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CENA 7 Kč

Dopravní omezení v souvislosti s rekonstrukcí plynovodů
Vážení čtenáři,
v souvislosti s prováděním stavby „Rekonstrukce STL a NTL plynovodů a přípojek –
Blatná – tř. T.G. Masaryka“, jejímž investorem
je E.ON Distribuce, a. s., nás od 24. března
minimálně do poloviny května čekají poměrně
rozsáhlá dopravní omezení.
Práce budou v termínu 24. března – 9. dubna
nejprve probíhat v prostoru Kalinova náměstí
a přilehlých komunikací. Od 24. března bude
uzavřena ulice Böhmova, o několik dní později
pak i křižovatka ulic Böhmova a Fügnerova (za
Sokolovnou). Při této uzavírce bude vedena
objížďka ve směru do centra z ulice Fügnerova
do ulice 9. května, následně pak ulicí Nádražní
a Tyršova. V opačném směru bude při příjezdu
od centra vyznačena objížďka po stejné trase,
při příjezdu od Bělčic a z Riegrovy ul. bude objížďka vyznačena po trase Sadová, Jana Wericha,

Šilhova, Čechova, Pivovarská a Vorlíčkova. Dle
průběhu prací bude v některých etapách umožněn průjezd Kalinovým náměstím jednosměrně
od ulice Fügnerova. Průjezd Kalinovým náměstím ve směru Tyršova – tř. T.G.M. bude v obou
směrech zachován po celou dobu prací.
Předběžně 3. až 4. týden v dubnu se pracovní místo přemístí do prostoru mezi ZŠ T.G.M.
a prodejnou autodílů (mototechnou). Zde dojde
k překopu třídy T.G.M., který bude proveden po
polovinách vozovky tak, aby byl zachován střídavý obousměrný provoz. Po větší část této etapy
bude uzavřena ulice Tylova v místě křižovatky
se třídou T.G.M. Omezen bude ve dvou etapách
též provoz směrem k Domovu pro seniory
a letnímu stadionu, kde bude nouzový příjezd
pouze pro vozidla zásobování a integrovaného
záchranného systému.

Rákosníčkovo hřiště
Vážení občané,
souboj o Rákosníčkovo hřiště je ukončen. Díky Vám a Vašemu
aktivnímu přístupu nasbíralo naše město dostatečný počet hlasů
pro výstavbu nového dětského hřiště v hodnotě 1,5 milionu Kč.
Stejně jako v loňském roce byl závěr hlasování napínavý a pořadí
se měnilo doslova každý den. O 20 dětských hřišť usilovalo 175
měst a městských částí.

Dále budou cca v 1. až 2. týdnu měsíce května
prováděny práce na třídě T.G.M., v úseku mezi
hlavní budovou Městského úřadu a křižovatkou
se třídou J.P. Koubka. V uvedeném úseku bude
nutné třídu T.G.M. uzavřít. Objížďka bude ve
směru od Sokolovny vyznačena po trase Tylova,
Na Obůrce a Palackého, v opačném směru bude
objížďka vyznačena až kolem polikliniky, aby
nebyly uvedené komunikace zatíženy obousměrným objížďkovým provozem.
Žádáme všechny řidiče, cyklisty i pěší, aby
při uvedených omezeních maximálně respektovali veškeré dopravní značení (zejm. značky
zakazující vjezd, zastavení atd.) a dbali případných pokynů pracovníků stavby.
Děkujeme za pochopení.
Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná

V současné době probíhá jednání mezi městem Blatná a společností Lidl. Je vytipována lokalita pro umístění dětského hřiště
v blízkosti Čertova kamene, kde v minulosti již dětské hřiště stálo.
Vizualizace hřiště je k vidění na webových stránkách města www.blatna.eu.
Blatná získala 2638 hlasů a ve své kategorii tak skončila na
3. místě.
Děkujeme všem, kdo se do hlasování zapojili a podpořili město
Blatná.
Pavel Ounický - místostarosta města Blatná
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U Aktuality
Změna časové polohy večerního
vlaku Březnice-Blatná
Vážení čtenáři,
dle sdělení Jihočeského koordinátora dopravy
(JIKORD) dojde s platností od 7. 4. 2014 ke
změně časové polohy posledního večerního vlaku z Březnice do Blatné; vlak, který v současné
době odjíždí ve dnech pondělí-sobota z Březnice
ve 21.21 hod. (příjezd do Blatné ve 21.51 hod.)
pojede o 16 min. dříve, tj. bude z Březnice odjíždět již ve 21.05 hod. s příjezdem do Blatné
ve 21.35 hod.
Důvodem tohoto opatření je především zkrácení čekání v Březnici při přestupu od osobního
vlaku Beroun (19.56 hod.) – Březnice (21.02
hod.), který v Berouně navazuje na rychlík
z Prahy (odj. z hlavního nádraží v 19.15 hod.).
Dalším důvodem je zlepšení dojíždění na noční
směnu do Blatné.
Jiné změny v osobní železniční dopravě na
Blatensku se dle sdělení JIKORDu k tomuto
datu neplánují.
Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná

Výměny řidičských průkazů
Vážení čtenáři,
k 31. 12. 2013 byla dokončena postupná
výměna starších typů řidičských průkazů a od
1. ledna letošního roku je tak jediným platným
dokladem tzv. eurořidičský průkaz.
I tyto nové řidičské průkazy mají ovšem
omezenou dobu platnosti. Zatímco v případě
starších řidičských průkazů byla jejich platnost
stanovena zákonem, na nynějších řidičských průkazech je platnost přímo vyznačena. Zpravidla
se jedná o 10 let, ovšem držitelům skupin C(C1),
C(C1)+E, D(D1) a D(D1)+E, tj. řidičům nákladních automobilů a autobusů, jsou od 19. 1. 2013
vydávány řidičské průkazy pouze s platností 5 let
(průkazům vydaným před 19. 1. 2013 desetiletá
platnost zůstává).
Protože se tzv. eurořidičské průkazy vydávají
od 1. 5. 2004, bude těm řidičům, kteří obdrželi
tyto průkazy mezi prvními, jejich platnost
v následujících měsících končit. Doporučujeme
proto, aby si každý zkontroloval platnost svého
řidičského průkazu (kolonka 4 b), neboť za řízení
motorového vozidla s neplatným řidičským průkazem hrozí bloková pokuta až do výše 2 000 Kč,
ve správním řízení pak 1 500 – 2 500 Kč.
K výměně řidičského průkazu, kterému bude
končit (či již skončila) platnost, je nutné doložit
jednu aktuální průkazovou fotografii, občanský
průkaz a stávající řidičský průkaz. Výměna
řidičského průkazu, kterému končí platnost, je
dle stanoviska Ministerstva dopravy zdarma,
nedochází-li současně ke změně údajů a žádost
o výměnu je podána nejdříve 3 měsíce před uplynutím platnosti dosavadního průkazu. Standardní
doba pro výrobu řidičského průkazu je 20 dnů,
v případě, kdy žadatel potřebuje vydat řidičský
průkaz ve zkrácené lhůtě (do 5 pracovních dní),
je toto zpoplatněno částkou 500 Kč.
Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná
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Dne 20. března 2014 je tomu 20 let, co
zemřel Karel Martínek z Hajan.
Stále vzpomínají manželka Eva, Štěpán
a Renata s rodinou.
„Kdo byl milován, není zapomenut“.

Vzpomínka
Dne 26.3. uplyne 20 let od náhlého
úmrtí našeho bratra Josefa Batysty
Lom 48, zemřel ve věku 53 let.
Vzpomínají bratr a sestra s rodinami.

