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BIBLE BENÁTSKÁ
Prvotisk z roku 1506 konečně k vidění 
v Blatné.

V polovině 15. stol. si mohučský zlatník 
Johannes Gensfl eisch, řečený Gutenberg, vy-
robil první olověné litery, neboť si chtěl sám 
vytisknout první knihu. Dosavadní technika 
přepisování byla příliš pomalá a nákladná. 
Samozřejmě se nemohlo jednat o méně vý-
znamnou knihu než Bibli (tzv. Gutenbergova 
bible). Již tehdy pochopil, o jak důležitý objev 
se jedná, a  tak se spojil s bohatým měšťa-
nem Johannem Fustou, aby za 
finančního přispění Johanna 
vytvořil profesionální dílnu, 
která by takto měla monopol 
na masové vytváření knih. Byl 
by to zlatý důl. Bohužel jej po 
krátké době jeho společník za-
žaloval za dluhy a převzal jeho 
podnik. Většina jeho tovaryšů 
odešla do světa, čímž vlastně 
dopomohl k rozšíření knihtisku 
do dalších krajů, především 
do Itálie, kde se velice záhy 
uchytil.

V druhé polovině 15. stol. 
zasáhl trend tištěných biblí 
i  České země. Vlastnictví ta-
kové knihy, příp. fi nancování 
jejího tisku, bylo považováno 
za znak zámožnosti a moci, 
a proto první objednavatele na-
cházíme v  řadách aristokratů 
a měšťanského patriciátu. Prv-
ní česká tištěná bible vznikla na objednávku 
čtyř staroměstských patricijů, Jana Bílého 
z Chlumce (majitel domu U  čápů), Matěje 
(majitel domu U bílého lva), Jana Pytlíka ze 
Zvoleněvsi a kramáře Severina. „Bible česká“ 
zvaná též „Pražská“ (1488) a pozdější výtisk 
nazývaný „Kutnohorská bible“ (1489) byla 
vytvořena v dílně Martina z Tišnova, avšak 
nedosahovala ještě takové kvality.

Výše zmíněné prvotisky se staly textovou 
předlohou pro dokonaleji ztvárněné vydání 
„Bible benátské“ (Venezia 1506), která byla 
původně až do 18. století považována za 

první českou bibli. Tento počin byl fi nanco-
ván pražskými měšťany a to Janem Hlavsou 
z Liboslavi, Václavem Sovou z Liboslavi 
a Burianem Lazarem, kteří si mohli dovolit 
zadat tento náročný výtvor tiskárně Herman-
na Lichtesteina (+1494). V  té době ji řídil 
jeho synovec Peter. Ačkoliv byl katolíkem, 
přijal tuto nabídku od kališnických patricijů 
a dokonce celou bibli vytiskl akcentovanou 
bastardou (písmena s diakritikou), která mu-
sela být speciálně pro tento účel přivezena 

z Čech. Předpokládá se, že tato objednávka 
putovala do Benátek zejména proto, že do-
mácí tiskárny nedosahovaly takové kvality, 
aby mohly vytvořit tak náročné dílo. Těmito 
literami byly v Benátkách vytištěny ještě 
dvě česky psaná díla: „Kniežky tyto slovú 
Zrcadlo“ (Venezia 1506) a „O boji duchov-
nieho Jeruzaléma s Babylonskými“ (Venezia 
1506). Oproti bibli se jednalo o drobné tisky 
na pouhých 38 listech.

„Bible benátská“ nás zaujme také z hle-
diska estetického. V úvodu knihy se nachází 
vyobrazení Stvoření světa. Štoček byl složen 
ze šesti medailonů a zkopírován z  latinské 

bible vydané v Benátkách Simonem Bela-
cquem. Celkem kniha obsahuje 103 dře-
vořezů, z nichž především obraz „Zjevení 
sv. Jana 6,9“ zaujal starší historiografi ckou 
literaturu, která jej považovala za znak kališ-
nictví zadavatelů. Na obrazu jsou ztvárněni 
apokalyptičtí jezdci, z nichž jeden má v tlamě 
pekelné hlavu papeže. Je ovšem zarážející, 
že pouze na jednom ze 103 dřevořezů by se 
snažili vydavatelé naznačit svůj ideologický 
směr. Navíc bible byla vytvořena pro všechny 

měšťany, a tedy i katolíky. Tuto 
teorii podkopává také skuteč-
nost, že podobný motiv byl vy-
obrazen v Quentolově Kolínské 
a Kobergerově Norimberské 
bibli. Další svébytné zpraco-
vání bible přinesl Albrecht 
Dürer. Oproti původním dvěma 
českým biblím byla „Bible be-
nátská“ obohacena o  Čtvrtou 
knihu Ezdrášovu, která byla 
později přetištěna ve všech 
následných vydáních krom bra-
trských tisků. Také text „Bible 
benátské“ nacházíme v dalších 
dvou českých vydáních, tzv. se-
verinky (Praha 1529 a 1537), 
podle tiskaře Pavla Severina 
z Kapí Hory. Oba tyto tisky byly 
brzy rozebrány.

Náš výtisk se s  největší 
pravděpodobností dostal do 
Blatné z Uzeniček na počátku 

20. stol., kdy bylo muzeum pod vedením 
Josefa Siblíka. Překvapivě byl jeho dárcem 
rolník Josef Janota, avšak jak se tak vzácná 
kniha dostala do jeho držení, nevíme.  Může-
me se pouze dohadovat, jestli jejím původním 
majitelem byl pán z blízké tvrze nebo nějaký 
kněz, který ji dostal darem, a do rolnické do-
mácnosti se dostala po zániku těchto objektů 
či jakýmsi významným činem, za nějž jej jeho 
prapředek dostal. S jistotou víme, že v muzeu 
byl po celou dobu jeho existence a relativně 
bez větší úhony přežil i stěhování muzea. 

Petr Chlebec



Ročník 26 (36) Blatná 6. března 2015 Číslo 4 / strana 2Číslo 4 / strana 2 Blatná 6. března 2015 Ročník 26 (36)

Aktual ity��

BŘEZEN UMÍ SNÍH A LED ROZEHŘÁT, 
ALE CHCE-LI TAKÉ NADĚLAT

Vyslovíme-li slovo březen, pookřejeme jen 
z jeho významu. A pokud si uvědomíme, že 
se před námi otevírá opět celý bohulibý rok, 
nevíme na co dříve se máme těšit. Táhne nás 
to do přírody, na zahrádky, s velikou radostí 
opět sázíme, sejeme, vyhrabujeme suché 
listy a traviny a už jen očima vytahujeme z té 
dosud nevzhledné a studené země všechny 
možné ještě nerozvinuté jarní kvítky. Určitě 
si také uvědomujete co je to za slastný pocit, 
takový jsme koncem loňské sezóny neměli.

