speciálního laku.
Obrázky dokládají postup kladení podlahy a samozřejmě i vystoupení
na akademii.

Výbor TJ Sokol Blatná děkuje členům i příznivcům Sokola za
aktivitu v letošním roce a přeje všem krásné, spokojené Vánoce
a zdraví a štěstí v roce 2014.
Za výbor TJ Sokol Blatná Blanka Malinová
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Foto Img. J. Kortus
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U Kulturní kalendář
Akce

21. 12. SOBOTA | 20:00 |
VÁNOČNÍ KŘEČOVÝ ŽÍLY
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

21. 12. SOBOTA| 20:00 |
ROCK, POP MILOŠE ZEMENA
Pořadatel a místo konání
Hospoda Na Vinici

22. 12. NEDĚLE | 17:00 |
VÁNOČNÍ NADÍLKA S PREZIOSEM
Sokolovna Blatná, divadelní sál
Taneční skupina PREZIOSO Sokol
Blatná připravila vánoční přestavení
plné tance. Uvidíte mažoretky, show
dance, modern dance, jazz dance i klasický tanec. Vystoupí celé PREZIOSO
(přípravky, kadetky, juniorky, hlavní
věková kategorie).
Vstupné 30,- Kč

22. 12. NEDĚLE | 15:00 |
VARHANNÍ KONCERT
Koncert KPH
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
V podání Martina Kubáta zazní skladby českých a německých barokních
varhaníků + improvizace na adventní Roráty (J. S. Bach - Toccata a fuga
d-moll, Johann Pachelbel - Variace na
chorál „Christus, der ist mein leben“,
Johann Pachelbel - Ciacona in f, Bohuslav Matěj Černohorský - Toccata in
C, Fuga in a, Improvizace na adventní
Roráty I., Jan Křtitel Kuchař - Pastorela
in C, Andante in a, Josef Seger - Toccata a fuga pastoralis, Improvizace na
adventní Roráty II.
Vstupné dobrovolné

25. 12. STŘEDA| 20:00 |
B.A.S.
Pořadatel a místo konání
Hospoda Na Vinici

1. 1. STŘEDA | 17:00 |
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
Náměstí J. A. Komenského
K TANCI A POSLECHU ZAHRAJE
OD 16:00 KAPELA Z VRŠKU

4. 1. SOBOTA | 20:00 |

J. ŘAPEK & O. KŘÍŽ
Blues-acoustic Tábor
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

8. 1. STŘEDA| 17:00 |
KÁVA S CKV
Kancelář CKVB, nám. Míru 212

11. 1. SOBOTA | 19:00 |
TŘI MUŽI NA ŠPATNÉ ADRESE
Sokolovna Blatná, divadelní sál
Zlý sen? Fantasmagorická představa?
Skutečnost? Halucinace? Hromadné
šílenství? Jsou zde tři dospělé osoby mužského pohlaví a všechny tři si
spletou adresu. Je to normální? V této
vynikající italské komedii není normální skoro nic. Ale téměř vše se dá
vysvětlit!
Hrají:
Karel Heřmánek
Bohumil Klepl
Zdeněk Žák
Jana Šulcová
Johanna Tesařová
Režie:
Boris Ščedrin
CENY VSTUPENEK
1. - 10. řada | plné vstupné 250,- Kč |
1. - 10. řada | dítě, student, senior,
ZTP/P 200,- Kč |
11. - 20. řada | plné vstupné 200,- Kč |
11. - 20. řada | dítě, student, senior,
ZTP/P 150,- Kč |
Vstupenky zakoupíte v infocentru na
třídě J. P. Koubka, na recepci Městského muzea Blatná a prostřednictvím
našeho prodejního a rezervačního systému (zde lze zakoupit pouze vstupenku za plnou cenu).