JARO KRÁSNÉ KVÍTÍ VYNÁŠÍ, SVLAŽUJE
A TEPLO PŘINÁŠÍ
Také kalendářní JARO již tu je, letošní teplé
a příjemné v nás stejně jako v přírodě probouzí
nový život. Radujeme se při prvních procházkách
pokud v ještě zaschlých a šedivých porostech
objevíme krásu prvních jarních květů! Je to jako
zázrak, říkáme si a cítíme, že právě takovýto
zázrak nás nabíjí neskutečnou energií…
S přicházejícím jarem se přiblížila i turistická
sezóna, která u nás v Blatné začíná první dubnovou neděli, tedy první prohlídky na blatenském
zámku pro veřejnost se letos uskuteční v sobotu
5. dubna od 10.00 do 16.00 hodin.
PŮJČOVNA LODĚK OPĚT OŽIJE PROTI
KAPLANCE
Každoročně v tuto dobu, pokud je počasí
příznivé, otevíráme i naši PŮJČOVNU LODĚK(v současné době se stanovištěm proti
KAPLANCE) Stejně tomu tak bude i v letošním roce, dokonce pokud se počasí nepokazí,
budeme lodičky půjčovat již tuto i příští neděli, o čtrnáct dní dříve. Nenechte se zmýlit,
pokud budete mít pocit, že v místě půjčovny
není něco v pořádku. V následujících dnech
tam budou probíhat ještě úpravné práce,
které pravděpodobně budou dokončeny do
konce měsíce, maximálně o pár dní později.
Loďky jsou připraveny v těsném sousedství
a do náhonu se brzy vrátí.
Jistě vám nemusíme připomínat, že právě
v těchto dnech, kdy jsou stromy a keře ještě
bez listí, je projížďka po vodě kolem zámku
originální s jedinečnými průhledy a zákoutími.
První víkendy bude půjčovna otevřena o sobotách 14.00 – 16.00 hodin a nedělích 13.00
– 16.00 hod. Stále platí nabídka telefonické
domluvy pro zapůjčení v jiný než uvedený čas
– mob.736 765 747 (E. Fučíková) Ceny zůstávají
stejné 100 Kč/ hod. a 50 Kč/ půlhod. za jednu
lodičku, která uveze 2 dospělé a dvě malé děti,
tj. cca 200 – 220 kg.
Nenechte si ujít tento neopakovatelný zážitek!
PŘIJDE JARO PŘIJDE
Možná si pomalu zvykáte na náš sobotní
prodej v průjezdu pod blatenskou věží vedle
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informačního centra, kde právě v těchto dnech
doopravdy zahájíme náš předvelikonoční prodej
pod názvem PŘIJDE JARO PŘIJDE. Každou
sobotu doplňujeme naši nabídku o další výrobky,
které jsou tradičně spjaty s jarními svátky. V minulých listech jsme psali o medových perníčcích,
tentokrát připomeneme výrobky z vizovického
těsta, které jsou také nedílnou součástí velikonočních svátků. Opět u nás po několika letech
najdete nádherné červené klasické BLATNICKÉ
KRASLICE, které jsou sice z Moravy, ale spojují
nás s nimi alespoň podobné názvy. (viz foto) Při
pohledu na tu krásu nás napadá – červené vajíčko
z lásky darované…
Pletené pomlázky a košíčky z proutí stejně
jako ošatky ze slámy jsou dalšími výrobky, které
do nabídky patří. Řehtačky, klapačky, píšťalky
i hliněné kuličky…
Rozšířený prodej v měsíci DUBNU:
Pátky 13.00 – 16.00, soboty 9.00 – 13.00,
zelený čtvrtek 10.00 – 17.00, velikonoční neděle 11.00 – 16. 00.
POZOR!V SOBOTU 12. 4. BUDE ZAVŘENO, náhradní prodej v PÁTEK 11. 4.
od 10.00 – 16.00.
(Najdete nás na Velikonočním jarmarku
v Rožmitále).
Náš tip na duben: DĚTSKÉ KLAPAČKY
pro nejmenší.
Nezapomeňte, že máme v prodeji opět JABLEČNÝ MOŠT z českých jablíček!
Také ještě několik sadeb MEDVĚDÍHO
ČESNEKU.
BYŤ BY BYL PRVNÍ JARNÍ DEN JAK
NA ZAKÁZKU, PŘECE NECHOĎ JEŠTĚ NA
PROCHÁZKU, AŤ TVÉ ZDRAVÍ NEZTRATÍ
SVOU SÁZKU.
Eva Fučíková - lidové řemeslo

OZNÁMENÍ
Změna lékaře ORL ambulance J. Wericha 502,
Blatná

V souvislosti s odchodem MUDr. P. Pražáka – lékaře ORL do důchodu a ukončením
jeho činnosti ke dni 30. 4. 2014, oznamujeme,
že ambulanci bude od 1. 5. 2014 provozovat
MUDr. Pavel Homoláč.
Pokud nebudou pacienti v souvislosti se
zákonem 372/2011 Sb. sami chtít změnit lékaře, převezme MUDr. Homoláč celou agendu.
Město Blatná děkuje MUDr. Pražákovi
za dosavadní lékařskou péči pro blatenský
region a přeje pevné zdraví, klid a pohodu do
dalších let.
Za město Blatná
Mgr. Bohuslav Navrátil – starosta města
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Zprávy

TS Blatná
POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ
Technické služby města Blatné, s. r. o. zvou občany města a zástupce
podniků i organizací na školení týkající se nového občanského zákoníku, které se bude konat:
dne 15. 5. 2014 od 14,00 hodin v přednáškovém sále SOŠ Blatná
(Jezárky).
Školení bude zaměřeno na nejdůležitější změny, které novelizace OZ
přináší v majetkoprávních vztazích – nemovitosti, dědictví, smlouvy,
dohody apod.
Přednášet a na případné dotazy odpovídat bude bývalý ředitel KÚ
Č. Budějovice JUDr. Luboš Průša.
Své dotazy můžete v předstihu zaslat na e-mail adresu:

NOZBLATNA@seznam.cz
Na tuto adresu, nebo na tel.číslo 383422541 je také možno zaslat předběžnou přihlášku k účasti na tomto školení. Kapacita sálu je omezena.
Školení bude probíhat v režii TS Blatná, a pro všechny účastníky je
z d a r m a.
Přijďte si poslechnout zajímavé a potřebné informace.
Srdečně zve vedení TS Blatná
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tašky, batohy, kabelky, plyšové hračky apod.). Použité oblečení může být
i částečně poškozené. Po odvozu vše pracovníci Diakonie třídí a rozdělují
na použitelné a nepoužitelné oděvy. Použitelné oblečení přeperou, opraví
drobné nedostatky (utržený knoflík apod.) a využijí k humanitárním účelům.
Hodně poškozené či potrhané oblečení, je-li ze savého materiálu, poskytnou
k využití např. v průmyslu na čištění rukou, jako úklidové hadry apod. Tím
získávají i nepatrné příjmy na svou činnost. Nevyužité oblečení či hračky
tak nekončí na skládkách a ve spalovnách, ale pomáhají a dělají radost
lidem, kteří je potřebují. A v neposlední řadě tím přispíváme k lepšímu
životnímu prostředí.
Oblečení, které nepotřebujete a rádi byste ho věnovali na dobročinné
účely, můžete tedy přinést do Sběrného dvora. Mělo by být zabaleno
v igelitových pytlích nebo v krabicích rozumné velikosti, aby se dalo
do kontejneru uložit. Vhodné je například využít igelitových tašek apod.
Usnadníte tím nakládku pracovníkům Diakonie a zabráníte zašpinění a poničení darovaných věcí. Do kontejneru, prosím, nevhazujte jiné odpady
či předměty, než na které je určen a dbejte případných pokynů obsluhy
Sběrného dvora.
Pro zajímavost je přiložen graf, který znázorňuje, kolik Diakonie odvezla oblečení v jednotlivých měsících loňského roku.
Zdeněk Hajník – Sběrný dvůr Blatná

Obnova veřejného osvětlení – ulice Nádražní
Jak jsme Vás v minulém vydání Blatenských listů informovali, i nadále
pokračuje obnova, respektive rekonstrukce, veřejného osvětlení v Blatné.
Tentokrát byla provedena v souvislosti s opravou chodníku v ulici Nádražní
u objektu budoucího Komunitního centra.
V rámci této akce byla provedena kompletní výměna čtyř sloupů veřejného osvětlení (původní betonové již byly v dosti špatném stavu) za nové
ocelové sloupy včetně nových koncových LED svítidel o výkonu 40 W.
Z prvních ohlasů od občanů bydlících v této ulici tato výměna lokalitě velmi
prospěla, neboť ulice je podstatně více osvětlena a je tedy i bezpečnější pro
pohyb cestujících z vlakového nádraží a autobusových zastávek.
Přikládáme fotografie nově umístěných sloupů veřejného osvětlení.

Sběr použitého ošacení
Na Sběrném dvoře v Blatné je již přes rok umístěn kontejner na sběr
použitého ošacení, obuvi, přikrývek, hraček apod. Kontejner, který zde
umístila Diakonie Broumov (www.diakoniebroumov.org), je blatenskými
občany hojně využíván. Občas se však objevují dotazy, zda tato možnost
odložit nepotřebné oblečení stále je.
Oranžový kontejner je na Sběrném dvoře umístěn trvale a občané
tak mají možnost kdykoliv v otevírací době Sběrného dvora využít této
příležitosti. Kontejner je polepen symboly, které naznačují, co do kontejneru patří (různé oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, péřové
a vatové přikrývky, polštáře, deky, spací pytle, obuv svázaná k sobě,

Výstavba chodníků ve městě
O výstavbě chodníků ve městě jste opět průběžně informováni. Proto
nám dovolte podat Vám aktuální informace o probíhajících pracích na
opravě chodníku v ulici Nádražní u budoucího Komunitního centra.
Částečně jste o této stavbě byli informováni již v minulém vydání Blatenských listů. Vzhledem k tomu, že probíhající práce již spějí ke konci,
rádi bychom Vás obeznámili s technickými daty.
Původní chodník, značně zarostlý zelení, sestávající z kamenné dlažby
(mozaiky) a betonových dlaždic rozměru 30 x 30 cm, je nahrazován v ploše
cca 121 m2 zámkovou betonovou dlažbou typu Klasiko. Současně zde
vznikají parkovací stání, opět ze stejného typu dlažby, o ploše cca 49 m2.
Nedílnou součástí jsou pak nová místa pro bezbariérová přecházení o celkovém počtu 6 kusů.
Předpoklad dokončení stavebních prací je do konce měsíce března.
Věříme, jako i investor Město Blatná, že tento chodník ocení všichni
místní občané i cestující vlakovou a autobusovou přepravou.
Níže přikládáme fotografie z výstavby chodníku.
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Malíři s duší dítěte k 70. narozeninám
Malíř a výtvarník Josef Synek se narodil
13. 3. 1944 v Blatné. Vyrůstal spolu se svými sourozenci v klidném a pracovitém, harmonickém
rodinném prostředí, které mělo rozhodující vliv
na utváření jeho veselé a optimistické povahy.
Sklony k výtvarné činnosti projevoval již v útlém
mládí. Jako školák měl v chatě na zahradě rodičů
svůj atelier, ale při rozhodování o přípravě na budoucí povolání zvítězily motory - a tak se mladý
Josef vyučil automechanikem. Ale již na vojně
v Budějovicích se zajímá a věnuje malířině, seznamuje se tam se známými umělci a s manžely
Schelovými, účastní se řady uměleckých soutěží,
kde získává prvá ocenění. Po návratu z vojny
navazuje přátelství s malíři a výtvarníky z Blatné
a okolí. Rád vzpomíná na přátelství se starším
kolegou, malířem biblických krajin farářem
Jaroslavem Fiedlerem, truhlářem a výtvarníkem
samoukem Peškem ze Škvoretic, se kterým
dokonce zajíždějí pro cenné rady za dalším
blateňákem
akad. malířem Jiřím
Karmazínem
na Akademii
d o P r a h y.
Spolupracuje s malířem
Jindřichem
Krátkým,
Václavem
„Evo, ty jsi anděl“.
Plechatým, Janáčkem, P. Polcarem, zemřelým doc. Matoušem
Vondrákem, Konrádem,M. Wagnerem, Vlastimilem Teskou a dalšími. V dalším období se
účastní klubových i společenských akcí. Je zakládajícím členem výtvarného uskupení Kruh ’89,
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jako dominantní objekty, jindy aspoň v oknech
jeho stavení. Ženské prvky nelze přehlédnout
ani v jeho abstraktních dílech. V jeho obrazech
i plechových instalacích vidíme dětskou prostotu
a naivitu a hravost. Není divu, že si oprávněně
získal řadu ocenění u nás i v zahraničí a má plno
svých obdivovatelů a řada jeho děl si získala místo ve sbírkách veřejných institucí a soukromých
sběratelů. Rád bych jako jeden z nich poděkoval
našemu jubilantovi za potěšení a radost, kterou
přináší svými díly do našich domovů. Jsme rádi,
že v předvečer jeho narozenin bude možno shlédnout díla našeho rodáka v Českých Budějovicích
v Radniční výstavní síni na Náměstí Přemysla
Otakara II. č. 2 od 12. 3. do 4. 4. 2014. Jsem rád,
že také Město Blatná připravuje k významnému
jubileu našeho rodáka velkou výstavu počátkem
léta v Městské galerii na Náměstí Míru. Závěrem
popřejme našemu jubilantovi především hodně
zdraví, aby jeho díla rozdávala radost a optimismus ještě po další dlouhá léta.
Sepsal a vlastní foto přiložil Karel Zíka