Pomalu přicházející JARO nám vdechne 
ohromnou sílu a tak v koutku duše chválíme 
střídání čtvera ročních období.

Jaro je další začátek, vzdejmu mu hold 
a jeho příchod patřičně oslavme!

LIDOVÉ VELIKONOCE V BLATNÉ POD 
VĚŽÍ - NABÍDKA TRADIČNÍHO VELIKO-

NOČNÍHO ŘEMESLA KAŽDOU SOBOTU 
OD 9.00 DO 12.00 HODIN

Stále více si uvědomujeme jak moc je 
důležité v  tom současném světě dodržovat 
a chránit staré lidové tradice, v našem přípa-
dě ty české. Udržovat si vlastní identitu, vážit 
si českých zvyků a obyčejů, starých receptur 
a všech zvláštností a vyjímečností, kterými se 
český národ po léta od ostatních odlišoval. 
Pociťovat hrdost a nadšení pro věci české! To 
nám v minulém režimu chybělo a jen horko 
těžko se to musíme všichni stále a stále učit. 
A je jen na nás, jak se toho zhostíme, vždyť 
máme na čem stavět. V našem národě je stále 
tisíce vyjímečně šikovných rukou.

Naši předkové se již od chvíle, kdy zima 
začíná ustupovat jaru - popeleční středy (za-
čátku půstu - letos 18. 2. ) horlivě připravo-
vali na jarní svátky. Netýkalo se to jen úklidu, 
ale výroby rozličných předmětů a  různých 
činností, vždyt do Velikonoc zbývá ještě ně-
kolik neděl - Černá (nebo také Pytlová, Liščí, 
Pučálka), Sazometná (někdy také Černá nebo 
Pražná), Kýchavná a  čtvrtá byla Družebná 
(Smrtná) - lidový obřad vynášení smrti (zimy). 
V některých krajích se tento zvyk posouval 
až na neděli následující - Květnou.

VELIKONOČNÍ KRASLICE - první kras-
lice pravděpodobně vznikla v Egyptě a  je 
2300 let stará. Zdobení velikonočních kraslic 
v našem národě má také dlouholetou tradici. 
Původně se zdobila vajíčka plná (symbolizo-
vala život), až postupem doby se začaly zdobit 
kraslice - vejdunky nebo také pouchy, které 
slouží jako dekorační. Skořápky se zdobily 
voskem, voskovou batikou, slámou, vyškra-
bováním, leptáním, polepováním jemným 
textilem a mnoha dalšími technikami. Také 
v  současné době jsou dodržovány tradiční 
metody, ale zároveň je oblíbená i celá řada 
moderních kreativních způsobů zdobení va-
jec. Zdobení kraslic a vajec patří u nás mezi 
výjimečné činnosti, které ve světě nemají 
obdoby. Některé z nich bychom vám chtěli 
nabídnout.

MEDOVÉ PERNÍČKY MALOVANÉ - také 
malování a zdobení perníčků je výsadou na-
šeho národa. Perníčky se zdobily na vánoční 
i velikonoční svátky, ale také na různé vyjí-
mečné oslavy během roku, jako byly svatby, 
dožínky, poutě, posvícení aj. Připravili jsme 
pro vás kolekci velikonočních perníčků 
s celou řadou novinek.

Naší snahou je nejen české řemeslo na-
bízet, ale také inspirovat a probouzet touhu 
k vlastnímu tvoření, které jde ruku v ruce se 
spokojeností a radostí.

PŘIJĎTE NÁS NAVŠTÍVIT, JSME TU 
PRO VÁS KAŽDOU SOBOTU OD 9.00 DO 
12.00 HODIN NA TŘÍDĚ J. P. KOUBKA 
3 V BLATNÉ POD VĚŽÍ. www.lidove-re-
meslo.cz

TIP NA BŘEZEN - BATIKOVANÉ KRASLI-
CE S VYŠKRABOVANÝMI KVÍTKY (foto)

Je vám 12-16let a máte 
chuť jet na mezinárodní 

zážitkový tábor?
Místo konání: okolí města Vacha – 
partnerské město Blatné (Německo, 
Thüringen)
Termín konání: 31. 7.–7. 8. 2015
Počet účastníků: 15 z Blatné + 15 
z Vachy (dorozumívací řeč – anglický 
jazyk, německý jazyk)
Předběžný program: sportovní akti-
vity – jízda na člunech, horolezectví, GPS 
výpravy, putování po bývalé hranici vých. 
a záp. Německa…
další aktivity – vaření, kutění, koupání, 
bowling, návštěva muzea…
Informační schůzka: 24.  3.  2015 
v 16:00 v KCAŽ
Předpokládaná cena: 170 €, dopra-
va bude hrazena městem Blatná
Organizátor: Město Blatná ve spolu-
práci se skupinou pro partnerské vztahy
Případné dotazy: Jana Španihelová, 
606 476 903

- VELIKONOČNÍ DŘEVĚNÉ ŘEHTAČ-
KY A KÁČI

V BŘEZNU PRACH A V DUBNU BLÁ-
TO, ROLNÍKOVI JE NAD ZLATO

BŘEZEN SUCHÝ, DUBEN MOKRÝ 
A MÁJ PROCHLAZENÝ, ROČEK BUDE 
VYDAŘENÝ

Eva Fučíková - lidové řemeslo

Nekuřácká restaurace PODATELNA v Blatné 
připravuje 4.4.2015 v sobotu od 16.00 hod.

SPECIÁLNÍ VELIKONOČNÍ 5ti chodové 
ZÁŽITKOVÉ MENU 

doplněné ochutnávkou vín.
1.

VARIACE DOMÁCÍCH KRAVSKÝCH SÝRŮ,
lehký salát z uzených paprik, mladých bylinek

a jedlých květů
2.

POLÉVKA Z MEDVĚDÍHO ČESNEKU,
pošírované vajíčko, řeřichová espuma, brambory 

anna
3.

DEKOMPONOVANÁ CANELONA S KŘEPELKOU,
fenyklové želé, křepelčí vajíčko

4.
JEHNĚČÍ CHLEBOVÝ VELINGTON,

kaše z fi alových brambor, brambory v petrželi, 
česneková nádivka,

 bylinkovo-kopřivové püre, tymiánový demi glace
5.

