
Ročník 25 (35) Blatná 13. června 2014 Číslo 11 / strana 1

ČTRNÁCTIDENÍK
CENA 7 Kč

13. ČERVNA
2014

ČÍSLO

Ročník 25 (35)

11

Ještě o Noci kostelů
Fotografi í se vracíme k největšímu taháku blatenské Noci Kostelů 

- proslulému Spirituál kvintetu, který jsme mohli vidět a slyšet v blaten-
ském kostele. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Blatné se stal jedním 
z více než 1000 českých a moravských kostelů, které v noci z 23. května 
navštívili i lidé, kteří pravidelnými návštěvníky kostela nejsou, ale právě 
program, připravený pro tuto příležitost, jim tuto možnost nabízí. Myšlenka 
Noci kostelů vznikla v roce 2005 v Rakousku, v České republice se akce 
poprvé konala v roce 2009. Letošní Noc kostelů v Blatné zahájila Mše 
svatá, následovaná koncertem Spirituál kvintetu, povídáním o nejstarších 
podobách kostelů na Blatensku a program uzavíral Večer chval se sborem 
BEDRS - to je zkratka pro Bělčický duchovní rytmický sbor. V barevně 
nasvíceném interiéru kostela zněl početný ženský sbor s doprovodem dvou 
kláves, houslí a dalších nástrojů skutečně působivě. Myslím, že jsem nebyl 
jediný, na koho zejména tento poslední bod programu hluboce zapůsobil, 
svědčily o tom závěrečné ovace ve stoje.             Zdeněk Malina

Navštivte blatenský kostel!
„Cesta dlouhá tisíc mil začíná prvním krokem.“ Tato myšlenka z Dál-

ného východu (údajně od Konfucia) se zdá být samozřejmá. Rozumí 
tomu dočista každý, přeci nelze být hned v cíli. A přesto tak často chceme 
dosáhnout všeho okamžitě…

Platí to i v životě blatenské farnosti. Když se dívám, kolik je tady práce 
(doslova jako na kostele), přeji si, aby všechno bylo ihned. Tím spíše, když 
se někdo netrpělivě ptá: „Kdy budete opravovat varhany? A proč neděláte 
novou fasádu?“ Jenže ono to tak nejde.

S farníky musíme dělat malé kroky – pomalé, postupné, ale jisté, i když 
někdo řekne, že změny jsou nepatrné. Takovým způsobem budu jednat 
i nadále, protože po 18 měsících v Blatné vidím, že to má smysl a nikdo 
mě nepřesvědčí, že je to naopak.

Od začátku mám několik cílů. Patří k nim i zpřístupnění kostela ve-
řejnosti; k tomu jsme ovšem potřebovali vyřešit několik věcí. Základem 
bylo vytvořit společenství, sám přeci neudělám nic. Lidé jsou tady ochotní 
a obětaví, zapojili se bez problémů. Když jsou lidé, můžete myslet na další 
věci, počínajíc velkým úklidem. Pak byla otázkou spolupráce s městem. 
Získali jsme vzájemnou důvěru, a díky tomu se všichni můžeme těšit 
zvelebeným areálem kostela – novým oplocením, cestičkou pro chodce, 
osvětlením a křížovou cestou navrácenou na své původní místo (ambit). 
Spolupráce s Centrem kultury zase umožnila mnohé mimořádné akce 
a rovněž zdůraznila vzájemnou otevřenost.

Nyní, když už je celý prostor krásnější a bezpečnější, mohu  zveřejnit, 
že v areálu kostela vznikla naučná stezka. Zahrnuje pět zastávek: chrám, 
kaple a ambit, zvonice, hřbitov a špitál, děkanství. Jednoduché cedule, které 
obsahově zpracoval pan Vladimír Červenka, budou pomáhat těm, kteří 
chtějí poznat zmíněné prostory. Ofi ciální otevření naučné stezky, včetně 
prohlídky vedené průvodcem, se uskuteční v neděli 29. června od 14 hod.

Zároveň bych chtěl informovat, že díky dobrovolnickým službám 
farníků bude kostel s areálem zkušebně otevřený o prázdninových víken-
dech, a sice:

termín otevírací doba poznámky

neděle 29. června od 14 do 16 hod. ve 14 hod. vedená prohlídka

sobota 5. července od 10 do 12 hod.

neděle 6. července od 14 do 16 hod.

sobota 12. července od 10 do 12 hod.

neděle 13. července od 14 do 16 hod.

sobota 19. července od 10 do 12 hod.

neděle 20. července od 14 do 16 hod.

sobota 26. července od 10 do 12 hod.

neděle 27. července od 14 do 16 hod.

sobota 2. srpna od 10 do 12 hod.

neděle 3. srpna od 14 do 16 hod.

sobota 9. srpna od 10 do 12 hod.

neděle 10. srpna od 14 do 16 hod.

sobota 16. srpna od 10 do 12 hod. v 10 hod. vedená prohlídka

neděle 17. srpna od 14 do 16 hod. ve 14 hod. vedená prohlídka

sobota 23. srpna od 10 do 12 hod.

neděle 24. srpna od 14 do 16 hod.

sobota 30. srpna od 10 do 12 hod.

Zatím budete moci projít celou naučnou stezkou pouze v těchto termí-
nech. Někdo řekne, že by to chtělo častěji, ale je to jen další (po)krok na 
dlouhé cestě. Jestli se příští rok podaří udělat v zadním vchodu do kostela 
mříž, areál budeme moci otevírat každý den od jara do podzimu.

Navštivte tedy blatenský kostel!
P. Marcin Piasecki, správce farnosti

Foto Radek Řebřina
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Aktual ity�
Kultura v Záboří – 
aneb dvě hodiny 
anglického humoru
31. 5. 2014

Vypravujeme-li se do divadla, patří k tomu 
velká večerní a oblek – to k dokonalosti dámy 
a gentlemana znalého základů společenské 
etikety prostě patří, a to ať už jdeme na kla-
siku, operu, balet či lechtivou veselohru. Ale 
co když se divadlo vypraví za námi na malou 
vesnici? Místo divadelních prken najednou 
postačí malé pódium místního kulturáčku, 
čalouněné křesílko pod světly křišťálových 
lustrů v atmosféře výjimečnosti bohaté vý-
zdoby uměleckých sálů pohodlně nahradí 
dřevěná židle a pár refl ektorů na bílých zdech. 
Formální oblečení tu nepřijde ničím nepři-
jatelným. A místo profesionálních výkonů 
zasloužilých umělců a celebrit očekáváme 
rozpačité vystoupení několika amatérských 
nadšenců??? Ba ne, některá vystoupení herců, 
byť ochotníků z malého města, prostě mohou 
být stejná - stejně skvělá. Ano, právě těch 
ochotníků, kteří jsou ochotní za Vámi přijet 
s nacvičenou veselohrou, hrát pro pár desítek 
lidí…. s obrovským nadšením, s chutí jakoby 
hráli v Národním. Odměnou za ochotu přivést 
kulturu za Vámi pak mohou být (kromě dob-
rovolného vstupného) rozzářené oči diváků, 
jejich pusy od ucha k uchu a potlesk, co je 
slyšet až za humna. I takové představení má 
něco do sebe - ochotní ochotníci dostanou 
spoustu dalších přívlastků – byli báječní, do-
konalí, vtipní, přirození, skvělí – a oni to slyší 
– a oni si to zaslouží. Herci s malými jmény 
dokážou velké divadlo. A my v Záboří u toho 
mohli být! Děkujeme ochotným ochotníkům 
SDO Blatná za úžasné představení Prachy? 
Prachy! - roztomilé Jean v podání Veroniky 
Janečkové, šarmantnímu Henrymu v těle 
Josefa Kohouta, usměvavé Betty Václavy 
Řehořové, přirozeně přirozenému Vicovi 
s tváří Filipa Řezáče, neskutečně mile uřva-
nému Billovi Janisse Corakidise, dokonalému 
pánu situace Davenportovi Karlu Bočkovi, 
něžně přísnému Slaterovi Vojtěcha Kováře 
a jelikož není malých rolí – „kufrlžiček“ Ma-
leček Dušan prostě neměl chybu! Díky patří 
i mimo jeviště, především panu režisérovi 
Petru Řezáčovi a také všem, kteří se podíleli 
na scéně, ozvučení, osvětlení, ono už na ta-
kovém mini prostoru postavit funkční kulisy 
muselo být umění – takže ještě jednou Vám 
všem velké díky zato, že jste nám přivezli 
úsměvy… byť jsme nepřišli ve velké večerní 
a oblecích – tohle bylo skvělé představení, co 
právem patří na prkna, jež znamenají svět 

Jitka Říhová

SRDEČNĚ ZVEME NA BOHOSLUŽBU 
KONANOU DNE 21. ČERVNA 2014

OD 15:00
V ZÁMECKÉ KAPLI SV. JOSEFA NA 

ZÁMKU VE LNÁŘÍCH.

Svatební obřady na zámku Lnáře.
Volné svatební termíny v r. 2014
 2.8. , 30.8. , 13.9. , 20.9. , 4.10.

www.lnare.cz/zamek

JAK SE V ČERVNU MĚSÍC PLNÍ, 
NÁHLÝCH BOUŘEK MOC SE VLNÍ

LÉTO na sebe nedalo čekat, i když kalendář-
ně mělo ještě dva týdny čas – přišlo náhle.Horké 
až tropické dny plné jasného slunce a vlahé, vůní 
provoněné večery, se střídají s časnými svěžími, 
ale teplými rozbřesky.