členem Francouzské aliance
a Občanského
sdružení Hortensia.I zde
získává plno
přátel při svých
akcích a zájezČervená jablíčka na zahradě
dech do ciziny.
u strýčka.
Jmenujme aspoň některé např. vynikající fotograf Jiří Tiller,
malířka R. Štolbová, S. Burda, sochař Petr Schel
a originální malíř, grafik, spisovatel a všeuměl
Štěpán Mikuláš Mareš a profesor dějin umění
na Universitě ve Florencii Petr Polcar. Přehlídku
díla Josefa Synka a jeho přítele výtvarníka architekta Vlastimila Tesky jsme mohli zhlédnout
koncem minulého roku na velice zdařilé Andělské výstavě v Maltézském sálu Strakonického
hradu, kde život a dílo obou uměleckých přátel
krásně a poutavě zhodnotil Ph.Dr. Jaromír Schel
spolu s výtvarníkem Štěpánem
Milulášem Marešem. Potvrzuji,
že malíř Josef Synek nestárne,
má nevyčerpatelnou fantasii, stále
překvapuje dalšími a novými náměty, je velice plodný a pracovitý.
Jeho paleta je velice pestrá, dovede nenásilně skloubit a rozehrát
tóny červené s modrou, hnědé se
zelenou, a tak vznikají nádherná
města, vesnice, pole i rybníky,
lidé, milenci, zvířata, ryby, ptáci,
maškary i andělé. Malíř se často
ve svých dílech vyznává ze svého
vztahu k ženám. Ty jej nepřestá- PhDr. Jaromír Schel, galerista a historik umění, malíř Štěpán Mikuláš
vají přitahovat, často je vidíme
Mareš a malíř Josef Synek.

V družině na „Masaryčce“ to
prostě žije…
A to doslova. Téměř na každý týden je připravena akce, kde se děti
mohou zapojovat podle svého zájmu a schopností. Pro ty, co rádi kreslí,
to byla soutěž O nejkrásnějšího sněhuláka. Pro milovníky fotografování
zase soutěž s názvem Můj mazlíček, zaměřená na zvířátka žijící s námi
v domácnosti, u babičky atd. Ti, co raději usedají ke stolním hrám, jako
jsou piškvorky, karetní hra Prší a pexesiáda, měli možnost změřit své
síly v jednotlivých turnajích. Další úspěšnou akcí byla Burza hraček se
spoustou prodávajících a hlavně nakupujících dětí. Určitě hodně zajímavou akcí byl čínský karneval, kterým jsme zakončili masopustní období.
Turistický kroužek kromě pravidelných vycházek do okolí Blatné
uspořádal indiánské spaní ve škole a kromě toho i výlet do Prahy do
Muzea voskových figurín.
Naši šachisté se zúčastnili Krajského přeboru škol v Českých Budějovicích, kde skončili na pěkném 9. místě. Luboš Severin získal na Krajském přeboru v kategorii jednotlivců 2 stříbrné medaile a to: za 2. místo
v kategorii hráčů H-14 a za celkové 2. místo v turnaji. Chtěla bych touto
cestou poděkovat p. Karešovi, že se ujal vedení kroužku na naší škole.
A co připravujeme na dny příští? Turnaj V Člověče, nezlob se, turnaj ve stolním fotbálku, odpoledne s knihou s názvem Kniha je můj
kamarád, velikonoční výstavu a mnoho dalších akcí. U nás to prostě žije
Dana Pilná
vychovatelka ŠD

Čínský karneval
Ve středu 26. února 2014 se naše
školní jídelna proměnila k nepoznání.
Dali si zde sraz všichni, které
láká něco tajemného, neznámého
a rádi se baví.
Konal se zde čínský karneval.
A na něm nesměly chybět krásné
gejši a bojovníci v kimonech a kloboučcích.
Karneval zahájila gejša krásně
nalíčená, v kimonu se zlatavými
draky. Poté pozvala na parket svoje
společnice. Předvedly tanec s vějířky. Vyzkoušet si ho mohli všichni přítomní. Musíme uznat, že se jim to velice dařilo.
A nejen tanec se stal nejdůležitější částí karnevalu. Byly to hry na čínské téma. A tak jsme si mohli vyzkoušet přebírání rýže hůlkami, skládání
čínského přísloví, stavění čínské zdi.
A vyhrát jsme mohli sáčky rýže, čínské náramky, hůlky.
Jako o nejhezčím zážitku z celého karnevalu hovořily děti o tanci
s drakem. O co šlo? Doprovázen čínskou písní o sakuře, vlétl do jídelny
papírový drak a děti se jím mohly svézt.
Samozřejmě nechybělo ani hodnocení masek. A že to měla porota velmi
těžké, dokazují i fotografie.
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Ani jsme se nenadáli a už se přiblížil konec karnevalu.
Všichni ho mohli
ohodnotit vhozením
rýže do připravených
misek / líbil- červená
miska, nelíbil- modrá
miska/. A jak hodnocení dopadlo? Jedno
zrnko rýže v modré
misce a plná červená miska znamenalo
jediné. Že dětem i jejich rodičům, kteří se také chtěli aktivně zapojit do
hodnocení, se karneval líbil. A nás všechny, kteří jsme karneval připravovali, to samozřejmě potěšilo.
Samotnému karnevalu předcházely dva týdny příprav, do kterých se
zapojily i maminky.
V projektu Pojďte s námi vyrábět s námi zhotovovaly kimona pro gejši.
Na stará prostěradla jsme temperovými barvami malovali čínské znaky
a květiny.
Na další vyrábění paní Šilhanová připravila výrobu krásných čínských
kloboučků
Vystřižení zvládly děti dobře, s lepením pomáhali dospělí. Nakonec si
je děti zdobily podle svých představ čínskými motivy.
Stejně tak i zdobení vějířků se ujala další z maminek, paní Voračková.
Naučila nás novou techniku při malování květin / štětec namočíme z jedné
strany do červené barvy, z druhé do žluté – tahem po papíře vzniká zajímavý efekt - dvojlinka / Jako konečná úprava vějíře bylo zvoleno zdobení
barevnými třpytkami, kterého se děvčata nemohla nabažit.
A pak už zbylo jen vějíře poskládat a karneval mohl začít.
Moc děkujeme maminkám, že nám věnovaly svůj volný čas a pomáhaly
nám při přípravách na karneval. Rovněž děkujeme děvčatům z vyšších tříd
za líčení dětí na karneval.
Více fotografií z karnevalu naleznete na našich webových stránkách
www.zstgmblatna.cz
Dana Pilná - vychovatelka ŠD
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máhali. Dovolte nám poděkovat především paní Daně Strnadové a jejím
tanečnicím a tanečníkům z Tanečního klubu Klubíčko, dále moderátorům
Šárce Bauerové a Matouši Linhartovi,osvětlovačům mistrům Kocourkům a
zaměstnancům Restaurace Sokolovna. Ve výčtu děkování nemůžeme opominout báječnou hudbu Cover Ladies a sponzory. Děkujeme firmě Nářadí
Pojer, Mako Blatná, Konet, Sporknet, Vishay Elektronic, Leifheit, Fitness
One, Elektro Jankovský, Oční optika p. Cuhrová, Švadlenka p. Cihlová,
obchod Rozmarýna, Drogerie p. Drnek, Drogerie p. Blovský, Oděvy U Terezky, Kadeřnictví Radka Bláhová, Kadeřnictví p. Korbelová, Kadeřnictví
Style Veronika Hudačeková, Kadeřnictví Radka Šůsová, Autodíly Bláha,
Autodíly Chvátal, Pekárna Vrána, Hračkárna p. Tomášková, Kosmetika
Pavla Nová, Centrum kultury a vzdělávání Blatná, Pizzerie Casa Verde,
Elektro Němcová, GLOBE INVEST, spol. s.r.o., Zemědělské družstvo
Lnáře, Zámek Blatná, STYNA nábytek, Restaurace Beránek, Restaurace
Podatelna, p. Štědronský Jaroslav, Lékárna Poliklinika, Marcela Cibulková
ELITER, Jaroslava Vydrová.
Za SRPDŠ Kateřina Malečková