11. 1. SOBOTA
VLADIMÍR MIŠÍK & ETC. | 20:00 |
Jedna z nejvýraznějších osobností české populární hudby
Pořadatel a místo konání
Hospoda Na Vinici

11. 1. SOBOTA | 20:00 |
ELEQTRONIK NIGHT
DJ´s, nebo nezávislá scéna různých
eleqtro projektů
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

18. 1. SOBOTA
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ONI & REZATÝ RAKETY | 20:00 |
Alternative-rock & big-beat-blues ČB/
Plzeň
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

Kino

20. 12. PÁTEK | 17:30 |
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ (3D)
Animovaný/Dobrodružný/Rodinný
v českém znění | USA 2013 | 109 min. |
Režie: Chris Buck, Jennifer Lee |
155,- Kč, 135,- Kč děti | Mládeži přístupný

27. 12. PÁTEK | 17:30 |
PUTOVÁNÍ S DINOSAURY (3D)
Akční/Rodinný v českém znění | VB/
USA/Austrálie 2013 | 81 min. | Režie:
Neil Nightingale |
150,- Kč, 130,- Kč děti | Mládeži přístupný

3. 1. PÁTEK | 20:00 |
ROZKOŠ
Drama v českém znění | Česko 2013 |
111 min. | Režie: Jitka Rudolfová |
100,- Kč | Mládeži do 12 let nevhodný

8. 1. STŘEDA | 19:00 |
VŠE JE ZTRACENO
Dobrodružný/Drama/Akční v původním znění s titulky | USA 2013 | 106
min. | Režie: J. C. Chandor |
110,- Kč | Mládeži do 12 let nevhodný

10. 1. PÁTEK | 20:00 |
WALTER MITTY A JEHO TAJNÝ
ŽIVOT
Dobrodružný/Komedie/Drama/Fantasy v původním znění s titulky | USA
2013 | 114 min. | Režie: Ben Stiller |
110,- Kč | Mládeži přístupný

15. 1. STŘEDA | 19:00 |
ZPÁTKY DO RINGU
Komedie/Sportovní v původním znění
s titulky | USA 2013 | Režie: Peter Segal
100,- Kč | Mládeži do 12 let nevhodný

17. 1. PÁTEK | 20:00 |
PARANORMAL ACTIVITY:
PROKLETÍ
Horor/Thriller v původním znění s
titulky | USA 2014 | 84 min. | Režie:
Christopher Landon |
110,- Kč | Mládeži do 15 let nevhodný

19. 1. NEDĚLE | 15:00 |
NIKO 2
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Animovaný/Dobrodružný/Komedie v
českém znění | Finsko/Německo/Dánsko/Irsko 2012 | 75 min. | Režie: Kari
Juusonen, Jorgen Lerdam |
80,- Kč | Mládeži přístupný

Knihovna

27.12 - 31.12.2013
ZAVŘENO
Děkujeme za pochopení, v novém roce
se těšíme na shledání.
Knihovna Blatná

9. 1. ČTVRTEK | 15:00 – 17:00 |
ČTEME, PLETEME...
...a smějeme se.
Setkání s humornou literaturou a malou výstavkou knih

Výstavy

2. 11. – 31. 12. ÚT – NE
| 9:00 – 18:00 |
Robert Sedmík: SPORTOVNÍ
FOTOGRAFIE
Městské muzeum Blatná, 3. patro
Pořádá fotoskupina SPEKTRUM Blatná
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také k hrachu. Přidávalo se do různých
pokrmů, bylo nedílnou součástí zelňáků či zelnice. Bez zelí se neobešla
posvícenská husa ani žádná zabíjačka. V zimě se využívalo zelí kysané,
které se nakládalo téměř v každé domácnosti. K jeho uskladnění se používaly bečky, tj. keramické nádoby s
pokličkou ve žlábku, kam se lila voda.
Kruhadlu na zelí se říkalo celtlík. Zelné
hlávky se krouhaly ručně na velkém
zelném struhadle, které mělo pohyblivý truhlík. Celtlík se položil mezi dvě
stoličky nebo židle. Horní část celtlíku
byla upravená k sezení. Nakrouhané
zelí se pěchovalo do vypařené bečky
nebo sudu. Pokud byl sud větší, tak se
do něj zelí šlapalo. Na dno se dávaly
různé přísady a koření, bečka se dobře upěchovala. K tomu sloužil tlouk,
pokud se zelí nešlapalo. Zelí se pěchovalo, aby z něj vyšel vzduch a uvolnila
se zelná šťáva. Když byl sud plný, povrch se pokladl celými zelnými listy a
nahoru se položil sepraný bílý hadřík
a na něj dřevěná deska. Deska byla
většinou půlená a musela se zatížit
kameny. Zelí je třeba zatížit, aby bylo
stále potopené. Kvašení trvalo přibližně dva týdny a déle.
-krapet-

13.12. - 6.1.
VÝSTAVA VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Výstava
Městské muzeum Blatná, přízemí