Vytoužený čas plný prázdninových zážitků 
se pomalu přiblížil.

Než se tak ale stane, čeká Blatnou ještě příští 
sobotu jedna velká akce:

RYBÁŘSKÉ SLAVNOSTI JIŽ POČTVRTÉ 
– TENTOKRÁT NA ZÁMKU A V POD-
ZÁMČÍ

Tradice těchto slavností není sice dlouhá, ale 
pomalu se dostává do povědomí nás všech nejen 
z Blatné, ale také z blízkého a snad i vzdáleného 
okolí. Tentokrát je akce nově umístěna do ulice 
Na Příkopech vedoucí k zámku a rybářství. Celá 
trasa od blatenské věže bude zaplněna stánky 
nejprve obvyklých sobotních trhů, na které 
budou navazovat další směrem k zámku. Využit 
bude také prostor sádek i zámeckého nádvoří. 
Připraven je samozřejmě bohatý program, oblí-
bené rybí speciality a řada překvapení, která si 
jistě nenecháte ujít.

Také naše LIDOVÉ ŘEMESLO se jako 
zatím pokaždé této akce zúčastní. Naše pro-
dejní místa uměleckého řemesla zůstávají 
stejná - V PRŮJEZDU MEZI TEXTILEM 
a INFORMAČNÍM CENTREM. Kromě běž-
né nabídky, která samozřejmě bude doplněna 
perníkovými, preclíkovými, keramickými 
i cínovými rybičkami, pro vás pravděpodob-
ně připravíme UKÁZKU PALIČKOVÁNÍ 
KRAJKY, tradičního řemesla našeho kraje, 
spolu s prodejem originálních šperků z těchto 
barevných pavučinkových nitek, vhodných 
pro nastávající letní období.

Druhým místem je prostor proti kaplance 
– PŮJČOVNA LODĚK, která bude tentokrát 
posílena ještě několika loďkami, které bude 
provozovat Centrum kultury a vzdělávání 
Blatná.

Nezbývá než objednat pěkné počasí a přát si, 
aby se celá akce vydařila!
ČERVNOVÉ VEČERNÍ HŘMĚNÍ – RYB 
A RAKŮ NADĚLENÍ

JE-LI DO SVATÉHO JANA SUCHO, TAK PO 
SV. JANU (24. 6. ) NASTANOU DEŠTĚ
NA SVATÉHO ALOISE (21. 6. ), POSEČ 
LOUKU, NEBOJ SE, A DO JÁNA MÁ BÝT 
LOUKA SHRABÁNA

NA SVATÉHO JÁNA NENÍ NOC ŽÁDNÁ
V NOCI NA SV. JANA SE ŘEŽE VIDLIČKA 
NA HLEDÁNÍ VODNÍCH PRAMENŮ A RUD-
NÝCH ŽIL

V ČERVNU-LI SUCHO VÍCE NEŽLI MOKRO 
BÝVÁ, URODÍ SE HOJNOST DOBRÉHO 
VÍNA

PO SV. VÍTU (15. 6. ) SE DNY KRÁTÍ A KRÁ-
VY MLÉKO TRATÍ

SVATÝ VÍT, SLÍVU ŠTÍP (ubral na smetaně)

SVATÝ VÍT O LŽIČKU, SVATÝ JAN JIŽ 
HROTIČKU (hrotnice, dojačka, škopík,dížka, 
nádoba na dojení mléka)

SVATÝ VÍT SBĚRAČKU, SVATÝ JAN HROT-
NIČKU A SVATÁ ANNA (26. 7. ) POLOVIČKU

Eva Fučíková - lidové řemeslo
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Rekreační areál města Blatná vstoupil do druhé sezóny
Jak bylo avizováno v před-

cházejících Blatenských listech, 
vstoupil rekreační areál dnem 1. 6. 2014 do své druhé sezóny. Oproti minulé 
sezóně je pro rekreanty kromě zeleně z travních koberců k dispozici další 
zatravněná plocha, neboť trávník osetý vloni pěkně vzešel a zesílil a lze 
ho již užívat k rekreaci. A pro malé návštěvníky je připraveno k zapůjčení 
více plaveckých pomůcek, které na základě zkušeností z minulé sezóny 
zakoupil provozovatel. Rekreanti se mohou těšit v letošní sezóně i na 
rozšířenou nabídku teplé i studené kuchyně, kterou přislíbil provozovatel 

občerstvení v rekreačním areálu. Jinak 
zůstává v areálu vše při starém, neboť 
projekt je dotován z prostředků EU a jed-
nou z podmínek je zachování projektu 
v nezměněné podobě po dobu nejméně 
pět let. První den provozu, který byl letos 
zároveň mezinárodním dnem dětí, uspo-
řádalo Občanské Sdružení Duhové Ješ-
těrky program k mezinárodnímu dni dětí. 
Vzhledem k sobotní průtrži mračen byl 
trávník nasáklý vodou a někde i doslova 
pod vodou, a tak sdružení vtipně uspořá-
dalo pro děti program včetně bohaté na-
bídky soutěží na přilehlém parkovišti před 

areálem. Děti si na parkovišti vyzkoušely chůzi na chůdách, na hrníčkách, 
na čtyřmístných lyžích, lezení po žebříku a v plastovém tunelu, házení na 
cíl, navlékání kostek a několik dalších soutěží. Kromě toho si mohly nechat 

na obličej namalovat masky zvířat či pohádkových bytostí. K výhodám 
pořádání dětského dne na parkovišti byla možnost soutěžit v malování na 
živičném povrchu parkoviště. Ke sportování a zábavě posloužilo i dětské 
hřiště uvnitř areálu, které naštěstí dostatečně vyschlo. Přestože počasí 
nebylo na koupání, programu dětského dne naopak přálo a spolu s dobře 
fungujícím občerstvením přispělo k výborné zábavě a skvělé atmosféře 
celého odpoledne, kterého se od 14 do 17 hodin zúčastnilo přes 300 dětí. 
Na závěr zbývá poděkovat pořadateli dětského dne – Občanskému Sdružení 
Duhové Ještěrky – za fl exibilní reakci na předchozí nepřízeň počasí a za 
bezvadně připravený program pro děti k jejich svátku.

V Blatné dne 6. 6. 2014.
Ing. Jaromír Formánek, MěÚ Blatná, OMIR

Zemřelí – květen
Rozhoňová Bohumila, Blatná, nar. 1946, úmrtí 4. 5. 2014
Fiala Theodor, Blatná, nar. 1927, úmrtí 6. 5. 2014
Táborský Miloš, Horažďovice, nar. 1934, úmrtí 6. 5. 2014
Arensteinová Bohumila, Vacíkov, nar. 1929, úmrtí 11. 5. 2014
Zapletalová Soňa, Ostrava, nar. 1936, úmrtí 11. 5. 2014
Flandera Robert, Blatná, nar. 1936, úmrtí 12. 5. 2014
Tocauerová Pavla, Škvořetice, nar. 1947, úmrtí 13. 5. 2014
Pauknerová Alena, Blatná, nar. 1948, úmrtí 25. 5. 2014
Oberreiterová Marie, Blatná, nar. 1920,úmrtí 23. 5. 2014
Cihlo František, Blatná, nar. 1952, úmrtí 26. 5. 2014
Hejduk Martin, Myštice, nar. 1984,úmrtí 24. 5. 2014
Zíbar Myron, Blatná, nar. 1954, úmrtí 27. 5. 2014
Opelka Jan, Mačkov (Domov Petra), nar. 1996, úmrtí 17. 5. 2014
Srpová Božena, Mišovice, nar. 1929, úmrtí 29. 5. 2014

Aktualizace webových stránek
Vážení občané,

dovolte nám, abychom Vás touto cestou informovali o pro-
vedení aktualizace webových stránek Technických služeb města 
Blatné, s. r. o.

Hlavní změnou, respektive rozšířením, je část „Ostatní infor-
mace“, kde přibyl odkaz „Půjčovna“, který obsahuje nabídku 
poskytovaných služeb včetně vyobrazení příslušné techniky, kterou 
je možné zapůjčit. Samotný ceník půjčovného je pak umístěn v sídle 
Technických služeb města Blatné, s. r. o.

Předem Vám velmi děkujeme za využívání námi poskytovaných 
služeb.

Kroužkování čápů v Blatné
Dne 5. června 2014 měly Technické služby města Blatné, s. r. o. tu 

čest, zúčastnit se výjimečné události, kterou bylo kroužkování čápů v are-
álu blatenského lihovaru společnosti Liqui B, zámecký ovocný lihovar 
Blatná, s. r. o.

Protože čápi mají hnízdo, jak asi všichni vědí, na vrcholu lihovarského 
komínu, bylo nutné kroužkování provést za asistence montážní plošiny 
Nissan ve vlastnictví Technických služeb.

Níže přikládáme fotografi e z provádění kroužkování čápů, které poskytl 
pan Ing. Karel Lukáš z blatenského lihovaru.

Oprava areálu krematoria
V měsící dubnu byla provedena oprava hřbitovní zdi v areálu blaten-

ského krematoria. Došlo k obnově vyspárování kamenné části zdi a v této 
souvislosti byly provedeny i opravy stavebních prvků, včetně kanalizační 
šachty, budovy krematoria i smuteční obřadní síně.

V rámci prováděných staveb-
ních oprav byl proveden i nový 
nátěr fasády budovy krematoria. 
I těmito pracemi se provozovatel 
krematoria a smuteční obřadní 
síně snaží zlepšit nejen areál, 
ale i prostředí posledního od-
počinku.