ČOKOLÁDOVÝ MARKÝZ
s bazalkovou zmrzlinou a rebarborou

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY LABUŽNÍKY
A MILOVNÍKY DOBRÉHO JÍDLA.

Rezervace a všechny dotazy k akci Vám rádi 
zodpovíme na tel. čísle 606 75 34 29

od 10,00-15,00hod.

Restaurace Podatelna
www-datel-blatna.cz               Blatná, Nádražní 633
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Zprávy
z radnice

Bilance obnovy památek v roce 2014
Snad ve všech oblastech lidského počínání v prvních měsících no-

vého kalendářního roku vyhodnocujeme, co se v tom minulém – uply-
nulém- roce povedlo a přehodnocujeme, co se povést mělo. Většinu 
úspěchů dokážeme vyjádřit v penězích, díky kterým je bylo možné 
realizovat. Nejinak je tomu i v oblasti památkové péče – a stejně jako 
všechna bilanční čísla i čísla rovnající se fi nancím vynaloženým na 
obnovu historických objektů se mohou zdát nudná a nic neříkající. 
Pokud si však všimneme změn, které se díky investovaným peně-
zům prezentují, a  to například v podobě opravených fasád, oken 
a střech nebo například i restaurovaných soch, varhan či interiérů 
přístupných památek, je to jiné – zajímavé a poutavé. Vždyť takové 
jsou památky samotné.

Většina oprav při použití tradičních materiálů, původních tech-
nologií a řemeslných postupů, je fi nančně velmi náročná. Vlastníci 
i  v  roce 2014 využili především podpory z grantů Ministerstva 
kultury ČR či z grantů Jihočeského kraje. Do regionu se podařilo 
získat 3 672 tis. Kč (viz připojené přehledy fi nančních příspěvků), 
veškeré realizace obnovy památek pak byly včetně povinných podílů 
vlastníků v grantových projektech provedeny odhadem za více než 
8 mil. Kč. Za město Blatná můžeme uvést obnovu sochy sv. Václava, 
tj. restaurování originálu a zhotovení jeho kopie, dále restaurování 
pamětní desky na ZŠ J.A. Komenského v Blatné.

Granty MK ČR
Program záchrany architektonického dědictví ČR
Obnova fasády Rejtova paláce na zámku v Blatné 800 tis. Kč
příjemce dotace Stefanos-Filipos Germenis
Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností
Obnova věže kostela sv. Jana Křtitele v Paštikách 405 tis. Kč
příjemce dotace Římskokatolická farnost Blatná
Program regenerace MPR a MPZ
Obnova fasády ZŠ J.A. Komenského v Blatné 125 tis. Kč
příjemce dotace Město Blatná
Obnova 2 ks dveří kostela sv. Jakuba Většího v Sedlici 30 tis. Kč
Příjemce dotace Římskokatolická farnost Sedlice
Havarijní program
Oprava krovu a střechy domu č. p. 101 v Blatné 300 tis. Kč
příjemce dotace Ing. Petr Komanec, Ing. Jan Komanec
Restaurování fasády zámku v Poli 200 tis. Kč
příjemce dotace Ing. Jiří Landa
Obnova střechy č. p. 12 Tchořovice 150 tis. Kč
příjemce dotace Marcela Šedová

Granty Jihočeského kraje
Program Předprojektová příprava 
obnovy kulturních památek
Stavebně historický průzkum
hospodářského kř ídla budovy 
č. p.104 v Blatné 
40 tis. Kč
příjemce dotace Ing. Lukáš Vachulka

Program Movité kulturní památky
Bible benátská r. 1506
umístěná v Městském muzeu Blatná 55 tis. Kč
Vysoké jízdní kolo
umístěno v Městském muzeu Blatná 15 tis. Kč
příjemce dotací CKVB

Program Nemovité kulturní památky
Výměna střešní krytiny č. p. 104 v Blatné 150 tis. Kč
příjemce dotace Ing. Lukáš Vachulka
Obnova fasády kostela Bělčice 70 tis. Kč
příjemce dotace Římskokatolická farnost Bělčice
Restaurování varhan kostela v Kadově 100 tis. Kč
příjemce dotace Římskokatolická farnost Kadov
Výměna oken kláštera Augustiniánů ve Lnářích 290 tis. Kč
příjemce dotace Konvent Řádu bosých augustiniánů
Renovace dřevěných podlah Městská knihovna
1.NP budovy č. p. 212 v Blatné 100 tis. Kč
příjemce dotace CKVB
Obnova fasády ZŠ J.A. Komenského Blatná 300 tis. Kč
příjemce dotace Město Blatná
Obnova objektu č. p. 101 v Blatné 150 tis. Kč
příjemce dotace Ing. Petr Komanec, Ing. Jan Komanec
Program Zvýšené náklady obnovy pam. chráněných staveb
Obnova fasády č. p. 209 v Blatné 87 tis. Kč
příjemce dotace Jan Vágner
Obnova oken a fasády č. p. 53 v Blatné 45 tis. Kč
příjemce dotace Zdeněk Flandera
Obnova oken a dveří Hotel Beránek v Blatné 36 tis. Kč
příjemce dotace Václav Zdychynec
Obnova oken Hotel U Bílého Lva Blatná 110 tis. Kč
příjemce dotace Stefanos-Filipos Germenis
Program Obnova drobné sakrální architektury
Rozcestník Vrbenská ul. Blatná, křížek
v Blatence a Drahenickém Málkově 30 tis. Kč
příjemce dotace Město Blatná
Řeholní hřbitov Lnáře 39 tis. Kč
příjemce dotace Konvent Řádu bosých augustiniánů
Pomník padlým Předmíř 15 tis. Kč
Kaplička a křížek Předmíř 30 tis. Kč
příjemce dotací Obec Předmíř

I v letošním roce 2015 bude pomoc vlastníkům ze strany orgánů 
památkové péče směřovat právě na metodické vedení při podávání 
žádostí a odbornou pomoc při realizaci obnovy památkového fondu 
na území ORP Blatná.

Město Blatná předpokládá díky dotačním prostředkům dokončit 
obnovu fasády ZŠ J.A. Komenského a opravit kapličku v osadě Če-
kanice. Z vlastních prostředků pak zafi nancuje mimo jiné výměnu 
posledního originálu ze soch na Mariánském sloupu – a to ústřední 
vrcholové sochy Panny Marie či restaurování dekorativních maleb 
klenby průjezdu domu č. p. 99 v Blatné. Vzhledem k významnému 
výročí 500 let od vysvěcení kostela Nanebevzetí Panny Marie se dále 
Město Blatná bude podílet příspěvkem v celkové výši 180 tis. Kč na 
obnově elektroinstalace v interiéru kostela a osazení bezpečnostní 
mříže do zadního vstupu do kostela.