17. 12. – 16. 2. ÚT – NE
| 9:00 – 18:00 |
KÁVA, KAFE, KAFÍČKO
Výstava
Městské muzeum Blatná

Muzeum
Ze sbírek Městského muzea
TLOUK NA ZELÍ
Mléčné kvašení je nejstarším, nejpřirozenějším a nejsnadnějším způsobem
konzervace zeleniny, zvláště té tvrdší
struktury jako je zelí nebo řepa. Zelí
patří k nejdéle užívaným potravinám
a je vhodné k podpoře trávení. Dříve
se používalo k hojení ran a vředů, díky
vysokému obsahu vitamínů zabraňuje
chorobám způsobujících nedostatek
vitamínů. Zelí bylo ve staročeské kuchyni běžným pokrmem. Jako příloha se jedlo k bramborám, knedlíkům,

Informace o(d) nás
VÝSTAVA „KÁVA, KAFE, KAFÍČKO...“ ZAHÁJENA
V úterý 17. prosince v podvečer zavoněla blatenským muzeem omamná vůně
čerstvě připravené kávy. Vernisáží zde
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byla zahájena výstava o surovině, která lidstvo provází již více jak tisíc let.
Na tento slavnostní úvod přijala pozvání paní Jana Draganovská, majitelka pražírny kávy, která všem zúčastněným připravila nejen samotný nápoj,
ale rovněž zasvěcené povídání o kávě
a její přípravě. To, že není „kafe“ jako
„kafe“, ví mnoho z nás, ale některé, dá
se říci zákulisní, informace, mnohým
návštěvníkům určitě upravily názor
na nejčastější způsob podávání kávy u
nás. Z informací, o které se s návštěvníky paní Draganovská podělila, vyplývá, že například v instantní kávě se
nachází skutečné kávy v řadě případů
pouhá desetina. Zbytek může být tvořen nejrůznějšími náhražkami. V Čechách velice oblíbený „turek“ pak také
není z hlediska uvolňování všech látek
v kávě obsažených tou nejlepší variantou její přípravy. Ne všechny jsou totiž
ku prospěchu chuti a pozdějšímu zpracování v našich útrobách.
Smyslem návštěvy paní Draganovské
však nebylo zošklivit nám naše oblíbené pití, ale především představit
jednoduché recepty, přístroje či pomůcky, které vám pomohou získat z
kávy to nejlepší, co ukrývá.
Tyto a další tajemství odhalíte na právě probíhající výstavě v Městském muzeu Blatná.
Přijďte si ji prohlédnout, přivonět i
ochutnat.

ADVENTNÍ KONCERTY
V letošním předvánočním čase jsme
pro vás o adventních nedělích připravili pásmo svátečních koncertů. Velice
nás těší váš zájem, neboť na dosud
proběhlé tři koncerty zavítala bezmála tisícovka návštěvníků. Pevně věříme, že varhanní koncert plánovaný na
neděli 22. prosince v kostele Nanebevzetí Panny Marie přiláká symbolického tisícího návštěvníka. Pana Martina
Kubáta jste zde měli možnost zaslechnout volně preludovat při letošním
Mezinárodním dnu památek a historických sídel a o poslední adventní
neděli budete moci vyslechnout koncert tohoto vynikajícího umělce spolu
s jeho kolegou, zpěvákem Zdeňkem
Keplem.
Ať již jste navštívili vystoupení blatenské ZUŠ s píseckým sborem SONITUS
na nádvoří zámku Blatná, nebo koncert seskupení TRIO BEL CANTO v jedinečných kulisách barokního kostela
sv. Jana Křtitele v Paštikách, nebo tradičně dokonalý koncert MELODY MA-
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KERS v blatenské sokolovně, věříme,
že vám tyto zážitky zpříjemnily čekání
na Ježíška.
Připomenutí atmosféry z posledního
koncertů viz. foto.