Přikládáme fotografi i z pro-
váděných prací.
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Buzičtí hasiči jsou hoši jako květ. Vždyť jim bylo nedávno 
„jen“ sto dvacet let

Buzice - Obec Buzice se v sobotu 24. května oděla do slavnostního hávu. 
Místní Sbor dobrovolných hasičů si totiž veřejně připomněl významné 
výročí- 120. výročí svého založení. Už od čtrnácté hodiny se náves hemžila 
švestkově modrými uniformami. Vedle buzických „chráněnců svatého 
Floriána“ nastoupily v řad i další čtyři pozvané sbory - Škvořetice, Lom, 
Skaličany a Myštice. Celkem se zraky diváků upíraly na šedesát vyfešá-
kovaných nositelů osvěty a starých hasičských tradic a ideí.

Po uvítání pozvaných sborů a projevech starosty SDH Buzice Tomáše 
Lojíka a starosty obce Václava Maňhala položili dva členové oslaveneckého 
spolku ke zdejšímu pomníku padlých v 1. světové válce věnec. Za zvuků 
státní hymny u pietního místa následně drželi čestnou stráž.

Další bod programu představovalo předání pamětních plaket za věrnost 
a zásluhy pěti zasloužilým dobrovolným hasičům: Miroslavu Korytovi 
z přilehlého Václavova / nejstarší člen sboru- 82 let /, Václavu Proškovi / 
78 let /, Josefu Zelenkovi / 76 let /, Bohumilu Šornovi / 75 let / a předešlému 
starostovi buzického SDH Stanislavu Mašátovi / 55 let /.

Po vyčerpání ofi ciálních aktů se všechny sbory přesunuly na nádvoří 
blízkého hostince „U Čiláka“, kde se rozproudila v přátelské atmosféře 
neformální veselice u bohatě orosených půllitrů a talířů s gulášem. K tanci 
a poslechu vyhrávalo až do ranních hodin hudební těleso „Gloria“.

Po celé odpoledne a večer dělala „společnost“ uniformovaným partám 
nádherně „vyšperkovaná“ ruční hasičská stříkačka, celoročně „ustájená“ 
ve zbrojnici osady Václavov. Mimo ni se nachází ve vlastnictví buzických 
dobrovolných hasičů také vůbec nejstarší stříkačka na Strakonicku z roku 

1770 /! /. Kráska, 
upoutávající zraky 
milovníků historie 
už jen dřevěnými 
koly, je trvale vysta-
vena v hasičském 
muzeu v Bechyni 
a její stav nedovoluje 
sebemenší manipu-
laci s tímto unikát-
ním kouskem- natož 
její transport.

Okénko do minulosti - začátek hasičů v Buzicích a Václavově
O častých požárech v Buzicích za starých časů hovoří výstižně dvě 

publikace o obci a také místní pamětní kniha: „Kromě velkých vod su-
žovaly obyvatele vesnice časté požáry. Nebylo divu, vždyť obytné domy 
i hospodářská stavení byly ze dřeva, kryté šindelem nebo došky, svítilo se 
loučemi. Stačila menší neopatrnost, aby od plamene vzplál dům a vzápětí 
oheň zachvátil část vesnice.Počátkem roku 1624, když za třicetileté války 
táhla Blatenskem bavorská armáda, vyhořely Buzice celé. I později usedal 
červený kohout na střechy buzických stavení mnohokrát. Ze záznamů se 
dozvídáme, že v roce 1694 vyhořel mlýn a deset gruntů, roku 1707 šest 
selských statků, v roce 1718 dvanáct usedlostí a dva roky nato ještě dvě 
stavení. A ničivý živel hrozil stále. Proto byl v Buzicích z podnětu zastupi-
telstva v roce 1894 ustaven Sbor dobrovolných hasičů, zakoupena vozová 
stříkačka a o tři roky později postavena na návsi hasičská zbrojnice. Prvním 
velitelem sboru se stal Václav Samec z č. p.22. Od té doby se v Buzicích 
nevyskytují požáry ve velkém rozsahu, protože zásluhou hasičů bývá oheň 
zmařen již v počátku, nebo bývá omezen jen na objekt, z něhož vyšel.“

Stranou nezůstali ani občané z osady Václavov, která teď patří pod 
správu Obecního úřadu Buzice. Tištěné stránky brožury, vydané roku 2010 
u příležitosti druhého srazu rodáků a přátel Buzic, se zmiňují o důležitém 
václavovském mezníku takto: „Ve Václavově byl hasičský sbor založen 
v roce 1937, za dva roky poté vystavěna zbrojnice. V roce 1963 se zdejší 
hasiči spojili s buzickými. Místní požárníci zachránili v obci a okolí nejen 
velké materiální hodnoty- obytné budovy, stáje, stodoly, obilí, seno, doby-
tek, ale i lidské životy. Vedle toho se v obci podíleli na kulturní činnosti.“

Slovo pamětníka
U příležitosti 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Bu-

zicích převzal ocenění za věrnost a zásluhy i druhý nejstarší člen spolku 
Václav Proška / 78 let / z Buzic. K hasičům se hlásí stále, příslušníkem 
sboru je nepřetržitě od roku 1960- tedy rovných 54 /! / let. „Ještě než mě 
řádně zaevidovali, chodil jsem po dokončení školní docházky na pohřby 
zesnulých hasičů,“ vzpomíná obětavý a cílevědomý činovník, „Od roku 
1961 jsme začali jezdit na hasičské soutěže. Úplně poprvé to bylo v Mač-
kově, následoval Drahenický Málkov a Blatná. Tehdy náš spolek čítal asi 
35 členů.“

Václav Proška během svého života zasahoval u šesti požárů: „U Myslíků 
ve Václavově tehdy úder blesku zapálil a zničil celé obytné stavení. U Che-
níčků ve Skaličanech a v buzickém mlýně U Samců zcela vyhořely stodoly. 
Asi nejstrašnějšímu „červenému kohoutovi“ jsme s kamarády čelili při 
požáru blatenského teletníku, museli jsme si poradit i s ohněm v buzickém 
kravínu, při požáru u paní Vrátné v Lomu jsme rozebírali krov,“ vypočítává 
Václav Proška zlé hodiny, kdy stanul tváří v tvář nebezpečnému živlu.

Následně statečný buzický občan přeladí na méně dramatickou notu: 
„Naštěstí jsme jako hasiči zažívali příjemnější chvíle. Pořádali jsme plesy, 
chodili na veřejné brigády. Mnoho hodin se po zakoupení hasičského auta 
oddělalo na opravě objektu zbrojnice. První vůz získal sbor v roce 1970, 
motorovou stříkačku PPS 12 máme doposud. V letech 1936 až 1965 nám 
sloužila motorová mašina zvaná „Mára“.

Václav Proška, který plných patnáct let zastával funkci velitele místních 
hasičů a byl už jednou oceněn v roce 1994 při oslavách stých „narozenin“ 
sboru, může vzpomínat na aktivní činnost u „chráněnců svatého Floriána“ 
vyjma požárů a záplav jen v dobrém: „Byli jsme dobrá parta- sbor měl svého 

SDH Buzice vlastní nejstarší stříkačku na Strakonicku 
z roku 1770.

Členové buzického sboru - foto z 80. let. Zleva nahoře F. Thorovský, J. Eichler, 
J. Koubek, J. Hrouda, J. Lívanec, V. Proška, Z. Slezák. Zleva dole M. Koubek, 

V. Říha, V. Žid, J. Lojík, F. Outlý.

Činovníci a zasloužilí členové SDH Buzice.
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Ztrácí smysl???
Nejsem zrovna z těch, kteří píší do novin, ale události posledních dní 

mě k tomu jaksi vyprovokovaly. V naší obci je tradicí, že ke konci školního 
roku si žáci všech tříd připraví vystoupení pro své rodiče a příbuzné a říká 
se tomu Akademie. Děti i s paní třídní učitelkou nacvičí krátký program 
a předvádějí ho rodičům a příbuzným v místní sokolovně. Že je sokolovna 
narvaná k prasknutí a že si hodinu před začátkem není kam sednout, ne-
musím místním ani vykládat. Tradicí také bývalo, že žáci devátých tříd na 
konci svého představení poděkovali své třídní učitelce popřípadě i předcho-
zím třídním učitelkám a předali jim květinu. Ne však letos. „Kdosi‘‘ jim 
to zakázal. Respektive paní ředitelka. A důvod? Prý by zbytečně zdržovali 
program. Koho??? Ty rodiče, kteří se na ně přišli podívat??? Nechápu. 
I přes zákaz paní ředitelky deváťáci svým třídním učitelkám poděkovali. 
Někteří osobně i s květinou, někteří bohužel jen na dálku, neboť jejich 
třídní učitelka nemohla zůstat z rodinných důvodů na celou Akademii. 
Jejich vystoupení mělo být jako první a paní učitelka měla se svými žáky 
i vystupovat. Postrádám tedy smysl akce. Když to neděláme pro děti, tak pro 
koho? Pro prestiž paní ředitelky? Ta se nechala slyšet, že za tuto „rebelii“ 
budou padat tresty. Nevím, ale neměla by snad paní ředitelka uznat svůj 
omyl a neměla by být naopak ráda, že děti svou třídní učitelku mají rády 
a že si jí váží???                                fi ndy

času mužskou, dorosteneckou i dětskou složku. Všichni jsme měli práci 
doma v obci a bylo nás tu tenkrát hodně. Našich současných následovníků 
je málo a jsou rozstrkáni všude možně,“ posteskne si zasloužilý člen sboru.