Jitka Říhová, referent státní památkové péče MěÚ Blatná

V Blatné fungují sběrný dvůr i kompostárna
V letech mezi světovými válkami si Blatná, malé jihočeské město ve 

strakonickém okrese, vysloužila přízvisko „město růží“ podle květin, 
které tam pěstoval vysoce oceňovaný odborník Jan Böhm. Nejen rů-
žemi jsou však lidé z Blatné živi. Zkušenosti mají i s čerpáním dotací 
z Operačního programu Životní prostředí, díky kterým vybudovali 
sběrný dvůr, kompostárnu a zateplili fasádu základní školy.

Důvody, které vedení města přivedly k rozhod-
nutí zažádat o dotace z Operačního programu 
Životní prostředí, byly logické.

„V případě sběrného dvora a kompostárny to 
byl tehdejší stav městského odpadového hospo-
dářství,“ říká Pavel Ounický, místostarosta Blatné, 
a zdůrazňuje, že velkou zásluhu na získání dotace 
z OPŽP mělo i bývalé vedení města, které mělo 
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s odpadovým hospodářstvím zkušenosti a vždy hledalo nové cesty, 
jak a kam město v tomto ohledu posunout.

Podle správce blatenského sběrného dvora 
Zdeňka Hajníka je dobře, že se sběrné dvory 
a sběrná místa budují. Dokáže ho totiž rozzlobit, 
když jde po lese a mezi stromy najde hromadu 
pytlů s plasty, barvami a pneumatikami.

„Všude jsou umístěny nádoby na separovaný 
odpad, otevřeny sběrné dvory, ale dotyčný se 
s odpadky táhne někam doprostřed lesa. Zará-
žející je i to, že takový odpad je často roztříděn, 

a přitom stejně skončí v lese. To samé bohužel dělají i někteří chalu-
páři, kteří při návratu z krásně vyšperkované a čisťounké chaloupky 
zastaví někde u příkopu, vyhodí dva pytle s odpadky a frčí si to domů. 
Jen kdyby jim někdo hodil na zahrádku papírek nebo PET láhev!“ 
rozčiluje se Hajník.
Sběrné dvory jsou již běžné

Podle Hajníka je dnes třeba sběrný dvůr považovat za zcela běžný 
článek třídění, sběru a následné recyklace odpadů.

„Každé město již nějaký sběrný dvůr má i leckteré menší obce mají 
sběrná místa, kde shromažďují růžné druhy odpadů,“ říká.

Dříve se většina odpadů, i těch blatenských, vyvážela na sklád-
ky a mnoho se nedbalo na to, jestli jsou některé z nich životnímu 
prostředí nebezpečné, anebo se dají znovu využít. Dnes je to jinak.

„Snažíme se recyklovat a získávat z odpadu co nejvíce surovin 
a tím podstatně snižujeme množství odpadů dovezených na sklád-
ky,“ hodnotí správce blatenského sběrného dvora dnešní odpadovou 
situaci.
Nový sběrný dvůr

První sběrný dvůr v Blatné byl otevřen zhruba v roce 1998, ale 
jeho velikost a kapacita přestaly být dostačující. A počet druhů se-
parovaného odpadu byl oproti dnešku také menší. V roce 2009 byla 
městu poskytnuta dotace z Operačního programu Životní prostředí, 
díky které byl vybaven nový a prostornější sběrný dvůr.

„Na otevření dvora si dobře pamatuji, pracoval jsem tehdy v tech-
nických službách,“ vzpomíná Pavel Ounický.

V rámci projektu byly ve sběrném dvoře umístěny velkoobjemové 
kontejnery, stacionární lis s přípojným kontejnerem, lisovací kontejner 
a hydraulický lis.
Sběrný dvůr – projekt v číslech
Celkové náklady: 4 688 217 Kč
Celkové uznatelné náklady: 4 648 140 Kč
Celková výše podpory: 3 950 919 Kč

Lepšíme se
Podle Zdeňka Hajníka má funkční místo 

pro sběr odpadu pozitivní dopad i na občanskou morálku v oblasti 
třídění odpadů.

„Lidé si díky tomu uvědomují, že mnoho odpadů se dá nějakým 
způsobem opět zpracovat a znovu využít při výrobě, čímž se ušetří 
další suroviny,“ tvrdí.

Patrné je to dle jeho slov již při zajišťování svozu základního sepa-
rovaného odpadu z kontejnerů na plasty, papír, sklo, nápojové kartony, 
které jsou po městě umístěny. Viditelné je to prý i na sběrném dvoře, 
kam lidé mohou uložit další druhy odpadů.

„Velký vliv na třídění má určitě i pravidelná osvěta, jakou jsou 
ekologické pořady, články a  reklamy v médiích, články v místním 
tisku, různé semináře a vzdělávání obyvatel. V neposlední řadě mají 
velký vliv ekologická výchova a vzdělávání ve školách, děti považují 
třídění za běžnou součást života a mohou k němu vést i své rodiče,“ 
míní Zdeněk Hajník.

V Blatné má na třídění vliv i možnost bezplatného uložení odpadu 
do sběrného dvora, který mohou občané využívat v rámci poplatku za 
odpady. „Na druhou stranu se stále najdou lidé, pro které je třídění 
alespoň základních odpadů – plastů, papíru a skla – zřejmě nadlidský 
výkon, který nejsou schopni zvládnout. Sám to vidím ve svém okolí. 

Některý ze sousedů prostě hodí do popelnice všechno a přitom ná-
doby na separovaný odpad stojí sto padesát metrů od jeho domu,“ 
popisuje správce Hajník odvrácenou stránku třídění.
Třídí všichni

Kdo je typický návštěvník sběrného dvora?
„Na sběrný dvůr vyvážejí odpad lidé mladí, starší, v důchodovém 

věku,“ odpovídá Zdeněk Hajník. A prý se mezi nimi najdou i tací, kteří 
se zajímají o některé druhy odpadů a o to, co se s nimi děje a jak se 
dále zpracovávají.