POUŽÍVÁNÍ PRODEJNÍHO A REZERVAČNÍHO SYSTÉMU WEBTICKET
Již druhým rokem máte možnost
využívat k rezervaci a nákupu vstupenek na kulturní akce nový internetový systém. Umožňuje vám
s předstihem získat sedadlo, které chcete, bez toho, abyste museli
ihned při zahájení předprodeje běžet
na jedno z prodejních míst. Avšak
speciálně při rezervaci na internetu
neplatí, že vám rezervace na sedadle
vydrží až do okamžiku konání akce!
Systém webticket udržuje rezervaci
pouze týden od jejího provedení
V případě, že rezervujete vstupenku
na internetu, je potřeba dávat velký
POZOR, do kdy rezervace platí. Stává
se poměrně pravidelně, že zákazník
rezervuje sedadlo např. 14 dní před konáním akce a přijde na místo v den konání. Do týdne od provedení rezervace
je nutné vstupenku buď zakoupit on-
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line, nebo si udělat cestu na jakékoli
prodejní místo – blatenské infocentrum, recepce městského muzea – a
tam vstupenku zaplatit a vyzvednout.
Vstupenky rezervované přes internet je nutné vyzvednout nejpozději
tři dny před konáním akce...
... avšak možnost vyzvednutí rezervované vstupenky až v den představení
zde existuje. Je ale potřeba vstupenku
rezervovat po domluvě s prodávajícími na zmíněných prodejních místech.
Ti mají oprávnění za určitých podmínek rezervovat vstupenku až do data
konání představení. Těmi podmínkami
je myšleno především poskytnutí kontaktu na kupujícího, resp. rezervujícího. Přes internet tuto službu provést
nelze, neboť ne každý při on-line rezervaci na sebe kontakt uvede. My jako
pořadatelé pak nevíme, zda dotyčný
na představení skutečně dorazí, není
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možné to ověřit a eventuálně poskytnout vstupenku dále k prodeji.
Kontakt na Vás nám pomáhá zkvalitnit služby
Velice nám v případě rezervování vstupenek pomáhá, když při její realizaci
uvedete vaše telefonní číslo, nebo emailovou adresu. Jakmile vyprší doba
platnosti vaší rezervace, můžeme Vás
bez problému kontaktovat a rezervaci
buď prodloužit, nebo se dohodnout a
vstupenku prodat dalšímu zájemci.
Nicméně velice děkujeme, že v hojné
míře využíváte možnost internetového
prodeje a rezervace a pevně věříme, že
se nám bude do budoucna dařit nastavit veškeré služby tak, aby to především vám, našim zákazníkům.
V případě jakýchkoli dotazů ohledně
prodejního a rezervačního systému
bez ostychu kontaktujte Radka Řebřinu – rebrina@ckvb.cz, nebo v pracov-
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ních dnech mobil 734 274 292.

Nedělní pohádky
Od ledna se opět můžete těšit na pravidelné nedělní pohádky - střídáme
divadelní s ﬁlmovými

12. 1. NEDĚLE | 15:00 |
MATYLDA ZASAHUJE ANEB
POVÍDAČKY NAŠÍ KAČKY
Divadlo DAP
Zámek Blatná
Vstupné dobrovolné

26. 1. NEDĚLE | 15:00 |
ELIŠČINY POHÁDKY
Divadlo Já to jsem
Zámek Blatná
Vstupné dobrovolné
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U sport
Erik Češka z Blatné proháněl
v Orenburgu Bílé tygry
Erik Češka z Blatné není jen mimořádně
úspěšným borcem v oblasti bojových sportů. Je
žádaný i jako trenér. Celý měsíc strávil v ruském
Orenburgu na hranici Evropy s Asií, zhruba čty-

Erik Češka nahoře při zápase.