Podle něho se ještě zachovaly historické uniformy a helmy dobrovol-
ných hasičů: „Ostatně v létě 1994 v nich naši kluci při stém výročí založení 
sboru stáli na návsi.“

Ze všech nebezpečných situací, do kterých se Václav Proška coby hasič 
dostal, vyvázl takřka bez zranění: „Jen jednou jsem si rozbil hlavu a jednou 
vyrazil zuby. Ani nikdo jiný od nás si vážněji neublížil.“

Změna je život
Oslavy 120 let existence SDH Buzice se nesly v duchu jedné zásadní 

změny. Po dvaceti letech výkonu funkce starosty sboru se rozhodl rezigno-
vat na tento čestný post ze zdravotních důvodů Stanislav Mašát / 55 let /. 
Právem byl i on za nesmírnou pracovitost, obětavost a vzornou reprezentaci 
sboru 24. května svými kolegy oceněn.

I on má v zásobě zajímavé vzpomínky: „Zažili jsme případy, kdy ve 
mlýně kompletně požár zničil sklad slámy a kdy neznámý žhář podpálil 
seno u kravína. Jindy byl výjezd kvůli pionýrům, kteří u pískovny posa-
dili „červeného kohouta“ na kus lesa. Oheň tehdy zlikvidovali blatenští 
požárníci, my potom drželi hlídky. Když přišla velká voda - naposledy 
v roce 2002, byli jsme neustále v pohotovosti a pomáhali spoluobčanům 
v obytných i hospodářských staveních,“ říká nyní už exstarosta SDH 
Buzice, který nosí modrou uniformu celých dvacet osm let. Pochvaluje si 
také ukázkovou spolupráci mezi Obecním úřadem a dobrovolnými hasiči: 
„To prostě nemá chybu. Obec nám vychází maximálně vstříc, štědře nás 
dotuje. My se zase podílíme na společenském životě v Buzicích kulturními 
akcemi, brigádní činností a třeba bych konkrétně zmínil náš každoroční 
podíl na populárním fotbalovém turnaji „Buzický bejk“.

Když se Stanislav Mašát ponoří ještě hlouběji do minulosti, vytanou 
ty nejkrásnější hasičské vzpomínky: „V roce 1972 fungovalo v Buzicích 
družstvo mladých požárníků. Jeho nejvýraznějším úspěchem byly bron-
zové medaile z Katovic, kde s velkým zadostiučiněním za sebou nechalo 
i Blatnou. Bohužel v roce 1974 se přestala vést kronika. Byla to asi ta 
nejnádhernější doba - jezdilo se i pod stany do přírody.“

Nová krev
Novým starostou SDH Buzice je nyní Tomáš Lojík / 37 let /. Mladý 

nebo lépe řečeno „skoro mladý“ pracant a sportovec bezpochyby bude 
důstojným nástupcem lidí, kteří vybrousili sboru vysoký morální, pracovní 
a společenský kredit. Spolu s partou báječných a soudržných kamarádů 
v něm všichni občané vidí záruku toho, že i nadále bude hasičský sbor 
v Buzicích bdít jako anděl strážný nad majetkem, zdravím a životy ostatních 
a naváže na bohatou činnost svých předchůdců.

Jak říká sám Tomáš, členem sboru se stal před dvaceti lety: „Vydal 
jsem se ve šlépějích staršího bráchy a táty. Zpočátku jsme objížděli skoro 
všechny okrskové hasičské soutěže. Já měl vždycky funkci „savce“, dobírá 
si sám sebe nový starosta SDH Buzice s poukazem na to, že u kádě při 
požárním útoku montoval savice.

Nyní prý už je účast na soutěžích slabší. „Máme rodiny, takže není tak 
snadné se někam „utrhnout“ na celý den,“ upozorňuje Tomáš Lojík, „Na-
posledy jsme závodili na okrsku před třemi lety. Jsme zváni i na poháry. 
Není ale opravdu snadné dát dohromady sedm „funkčních obratlovců“ 
a mládež- ta nám citelně chybí.“

V současnosti čítá buzický hasičský sbor čtyřicet jedinců. V roce 2002 
prokázali všichni opravdovou „zkoušku dospělosti“. A to při ničivých zápla-
vách, které zasáhly i jejich mateřskou obec. Při odstraňování povodňových 
škod tehdy nemohl chybět ani Tomáš, a také nechyběl. „Vytahovaly se 
lidem studny, budovaly základy pro most, uklízelo bahno a odpad,“ vrací 
se k této smutné epizodě buzické novodobé historie Tomáš, „Ze 13. na 
14. srpna byla vyhlášena pohotovost a občané se evakuovali do hostince 
v Myšticích. Ruku v ruce tu s námi tehdy pracovali hasiči z Lomu, Škvo-
řetic, právě Myštic a vojáci ze Strakonic. Tři týdny byla situace opravdu 
zlá, pak se musela řešit oprava mostu a rozemletá silnice a další faktory,“ 
dělí se o zkušenosti a zážitky přímý účastník lokální „Apokalypsy“.

Přímo hledět a jít dál
Buzičtí hasiči se vždycky dokázali poprat s nepřízní osudu a užívat si 

jeho dary. S pevným přesvědčením, že tomu bude tak i nadále a s vírou 
v další dobré časy je teď na místě přímo hledět a jít dál.

Vladimír Šavrda

Současní činovníci SDH Buzice při slavnostním nástupu.

ZÁCHYTNÉ KOTCE MĚSTSKÉ POLICIE BLATNÁ

Ketty (černá)
Dne 26.5.2014 byla na Blatensku odchycena volně pobíhající 

fena, pravděpodobně kříženec dobrmana a  ohaře. Byla vyhublá, 
neměla žádný obojek. Dostala jméno Ketty. Je jí asi 1 rok. 

Zatím je plachá, ale rychle si zvyká. Pohybovala se společně 
s fenou Lussy, která je nyní též umístěna v našich kotcích. Ketty byla 
odčervena a teď se bude dávat do pořádku. 

Učí se chodit na vodítku, neustále dohlíží na Lussy, na kterou je velmi fi xovaná. Je vhodná 
na zahradu do zateplené boudy, do bytu se nehodí z důvodu nulových hygienických návyků.

Lussy (světlá žíhaná)
Dne 27.5.2014 byla na Blatensku odchycena volně pobíhající 

fena, kříženec ohaře. Neměla obojek ani žádná identifi kační zna-
mení. Dostala jméno Lussy. Je jí zhruba 1 rok. Pohybovala se společně 
s fenou Ketty, která je nyní též umístěna v našich kotcích. Lussy je 
již odčervena. Je to velice plachá fenečka, bojí se lidí, cizích pejsků. 
Seznamuje se s vodítkem, učí se chodit na procházky a důvěřovat 

lidem. Je velice fi xovaná na Ketty, která jí dělá průvodce. Hledáme pro Lussynku novou rodinu. Je 
vhodná na zahradu do zateplené boudy, do bytu se nehodí z důvodu nulových hygienických návyků. 
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Domov Petra Mačkov  
výsledky  z obeslaných výtvarných  soutěží 2013

arteterapeutka Hana Vydrová, arteterapeutka Iveta Müllerová

  1. ,,Malujeme s básničkou - leden“ - zvláštní cena - Jana Ratajová, 
Miroslava Orctová

  2. ,,Kolovratské stromy“ - 1. místo - Jana Ratajová 
                                               2. místo - Žofi e Peterová
                                               3. místo - Božena Frková
  3. ,,Příroda Blatenska“ - Mimořádně krásná cena poroty - kolektivní 

práce    
  4. ,,MALUJEME S BÁSNIČKOU“ - březen  - umístění  - Dana Pro-

cházková
  5. ,,Krkonoše očima dětí“
                                             1. místo – Jana Dvořáková
                                             2. místo – Petra Boudová
                                             3. místo – Veronika Šíchová
                                             3. místo – Anna Křížová
  6. ,,MALUJEME S BÁSNIČKOU“ - duben  - umístění  - Anna Křížová
 7. ,,Malujeme po síti“ - fi nálový obrázek -   Anna Křížová, Ivana Zema-

nová, kolektiv: Jana Dvořáková, Simona Pavlíčková
  8. ,,MALUJEME S BÁSNIČKOU“ - květen  -umístění - Ivana Amb-

rožová, Milena Bauerová Marie Štíchová 
  9. ,,Požární ochrana očima dětí“ - - 1. místo  - Petra Boudová
                                                              2. místo  - Jana Ratajová
                                                              3. místo  - Eva Volfová
10. ,,Mandaly“ - umístění - Helena Balazsová, Kristýna Kadlecová,
                                              Žofi e Peterová, Ivana Zemanová
11. ,,Celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže“ - cena 

kurátora  - pedagog: Hana Vydrová
12. ,,Kniha a já“ - - Cena Miloslava Šnajdra - Žofi e Peterová
13. ,,Můj kousek Země“ - Zvláštní ocenění I.  - Jana Ratajová
                                            Zvláštní ocenění II.  - Marie Štíchová
                                            Zvláštní ocenění III.  - Jana Dvořáková

14 ,,Bible Kralická“  -  čestné uznání - kolektivní práce
15 ,,Plný talíř malování“ - oceněné dílo - Helena Balažová
16 ,,Ženy v našich srdcích“ - 2. místo - Kristýna Kadlecová
                                                 3. místo - Marie Štíchová
17 ,,Zvíře v nouzi“ - 3. místo - Žofi e Peterová 

speciální cena - Božena Frková
speciální cena - Anna Křížová 

18 ,,Život se rodí ze smrti“ - 1. místo - Žofi e Peterová
ostatní klientky diplom