TO MÁME MLÁDEŽ…
Teď zřejmě očekáváte, že přijde výčet negativ na dnešní dívky a chlapce.
Ale to se velice mýlíte.
My jsme na 2. školním plese viděli mládež elegantní, slušnou, pozornou, prostě skvělou. Chlapci v oblecích, kravatách nabízející rámě slečnám
ve společenských šatech při promenádě. Neúnavní tanečníci vyvádějící
jednu dívku za druhou. Co na tom, že věk většiny návštěvníků nepřesáhl
patnáct let. „Dámy a pánové“ dokázali proměnit Sokolovnu k nepoznání.
Každý si společenský ples vychutnával po svém. Někdo se těšil na
výhru v tombole, někdo pozoroval taneční parket, další neopustil sál
a protančil „celou noc“. A tak to má být. Večer se opravdu vydařil, a to
především díky tanečníkům, ale i všem, kteří nám s organizací plesu po-

Podvodníci v Blatné
Lidé, kteří se vydávají za pracovníky vodohospodářské společnosti
ČEVAK, a. s., se v posledních dnech objevili v Blatné. V několika případech oslovili obyvatele města s nabídkou okamžitého provedení rozboru
pitné vody. Pracovníci společnosti ČEVAK v Blatné musí každoročně na
několika místech odebírat vzorky vody přímo v domácnostech, protože jim
to předepisuje zákon o ochraně veřejného zdraví. Na místě se vyhodnocuje
pouze obsah chloru, zbytek se odváží do akreditované laboratoře.
Odběratel, u jehož dveří zazvoní člověk nabízející odběr vody, má hned
několik možností, jak si ověřit, že se skutečně jedná o pracovníka vodárenské společnosti ČEVAK, a. s. „Ve většině případů jezdí naši lidé viditelně
označeným autem s logem firmy. Na sobě mají firemní oblečení. Zároveň
jsou povinni prokázat se firemní průkazkou s fotografií. Na firemním průkazu je zároveň uvedeno i číslo občanského průkazu a naši zaměstnanci se
v případě požádání musejí prokázat i občanským průkazem,“ řekla mluvčí
společnosti Jitka Kramářová.
Pitná voda dodávaná do domácností a firem v Blatné je pravidelně
pracovníky společnosti ČEVAK, a. s. kontrolována a plně splňuje přísná
hygienická kritéria.
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Maškarní v Sedlici
První březnovou sobotu se v Sedlici u Blatné
konal již tradičně maškarní bál. Nejdříve pro
ty nejmenší přitančily víly, princezny, připluli
piráti a mnoho dalších pohádkových postaviček.

Blatná 21. března 2014
Večer si pak se stejným nasazením užili
i dospělí. Kolem Orloje krom apoštolů kroužili
i místní stíhači na historických strojích.Teplé
počasí přiválo i hejno tučňáků.
Poděkování jak zúčastněným, tak i pořadateli
p. E. Musilové.
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Během celého odpoledne se hrálo, zpívalo
a tančilo. Zahráli zde místní žáci, kteří navštěvují
ZUŠ. V programu nechyběly ani básničky, které
nebojácně přednesla nejmladší, čtyřletá dívka.
Úvodní vystoupení dudácké muziky Blatenští
dudáci, kterou vede ředitel blatenské ZUŠ Martin Škanta společně s paní učitelkou Michaelou
Dlouhou, potěšilo jistě posluchače pásmem lidových písní Procházka po městech Jihočeského
kraje. Dále své dovednosti předvedl ve hře na
trubku Jan Motyka, který na tento nástroj hraje
od září loňského roku. Vysloužil si velký potlesk
od posluchačů. Tomáš Březnický zahrál sólově
na housle za doprovodu elektrických varhan. Jiří
Bláha se předvedl hrou na elektrické piano skladbou Black-bottom od Bohuslava Martinů. Závěr
tohoto bloku zpestřil hrou na akordeon Ondřej
Šimsa, který získal v Ústředním kole celostátní
soutěže ZUŠ v Havířově 2. místo.
Přítomné ženy jistě zaujalo i vystoupení souboru ZUŠ Alban Eiler, který hraje styl keltské
hudby, vhodně doplněný žáky tanečního oboru.
Dalším vystoupením byl soubor Harryho ledvina, který moderním pojetím rockové hudby
se třemi zpěvačkami ukončil odpolední oslavu
v Bezdědovicích. Mezi vystoupením jednotlivých souborů zahráli a zazpívali sólisté ze ZUŠ
- Diana Voborníková, Pavel Voborník a Jakub
Vonášek. Hráli na klávesové nástroje, kde nechyběl ani zpěv. Jakub Vonášek zahrál velmi
efektní swingovou skladbu, kterou si sám složil
a dále vlastní úpravu hudby z filmu Piráti z Karibiku. Tento žák byl přijat v lednu tohoto roku
ke studiu na Konzervatoři v Plzni. Ondřej Šimsa
s ředitelem školy zahráli společně na akordeony
velmi působivou, světoznámou skladbu Šavlový
tanec od A. Chačaturjana.
Poděkování za příjemně strávené odpoledne
a milé dárky pro vystupující žáky patří též panu
Radku Šimsovi a Jiřímu Bláhovi, kteří zajišťovali vše potřebné k příjemnému průběhu celé
oslavy. Věřím, že tato akce bude i pro ostatní
obce dobrým námětem a inspirací, jak vytvářet
podobná setkání a udržovat tradice.
J. Š.

JARNÍ PROGRAM ZÁBAV
V HOSPODĚ NA VINICI

V Bezdědovicích oslavili Mezinárodní den žen
Svátek Mezinárodního dne žen, který si
připomínáme 8. března, byl v minulosti velmi
oslavován, a to až do doby, kdy se začalo tvrdit,
že ho nejvíce oslavují muži. Po několikaletém
útlumu si začínáme opět uvědomovat, že jde
o Mezinárodní svátek žen, který se oslavuje
na celém světě. Přístup k oslavě zmíněného
svátku je odlišný, v Bezdědovicích ovšem toto
nezanedbali. Obecní úřad a ženy Českého červeného kříže společně uspořádaly velmi důstojnou
oslavu, na kterou budou jistě všechny přítomné
ženy vzpomínat. Sál místního hostince byl zcela
zaplněn.

O zábavu se postarali žáci a učitelé Základní
umělecké školy v Blatné. Vystoupili žáci hudebního a tanečního oboru, zpestřením odpoledního
programu bylo vystoupení Tanečního klubu
z Čížové. Večer k tanci a poslechu hrála skupina
pod vedením Zdeňka Koubka. Oslava začala
přivítáním všech žen květinou od členů hasičského sboru, kteří se zároveň starali o obsluhu
přítomných žen a vystupujících. Květinami byly
vyzdobené i stoly, na kterých nechybělo bohaté
občerstvení všeho druhu. Toto vše zajistily místní
ženy z domácích produktů.

Pá 28. 3. 2014
E ! E, VOSA, PARALLEN

So 5. 4. 2014
LIBIDO CHALLENGE, MACHETA,
HERDEK FILEK

Ne 20. 4. 2014
MILOŠ „DODO“ DOLEŽAL, B.A.S.

So 26. 4. 2014
ROCK POP MILOŠE ZEMENA

So 10. 5. 2014
HUDBA PRAHA, DILEMMA (SVK)

So 24. 5. 2014
PANTERA REVIVAL, LIBIDO
CHALLENGE, DEATH SET AGEINS
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Program na duben 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 (Vodnické tvoření, Kapříkova notička,
Rybičky, hejbejte se!)
ČT: 8:30 – 11:30 Setkávání rodičů/prarodičů
Vítána jsou vícerčata ☺, ale i všichni ostatní
odpoledne:
PO 15:00 – 16:00 Šikovné ploutvičky – výtvarný kroužek pro děti od 3 do 6 let
PO 16:00 – 17:00 Výtvarný kroužek paní Vydrové - pro děti 1. a 2. tříd ZŠ
ÚT 16:15 – 17:00 Angličtina s Kapříkem – kroužek angličtiny
pro děti od 3 let
ÚT 17:00 – 19:30 STOB – kurz snižování nadváhy
ČT 15:00 – 15:45 Veselé pískání – hra na zobcovou flétnu, nácvik
správného dýchání pro děti od 3 let
- zájemci se mohou hlásit přímo v MC nebo mailem: mckaprik@seznam.cz
Program na pondělky a středy
24. 3. - Chobotnice
26. 3. - Razítka z brambory
2. 4. - Medúza
7. 4. - Růže z papíru
9. 4. - divadlo: Jak kočička s pejskem vařili dort
14. 4. - Kuřátko na špejli
16. 4. - Kraslice – přineste si, prosím, vyfouknutá vejce
23. 4. - divadlo Povídání o pejskovi a kočičce
28. 4. - Panenka nebo pejsek na zavěšení