„Neznáme je osobně, takže lze těžko říci, zda se tento zájem dá 
přičíst jejich vzdělanosti, nebo osobnímu zájmu o ekologické chování. 
Všeobecně lze říci, že nejvíce k nám jezdí lidé do padesáti let věku,“ 
říká Hajník.

Nejdůležitější je však skutečnost, že lidé třídí. „Naše město obstálo 
i v soutěžích ve třídění, když se množství vytříděného odpadu pře-
počítalo na plochu města a obyvatele,“ říká Pavel Ounický a svěřuje 
se s počátečními obavami.

„V minulosti se platilo za popelnici, kterou technické služby jed-
nou za 14 dnů vyvážely. V novém systému jsou poplatky vypočítány 
na hlavu, takže jsme měli obavy, že to více zasáhne do rozpočtu 
početnějších domácností, ale žádné problémy to naštěstí nepřineslo.“

Sběrný dvůr poskytuje městu zpětnou vazbu jeho vlastního hos-
podářství.
Do rozpočtu města

K nejčastějším odpadům v blatenském sběrném dvoře patří pa-
pír, plasty, elektroodpad, nábytek a v sezóně ještě bioodpad: tráva, 
listí, ovoce, větve a podobně. Méně se objevují například nápojové 
kartóny nebo zářivky.

„U nápojového kartónu je to dáno nejspíše tím, že občané mají 
možnost umístit jej do nádob přímo k tomu určených nebo do nádob 
na plasty, které jsou po městě rozmístěny. U zářivek to bude nejspíše 
tím, že mnoho domácností i fi rem vyměnilo stará zářivková svítidla 
za nová, ekologičtější,“ říká Zdeněk Hajník.

Nejvíce práce má s přetříděním nábytku, který občané do sběr-
ného dvora také odevzdávají. Zpracovatelská fi rma, která nábytek 
od dvora vykupuje, totiž požaduje „čistý“ dřevní odpad a akceptuje 
pouze drobné kovy: šroubky, hřebíky a podobně.

„Nábytek proto musíme rozebírat, odstranit z něj nevhodné části, 
jako jsou zámky, panty, kliky, skla a plasty,“ vysvětluje správce dvora.

K dalšímu zpracování předávají také polystyren. I ten musí být 
čistý, bez různých nálepek. Na mnoho druhů odpadu mají v Blatné od-
běratele, kterým jej předávají k likvidaci nebo k dalšímu zpracování.

„Přináší to i nějakou korunu zpátky do rozpočtu města,“ přidává 
další pozitivum sběrného dvora blatenský místostarosta Pavel Ou-
nický.

Najdou se však i některé druhy odpadů, které většinou skončí na 
skládce. K nim patří například drátěné sklo, zrcadla, ale i čalouněný 
nábytek nebo matrace.

„Také je náročné sehnat odběratele na pneumatiky,“ dodává Z. 
Hajník.
Méně černých skládek

Vybudování sběrného dvora v Blatné je podle Zdeňka Hajníka 
i Pavla Ounického přínosem pro občany i město samotné.

„Občané mají možnost uložit odpad, který do popelnice nepatří, 
a tím ušetřit jak přírodu, tak i nerostné bohatství a další suroviny,“ 
míní správce Hajník.

Odpad je ze dvora odvážen fi rmami k ekologické likvidaci nebo 
k dalšímu zpracování a dalšímu využití ve výrobě. Tím se snižuje cel-
kové množství odpadu na skládce i množství nebezpečného odpadu 
dovezeného na skládku.

„Otevření sběrného dvora přineslo městu snížení počtu černých 
skládek v okolí města, město je celkově čistší, u popelnic se nepo-
valují velké odpady a na skládku se vyveze méně odpadů,“ hodnotí 
projekt Zdeněk Hajník.

„Černých skládek nám opravdu ubylo, jsme rádi za každý odpad, 
který místo v  lese skončí ve sběrném dvoře,“ potvrzuje správcova 
slova Pavel Ounický.
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Sběrný dvůr slouží občanům, mnoho občanů jej využívá a mnoho 
z nich má určitě dobrý pocit z toho, že dělají něco pro přírodu, pro 
životní prostředí, a proto i pro sebe.

„Líbí se mi i vzhledově. Je to jednoduchý prostor s kontejnery 
téměř v centru města a vypadá dobře,“ podotýká Pavel Ounický ke 
sběrnému dvoru, který v Blatné vybudovala společnost Strabag.
Kompostárna

K  realizaci blatenských projektů dovedla vedení města i nová 
legislativa, která nařizuje, aby se nakládání s odpady efektivně a bez 
prodlev řešilo.

„Navíc skládka je naše a není nafukovací, takže rozhodně bylo 
i v zájmu města, abychom množství komunálního odpadu snižovali,“ 
přibližuje Pavel Ounický.

Na zmíněné skládce v několik kilometrů vzdálených Němčicích to-
tiž před vybudováním sběrného dvora a kompostárny končila většina 
městského odpadu a právě u ní byla z dotace Operačního programu 
Životní prostředí vybudována i městská kompostárna.

Ta je tvořena nepropustnou betonovou plochou o rozměrech 30 
x 16 metrů a pod ní je pro další zabezpečení nepropustná fólie vy-
sokohustotního polyetylenu (PEHD) o síle jednoho milimetru. Celá 
plochá má mírný spád a ve spodní části kompostárny je umístěna 
záchytná šachta, která ústí do záchytné jímky, čímž je celá stavba 
vodohospodářsky zajištěna.

Kompostárna pojme 300 tun zeleného odpadu. Předmětem pro-
jektu bylo zakoupení technologického vybavení kompostárny: váhy 
s váhovnou, traktorového stroje, čelního nakladače, štěpkovače dřevní 
hmoty a překopávače kompostu.

„Kompostárna má svůj obrovský přínos v  tom, že nám snižuje 
množství odpadu ukládaného na skládku,“ oceňuje Pavel Ounický. 
S lítostí však dodává, že k dalšímu využití, třeba pro městskou zeleň, 
není vzniklý kompost bohužel určen. „Normy jsou přísné, přestože 
je to z mého pohledu kvalitní kompost. Úplně nazmar však nepřijde, 
používá se na překryv skládky při její rekultivaci,“ vysvětluje.

Kompostárna – projekt v číslech
Celkové náklady:   3 271 255 Kč
Celkové uznatelné náklady:   3 241 505 Kč
Celková výše podpory:    2 755 279 Kč
Konec skládek v Čechách?