19. ,,MALUJEME S BÁSNIČKOU“ - říjen - zvláštní cena - Blanka 
Houšková

20. ,,MALUJEME S BÁSNIČKOU“ - listopad - zvláštní cena - Miro-
slava Orctová

21. ,,Anděl“ - knihu - kolektivní práce 
21. ,,Tv magazín“  - obrázek - Žofi e Peterová, Helena Balážová, Marie 

Vlková, Lenka Fraitová 
22. ,,MALUJEME S BÁSNIČKOU“ - prosinec -  zvláštní cena  - Marie 

Kornoušková

Pozvánka na výstavu Josefa Synka
Letos oslavil blatenský malíř Josef Synek 70. narozeniny. O jeho životě 

bylo již mnoho prozrazeno v BL č. 5 z 21. 3. 2014. K malířovu jubileu je od 
3. června do 15. července instalována v blatenském muzeu retrospektivní 
výstava jeho obrazů. Josef Synek je bytostný kolorista, barva u něho domi-
nuje. Na výstavě je představeno několik významných okruhů jeho tvorby. 
Prvním okruhem je fi gurální malba, kde jsou častými náměty milenecké 
dvojice nebo autorovi oblíbení andělé, či spíše andělky, u kterých malíř 

občas překvapí nějakým 
vtípkem.

Dalším důležitým okru-
hem jsou ryby. Snad to 
souvisí s autorovou ry-
bářskou minulostí. Ryby 
jsou stylizované a hravě 
barevné. Následuje okruh, 
pro Synka též důležitý, a to 
domy a krajiny, o kterých 
platí to, co o rybách, sty-
lizace a barevnost. Krajina 
se v Synkově tvorbě obje-
vuje často, ale do čeho se 
pustil v posledních letech, 
je překvapením. Jsou zde 
vystavena rozměrnější díla, 
jejichž působení je velice 
silné a mají až magickou 
sílu, podobně jako obrazy jednoho z největších jihočeských krajinářů, Karla 
Valtra. Je možné, že Synek vykročil na další cestu, která přinese hodnoty 
překvapivé a dosud netušené.

Synkova tvorba je plná světla a pozitivní energie. Synek je srozumitelný, 
přirozený a lidský ve vnímání reality. Co říká sám autor: „Malování je 
obsahem mého života. Snažím se, aby moje obrazy přinášely lidem nejen 
radost, ale i energii, kterou ve svém nelehkém životě potřebují.“

text: Mgr. K. PetránMilenci a hvězdy, 2014.

Pole a černý les, 2011.
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Kulturní  kalendář�
 Akce

13. 6. PÁTEK | 18:00 – 00:00 |
MUZEJNÍ NOC 
Městské muzeum Blatná 
Bezmála čtyři stovky párů bělost-
ných křídel ve sklepení Městského 
muzea Blatná, na devět desítek ob-
razů a kovové plastiky blatenského 
malíře a výtvarníka Josefa Synka, 
komentované a interaktivní prohlíd-
ky, projekce filmů z festivalu JEDEN 
SVĚT, výtvarná dílna... To vše je pro 
vás přichystáno při blatenské MU-
ZEJNÍ NOCI v pátek 13. června v 
Městském muzeu Blatná.
Od 18:00 do 24:00 budete moci ab-
solvovat vernisáž výstavy „Motýli 
mezi zdmi“ výtvarnice Ireny Ellis in-
stalované ve sklepení blatenského 
muzea – dřívější šatlavě C. K. okresní-
ho hejtmanství. Výstava originálním 
způsobem přibližuje osudy lidí, tzv. 
vězňů svědomí, kteří jsou po celém 
světě nejrůznějšími režimy perzekvo-
váni pro svoje názory, přesvědčení či 
proklamované morální hodnoty. Vý-
stava vznikla ve spolupráci autorky 
s nevládní organizací Amnesty Inter-
national, která již 50 let svou činností 
usiluje o dodržování lidských práv na 
celém světě. Od 18:30 do 21:00 povede 
Irena Ellis výtvarnou dílnu, tematicky 
spojenou s její výstavou, poté od 21:00 
až do 24:00 promítneme na dvorku 
muzea filmy s lidskoprávní tématikou 
zapůjčené festivalem JEDEN SVĚT.
V hlavních výstavních prostorách bla-
tenského muzea probíhá od 3. června 
výstava obrazů a kovových plastik 
blatenského malíře Josefa Synka. Rov-
něž k této události je připraven kvalit-
ní doprovodný program spočívající v 
tvůrčím zastavení v prostorách výsta-
vy, k dispozici budou pracovní listy a 
v 19:00, resp. 20:30 startují komento-
vané prohlídky výstavy s Mgr. Karlem 
Petránem, dlouholetým pracovníkem 
Městského muzea Blatná a především 
přítelem a znalcem práce pana Josefa 
Synka.
Občerstvení a příjemná atmosféra za-
jištěna.

PROGRAM
V podzemí muzea: Otevření výstavy 
Motýli mezi zdmi výtvarnice Ireny Ellis
Ve 2. patře muzea: Komentované pro-
hlídky výstavy Josefa Synka, Proměny

Motýli mezi zdmi
Vernisáž výstavy
18:00 zahájení
18:30 – 21:00 výtvarná dílna s autor-
kou výstavy Irenou Ellis
21:00 – 00:00 projekce filmů festivalu 
JEDEN SVĚT, posezení s občerstvením

PROMÍTANÉ FILMY:

VNOUČATA KUBÁNSKÉ REVOLUCE
Carlos Montaner / USA / 2010 / 60 
min.
Podle některých hlasů roste na Kubě 
nová opozice. Jsou to dnešní mladí 
lidé, kteří nemají s padesát let starým 
revolučním tažením nic společného a 
necítí k jeho idejím už ani sentiment 
svých rodičů. Vnuci a vnučky kubánské 
revoluce otevřeně vypráví o frustraci a 
depresi mladé generace.

ZLOČINCI PODLE ZÁKONA
Alexander Gentelev / Izrael, Německo, 
Španělsko / 2010 / 91 min. 
Znepokojivéhý dokument Alexandra 
Genteleva, jemuž se podařilo získat 
důvěru několika čelních představitelů 
ruskojazyčného podsvětí, takzvaných 
vorů v zakoně. Ti musejí dodržovat 
speciální kodex - nepsané zákony, kte-
ré vznikly ve třicátých letech minulého 
století v sovětských gulazích.

Z POPELNICE DO LEDNICE
Valentin Thurn / Německo / 2011 / 88 min.
Než se zelenina dostane z pole na váš 
talíř, nejméně polovina jí skončí na 
skládce. To znamená každé druhé ra-
jče či hlávkový salát. Zní to neuvěřitel-
ně, ale bohužel je tomu tak.

NA SEVER OD SLUNCE
I. Wegge, J. Nyseth Ranum / Norsko / 
2012 / 46 min.
Inge a Jørn nejsou běžní surfaři. Spoje-
ní s vodou a přírodou se rozhodli prožít 
si až na dřeň. Na devět měsíců se usa-
dili na opuštěné pláži ostrova u břehů 
Norska daleko za polárním kruhem, 
kde našli nejen perfektní vlny, ale také 
spousty naplavených odpadků.

PUNKOVÝ SYNDROM
Jukka Kärkkäinen, Jani-Pe�eri Passi / 
Finsko / 2012 / 85 min.
Perrti, Toni, Kari a Sami z finské hu-
dební skupiny Perrti Kurrikka‘s Name 
Day trpí, jak sami s úsměvem říkají, 
„punkovým syndromem“. Jejich ka-
pela naplňuje s vtipem sobě vlastním 
upřímný punkový étos – dělat hudbu 
na vlastní pěst přes různá omezení a 
překážky.

Josef Synek/ Proměny
Od 19:00 a od 20:30 - komentovaná 
prohlídka výstavy s Mgr. Karlem 
Petránem.
Pro návštěvníky jsou připraveny pra-
covní listy a tvůrčí zastavení přímo v 
prostorách výstavy.

14. 6. SOBOTA | 19:00 |
PRACHY? PRACHY!
Sokolovna Blatná, divadelní sál
SDO v Blatné uvádí komedii Raye Coo-
neyho
Předprodej vstupenek v infocentru na 
třídě J. P. Koubka, cena vstupenky 60,- Kč

14. 6. SOBOTA | 20:00 | 
BATTOLE, FOR EVERY 
BADNESS, SCEPTION 
Venkovní zábava v Bezdědovicích 

19. 6. ČTVRTEK | 17:00 |
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
Koncertní sál ZUŠ Blatná

20. – 21.6.
BLATENSKÝ FEST | 21. ročník
Hřiště pod sokolovnou
Program:

20. 6. PÁTEK
18:00 ZÁKAZ UVOLNĚNÍ
19:00 LUPARA: THE WIDOWMAKER
20:00 HRANA (SK)
21:20 DJEVARA (UK)
22:50 KONFLIKT (SK)
00:15 POLETÍME
01:50 LIBIDO CHALLENGE

21. 6. SOBOTA
15:00 SCEPTION
16:05 ESCAPE FROM REALITY
17:10 CONOPED
18:10 ZUTRO
19:10 B.A.S.
20:20 HERDEK FILEK
21:30 FUNKCE ŠROUBU
22:45 ANČA BAND
00:10 VYPSANÁ FIXA
01:55 FOR EVERY BADNESS

22. 6. NEDĚLE
Dofestivalování v Hospodě u Datla
PARALLEN
DECHDECHTU
KŮROVEC (NAMROUS)
KOKRHELL BAND
Vstupné v předprodeji 170,- Kč, 250,- 
Kč na místě
Vstupenky zakoupíte v hospodě U 
Datla, v restauraci Sokolovna, v bla-
tenském infocentru    
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Více informací k rekonstrukci při-
neseme v dalším čísle Blatenských 
listů

HLEDÁ SE...
Vážení přátelé muzea, s ohledem na 
připravovanou letní výstavu 2014 o 
turistikém značení, turismu, cyklisti-
ce a lyžování vás prosíme o zapůjčení 
pokladů po Vašich předcích. Jedná se 
o kola, šlapátka, pumpičky, nářadí, 
zvonky, řídítka, turistické hole, znám-
ky, mapy, batohy, cedule, lyže, běžky, 
hůlky, oblečení, fotografie atd. Po do-
mluvě se stanou součástí připravova-
né výstavy. Můžete nás navštívit osob-
ně každý všední den v muzeu od 9:00 
do 18:00 či nás můžete kontaktovat na 
tel. 383 311 254, 605 061 161 nebo e-
mailem muzeum@ckvb.cz. 