30. 4. - Lampion
- více na www.mckaprik.estranky.cz

Obec Mačkov přišla o více než miliónovou dotaci na vodovod. Ruku v ruce s tím
následovaly rozpad obecního zastupitelstva a předčasné volby
Mačkov - V obci Mačkov se třemi sty obyvateli panuje již delší čas napětí, že by se dalo
krájet. Důvod? Neshody zastupitelů se starostou
ohledně výstavby nového vodovodu. A nervozita
se logicky přenáší i na místní občany.
Stávající vodovodní řad v mačkovském katastru se začal budovat v 70. letech minulého století
a postupně byl s novou výstavbou rozšiřován
i do dalších lokalit. Po čtyřiceti letech je však tak
zanesen manganem, že se začala plánovat výměna
900 metrů potrubí a napojení na římovskou soustavu. „Ty problémy s vodou v Mačkově jsou snad
nekonečné,“ zoufá si místní starosta Josef Zach,
„Navíc za těch čtyřiadvacet let, co jsem starostou,
se tady neměřily hodnoty radonu. Loni je sem
přijeli změřit a zjistili, že obsah uranu ve zdroji
převyšuje povolenou normu čtrnáctkrát! Nezbylo
nám nic jiného, než objednat firmu z Příbrami, aby
k nám umístila filtry jak na mangan, tak na uran.“
Skutečným „kamenem úrazu“ se stala dotace
na nový vodovod ve výši 1 200 000 korun, kterou
již obec dostala na bankovní účet. Dlouho se tam
však neohřála. Zastupitelé se neshodli se starostou
v klíčových záležitostech a obec byla nucena
celou dotaci zase vrátit. To pochopitelně mnoho
občanů rozlítilo. „Zaplatili jsme sedmdesát tisíc
korun za projekt. Proběhlo výběrové řízení a byla
určena firma, která celou akci zrealizuje,“ lomí
ještě dnes rukama starosta Josef Zach, „Druhý
den po jednání zastupitelstva jsem podepsal s příslušnou firmou smlouvu. Jenže pak se zastupitelé
najednou „šprajcli“ a začali poukazovat na údajné
nedostatky v projektu a smlouvě. Říkal jsem jim:
„Sakra, chlapi, tak si k tomu sedneme a vyříkáme

si to z očí do očí!“ Ale jako kdybych mluvil do
větru! Přiznávám, že jsem měl nahnáno, co bude
se mnou, protože v dokladech figuroval můj podpis a firma klidně mohla do obce dorazit a začít
s prací. Naštěstí příslušný zástupce firmy, když
se dozvěděl o mých problémech, přišel a řekl:
„Podívejte se, pane Zach- já vám nebudu dělat
žádné naschvály. Stornujeme to!“ A tak se taky
stalo,“ dodává první muž obce.
V rozjitřené situaci svolal Josef Zach veřejnou
schůzi občanů. Dvakrát. „Myslel jsem, že zastupitele veřejné mínění přiměje ke změně přístupu
k celé záležitosti. Místo toho čtyři zastupitelé
ze sedmi rezignovali a my se tak stali neusnášeníschopným orgánem,“ uvádí starosta Josef
Zach, „Od té doby můžeme jen platit Technickým
službám, účty za veřejné osvětlení a pořádat
společenské a kulturní akce. Nesmíme však činit
žádná zásadní rozhodnutí.“
Termín konání předčasných komunálních voleb byl stanoven na sobotu 15. března. Současně
se konaly předčasné komunální volby i v obci Kunětická hora u Pardubic. V Mačkově byly podány
dvě kandidátky, každá o šesti jménech. „Každý
by si měl uvědomit, že je to pro nás drahý špás,“
podotýká starosta Josef Zach, „Obec si totiž musí
náklady, spojené s takovou mimořádnou situací,
zaplatit pěkně ze svého. A za několik měsíců
budou komunální volby znovu!“
Obecní zastupitelstvo si zasluhuje uznání
určitě přinejmenším za to, že drží ceny vodného
a stočného tak nízko. „Občanům spotřebu dotujeme z vlastních zdrojů částkou 130 000 korun ročně, mají to skutečně za pakatel,“ říká Josef Zach.

K celému problému se vyjádřil i mačkovský
zastupitel Jiří Kolář: „Pokud se jedná o postoj
obecního zastupitelstva k vodovodu, stoprocentně
jsme pro to, aby se tady vybudoval- o tom žádná.
Pro vesnici to bude obrovský přínos a vyřeší
se tím letitý problém s kvalitou zdroje. Ale ve
smlouvě nebyla kupříkladu řešena otázka věcného
břemene, řádně stanovené podklady a dokumentace. Proti bylo ostatně zastupitelstvo kompletně,
což také o něčem vypovídá. Já osobně jsem byl
proti takové koncepci od samého začátku a nikdy
bych se pod tohle nepodepsal. A pak- i když jsme
museli dotaci vrátit, zase ji dostaneme zpátky, jen
co se nedostatky okolo projektu odstraní. Je třeba
si taky uvědomit, že vodovodní rozvody jsou
v dezolátním stavu a že celá akce nepřijde jen na
milión a něco, ale minimálně na deset miliónů.
Báli jsme se, že bude nakonec takhle záležitost
s vodovodem předražená. Tak jako se to stalo
v případě požární nádrže na návsi přede dvěma
lety.“ Jiří Kolář závěrem řekl, že se na novou
kandidátku napsat nenechal a v zastupitelstvu
už nechce být.
Zajímalo nás i vyjádření samotných obyvatel
obce. Bylo poměrně dost stručné. „Já si na svém
pozemku nechám soukromě udělat vlastní vrt
a vykašlu se jim na to,“ ulevil si starší muž, který
si nepřál uvádět své jméno. „No, je to ostuda,
co se tady děje,“ uvedla anonymně mladší žena.
Jisté je jedno- obyvatelé Mačkova bez výjimky
nový vodovod chtějí. Teď jen záleží na tom, jak
dlouhá bude cesta k realizaci přání.
Vladimír Šavrda
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Vzpomínka na Evu Jíchovou (Dean)
„Odešlo sluníčko naší kapely, Evička. V pátek 21. února nám ji vzala
dlouhá, blbá nemoc. Přišli jsme nejen o skvělou a ohromně talentovanou
zpěvačku, ale hlavně o milou, pohodovou kamarádku, a to je ještě víc –
nejen v kapele. Kdo jste Evičku znali, zastavte se a věnujte jí vzpomínku.
A vzpomínka na Evičku nemůže být smutná. Jistě vás nečekaně zahřeje
něco milého, snad i veselého. Nakonec, tak to u sluníčka bývá…“
Touto emotivní vzpomínkou se s Evou Dean (rozenou Jíchovou) rozloučili její kamarádi a spoluhráči z blatenské kapely Anča Band, se kterou Eva
od svých sedmnácti let zpívala. Stejně nezapomenutelně zpívala i v další
blatenské skupině – Battole. Už od dětství se u Evy projevoval výrazný
hudební talent, hrála na housle, kytaru a klavír a především se věnovala
zpěvu. Na základní škole pod vedením svého učitele Václava Chodla pravidelně vyhrávala pěvecké soutěže a poté zpívala v souboru Septemvox.
S Anča Bandem nahrála několik CD, samostatné CD natočila ve spolupráci
s Jiřím Šlupkou Svěrákem, který si ji vybral jako interpretku několika
svých písniček. Pro ochotnické divadlo v Blatné nazpívala úžasnou píseň
ve hře „Nahniličko“.
Bohužel víc už toho nestihla uskutečnit. Dlouhá a těžká nemoc ukončila
nesmyslně předčasně její život v pátek 21. února 2014. Evin statečný boj
s nemocí přibližuje její milovaný manžel Bill:
„Mluvit o Evině nemoci je tak bezvýchodně
smutné, protože nás okradla o úžasný talent,
opravdovou kamarádku a lásku mého života.
Naštěstí i poslední týdny a dny svého života
mohla strávit doma. I v těch nejtěžších chvílích
zůstala šťastná a nestěžovala si. Byla velmi statečná a brala každý den jako dar. Věděla, co je
nejdůležitější: užít si čas, který máme, s našimi
nejbližšími – rodinou a přáteli.“
Zázemí Evě vždy vytvářela rodina i dlouholetí
kamarádi. Eva se narodila v roce 1976, a protože
se v době těhotenství její matka Marie Jíchová
účastnila televizní soutěže „Deset stupňů ke
zlaté“, bylo Evino narození oznámeno v následujícím týdnu i v televizi. Eva sice vyrůstala
v malé vesnici, v Bezdědovicích, přesto se později
dokázala v každém prostředí, kde žila (kapela,
vysoká škola, Anglie, USA), skvěle přizpůsobit,
a zároveň si zachovat svou jedinečnost. Už od
dětství byla velmi samostatná, nezávislá, aktivní
a charizmatická.
V roce 1994 Eva maturovala na Gymnáziu ve
Strakonicích, pak vystudovala Pedagogickou fakultu ZČU v Plzni, obor
český jazyk – hudební výchova. Promovala v roce 2000, kdy získala titul
magistra. V letech 2000-2002 pracovala v Anglii a v USA (New York,
San Francisko) a zároveň zde studovala angličtinu (San Francisco City
College). Po návratu do Čech v roce 2003 pracovala jako učitelka anglič-