řicet kilometrů od Kazachstánu, kde dával do těla
„Bílým tygrům“. Kdo jsou obávaní „Bílí tygři“?
„Jedná se o nejvyšší hokejovou mládežnickou
ligu v MHL. Věkové rozmezí hráčů se pohybuje
od osmnácti do třiadvaceti let,“ vysvětluje příležitostný „kouč“, který podle svých slov trénuje
zároveň i sám sebe.
Erik Češka si během měsíčního pobytu
v Orenburgu příliš neodpočinul, práce měl až nad
hlavu. „Věnoval jsem se téměř všem věkovým
kategoriím, počínaje dětmi a konče dospělými.
Pracoval jsem zároveň i s fyzicky handicapovanými jedinci. Denně mě čekalo až pět tréninků
s místními klienty, ve zbytku dne jsem „bral do
prádla“ sám sebe prostřednictvím dvoufázové
„tortury“. Bylo to náročné, ale dělal jsem to moc
rád,“ zdůrazňuje Erik.
Na čtyřiadvacetiletého blateňáka si však
v Orenburgu počíhal zákeřný nepřítel jménem
viróza. Naštěstí se všemi oblíbený „kouč“ dal
rychle do kupy. „Tady lidé nechodí k doktorovi, léčí se přírodními postupy. Já jsem do sebe
také na základě jejich rad lil takovou hnusnou
břečku. Fakt je, že to rychle zabralo,“ ušklibuje
se při vzpomínce na „utrejchovou epizodu“ Erik
Češka. Nemoc možná způsobily prudké výkyvy
teplot, které Erika překvapily v Rusku. „Sotva
jsem přiletěl a zatímco u nás doma bylo patnáct
stupňů nad nulou, v Orenburgu padal sníh.
A pak už to šlo na střídačku - teplo, zima, teplo,
zima….“, uvádí.
Trenérovi mladých orenburgských hokejistů
zvýšil popularitu článek, který vyšel spolu s jeho
fotografií ve zdejším deníku. „Samozřejmě, že
to člověka potěší. Jeden výtisk mám schovaný
na památku,“ říká Erik.
„Bílí tygři“ svého českého kouče jako protislužbu navlékli také do hokejového oblečení
a nechali ho „vyřádit“ na ledové ploše. „Učil
jsem se střílet na bránu, ale vždycky jsem při
úderu hokejkou upadl,“ směje se Erik, „Až teprve
před mým odletem jsem to už jakžtakž zvládal.“
Pachatel se prý vrací na místo činu. Erik
se také do Orenburgu vrátil a v současné době
znovu prohání „Bílé tygry“. Návrat domů plánuje
až na vánoční svátky.
Vladimír Šavrda
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BLATENŠTÍ HOKEJBALISTÉ UZAVŘELI PODZIM
TRADIČNÍM ČERTOVSKÝM KLÁNÍM
Jako každým rokem, tak i letos připravili rodiče blatenských hokejbalistů pro své děti tradiční
čertovské klání, spojené s mikulášskou nadílkou. Pekelníci vešli na hřiště zimního stadionu 7. 12. 2013
úderem čtrnácté hodiny. Na hřišti již byly připraveny dětičky z přípravky a první zápas mohl začít.
Čerti i v malém počtu zvládli odehrát celkem tři zápasy. S přípravkou, staršími žáky a se starším
dorostem. Nikomu nevadily ani sněhové vločky, které se chvilkami sypaly z oblohy. Ale to k prosinci
patří. Čertům musel přijít na pomoc i andílek Luboš, aby jejich prohry nebyly tak vysoké. Hlavním
rozhodčím byl Martin Kareš. Po každém zápase čekal na děti Mikuláš a každému hráči nadělil za
básničku balíček. Celé odpoledne bylo zakončeno ohňostrojem.
Chtěla bych touto cestou poděkovat Pavlovi a Radkovi Karešovým za výkony na střídačkách
a za to, že nám umožnili tuto akci uspořádat. Martinovi za pískání, Evě a Lubošovi za občerstvení,
které nám všem připravili. Dík patří také naší Mikulášce a Andílkovi. Pánům Červenkovi, Vylitovi,
Behenskému, Kaprovi za výkony na hřišti. Největší dík patří Šárce a Jardovi Havlů, Hance a Jardovi Baušů, Lence a Zdendovi Vinterů a Zdeně a Milanovi Braunů, kteří celou akci opět připravili,
uspořádali a za jejich výkony na hřišti.
Všem těmto lidičkám, kteří se pro děti snaží dělat i něco jiného než svačiny na zápasy, děkuji za
jejich práci v letošním roce a VYDRŽME! Samozřejmě jim, trenérům, rozhodčím, všem ostatním
a nejvíc dětičkám přeji ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE. Hokejbalu zdar a ať se nám všem v roce
2014 daří!
Z. Braunová