3. 6. - 13. 7. | ÚT - NE 9:00 - 18:00 | 
JOSEF SYNEK - PROMĚNY 
Výstava obrazů a kovových plastik
Městské muzeum Blatná, 2. patro 

14. 6.  – 17. 8.
MOTÝLI MEZI ZDMI
Sklepení Městského muzea Blatná 
Výstava Ireny Ellis ve spolupráci s Am-
nesty International
Na tři sta motýlů zavřených ve vězeň-
ských kobkách. Každý z nich, ručně 
zhotovený,nese neviditelné jméno jed-
noho tzv. vězně svědomí... 

13. 6. | 18:00 | VERNISÁŽ V RÁMCI 
MUZEJNÍ NOCI
18:00 zahájení
18:30 – 21:00 výtvarná dílna s autor-
kou výstavy Irenou Ellis
21:00 – 00:00 projekce filmů festivalu 
JEDEN SVĚT, posezení s občerstvením

21. – 29. 6.
31. ročník mapového okruhu 
BLATENSKÁ RŮŽE
Výstava fotografií 
Zámek Blatná
Pořádá KAMFO o.s. ve spolupráci s 
CKV Blatná

Vernisáž 21. 6. | 10:30 |
otevřeno: 21. - 22. 6. a 27.-29.6. od 
10.00 do 18.00

21. 6. SOBOTA 
RYBÁŘSKÉ SLAVNOSTI  
5.ročník
Ulice Na Příkopech, sádky Blatenské 
ryby a.s., zámek Blatná

O Rybářských slavnostech se opět 
můžete těšit na bohatý gastronomic-
ký program, trhy a v neposlední řadě 
i pestrý program kulturní. Co však 
bude v letošním roce naprosto nové, 
je jejich dějiště. Oproti minulým roč-
níkům se program přesune z náměstí 
J. A. Komenského do ulice Na Pří-
kopech - v blízkosti vodního zámku 
Blatná, na nádvoří zámku a na sádky 
Blatenské ryby a.s.
Připravena bude i “vodní scéna”, kon-
certní jeviště na jednom z ostrůvků 
Zámeckého rybníka, dále loďky, ze 
kterých se vám naskytne docela jiná 
perspektiva celé akce a samozřejmostí 
bude i doprovodný program pro děti v 
zámeckém parku.
Během celého dne uslyšíte koncerty 
dlouhé řady kapel v čele s BABOUKY, 
BUTY a ANETOU LANGEROVOU.

Stejně jako v minulých letech bude 
součástí Rybářských slavností ko-
mentovaná vycházka okolo rybníků 
Blatenska. 
V neděli 22. 6. se s Mgr. Jiřím Sekerou, 
autorem publikace Rybníky na Blaten-
sku, vypravíme na cestu okolo sedlic-
kých rybníků nedaleko Blatné. Trasa 
povede zčásti po značených turistic-
kých stezkách romantickou krajinou 
kolem rybníků Horní a Dolní Zástava, 
Velkorojický, Ouhlín, Pláňava, Březin-
ka, Novosedlický, Staroborský a Mila-
va, kde bude možno se občerstvit. Dél-
ka okruhu činí přibližně 15 km. Cestou 
bude podán výklad o historii rybníků 
a současném způsobu rybničního hos-
podaření.

Doprava: Buď po vlastní ose (kolo, au-
tomobil atd.), nebo vlakem z blaten-
ského nádraží, odjezd 8:04, do zastáv-
ky Sedlice-město. Odjezd zpět vlakem 
v 15:30 ze zastávky Rojice.

29. 6. - 11. 7.
KLAVÍRNÍ KURZY 2014
29.6. - 11.7.2014 | Jihočeské klavírní 
kurzy v Blatné
28. ročník jihočeských klavírních kurzů

13. 6. PÁTEK | 20:00 |
NEED FOR SPEED (3D)

Akční/Krimi/Drama/Thriller v původ-
ním znění s titulky | USA 2014 | Režie: 
Sco� Waugh | 130 min. | 120,- Kč | Mlá-
deži do 12 let nevhodný

18. 6. STŘEDA | 19:00 |
NA HRANĚ ZÍTŘKA (3D)
Akční/Sci-Fi v původním znění s titul-
ky | USA 2014 |  Režie: Doug Liman | 
114 min. | 130,- Kč | Mládeži do 12 let 
nevhodný

25. 6. STŘEDA | 19:00 |
NYMFOMANKA 2
Drama/Mysteriózní/Komedie/Erotic-
ký/Povídkový s titulky | Dánsko/Ně-
mecko/Francie/Belgie/Velká Británie 
2014 | Režie: Lars von Trier | 124 min. |  
80,- Kč | Do 18 let nepřístupný

27. 6. PÁTEK | 20:00 |
JAK VYCVIČIT DRAKA 2 (3D)
Animovaný/Dobrodružný/Komedie/
Rodinný/Fantasy v českém znění | USA 
2014 | Režie: Dean DeBlois | 105 min. | 
140,- Kč dospělí, 120,- Kč děti | Mládeži 
přístupný

JAZYKOVÉ KONVERZACE 
Program jazykových konverzací 
Pondělí     18:00 NĚMČINA
Úterý         18:00 ŠPANĚLŠTINA S 
          RODILÝM MLUVČÍM
Středa       18:00 ANGLIČTINA
Čtvrtek       18:00 ČEŠTINA PRO CIZINCE

       Pátek         prozatím volno 

PROVOZ V „NOVÉ“ KNIHOVNĚ 
ZAHÁJEN

 Muzeum

 Výstavy

 Knihovna

 Kino
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sport�

2. ŠIPKOVÝ TURNAJ
V sobotu 7. 6. 2014 uspořádali DC VIKINGS v herně restaurace Jubileum 2. šipkový turnaj 

pro děti do 15 let.
Hrálo se už od skupin na 3 vítězné legy 301 S O.
Zápasy byly vzácně vyrovnané. Mnohokrát se 

rozhodovalo až v 5 legu. Několikrát ukápla i sl-
zička zklamání.Děti přišli podpořit jejich trenéři 
p. Suchánek a p. Kilián.

Pohár za 1.místo vybojoval Tomáš Bezouška,-
když ve fi nále porazil Radku Panfi l 3:2.

O 3. místo se podělily Adéla Kučerová a Eva 
Zíbarová. 5. místo Ondřej Vít a Vít Voráček.

Ocenili jsme také nejlepší hody na 3.šipky.
Bezouška - 136, Panfi l - 130, Kučerová -107, 
nejvyšší zavření 81 Bezouška.

Příště uspořádáme pro děti turnaj v kriketu.

Blatenský silák Petr Toman vrhl 
všechny své síly na Mistrovství 
světa v bench pressu

Reprezentant města Blatné v silových spor-
tech Petr Toman / 23 let / zase jednou ohromil 
svůj fanklub, mezi který se samozřejmě počítají 
i představitelé zdejší radnice. Na Mistrovství 
světa v dánském Rodby v termínu od 20. do 
25. května skvěle zazářil, když se mezi sedmnácti 
nejlepšími borci planety dokázal vyhoupnout na 
jedenáctou příčku hvězdného žebříčku.