tiny a češtiny na 28. ZŠ v Plzni. Po svatbě v srpnu 2007 žila s manželem
Billem v Londýně. Často se ovšem vracela navštívit rodinu, milovanou
neteř Evičku, kamarády i zazpívat si s kapelou.
Dobré přátele měla Eva už ze základní školy (Evina Rážová), další kamarády získala v kapele (Mirka, Datel, Strakapoud, Mlha, Bárty, Bandaska,
Štajner, Vokoun, Blbajs, Prase…) a v Blatné vůbec (Řandovi, Tuháčkovi,
Hlava, Janis…). Nová přátelství navázala na vysoké škole (Katka, Helča,
Mařka, Vašek, Jarmila…) a v Anglii (Juan a Juan).
Nejdůležitějším vztahem jejího života byl samozřejmě manžel Bill.
Rozloučit se s milovanou kamarádkou odletělo do Londýna mnoho
jejích přátel, včetně téměř kompletní kapely Anča Band. Smuteční obřad
tvořily osobní vzpomínky rodiny a kamarádů – často velmi úsměvné,
takže slzy několikrát vystřídal smích. I takhle vzpomínala Mirka Nová:
„Pamatuju, jak na jedné zábavě Evča při odchodu z pódia zakopla o šňůru
od baskytary, která se zřítila k zemi. Majitel Mlha se zuřivě otočil, a než
ji stihl seřvat, Evča ho se šibalským úsměvem odzbrojila: ’Cos to na mě
nastražil, ty starý ďáble!’ A s grácií odkráčela k výčepu.“
Jako doprovod kamarádce Evě na její poslední cestu složil Jiří „Datel“
Říha tuto píseň „ForEVEr“
A dech voní jak sto let starý květ
Den je dlouhý a krutý jakbysmet
Všechno studí jak pátá ze čtyř stěn
S novou rolí nové nebe, nová zem
Ten host co vešel a nestih boty zout
A ona neví jakou lodí a kam plout
Je to nový, je to nový, je to nový
Muž tvoří, aby ukázal svůj šarm
Město hoří a lid v něm čeká nový start
Kdo v sobě našel nebezpečný kout
Sám si chystá první i poslední soud
Na mostě stojí a na očích krátký film
A už se doví jaký život žila a jaký byl
Ten host co vešel a nestih boty zout
A ona už ví jakou lodí a kam plout
Je to nový, je to nový, je to nový.
Eva Dean sice opustila pozemský svět, ale pro nás bude žít dál. A náš
pocit nesmyslné a kruté ztráty zmenšuje víra, že lidé jako Eva žijí dlouho
ve vzpomínkách těch, jejichž životů se dotkli.
Ať jsou vaše vzpomínky na Evu šťastné.
Za rodinu a přátele Stáňa Vokrojová

Kurzy počítačové gramotnosti

DUBEN
Tradice
2. 4. - 28. 4., ŠK, vstupní hala.
Výstava prací žáků ZUŠ, třídy PaeDr. Jarmily Lískovcové a Mgr. Ivany
Schwarzové.

Úterý 8. 4., Pro začátečníky – Úplné základy práce s počítačem. 9:3011:00 a 13:00–14:30, ŠK, studovna.
Pro pokročilé – Úpravy digitální fotografie. 15:30-17:00, ŠK, studovna.
Kurzy jsou přednostně pro čtenáře ŠK. Zájemci se musí na kurz přihlašovat
osobně, proti vratné kauci 100,- Kč.

Zdravá záda
Úterý 8. 4., 16:00, ŠK, společenský sál.
Interaktivní přednáška Martina Hojdy vám poradí, jak napravit špatné
držení těla a svalovou dysbalanci. Proč cvičit a jak správně cvičit.

24 a půl
Čtvrtek 3. 4., 18:00, ŠK, společenský sál.
Takový je průměr dožitého věku básníků, jejichž tvorba zazní při druhém
setkání v rámci Poetického jara. V podání Mirka Kováříka a Radka Bláhy
se můžete těšit na verše Karla Hynka Máchy, Jiřího Ortena, Karla Havlíčka,
Karla Hynka a nebo opět Václava Hraběte. Vstupné dobrovolné.

Putování básnickou krajinou
Pondělí 14. 4., 17:00, ŠK, společenský sál.
V novém projektu navazujícím na úspěšné Putování románovou krajinou představí Ing. Miroslav Šobr básníky, životem a dílem spjaté s naším
regionem.
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Doktor Cvach vyměnil socialistický „špitál“ za kapitalistický „privát“. Ve Lnářích
na masopustu čile vybíral třicetikorunový poplatek
Lnáře - Doktor Cvach se na masopustním
reji ve Lnářích v sobotu 1. března rozhodně
neztratil. Využívajíc požitku vybírat coby
novopečený obvodní lékař zdravotní poplatek
ve výši třiceti korun / Sbohem, socialistické
zdravotnictví! /, provětrával peněženky během
průvodu i potencionálním pacientům /Ať je co
předhodit zdravotní pojišťovně!/. Určitě lepší
než držet háky na operačním sále kolegovi Sovovi či Blažejovi. Kapitalistický „privát“ je holt
kapitalistický „privát“.
Na shromaždišti masek u lnářské hospody
„Přístav“ se objevily i další zajímavé postavy.
Hokejisté z Nagana, švarní hoši z Moravy,
sličné děvy v národních krojích, sám velký
Elvis Presley, piráti, spolek klaunů, kuchaři,
pistolníci, berušky, tygřice s mládětem, černošky
z havajských ostrovů, muchomůrka, vodník. Sám
hlavní organizátor a předseda TJ Sokol Lnáře
v jedné osobě Václav Krejčí tentokrát zvolil
kostým školníka - údržbáře. Dvanáctého ročníku

lnářského masopustu se tentokrát zúčastnilo 42
dospělých jedinců a tři děti. „O něco méně než
loni, ale i tak to bylo velice slušné,“ konstatoval
Václav Krejčí /61 let/, „Když jsme tuhle tradici
uváděli do života, bylo nás tenkrát dokonce 63
masek. Potom to někdy bylo i slabší, ale náš
počet nikdy neklesl pod čtyřicet maškar. A co
se počasí týče, až na dvě výjimky nám svatý
Petr vždycky nadělil vynikající klimatické podmínky,“ dodává příležitostný školník - údržbář.

Masopustní parta ve Lnářích prý mívala
v minulosti i svého medvěda a také ženicha
s nevěstou. „Ženicha a nevěstu jsme ztratili,
protože se rozvedli od stolu i lože a dokonce
mezi nimi došlo i k tahanicím o majetek,“
směje se předseda TJ Sokol Lnáře. Prý zájemci
o začlenění se do masopustního průvodu teď
preferují spíše novodobé masky a většinou si
kostýmy připravují sami. „Máme tu ale paní
Lidmilu Čadovou, která dobrovolně obléká do
této lidové taškařice deset maškar,“ připomíná
Václav Krejčí. On sám chystá podle vlastního
vyjádření svůj odchod z masopustní scény už
několik let: „Vždycky tuhle takzvanou rezignaci
nakonec odložím, protože masopustní veselí
je prostě nádhera a vždycky mě znovu strhne.
A pak - moji kolegové hrozí, že když nepůjdu
já, tak nepůjdou ani oni. A já se právě teď rozhodl, že napřesrok půjdu za policajta,“ tváří se
odhodlaně představitel masopustních kratochvílí
v rodné obci.
I letos byly poctivě dodrženy
veškeré formality a obyčeje, související s touto veselicí. Václav
Krejčí úderem čtrnácté hodiny
požádal starostku Lnář Stanislavu Maškovou o vydání povolení
k průvodu obcí a povolení bylo
následně uděleno. Nato masky
zaplavily jako velká voda zastavěné části za hudebního doprovodu
členů tělesa Mini - Max a nezapomněli přitom stavět projíždějící
motorová vozidla, žádajíce řidiče
o „bakšiš“. „V tomhle ohledu se
vyznamenal náš klaun. Velice se
snažil naplnit naši společnou kasu a sám utržil
rovných 2200 korun,“ zdvihá důrazně prst
Václav Krejčí.
Spoluobčané, kteří zůstali doma, přivítali
lavinu maškar s potěšením a chutně a hlavně
štědře je hostili pevnou i tekutou stravou. Na
dvorku u každého stavení si masky vesele zatančily s pantátou či panímámou /nebo s oběma/.
„Podané jídlo se také dávalo do koše, který
večer při taneční zábavě v „Přístavu“ pomáhal

Jarní čaje U DATLA 2014 2
Sladkých sedu mnáct v Hospodě U Datla
22.3. Oslava 17 let Hospody U Datla
od 20.00 Cirkus mrodrý ublues
29.3. Čoko voko
5.4. Trautenberk(tanzmetal)+
Positive mind(justice core)
!!! Z R U Š E N O ! ! !

plnit žaludky všech přítomných,“ uvádí Václav
Krejčí, „Velice hezky se k nám také zachovali
v restauraci „Na Panské“, kde pro nás připravili
bohaté občerstvení. Jinak náš průvod trval přesně
čtyři hodiny - hodiny dlouhé, ale krásné!“
Všechny masky bez výjimky došly po svých
do cíle cesty a prý byly v perfektním stavu,
i když se na dno skleniček „s tvrdým“ podívaly
mnohokrát a barva obsahu se často lišila. Zlatý
hřeb slavnostního odpoledne - taneční zábava
v „Přístavu“ - se vydařila na sto padesát procent.
„Já tancoval pořád a ještě dnes mě z toho
bolí lýtka,“ nechal se slyšet po několika dnech
Václav Krejčí.
Ne vždycky za celých těch dvanáct let, co
maškary hýbou životem v obci, to byla taková
pohoda. „Pamatuji si, jak jsme byli na kost
zmrzlí, když jsme v dederonkách nesli s klukama
vsí symbolickou rakev. Tenkrát rtuť teploměru
spadla docela hluboko,“ vybavuje si tento neveselý moment hlavní organizátor.
Nyní se Václav Krejčí a jeho vrstevníci snaží
zapojit do přípravy a organizace masopustních
průvodů zástupce mladé generace a pomalu jim
předat pořadatelské žezlo. „Inu, mládí vpřed.
Jednou nás musí někdo vystřídat a nést tu
masopustní pochodeň dál,“ dává na vědomost
Václav Krejčí.
Na závěr vysílá do éteru předseda TJ Sokol
Lnáře srdečné poděkování všem zúčastněným
maškarám a hostitelům: „Už teď se těším na
příští masopust a pevně věřím, že se opět v den
D a hodinu H ve zdraví a dobré náladě sejdem
na místě M!“
Vladimír Šavrda
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U Kulturní kalendář
Akce