Velké mongolské dobrodružství Erik Češka korunoval
zápasnickým bronzem
Když Erik Češka z Blatné dostal fantastickou
nabídku zúčastnit se Mezinárodního mistrovství
bojových sportů v hlavním městě Mongolska
Ulanbátaru, neváhal ani na okamžik. „Byla to
obrovská výzva,“ dělí se o své nadšení úspěšný
mladík, „A šlo to jako na drátkách. Během
čtyřiadvaceti hodin jsem měl vyřízené veškeré
formality a následoval let přes Jižní Koreu do
Mongolska. V Jižní Koreji jsme strávili moc
příjemný den - hotel, pláž, prohlídka města, netradiční strava…. Byli jsme z toho úplně uneseni,
něco takového se člověku hned tak nepoštěstí.“
O mongolské metropoli Ulanbátaru kdysi
žertoval veřejně jeden český herec, že za totality
tam našel vedle jurt jen jednu zděnou budovu,
a to bylo sídlo Ústředního výboru Komunistické
strany. Doba pokročila, ale situace se zase až tak
nezměnila. „Sice se v Ulanbátaru už staví paneláky a mrakodrapy, ale pořád je tam moře jurt
a zůstávají tam silně pozadu za světem,“ referuje
Erik Češka, který tam pobyl celkem pět dní.
Druhým rysem, typickým údajně pro Mongoly,
byl podle Erika všeobecný chaos v zápasnické
aréně a neustálé změny pravidel: „Mongolové
fakt nezklamali! Na každou váhovou kategorii
šlo pětadvacet zápasníků – já původně měl nastoupit ve váze osmdesát kilogramů, nakonec

jsem z neznámých důvodů šel v kategorii osmdesát pět kilogramů. Vládl tam zmatek, na můj
vkus až dost, ale u nich je to naprosto normální.“
Blatenský borec na mongolské půdě skutečně
zazářil- své úsilí a zkušenosti zúročil bronzovou
medailí! „Bohužel jsem kvůli zraněnému nártu
nemohl nastoupit do finálových duelů,“ konstatuje nevesele Erik. Dílčí satisfakcí mu ale byla
návštěva na vojenské univerzitě obrany, kde si
mohl zatrénovat spolu s místními kadety. Domů
si spolu s bronzovou medailí odvážel i diplom
a krásný pohár. „Do Ulanbátaru jsem odletěl ještě
se dvěma českými reprezentanty- jeden z nich
vybojoval ve své kategorii rovněž bronz, druhý
obsadil páté místo,“ doplňuje Erik.
Ještě před mongolským úspěchem absolvoval
Erik Češka zápas v MMA ve Znojmě. Bohužel
to bylo hned po příletu z ruského Orenburgu,
kde celý měsíc trénoval hokejisty, a tak mu tohle
nasazení přineslo prohru. „Prostě mi to nesedlonebyl jsem důkladně připravený, navíc časový
posun a únava po cestě. Vražedná kombinace!,“
vyjadřuje se Erik.
Chuť si následně spravil v Bílovci, kde zdolal
o deset kilogramů těžšího soupeře a jasně vyhrál.
Pak přišlo něco opravdu senzačního a velkolepého - první profi zápas v kariéře podle
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UFC pravidel. „Byla to největší událost MMA„MMA Aréna 2“ v Praze. Všechno ukazovalo
na to, že to pro mě dobře dopadne. Bohužel co
se zdá, je někdy sen!,“ krčí rameny zklamaně
Erik při zpětné sondě do obřího projektu, „Měl
jsem nejlepší formu, byl jsem ve všech směrech
připravený a soustředěný. V prvním kole jsem
suverénně zvítězil, ve druhém taky, v posledním
kole jsem vedl. Pak stačil mžik nepozornosti,
hloupá setina vteřiny a sok, zkušenější o několik
let, mi z 99% vyhraný duel rozmetal na trosky.
Tohle mě fakt moc mrzí, ale chybami se člověk
učí a slíbil jsem sám sobě, že už se to nestane.“
Co plánuje Erik Češka do roku 2014? „Chci,
aby tenhle rok byl rokem úspěchů a vítězství,
aby se moje kariéra pohnula vpřed. Bylo by
fantastické, kdybych se mohl podívat zase do
zámoří. Po novém roce bych chtěl nějaký čas
strávit relaxem na horách, i když je pravda, že
z Ruska a Mongolska jsem si přivezl zimy dost,“
uculuje se sympaťák, který ví, co od života chce.
Vladimír Šavrda