A to původně Petr Toman váhal, zda na tento 
světový sportovní podnik vůbec vyrazí. Ono 
takové dobrodružství je z fi nančního hlediska 
velice nákladné. Zvlášť pro mladíka, který nemá 
žádné osobní sponzory. „Naštěstí mi poskytl 
štědrý fi nanční dar pro zmíněný účel blatenský 
Městský úřad, kterému bych rád touto cestou sr-
dečně poděkoval,“ nechal se slyšet výborný čes-
ký přeborník v silových disciplínách, „Dánsko 
je hodně drahou zemí. Pro dokumentaci- pivo 
tam na naši měnu stojí 200 korun, za žebírka 
s chlebem jsem v jedné tamní hospůdce zaplatil 
v přepočtu dokonce 680 korun!“

Petr Toman, který se na světový šampionát 
v Rodby kvalifi koval z Mistrovství ČR, nepo-
nechal při fyzické přípravě trvající devět týdnů 
nic náhodě. Pracoval na sobě tvrdě, neúnavně, 
zarytě jako pitbull. „Tréninkový rozvrh jsem si 
připravoval sám,“ vysvětluje mladý sportovec 
o váze 127 kilogramů, který letos obdržel oce-
nění jako nejlepší sportovec v benči za rok 2013. 
„Po celou dobu mi pomáhala moje přítelkyně. 
Ona pomoc ostatních je při takovém záběru 
hrozně důležitá- člověk nikdy nemůže vědět, 
co se stane.“ Takto sestavený tréninkový plán 
Petrovi sedl na 150%: „Zlepšil jsem se mimo 
benchu i v tzv. „mrtvém tahu“. Ještě v březnu 
činila moje hranice 250 kg, teď je to o 30 kg 
víc. V dřepu nyní pokořím 250 kg.“ Důležitým 
faktorem při silovém tréninku je samozřejmě 
také regenerace a vnitřní užívání doplňkových 
produktů: „Rád si přispím, ale při přípravě na 
Mistrovství světa jsem už od devíti hodin ráno 
pilně dřepoval. Musí se začít, když tělo ještě 
není rozběhnuté a při těžkých dřepech není radno 
předtím moc jíst. Já jsem „jel“ na ovesné vločky 
a mléko čtyřikrát v týdnu. Prvních osm týdnů 
soustředěné přípravy jsem makal na 80 až 90%, 
teprve závěrečný týden jsem to zdvihl na rovných 
100%,“ uvádí „svalový kouzelník“ z Blatné.

Do Dánska se Petr Toman vydal zlepšit si 
osobní rekord, a to se mu prý podařilo. „Začí-
nal jsem na 280 kilogramech, což bylo snadné. 
Zvládl jsem i druhý pokus 290 kilogramů. Při 
třístovce mi to nevyšlo o mizerné tři centimetry 
do dotlačení- byl bych býval třetí! Možná kdyby 
mi rozhodčí dopřál trochu víc času, tak bych to 
dal. Měl jsem dobře našlápnuto, i v samotný 
den mistráku jsem se cítil úžasně,“ říká úspěšný 
absolvent prestižní soutěže.

Za svoji nevýhodu na Mistrovství světa 
označuje Petr Toman okolnost, že byl z celé 
sestavy ve své kategorii nejlehčí: „Ostatní vá-
žili v průměru 150 až 160 kilogramů a bylo jim 
okolo čtyřiceti let. V téhle náročné konkurenci 
je jakousi samozřejmostí zvednout 250 kg- to 
prostě znamená minimum! A vítěz, ten dal pro 
představu 400 kilogramů,“ upozorňuje Petr.

S dosaženým výsledkem je spokojený: „Mys-
lím, že jsem podal slušný výkon. Nechal jsem za 
sebou šest soupeřů, a to mně určitě těší,“ ohlíží 
se blatenský borec za tichou válkou svalů a ner-
vů v záři refl ektorů, do které se mimochodem 
zapojili také reprezentanti Brazílie a dokonce 
Austrálie!

Na Mistrovství svě-
ta Petr Toman vsadil 
všechno: „Loni jsem 
absolvoval patnáct 
soutěží, letos jen dvě. 
To právě  proto, že 
jsem šetřil síly a ener-
gii na svůj „svěťácký 
Olymp“. Teď abych si 
zpestřil sezónu, jedu do 
Kralup nad Vltavou na 

Strogman. Tam se budou tahat kamióny, zdvihat 
pytle plné písku a 130 kg těžké kameny. Není 
dobré, když se ze sportovního nasazení stane 
stereotyp,“ zdůrazňuje Petr.

Další významnou metu představuje pro 
blatenského siláka v jeho kariéře Mistrovství 
Evropy v benči, které se uskuteční 10. srpna. 
„Uvidíme, zda budu startovat v kategorii do 120 
kilogramů- to bych moc rád, protože při zvládnu-
tí 300 kg bych mohl na Evropě získat bronz. Na 
druhé straně se bojím takhle rychle shodit sedm 
kilogramů- to by mohlo vést k úbytku síly. My 
se nesmíme omezovat ve stravě a doporučuje 
se hubnout pomalu. Tady mě ovšem tlačí čas,“ 
zamýšlí se Petr.  Vladimír Šavrda



Ročník 25 (35) Blatná 13. června 2014 Číslo 11 / strana 11

PŘEHLED KULTURNÍCH A SPOLEČEN-
SKÝCH AKCÍ

V BUZICKÉM HOSTINCI U ČILÁKA
12. 7. SOUTĚŽ VE VAŘENÍ GULÁŠŮ 
– začátek ve 14 hod. – večer opět zahrají 
populární ŠUMÍCI
19. 7. RYBÍ HODY – od oběda až do 
pozdních hodin
26. 7. 11. ROČNÍK NOHEJBALOVÉHO 
TURNAJE – začátek v 9 hod.

BLATENSKÁ RYBA
ČERVEN 2014

Ryby mražené: 
Makrela na gril kuchaná
s hl. 1,2kg 79,50 Kč/kg
Pstruh mražený (bal. 2ks)
-500g 59,50 Kč/ks
MAHI MAHI cca 1kg 139,- Kč/kg

Ryby uzené: 
Losos 19,50 Kč/100g
Makrela 10,90 Kč/100g
Tolstolobik 14,50 Kč/100g

Drůbež mražená:
Kuřecí stehenní řízek
(balení 2kg) 84,50 Kč/kg
Kuřecí prsa (balení 2kg) 119,50 Kč/kg 
Kuřecí čtvrtě 10kg 39,90 Kč/kg

Ovoce a zelenina: 
Jahody – balení 2,5kg 49,50 Kč/kg
Meruňky půlky 2,5kg 39,50 Kč/kg 
Špenát 450g 9,50Kč/ks

Ostatní: 
Sýr eidam 30%, cca 2kg 39,- Kč/ kg
Hranolky 2,5kg 22,50 Kč/ kg
Citrónový pepř 100g 35,-/ks

Uvedené ceny s DPH.
Akce platí do vyprodání zásob.

Obec Škvořetice a SCV Blatná
srdečně zvou všechny dětské příznivce 

pohodové cyklistiky na

3. ROČNÍK

CYKLOHRÁTEK
které se uskuteční v neděli

29. 6. 2014 
od 13.00 hodin

na hřišti v osadě Pacelice

PROGRAM:
- jízda zručnosti

- závody na terénních kolech okolo vesnice

Soutěží se ve třech kategoriích: C - 6-8 let, B - 
9-11, A - 12-14 let.

BUZICKÝ BEJK 
SLAVÍ JUBILEUM

V sobotu 28. 6. 2014 se uskuteční 
na hřišti v Buzicích neuvěřitelný 20. 

ročník turnaje v malé kopané

„BUZICKÝ BEJK“ aneb 
jak se hrálo před 20 lety.

Začátek v 8.00 hodin - po celý den 
bude moderovat nostalgický výlet do 
fotbalových začátků Buzického bejka 

Karel Zbíral.

POZOR!! Domácí mužstvo 
nastoupí v původním složení.

Součástí programu bude utkání malých 
fotbalistů.

Od 20.00 hodin 
ZÁBAVA NA PŘÍRODNÍM 

PARKETU - K tanci a poslechu hraje 
populární FATIMA .

NENECHTE SI UJÍT TUTO 
NEVŠEDNÍ PODÍVANOU.

Foto z loňského ročníku fi nále 
Mistrovství České republiky ve 

volejbalu v Blatné.
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Počítačový kroužek pro 
žáky ZŠ při SOŠ Blatná

Při Střední odborná škole, Blatná byl v letošním školním 
roce zakončen počítačový softwarový kroužek pro žáky základních škol. 
Kroužek byl otevřen od října 2013 a probíhal každý čtvrtek. Byl zdarma 
a v průběhu školního roku jej navštívilo přes 50 žáků základních škol T. 
G. Masaryka Blatná, J. A. Komenského Blatná i ZŠ Kasejovice. Občas 
přišly i dívky, ale většinou chodili chlapci. Někteří navštěvovali kroužek 
pravidelně, jiní občas. Někteří chlapci již znali prostředí školy z letního 
tábora s Minecraftem. Mnozí budou účastníky CraftCamp 2014, který 
SOŠ Blatná pořádá, na rok 2014 je přichystáno již 6 prázdninových turnusů, 
více na www.blek.cz.

Plánujeme při SOŠ Blatná počítačový kroužek otevřít i v dalším školním 
roce. Možná se nabídka rozšíří o další den v týdnu ve spolupráci s DDM 

Blatná podle jejich podmínek. Též plánujeme se více zaměřit na tvorbu 
webových stránek v technologiích XHTML, CSS, javascript a nově i PHP, 
aby žáci obstáli na soutěži ve tvorbě webových stránek v konkurenci s žáky 
ZŠ Dukelská Strakonice. Tam podobný počítačový kroužek již několik 
let systematicky vede zástupce ředitele Mgr. Zdeněk Gracík v rámci 
nepovinného předmětu a jeho svěřenci svoji úroveň předvedli vítězstvím 
na soutěži v kódování webových stránek Web Code 2014, kterou pro žáky 
ZŠ pořádala SOŠ Blatná letos v lednu.

Co jsme na kroužku tvořili? V říjnu jsme se zaměřili na úpravy 
fotografi í v aplikaci Zoner Photo Studio. Žáci fotografi e retušovali, 
odstraňovali vady, tvořili fotomontáže, panoramata, snové HDR fotografi e, 
odstraňovali kolinearitu, tvořili kalendář, generovali fotogalerii na webové 
stránky aj. 