Letos skončila udržitelnost projektů fi nancovaných z dotace OPŽP, 
ale město se zaměřuje dále do budoucnosti. „Město má samozřejmě 
nějaký strategický plán, vizi, kam bychom se v budoucnu chtěli 
ubírat a dostat,“ říká Pavel Ounický. „K  tomu jsme přihlíželi i při 
vypracovávání projektů fi nancovaných z dotací OPŽP.“ Zatím ještě 
neví, co budoucnost přinese. Je možné, že to bude konec skládek. 
Co by v takovém případě dělali? „Mluví se o spalovnách, ale zatím 
nikdo nic s určitostí neví,“ krčí rameny Pavel Ounický.

„My jsme malá obec, spalovnu bychom u nás jistojistě nebudovali, 
museli bychom se k někomu přidat. Zatím tedy nevíme, co nás čeká, 
ale je jasné, že řešit to musíme. Dáváme odpad do země, kde ještě 
dlouho poté zůstává, a  technologie spalování se dnes vyvíjejí tak 
rychle, že spalování nemusí být vůbec špatná myšlenka,“ uvažuje 
blatenský místostarosta.
Zateplená a pěkná škola

Nejen na sběrný dvůr získalo městečko Blatná dotace z Operačního 
programu Životní prostředí. Podporu z programu použilo i na zatep-

lení fasády Základní 
školy T. G. Masaryka. 
Stárnoucí budova při-
tom potřebovala i další 
výraznější opravy.

„Zateplením jsme ji 
zhodnotili a podstatně 
jsme tím také snížili 
náklady na energie,“ 
popisuje blatenský 
místostarosta Pavel 
Ounický. Důležité bylo i to, že škola, která stojí na rušné hlavní třídě, 
v rámci zateplování dostala nová okna, a tak získala mnohem lepší 
zvukovou izolaci. Celkové náklady na zateplení a rekonstrukci školy 
činily bezmála 12 milionů korun, z OPŽP město získalo 6 181 322 
korun.
Zdroj: Časopis Priorita, číslo 1/ leden 2015
(http://www.opzp.cz/sekce/359/casopis-priorita/)
Investice ve městě Blatná na letošní rok

Odbor majetku investic a rozvoje MěÚ Blatná (OMIR) informuje 
o akcích a  jejich termínech, které se budou realizovat v  letošním 
roce dle schváleného rozpočtu města. Na základě výběrových řízení 
bude provádět fi rma Strabag, a. s. pokládku fi nálních vrstev živice 
v průběhu měsíce května v ul. Lipová (úsek od ul. Buzická po ul. Na 
Blýskavkách), dále fi rma Znakon, a.  s. provede výspravu výtluků 
komunikací po městě od poloviny dubna do konce května s tím, že 
je nutné počítat s dopravními omezeními, kdy některé úseky budou 
řízeny pověřenými pracovníky zhotovitele. V březnu „zmizí“ z ma-
riánského sloupu na nám. Míru socha Panny Marie. Její kopii, která 
bude osazena zpět na mariánský sloup do konce října, zhotoví sochař 
MgA. Jan Korecký z božanovského pískovce. Sejmutý originál sochy, 
bude zrestaurován a umístěn na určené místo v ambitu v Domově 
pro seniory v Blatné.

Obnova fasády ZŠ J. A. Komenského, její poslední etapa (tělocvična 
a část fasády ve dvorním traktu), bude realizována v průběhu letních 
prázdnin. Též poslední etapa výměny teplovodního potrubí v sídlišti 
Nad Lomnicí proběhne v letních měsících a to v úseku za domy č. p. 
1255 a 1256.

V ulici V Podzámčí bude v průběhu měsíce května realizována 
fi rmou ČKV Praha sanace kanalizační stoky DN 600 z betonu bez-
výkopovou technologií bezešvým rukávcem vč. napojení stávajících 
přípojek. S touto akcí budou spojena jistá dopravní omezení.

Ve vodárně v Bezdědovicích, která slouží jako záložní zdroj, dojde 
k výměně doslouženého potrubí vč. výměny čerpadla pitné vody.

Technické služby jako každoročně budou provádět opravy chod-
níků. V letošním roce to budou chodníky v ul. Palackého, Písecká, 
Zahradnická a po stavebním povolení i chodník v ul. Nad Vdovečkem 
a v ul. Hálova.

O dalších investičních akcích města bude OMIR v druhé polovi-
ně roku opět informovat. V případě jakýchkoliv informací ohledně 
investic se obracejte na e-mail blovsky@mesto-blatna.cz nebo na 
tel. 383 416 130.

Jaroslav Blovský, vedoucí OMIR
Snížení ceny předplacených parkovacích karet

Rada města Blatná schválila na svém zasedání dne 23. 02. 2015 
snížení ceny předplacených parkovacích karet, které umožňují stání 
ve zpoplatněné zóně (nám. Míru, tř. J. P. Koubka a část nám. J. A. 
Komenského) bez nutnosti kupování jednotlivých parkovacích lístků 
v automatu. S účinností od 1. března se cena roční parkovací karty 
snižuje z dosavadních 2 500 na 2 000 Kč, cena půlroční karty pak 
z 1 300 na 1 100 Kč. Důvodem snížení ceny, které doporučila i do-
pravní komise, je zatraktivnění této alternativy placení parkovného, 
zejména pro občany bydlící nebo podnikající v centru města. Nová 
výše ceny byla stanovena tak, aby byla současně zachována regu-
lační funkce, která byla hlavním důvodem pro zavedení zpoplatnění 
parkování v centru města.                                     (pokrač. na str. 6)
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Zprávy z radnice (dokončení ze str. 5)
Ostatní podmínky pro zakoupení předplacených karet zůstávají 

nezměněny, tj. k  artu si mohou zakoupit vlastníci/provozovatelé vo-
zidel, kteří mají v Blatné trvalý pobyt nebo podnikatelé a právnické 
osoby, které mají v Blatné místo podnikání, sídlo nebo provozovnu. 
Parkovací kartu je z  legislativních důvodů možné vydat pouze pro 
konkrétní vozidlo. K žádosti o vydání parkovací karty, která se podává 
na odboru dopravy, je nutné doložit doklad, který prokazuje trvalý 
pobyt, místo podnikání, sídlo fi rmy nebo provozovnu (občanský prů-
kaz, živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku apod.) a technický 
průkaz vozidla, kde musí být žadatel zapsán jako jeho vlastník nebo 
alespoň jako provozovatel.