Pavel Urban – 5. místo
na PČR mladších žáků
Skvělého úspěchu dosáhl blatenský judista
Pavel Urban, který si vybojoval místo v TOP 5
nejlepších judistů v České republice v kategorii
mladších žáků ve váze nad 60 kg.
Vrcholná akce mladších žáků se konala
v sobotu 23. listopadu až v daleké Ostravě, takže
cesta z Blatné začala ve velmi brzkých ranních
hodinách. Po dlouhých kilometrech jízdy se
objevila smogem zahlcená Ostrava. Zde se již
ve sportovní hale Sareza připravovali ti nejlepší
závodníci z celé České republiky. Po dlouhé
cestě jsou všichni závodníci rozlámaní, rozespalí
a někteří mrzutí. Proto poté, co se odváží, se
závodníci snaží probudit a nastartovat organismus. Někteří to řeší čokoládou nebo hroznovým
cukrem, jiní postávají nebo posedávají s kafem či
energetickým nápojem. Po nutném životabudiči
je pomalu člověk schopen začít si rozcvičovat
ztuhlé svaly.
Aby se závodník dostal na PČR, musí získat
body na závodech Českého poháru a na Přeborech v jednotlivých
krajích. Proto zde není
špatný judista. To bylo
vidět od prvního zápasu.
Pavel Urban zápasil ve váhové kategorii
nad 60 kg. A hned první
zápas pavouka byl boj
až do poslední sekundy
časového limitu. Zápas
totiž nabídl velmi vyrovnaný boj, který vyhrál na jeden jediný bod
blatenský borec. V dalším zápase se proti Pavlovi
postavil jeden z favoritů celého turnaje. Pavel
s ním už kdysi jeden zápas svedl a tenkrát byl
vítězný. Dnes byl ale borec z České Třebové
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na tatami tím lepším. Zápas vyhrál ještě před
časovým limitem.
Pavel proto pokračoval v repasáži, tedy
v opravné části pavouka. Zde narazil na závodníka z Jablonce nad Nisou. Do zápasu vtrhl od
prvního momentu s velkou vervou a brzy se ujal
vedení, které následně přetavil ve vítězství. Zvítězil před časovým limitem a postoupil do boje
o třetí místo. Boj o bronz byl taktický zápas, ve
kterém nechtěl ani jeden závodník udělat chybu.
Přeci jenom šlo o hodně. Zápas rozhodl jeden
moment, a to, když Pavel dostal trest za pasivitu.
Na skóre se totiž nic nezměnilo ani po uběhnutí
časového limitu. Ze třetího místa se tedy radoval
závodník z Teplic a na Pavla zbylo místo těsně
pod stupni vítězů. Tatami opouštěl trochu roztrpčen, vždyť medaile byla tak blízko…
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Oddíl juda děkuje rodičům, kteří ve svém
volném čase zajistili dopravu na turnaj.
Více informací o oddíle juda v Blatné a o Sokolu Blatná na www.tjsokolblatna.cz, o DDM
Blatná na www.ddmblatna.cz.
Lukáš Kocourek

POZVÁNK A
na

PŘEDVÁNOČNÍ TURNAJ
V PING-PONGU,
který se uskuteční

v sobotu 21. 12. 2013
v buzickém hostinci U ČILÁKA
ZAČÁTEK OD 10.00 HODIN
Srdečně zve spolek buzických sportovců
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PRONÁJEM BYTOVÝCH
A NEBYTOVÝCH PROSTOR
na třídě TGM 254
Mobil: 732 505 412

NOVĚ OTEVŘENÉ SOLÁRIUM
na stejné adrese
Objednávky: 732 409 907

21. 12. od 20.00

Vánoční
Prodám garáž na starém sídlišti
v Blatné , proti kotelně pro bližší
info volejte na číslo

739 695595

Křečový žíly
Pronajmu garáž na Skalčanské.
Dlouhodobě.
tel: 776 458 406
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Sponzoři Skaličanské
Pencle 2013, kteří
věnovali věcné
odměny pro účastníky
turnaje:
Město Blatná, Svazek obcí Blatenska,
Nápoje Halgaš Blatná, Masna Příbram,
Drogerie Blovský, Dura Blatná, Dudák
– Měšťanský pivovar Strakonice, Osadní
výbor Skaličany, LEIFHEIT Blatná,
BP-Service – nářadí Roman Pojer, Restaurace Sokolovna Blatná – Jiří Datel
Říha, Bohemia Konstrukt Strakonice,
ZD Lnáře, All-Tech, Železářství Bambásek, Truhlářství SaS – řemeslný obchod
(pánové Solar a Synek), Fides – Agro
Šardice, Agro Blatná, Ing. Karel Dlabač
(VČELÍ PRODUKTY), Stanislav Solar
(včelí produkty) a další, kteří si nepřáli
být jmenováni.