Od listopadu do ledna žáci vytvářeli webové stránky, jejichž tvorba 
se prováděla ve značkovacím jazyce XHTML pomocí kódu ve vývojo-
vém prostředí Microsoft Visual Studio, ve kterém probíhá výuka na SOŠ 
Blatná. Kluci začali od jednoduchých pokusů, došli až ke grafi cké úpravě 
stránek pomocí kaskádových stylů CSS. Dávali na stránky obrázky, videa, 
vytvářeli podstránky. 

Žáci si vyzkoušeli i základy javascriptu, což je bavilo. Programovali 
si měnící se obrázky po přejetí myši, javascriptové hlášky apod.

Po skončení soutěže Web Code 2014 jsme se zaměřili na vektorovou 
grafi ku v programu CorelDraw X4, který využívají i profesionální grafi cká 
studia. Tvořili jsme vlajky, loga, vlastní vizitku, pozvánky apod.

Protože během druhého pololetí byla účast více než 19 žáků, probíhal 
kroužek paralelně ve dvou počítačových učebnách SOŠ Blatná. 

V jedné učebně byli žáci vedeni Mgr. Pavlem Kozlovským, kteří měli 
zájem o základy programování ve vyšším objektově orientovaném pro-
gramovacím jazyce C#. Kluci si naprogramovali vlastní hru s kódem na 
několik stránek, kdy rozpohybovali grafi cké objekty náhodně i na tlačítka, 
volili rychlost pohybu, co se stane při střetu dvou objektů apod.

Ve druhé učebně byli žáci se zájmem o grafi ku. Tvořili s autorem článku 
2D animace v programu Corel R. A.V.E (na pohyblivé bannery, reklamy 
i legrácky na web).

Jako bonus v průběhu druhého pololetí předvedl správce počítačové 
sítě Miloš Vít žákům na kroužku práci nové 3D tiskárny Velleman K8200. 

Tiskárna bude sloužit především studentům oboru Elektronické počítače, 
kteří v prvním ročníku absolvují základy technického kreslení a práci 
v programu ProgeCAD 2013 Professional. Příští rok plánujeme žákům na 
kroužku předvést CNC frézku Gravos GV 21 ve strojní a elektrotechnické 
dílně školy, která je řízená počítačem s CAD programem. Na frézce studenti 
mohou vyrobit např. precizní krabičky na elektrotechnické výrobky, vlastní 
loga na výrobek, plošné díly aj.

Kroužek probíhal v moderních počítačových učebnách SOŠ Blatná 
s datovou projekcí na nejnovějších počítačích.Žáci si vyzkoušeli základy 
nejnovějších softwarových technologií a počítačové grafi ky, které se 
užívají v dynamicky se rozvíjející oblasti informačních technologií a vy-
učují na SOŠ Blatná v oborech Informatika v ekonomice a Elektronic-
ké počítače, v omezené míře i na oboru Obchodní akademie. Webové 
technologie, programování, instalace počítačů a jejich zapojení do sítě, 
grafi ka, elektrotechnické, ekonomické a všeobecné předměty se vyučují 
na SOŠ Blatná na nadstandardní úrovni, snažili jsme se alespoň některé 
oblasti žákům zpřístupnit a zatraktivnit. 

Vzájemné setkání s mladými lidmi bylo pro nás a snad i pro ně přínosem, 
těšíme se na shledání po prázdninách.

Aleš Drobník, foto Jan Chodora

Práce v kroužku.

POZVÁNKA DO BEZDĚDOVIC
Již 4. ročník „Turnaje v malé kopané o Pohár starostky“ se bude konat 
v sobotu 12. července 2014 od 9:00 hodin v bezdědovickém sportovním 
areálu. Oceněna budou všechna zúčastněná mužstva. Občerstvení pro 

všechny účastníky zajištěno.

Přihlášky prosím zasílejte na mobil: 608 260 794 nebo

e-mail: jichazdenek@gmail.com
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Mgr. Dušan Havlena, advokát
J.P.Koubka 81, 388 01 Blatná

Kontaktní telefon: 722 905 684,
Email: Ak.Havlena@gmail.com , www.ak-havlena.cz

Poskytuji právní služby ze všech oblastí práva, včetně zastupování před soudy a jiným úřady.
V případě, že se nacházíte v tíživé fi nanční situaci, vyhotovuji návrhy na povolení oddlu-
žení - osobní bankrot! Garantuji profesionální přístup za velmi příznivou cenu (možno 
vyhotovit i online).

Program na 
červen 2014
dopoledne:
PO: 8.30  - 11.30 
         od  9.00  Výtvarná dílnička pro děti
ÚT: 8.30 - 11.30 Cvičení, říkadla a hry pro 
děti do 12 měsíců
ST:  8.30 - 11.30 Program 9.00 - 11.00 (Vod-
nické tvoření, Kapříkova notička, Rybičky, 
hejbejte se!) 
ČT: 8.30 - 11.30 Setkávání rodičů/prarodičů 
Vítána jsou vícerčata , ale i všichni ostatní

Odpolední kroužky pro předškolní děti 
budou pokračovat opět v říjnu.

Program na pondělky a středy
16.6. – Opice  + mini divadélko
18.6. – Ptáček
23.6. – Kasička
25.6. – Papírový pejsek + mini divadélko
30.6. – Panenka na zeď

V červenci bude herna otevřena pouze 
ve středu 9., 16., 23. a 
30.7. vždy od 9.00 hod.

- více na
www.mckaprik.estranky.cz

Křest sbírky básní „Archanděl a Gabriela“ 
v pátek 20. června v píseckém Divadle pod čarou 

od 20 hodin.
Úvodní slovo ak. mal. Iva Kosková.

Hraje legendární kapela Primátor Dittrich.
Jste srdečně zváni.
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INZERCE�
     
   St ední odborné u ilišt  
               BLATNÁ    

 
U Sladovny 671 

                            388 16 Blatná 
 
 
Nabízíme provedení t chto prací: 
 

veškerou diagnostiku, se ízení 
a opravy osobních a užitkových 
automobil  v etn  kontroly 
a se ízení geometrie podvozku 
novou 3D diagnostikou 
servis klimatizací vozidel 
m ení emisí zážehových 
i vzn tových motor  v etn  p ípravy 
vozidel na technickou kontrolu 
opravy traktor  a zem d lské 
techniky 
základní kurzy sva ování, 
doškolování a p ezkušování svá e  

 P íjem 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








Nově nabízí:

• Ošetření určené k hubnutí: Lipolaser,
Bodyter, lymfodrenážní
kalhoty, vibrační plošina

• Kosmetické ošetření: laserové
ošetření chloupků a vrásek,
odstraňování pigmentových skvrn a jizev,
podpora tvorby kolagenu a omlazení pleti

• Líčení
• Hloubkové čištění obličeje 
• Léčba akné
• Barvení obočí a řas
• Prodlužování řas (řasa na řasu)
 Akční cena: Nové řasy jen 750,-Kč
 Doplnění řas 350,- Kč
• Diamantová mikrodermabraze

Tel. objednávky:
608 450 975

www.studio-ma.cz

B l a t n á
Třída T.G. Masaryka 254





Slevový kupon 10 % na všechny služby

Slevový kupon 10 % na všechny služby

á
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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

s.r.o.s.r.o.s.r.o.
PAŠTICKÁ 1135 (vedle VISHAY)  

E-mail: migersro@tiscali.cz

Skladem více než 500 000 m2

 kuchyňské linky
 (možnost vizualizace)
 schodiště, zábradlí
 vestavěné skříně, dveře ...
 velký výběr foliovaných   
 dvířek

Na objednávku: palubky, 
OSB desky, dřevěné terasy 

Real DECK...

blatnatoman@seznam.cz
Vrbenská 186, Blatná

PRONAJMU 
prostory na 

kancelářské nebo 
skladové 

využití – 170 m2. 
Možnost vytápění.

S-TRANSPORT
BLATNÁ

Tel.: 602 321 647

Odvoz, přeprava a vyklízení
Cizner - dodávková přeprava

Potřebujete přepravit nově zakoupený nábytek? Nebo 
se jen chcete zbavit starého haraburdí, které vám doma 
překáží? Nejen, že přijedeme a prostory vám vyklidíme, 

jsme schopni dopravit cokoliv a kamkoliv.
Orientační cena dopravy je 18 Kč/km.

Cena za 1 osobu/hodinu je 280 Kč při běžném vyklízení 
a nakládce.

Při stěhování těžších předmětů /skříně gauče, klavíry 
350 - 450 za 1 osobu /hodinu.

KONTAKT:  Drahenice, okr. Příbram

tel: 606 328 802, 724219602

           

- Kompletní zednické práce  
- Kompletní pokrývačské práce 
- Krovy, klempířské práce 
- Zateplení domů, fasády z dotací 
- Obkladačské práce  
- Zámkové dlažby                             
- Výškové práce                 
- Pronájem lešení 
- Půjčovna žebříkového výtahu  

Pronajmu velký byt 2+1 s velkou 
zasklenou lodžií v Blatné na náměstí, 
situovaný do dvora domu. Volný od 

1.7.2014. Nájem 5000,-Kč měsíčně plus 
energie. Tel. 775 225 855.
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tel. 731 367 507. Náklad: 3 000 výtisků. Bankovní spojení: KB, a. s., Strakonice, expozitura Blatná, č. ú. 4196610297/0100.
E-mail: blat.listy.ch@seznam.cz. Jazyková úprava: vydavatel. Sazba a tisk: Blatenská tiskárna, s. r. o.

  

SSTTAAVVEEBBNNIINNYY
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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