Podrobnosti o podmínkách parkování ve zpoplatněné zóně a způ-
sob uhrazení poplatku jsou uvedeny v Provozním řádu placených par-
kovišť, který je k dispozici na webu Města Blatná, pod záložkou: http://
www.mesto-blatna.cz/urad/dokumenty-meu/jina-opatreni-mesta/

Ing. Jan Valášek, vedoucí OD

Z p r á v y
T S  B l a t n á

Zemřelí – únor
Vůjtěch Oldřich, Smetanova Lhota, nar. 1932, úmrtí 1. 2. 2015
Sýkora Jan, Hvožďany, nar. 1939, úmrtí 1. 2. 2015
Cmunt Jiří, Blatná, nar. 1935, úmrtí 3. 2. 2015
Kolek Josef, Lom, nar. 1974, úmrtí 5. 2. 2015
Ištok Milan, Blatná, nar. 1952, úmrtí 9. 2. 2015
Kubát Augustin, Mačkov, nar. 1929, úmrtí 10. 2. 2015
Mašík Bohumil, Lnáře, nar. 1924, úmrtí 10. 2. 2015
Štěrbová Věra, Volenice, nar. 1936, úmrtí 12. 2. 2015
Antony Milan, Kocelovice, nar. 1942, úmrtí 13. 2. 2015
Hochmuth Ladislav, Blatná, nar. 1933, úmrtí 14. 2. 2015
Mráz Pavel, Hudčice, nar. 1969, úmrtí 24. 2. 2015
Behenský Karel, Leletice, nar. 1928, úmrtí 26. 2. 2015

Rozšíření veřejného osvětlení
V průběhu února bylo na úseku údržby veřejného osvětlení prove-

deno rozšíření veřejného osvětlení na sídlišti Nad Lomnicí.
Rozšíření bylo provedeno v lokalitě parkovacích stání tím, že k par-

kovišti byl přidán nový sloup s koncovým svítidlem a bylo uloženo 
nové kabelové vedení v délce cca 30 metrů.

Věříme, že tato akce přispěje nejen k větší bezpečnosti v nočních 
hodinách v této lokalitě.

Níže přikládáme fotografi e z prováděných prací.

Sbírka pro dětská oddělení v nemocnici Motol, pro dětské odd. 
Strakonice, Dětské Centrum Strakonice 

 
Kup, ochutnej a udělej dobrý skutek! 

Zakoupením pečiva uděláte radost sobě i vážně nemocným dětem! 
Charitativní akce proběhne na maškarním plese SRPDŠ 14. března 2015 od 14,00 hodin v KD Lnáře 

Kup, ochutnej a udělej dobrý 
skutek!
Charitativní akce ZŠ Lnáře

Naše škola se každoročně zapojuje do mnoha charitativních akcí. 
Jednou z nich je prodej sladkého pečiva v rámci dětského maškar-
ního plesu, který letos pořádá SRPDŠ při naší škole dne 14. 3. 2015 
od 14,00 hod v KD Lnáře. Hodné maminky našich žáků napečou 
dobroty a žáci je poté prodávají za symbolické ceny během konání 
plesu. Výtěžek putuje na dobrou věc. V prvním ročníku jsme peníze 
posílali mezinárodnímu fondu Unicef, během dalších dvou let jsme 
podporovali malou Kristýnku, které jsme přispěli na rehabilitační 
lázně a letos míříme přímo do Blatné, odkud pochází jedna neuvě-
řitelná osůbka, křestním jménem Monička. Přestože se v její rodině 
objevila ta nejzákeřnější nemoc, ona se přesto rozhodla pomáhat 
i ostatním. Shání pro malé pacienty fi nance, pořádá sbírky oblečení 
a hraček, organizuje aukce, jejichž výtěžek jde také na malé vážně 
nemocné děti. Proto i my chceme přispět. Malá radost taky radost!

Mgr. Zdeňka Jestřábová, učitelka ZŠ Lnáře
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Populární seriál „Ordinace v růžové zahradě“ možná ovlivnil 
dětský karneval v Buzicích. Dort vyhrála zdravotní sestřička

Buzice - Oblíbený seriál „Ordinace v rů-
žové zahradě“ zřejmě ovlivňuje veřejnost 
víc, než by se mohlo zdát. A asi to platilo i na 
velkolepém dětském maškarním karnevalu, 
který se uskutečnil v  sobotu 14. února na 
půdě buzické hospůdky „U Čiláka“. Hlavní 
cenu za nejlepší masku – dort ve tvaru lví 
hlavy- si totiž odnesla čtyřletá Elizabeth 
Kovářová ze Sedlice, převlečená za zdravotní 
sestřičku.

Ale hlavním důvodem triumfu malé slečny 
byla především nápaditost, fantazie a půvab, 
které její pečlivá maminka dokázala dovedně 
skloubit a promítnout do tohoto vítězného 
kostýmku. Nic neponechala náhodě. „Če-
pičku jsme vyrobili doma, ostatní doplňky 
se zakoupily v Second handu a poupravily,“ 
uvedla paní Kovářová, která neskrývala, že 
má z úspěchu dcery velkou radost, „Ještě 
nikdy jsme na maškarním bále nevyhrály. A i 
dnes tu byla těžká konkurence, takže jsme se 
neodvážily ani doufat v takovou přízeň poro-
ty.“ Elizabeth Kovářová s tatínkem nechyběly 
ani na loňském karnevalu v Buzicích. Tehdy 
se ale v přestrojení za berušku rozkošné 

sedlické kvítko výrazněji neprosadilo. „Na 
dětské maškarní bály chodíme samozřejmě 
i u nás doma v Sedlici a jezdíme do Blatné ,“ 
dodal ještě tatínek Martin Kovář. 

Na dětské veselici „U Čiláka“, kde vy-
hrazený prostor zaplnilo na pětadvacet 
školáků i předškoláků, byla k  vidění řada 
dalších roztomilých drobečků. Někteří se 
pochopitelně i trochu styděli před pořada-
teli a staršími dětmi. Jako například Adam 
Ounický z Blatné v pirátském oblečku, kte-
rému byly v době průběhu maškarního bálu 
tři roky a tři měsíce. „Je to jeho premiéra,“ 
usmíval se tatínek Pavel, „Snažili jsme se ho 
pěkně vyšňořit- dílem se něco koupilo, dílem 
se něco ušilo doma.“ Ale malý Adámek se 
přece jen postupem času „otřepal“ a zapojil 
se i do připravených soutěží. Kupříkladu 
při podlézání lana „strčil do kapsy“ většinu 
ostatních masek.