NOVĚ OTEVŘENO

BŘEZNICE, BORSKÁ 303 (Areál bývalé KOVO)

Vykupujeme železo, barevné kovy a papír
Telefon: 725 998 830, 723 469 011

Vrbenská 1356 – 388 01 Blatná
info@styna.cz
www.styna.cz

Nábytek StyNa je českou společností, která se zabývá od roku 1991 výrobou značkového
nábytku do celého světa.

Nabízíme:

Pronajmu levně zavedený prostor v centru
Blatné vhodný pro masáže, manikůru,
pedikůru…
telefon: 723700923

PROGRAM ZÁBAV 2013
V HOSPODĚ NA VINICI

Ɣ prodej sedacích a jídelních souprav od výrobce za výhodné ceny
Ɣ provedení v klasickém, nebo rohovém moderním designu
Ɣ možnost úložného prostoru na přání zákazníka
Ɣ velký výběr potahových materiálů
všech barev včetně luxusních kůží
Ɣ vybavujeme také společenské interiéry –
kavárny, cukrárny, restaurace
Ɣ sleva na vystavené zboží
Ɣ možnost nákupu na splátky
OTEVÍRACÍ DOBA: Po - Pá: 8.00 - 16.00 h.
So: 8.00 - 12.00 h.

SO 21 12. 2013 - ROCK POP MILOŠE
ZEMENA
SO 25. 12. 2013
VÁNOČNÍ ZÁBAVKA
NA LEDEN PŘIPRAVUJEME:
VLADIMÍR MIŠÍK a ETC

Ročník
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TRUHLÁŘSTVÍ
PARAMA

zakázková výroba:
 vestavné skříně
 kuchyňské linky
 dveře - masiv
 altány
 kancelářský nábytek
 formátování
 olepování ABS hranou

telefon: 724 130 630

pavel.kares@tiscali.cz
tel. : 776 11 88 15


StĜední odborné uþilištČ

BLATNÁ
U Sladovny 671
388 16 Blatná





Nabízíme provedení tČchto prací:
xveškerou diagnostiku, seĜízení
a opravy osobních a užitkových
automobilĤ vþetnČ kontroly
a seĜízení geometrie podvozku
novou 3D diagnostikou
xservis klimatizací vozidel
xmČĜení emisí zážehových
i vznČtových motorĤ vþetnČ pĜípravy
vozidel na technickou kontrolu
xopravy traktorĤ a zemČdČlské
techniky
xzákladní kurzy svaĜování,
doškolování a pĜezkušování sváĜeþĤ
PĜíjem zakázek: po-pá 7.00-14.00 hod.
na tel. 383 412 335, 383 412 333
Další informace: tel.: 383 412 320
info@soublatna.cz
www.soublatna.cz



&
PODLAHY KRAMEŠ
MÜLLER
NABÍZÍ:

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

KRAMEŠ 777 815 005

MÜLLER 777 815 003
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výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří

www.vinozila.cz

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

MBM BLATNÁ

Nápoje potraviny cukrovinky
tabák gastro káva čaj

velkoobchod

maloobchod

Prodejna U Sladovny 315, Blatná, tel. 777 080 516
email: zilamilan@quick.cz, mbm@vinozila.cz

Piva z 14 pivovarů v ČR
sudové pivo 5 l, 15 l - 50 l
Nejširší výběr destilátů,
likérů,vín,nealko,cukrov.
•••••

Dudák 10° 7,– Blateňák 10° 7,90

www.vinozila.cz

•••••

Tuzemák NA PEČENÍ
19,5% 0,5 l 66,–
Fernet St. + citrus
0,5 l 129,90
•••••
Dárková vína a kazety

Mladá a Svatomartinská vína r. 2013
Akční sleva až 50 %
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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:
 uhlí z dolu BÍLINA

kostka, ořech, ořech II,
brikety - Německo

NOVĚ - možnost skládání s pásovým
dopravníkem

Stavební materiál:
střešní krytiny, zdící materiál
tepelné a hydroizolace
zámkové dlažby
zateplovací systémy

S T A VE B N I N Y
pod rybníkem Pustý
Ing. Scheinherrová Hana
- prodej barev Eternal
- tónování vnitřních a fasádních barev
- stavební materiály a zednické nářadí
Provozní doba: Po-Pá 7:00 – 17:00
So 7:00 – 12:00
Tel: 383 421 423, mobil: 603 596 035
Mail: stavebniny-blatna@centrum.cz
Web: www.stavebniny-blatna.cz
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