22. 3. SOBOTA | 20:00 |
CIRKUS MRODRÝ UBLUES +
OSLAVA 17.LET HOSPODY U
DATLA
Koncert kapel
PořaDatel a místo konání
Hospoda u Datla

ČOKO VOKO
Koncert
PořaDatel a místo konání
Hospoda u Datla

30. 3. NEDĚLE | 19:00 |
ŘÍMSKÉ NOCI
Divadelní představení
Sokolovna Blatná

22. 3. SOBOTA | 20:00 |
BŮHVÍ
Koncert
Hudebně literární tvůrčí umělecká
skupina Tři virtuosové a básník
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
Koncertní sál ZUŠ Blatná

27. 3. ČTVRTEK | 16:00 |
VEČER DUCHOVNÍ OBNOVY
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Blatná

28. 3. PÁTEK | 20:00 |
E!E, VOSA, PARALLEN
Koncert kapel
Pořadatel a místo konání
Hospoda Na Vinici

29. 3. SOBOTA | 20:00 |
DROPS
Koncert
Pop-rock/revival
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

29. 3. SOBOTA | 20:00 |

26. 3. STŘEDA | 19:00 |
KANDIDÁT
Thriller ve slovenštině | Česko/Slovensko 2013 | 106 min | Režie: Jonáš
Karásek | 100,- Kč | Mládeži do 12 let
nevhodné

28. 3. PÁTEK | 20:00 |
NOE (3D)
Drama/Fantasy v českém znění | USA
2014 | 135 min. | Režie: Darren Aronofsky | 150,- Kč | Mládeži do 12 let nevhodné

KRÁSNO
Krimi/Komedie v českém znění |ČR
2014 | 119 min | Režie: Ondřej Sokol |
90,- Kč | Mládeži do 12 let nevhodné

4. 4. PÁTEK | 20:00 |

ZLATOVLÁSKA

27. 3. ČTVRTEK | 17:00 |

Wes Anderson | 110,- Kč | Mládeži do
12 let nevhodné

2. 4. STŘEDA | 19:00 |

23. 3. NEDĚLE | 15:00 |
Zámek Blatná, Starý palác
Divadlo Co tě to napadlo
Dvě komediantky Vám zahrají klasickou českou pohádku o chytrém Jiříkovi, mluvících zvířátkách a zlatovlasé
panně. Představení je ovšem také o
tom, že i když na začátku chce každá
hrát pohádku úplně jinak, nakonec
obě zjistí, že POROZUMĚNÍ mezi lidmi
je to nejdůležitější. Velmi úspěšné autorské a interaktivní představení plné
legrace, které využívá principů činoherního i loutkového divadla.
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10 PRAVIDEL JAK SBALIT
HOLKU
Komedie v českém znění | ČR 2014 |
98 min | Režie: Karel Janák | 120,- Kč |
Mládeži přístupný

Knihovna

2. 4. STŘEDA | 17:00 |

JAZYKOVÉ KONVERZACE

KÁVA S CKV

Městská knihovna Blatná

Náměstí Míru 212, II. Patro

KDY/WHEN/WENN/CUANDO...

5.4. SOBOTA | 20:00 |
E!E, VOSA, PARALLEN
Koncert
Pořadatel a místo konání
Hospoda Na Vinici

5. 4. SOBOTA | 20:00 |
LED ZEPPELIN southern revival
Koncert
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

6. 4. NEDĚLE | 15:00 |
PATÁLIE PANA PAKA
Zámek Blatná, Starý palác
Divadelní společnost POHADLO
Že může být třídění odpadu docela legrace uvidíte v další nedělní pohádce.

Kino

21. 3. PÁTEK | 20:00 |
GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ
Komedie/Drama v původním znění
s titulky | USA 2014 | 100 min | Režie:

Pondělí
Úterý
Středa

18:00 NĚMČINA
prozatím volno
18:00 ANGLIČTINA
18:00 ŠPANĚLŠTINA
Čtvrtek prozatím volno
(v plánu 18:00 ČEŠTINA)
Pátek
prozatím volno

3. 4.

ČTVRTEK | 15:00 - 17:00 |
ČTEME, PLETEME…A TĚŠÍME
SE NA VELIKONOCE

4. – 5. 4. PÁ – SO
NOC S ANDERSENEM
Městská knihovna Blatná, dětské oddělení
Nocování je určeno pro čtenáře od 6
do 9 let. Uvítáme i starší čtenáře, kteří
budou zastávat roli pomocníků.
Děti, které se chtějí zúčastnit, si mohou závaznou přihlášku vyzvednout
v knihovně a poté odevzdat podepsanou rodiči do 31. března 2014.
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11. 4. PÁTEK | 14:00 - 16:00 |
VELIKONOČNÍ ČTENÍ
Městská knihovna Blatná, dětské oddělení
spojeno s tvůrčí dílnou, kde si děti budou moci vyrobit něco hezkého na Velikonoce

17. 4. ČTVRTEK | 15:00 - 17:00 |
ČTEME, PLETEME…A DALŠÍ
RUČNÍ PRÁCE

Výstavy

10. + 11. 4. | 9:00 - 16:00 |
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Pořadatel a místo konání
ZŠ TGM Blatná
SRPDŠ při ZŠ TGM Blatná Vás srdečně zve na prodejní výstavu prací žáků
naší školy. Výstava bude zahájena 10.
4. v 9:00 vystoupením dětí z 1.A a dětí
z kytarového kroužku.

11. 4. | 15:00 |
VELIKONOČNÍ JARMARK
Pořadatel a místo konání
ZŠ JAK Blatná
SRPDŠ při ZŠ JAK Blatná Vás srdečně zve na prodejní výstavu prací žáků
naší školy.
Program
- vystoupení žáků 1. stupně (1. a 3. tříd,
dramatický kroužek)
- ukázky zdobení perníčků a cukrovinek - výroba velikonočních dekorací
spojená s prodejem

Blatná 21. března 2014

Martin Gregora – sochy
Zdeněk Lávička – loutky
Vladimír Lepš – kresby stromů
Vlastimil Teska – umělecké židle
Karel Til – ﬁgury
Školním skupinám doporučujeme v
případě zájmu o návštěvu výstavy se
předem domluvit s pracovníky muzea
na e-mailové adrese info@ckvb.cz,
nebo na telefonním čísle 383 311 254.
VERNISÁŽ VÝSTAVY proběhne v úterý 15. 4. od 15:00 - v 15:00 vystoupí
v prostoru pod blatenskou věží Martin
Komárek, několikanásobný mistr Evropy a vicemistr světa v dřevorubeckém sportu - v 16:00 hodin zahájí výstavu v Městském muzeu Blatná paní
Eva Hodinková ukázkou práce s loutkou - v 16:15 hodin prohlídka výstavy s
možností neformálního setkání s většinou vystavujících umělců O hudební
doprovod se postarají žáci ZUŠ Blatná
muzeum

Ze sbírek Městského muzea
KAREL STRAKATÝ
A VÝROČÍ ČESKÉ NÁRODNÍ
HYMNY

15. 4. - 25. 5. ÚT - NE | 9:00 - 18:00 |
KVĚTY, PLODY, KMENY ANEB
CO NÁM STROMY POSKYTUJÍ
11. ročník cyklu Příroda Blatenska
Městské muzeum Blatná, I. patro
Pořádá Svazek obcí Blatenska ve spolupráci s Městským muzeem Blatná
Výstava je sestavena z obrazů, soch,
loutek, hraček, šperků, promítání tématických ﬁlmů, odborné části zasvěcené stromům, dřevu i s jeho zpracováním a mnoho dalšího. Čí práce bude
na výstavě k vidění? Představíme vám
alespoň část vystavujících:
Martin Patřičný – obrazy, sochy, ukázky dřev – mimo jiné autor televizního
cyklu Kus dřeva ze stromu
Eva Hodinková – loutky, domluvená
interaktivní dílna pro blatenské školy
Jan Hála – klipy o restaurování uměleckých děl

V letošním roce si připomínáme dvě
významná výročí: 210 let od narození
jednoho z nejslavnějších blatenských
rodáků Karla Strakatého a rovněž 180
let od prvního uvedení divadelní hry
Fidlovačka.
Karel Strakatý (1804 – 1868) pochází
z Blatné. Absolvoval gymnázia v Písku
a v Praze a nastoupil na Právnickou
fakultu, hudba však pro něj byla větším lákadlem. Vystupoval v kostelích
i soukromě vyučoval hudbu. Kariéra
Strakatého jako operního pěvce zača-
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la ve Stavovském divadle. Jeho první
rolí byl německý Čarostřelec od Karla Marii von Webera. Karel Strakatý
byl basista, zpíval hlavně německy,
ale češtinu nikdy neopomíjel a české skladby zpíval rád, i když jich bylo
poskromnu. Zpíval i mimo divadelní
scénu a podařilo se mu zpopularizovat některé méně známé nebo zapomenuté skladby. Stavovské divadlo
opustil po 30 letech angažmá, rozloučil se tehdy představením opery Don
Giovanni.
Dne 21. prosince 1834 byla poprvé
uvedena divadelní fraška „Fidlovačka,
aneb Žádný hněv a žádná rvačka“ z
pera Josefa Kajetána Tyla a Františka
Škroupa při tradiční slavnosti pražských ševců. Strakatému byla ve hře
svěřena role žebravého slepého houslisty Mareše, který má v celé hře pouze
jednu píseň, zato ale nejslavnější „Kde
domov můj?“. Autoři znalí Strakatého
pěveckého umění napsali tuto píseň
přímo pro něj. Přestože Fidlovačka
byla uvedena pouze jednou a nezískala žádné mimořádné uznání, Karel
Strakatý píseň „Kde domov můj?“ zařadil do svého stálého repertoáru a
prezentoval ji při všech možných příležitostech. Snad jen díky jeho procítěnému zpěvu a interpretaci si získala
ohromnou popularitu, a jak bývá často uváděno, téměř zlidověla. Její text,
poté co se stala v roce 1920 českou
národní hymnou, doznal nepatrných
změn. Podstata ale zůstala.
Kde domov můj,
kde domov můj.
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách.
V sadě skví se jara květ
zemský ráj to na pohled!
A to jest ta krásná země
země česká domov můj!
Země česká domov můj!
Kde domov můj,
kde domov můj.
Znáte v kraji bohumilém
duše outlé v těle čilém,
mysl jasnou, vznik a zdar
a tu sílu, vzdoru zmar?
To je Čechů slavné plémě,
mezi Čechy domov můj,
mezi Čechy domov můj!
Výročí 150 let od narození Karla Strakatého a 120 let české hymny bylo námětem historicky vůbec první výstavy
blatenského muzea v roce 1954.
-krapet-
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PTÁCI, ANDĚLÉ A SKŘÍTCI
Prodejní výstava prací Evy a Jany Ďurčových





V zaplněných prostorách zámecké galerie ve Strakonicích se v úterý
5. března 2014 uskutečnila vernisáž výstavy obrazů a keramiky Evy
a Mgr. Jany Ďurčových, dnes již dobře známých osobností výtvarné scény.
Po úvodním slově Ing. Miroslava Hoštičky a stylovém hudebním
vystoupení Martina Škanty, ředitele ZUŠ Blatná jsme se mohli seznámit
s novými uměleckými díly, z nichž - více než jindy - vyzařuje klid, pohoda
a optimizmus. Skrývají též určitou míru nadsázky a humoru. Návštěvníci
jsou tak, vlastně bezděčně, přinuceni na chvíli se zastavit a přemítat třeba
o hierarchii hodnot.
Výstava potrvá až do soboty 29. března 2014. Poté bude přesunuta do
Plzně a následně do Liberce.
Pokud chcete svou cestu do Strakonic obohatit o příjemný kulturní
zážitek, rozhodně doporučuji udělat si čas a výstavu blatenských výtvarnic
v zámecké galerii navštívit.
Ing. Bohumír Papáček
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ZOFI
AUTOCENTRUM BLATNÁ NABÍZÍ:
DXWRVHUYLVRSUDY\YąHFK]QDËHNDXWRPRELOčYËHWQ×GLDJQRVWLN\
SQHXVHUYLVSURGHMGLVNčDSQHXNRPSOHWQ¯VHUYLV

Když mohl každý
dělat všechno aneb Jsi
komunista? Tak nevadí,
že jsi blbej!
Padesátá léta minulého století byla pro
český národ těžkou zkouškou a utrpením. Moc
ve svých rukou soustředila ve většině případů
neschopná, poctivé práce se štítící individua,
byrokrati a zločinci těžkého kalibru- diktátorem
Klementem Gottwaldem počínaje a konfidenty
německého gestapa, kteří s rudou knížkou na
srdci udávali vesele dál, konče. Byla to hrozná
doba. O to hroznější, že o životech slušných
a schopných občanů často rozhodovali neschopní
gauneři bez sebemenší kvalifikace. Tehdy stačilo
mít správný třídní původ, kladný poměr k lidově
demokratickému zřízení a komunistickou legitimaci a správný soudruh mohl být vším, čím chtěl
/ hlavně žádnou práci rukou! /.
Tohle dokazuje kupříkladu komunistický
oběžník z roku 1948, který se před několika
týdny ocitl v mých rukou. Byl rozšiřován ve
Staré Vsi a jeho obsah je natolik výstižný, že
nepotřebuje dalšího komentáře.
„ Místní organizace KSČ, org. č. 2 ve Staré vsi
svolává tímto schůzi na den 10. 12. 1948 přesně
v 7 hodin večer ve Starém výboře.
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AUTOCENTRUM ZOFI - Václav Stejskal
V Jezárkách 1397, Blatná 388 01
602 447 808 / 383 422 819
@
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Program:
1./ Hlásiti se kdo by chtěl působiti jako soudcové,
profesoři apod.
2./ členové, kteří by se hlásili jako důstojníci
z povolání.
3./ Členové, kteří by se hlásili jako členové SNB.
Mohou to býti jen dělníci neb malorolníci,
a mohou míti jen obecnou školu.“
Jednatel:
Karel Heitel v. r.
Místopředseda:
Raimund Koutný v. r.
Soudě podle slohu a stylu psaní i autoři tohoto
paskvilu měli za sebou „ jen“ obecnou školu.
Pokud vůbec…
Vladimír Šavrda
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U sport

BLATENSKÁ RYBA, spol. s r.o.

Pro všechny zájemce
provádíme:
■ Opravy nákladních vozidel
■ Přípravy vozidel na technické prohlídky
■ Opravy traktorů a zemědělských strojů
■ Výměnu motorových olejů
■ Zámečnické práce, kovovýroba
■ Svařování hliníku metodou TIG, MIG/MAG
■ Výroba lodí
■ Nákladní doprava (Mercedes Atego nosnost

4.5t)
Informace a objednávky:
Blatenská ryba spol. s r.o., Na Příkopech 747,
388 01 Blatná
Tel. 383 422 512
777 762 475 - p. Solar
777 632 195 - p. Dlouhý

BLATENSKÁ RYBA, spol. s r.o.

BŘEZEN-DUBEN 2014
Ryby mražené:
Pstruh mražený (bal. 2ks )-500g
MAHI MAHI cca 1kg
Makrela kuchaná s hl. 1,2kg
Ryby uzené:
Losos
Makrela

POZ VÁNKA
TJ Sokol Blatná

zve všechny členy a příznivce na

VALNOU HROMADU,
která se bude konat

v pátek 28. března
od 17.00 hodin
v sokolovně

V sobotu 22. března 2014 proběhne v Bělčicích Mistrovství
ČR žáků, juniorů a veteránů.
ČESKÁ ŠIPKOVÁ ORGANIZACE
Pražská 16
102 21 Praha 10
Řádný člen WORLD DARTS FEDERATION
ve spolupráci s ŠK Šneci Bělčice
pořádá

Mistrovství ČR v šipkách
žáků, žákyň, juniorů, juniorek, veteránů a veteránek
Žáci musí být v den MR mladší 15 let, junioři mladší 18
a veteráni starší 45 let.
Hráči musí být registrovanými členy ČŠO. Registrace žáků
a juniorů zdarma,
veteráni 100 Kč. Licence pro start není třeba.

59,50 Kč/ks
139,- Kč/kg
69,50 Kč/kg
23,50 Kč/10 dkg
10,90 Kč/10 dkg

Drůbež mražená:
Husa s droby – 3,4kg
Farmářské kuře cca 2,5kg
Kuřecí prsa ( balení 2kg )
Kuřecí čtvrtě, bal 10kg
Kuřecí stehenní řízek (balení 2kg )

89,50 Kč/kg
85,- Kč/kg
99,50 Kč/kg
39,90 Kč/kg
79,50 Kč/kg

Ovoce a zelenina:
Jahody – balení 2,5kg
Zelenina s kukuřicí 350g
Zelenina pod svíčkovou 350g
Polévková zelenina 350g

49,50 Kč/kg
10,90 Kč/ks
11,90 Kč/ks
11,90Kč/ks

Ostatní:
Listové těsto – 400g
Americké brambory – bal. 2,5kg
Brambor.hranolky - balení 2,5kg
Sýr eidam 30%, cca 2kg

12,50 Kč/ ks
24,50 Kč/ kg
22,50 Kč/ kg
139,- Kč/ kg

Uvedené ceny s DPH.
Akce platí do vyprodání zásob.
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U INZERCE
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

Mgr. Dana Princová - Hlinková
■ doučování z Č. J., příprava na příjímací
zkoušky, korektury diplomových prací, aj.
■ výuka NJ od začátečníků po velmi pokročilé, aj. (8 let pobytu v německy mluvících
zemích)
■ Tschechisch als Fremdsprache (6 Jahre
Erfahrung am deutsch-tschechischen
Gymnasium)
Kontakt: dana.princova@seznam.cz,

725 654 644


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
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Finanční společnost
s dlouholetou tradicí
hledá

obchodní zástupce
Tel: 774 420 560
email:
lubos.divacky@jetmoney.cz



Výuka angličtiny
Chceš si zlepšit slovní zásobu, nebo
jen zjistit, jak mluví rodilý Brit?
Výuka jazyka anglického pro jedince
i firmy. Kurzy jak pro začátečníky,
tak pro pokročilé.
Kondice dle domluvy.
Přihlásit se je možno přes tel:
603 364 384
nebo emailem:
pavelmoulisjr@gmail.com

IT Servis

Nevíte si rady s počítačem? Zavolejte nám!
● Diagnostika
● Sestavování/upgrade z dílů
● Instalace programů
● Odvirování, vyčištění, optimalizace
● Obnova dat
● Dálková podpora

s.r.o.
s.r.o.
o
PAŠTICKÁ 1135 (vedle VISHAY)
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Skladem více než 500 000 m2
E-mail: migersro@tiscali.cz

Volejte kdykoli, nižší ceny nenajdete!
Tel: 603 364 384 | 604 840 422
Email: pavelmoulisjr@gmail.com

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 finanční situaci, vyhotovuji návrhy na povolení
oddlužení - osobní bankrot! Garantuji profesionální přístup za velmi příznivou
cenu (možno vyhotovit i online).
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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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