Bez her a soutěží se samozřejmě žádný 
pořádný dětský karneval neobejde. V Buzi-
cích to platí dvojnásobně. Nejprve si dvojice 
soutěžících vyzkoušely, jaké to je tancovat 

s balónkem mezi čely. Komu balónek uletěl, 
musel pochopitelně z kola ven. Ale nikdo 
neprodělal, protože sladké a věcné odměny 
získávali v průběhu veselého odpoledne „U 
Čiláka“ všichni bez výjimky.

Dva nejzdatnější páry si vedle cen vy-
soutěžily možnost mít jednu disciplínu jen a 
jen pro sebe. A sice prokousávat se ze čtyř 
stran obřím koláčem, který pro tuto příleži-
tost zdarma nechal upéci pekař Josef Vrána 
z Blatné, ke středu, kam majitel hospůdky 
Petr Samec umístil padesátikorunu ze své 
tržby. Vítěz si samozřejmě minci ponechal a 
navíc byl ještě odměněn mimořádnou prémií.

Nemohla chybět ani populární „stoličko-
vá“ a na své si děti přišly při již zmíněném 
podlézání pod lanem. Některé pohádkové 
postavičky se v zápalu hry dokázaly takřka 
„vsublimovat“. A jako zlatý hřeb karnevalu 
naservíroval Petr Samec svým svěřencům 
„mašinku“ a v  čele živého řetězu prosupěl 
všemi vchody a východy.

Vyhodnotit tři nejlepší masky nebylo pro 
nestrannou porotu vůbec jednoduchým úko-
lem. Po dlouhých rozpravách se nakonec po-
rotci rozhodli zohlednit domácí ruční výrobu 
kostýmů a aktivitu jednotlivých návštěvníků 
v průběhu celého maškarního bálu a rozhodli 
takto: Druhé místo přiřkli tzv. „Šílené krávě“ 
a třetí kočičce. Paní domácí Marie Samcová, 
dobrá duše podniku, jim upekla každému 
výtečný domácí štrúdl.

Určitě ale byly všechny masky moc a 
moc hezké, jenže stupně vítězů jsou urče-
ny jen pro trio hvězd. Nicméně všichni ti 
malí piráti, čarodějnice, princezny, dráček 
„Mráček“, smrťák, batman, rytíř, policista, 
zlatovláska si na chudou nadílku rozhodně 
stěžovat nemohli.

A to díky všem sponzorům, kteří dětský 
karneval „U Čiláka“ podpořili. Byli to: LE-

IFHEIT Blatná, Textil „Pod věží“ Blatná, 
Papírnictví- Tomášková Blatná, Květinář-
ství- Šourková Blatná, Jiří Vetešník- Blatná, 
Drogerie Blovský- Blatná, Svět dětí a sportu 
Blatná, Prodejna „Zdravé výživy“ Blatná, 
Prodejna „Rozmarýna“- paní Maňasková 
Blatná, Květinářství- paní Vítková Blatná, 
Textilní galanterie- Drahomíra Cihlová Blat-
ná, Stavebniny „Pod rybníkem Pustý“ Blatná 
a Hospoda „U Čiláka“ Buzice.

Poznámka: Sám organizátor dětského 
karnevalu v Buzicích Petr Samec jde vždycky 
dětem příkladem a nezkazí žádnou legraci. 
Loni se převlékl za známou večerníčkovou 
postavu pana Krbce, předloni ohromil a po-
bavil dětské návštěvníky kostýmem havajské 
tanečnice. Letos také neměl chybu- šel za 
čuníka obecného nebo chcete- li za pana 
prasátko.

Vladimír Šavrda

Vybraní jedinci se pracně prokousávali
k padesátikoruně.

Pořadatel Petr Samec se tentokrát proměnil 
v pana čuníka.

Elizabet Kovářová si dort za nejlepší masku 
opravdu zasloužila.

POZVÁNKA
Turistický klub BLAMIŠ zve všechny, 

kdo mají rádi Jižní Čechy a  spisovatele 
Ladislava Stehlíka na zahájení putování 
Po stopách Ladislava Stehlíka Zemí za-
myšlenou dne 28. 3. 2015. První etapa 
povede z Bělčic kolem rybníku Luh před 
Újezdcem do Záhrobí. Odtud na Vratečín 
a zpět do Bělčic. Délka trasy je 12 kilome-
trů. Sraz účastníků bude na žst. Bělčice 
do 9 hodin.
Vlakové spojení:

Strakonice - Bělčice  7,09 - 8,30
Bělčice - Strakonice  15,37 - 16,45
   17,37 - 18,45
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Masopustní veselice ve Lnářích posilňuje transfuze mladé krve
Lnáře - Malá strana, Topič, hlavní ulice vedoucí od Obecního 

úřadu k hotelu „Na Panské“, pak hezky svižně k lesáckým bytovkám, 
panelákům a konečná v prostorách hostince „Přístav“. Tak tohle je 
každoroční trasa masopustních průvodů ve Lnářích. Nic se na tom ne-
změnilo ani letošního 14. února, kdy se před domem zdejší starostky  
paní Stanislavy Maškové shromáždil dav 44 maškar, aby ústy Pavla 
Novosada v kostýmu Číňana požádal formálně o udělení povolení 
k volnému pohybu po obci.

Této organizované taškařice se opětovně zúčastnili i přespolní 
jedinci ze Tchořovic, Zahorčic, Kasejovic. Řady nápaditě vymódě-
ných postav posílil dokonce i manželský pár až z Újezdce. Průvod 
provázeli muzikanti z hudebního tělesa „Minimax“, kteří ve Lnářích 
už tak nějak zdomácněli. „Co je potěšitelné, do této akce se čím dál 
tím početněji zapojují mladí lidé,“ podotkl předseda pořádající složky 

TJ Sokol Lnáře pan Václav Krejčí. Letos kvůli zdravotním problémům 
předal výjimečně žezlo velkého vůdce právě panu Pavlu Novosadovi. 
Pochvaluje si také, že v mateřské obci funguje převážně domácí výro-
ba masek a kostýmů. „A jak jsou tady pohostinní a štědří obyvatelé!,“ 
vynáší do nebes své spoluobčany, „U každého stavení je připravena 
fůra jídla a pití. Doslova nám přetékají i koše na káře!“

Václav Krejčí pamatuje začátky novodobých masopustních veselic 
někdy okolo roku 1975. „Ovšem před rokem 1989 se chodilo nepra-
videlně - podle toho, jaká byla nálada. Po roce 1990 se pak tahle 
tradice, udržovaná dobrovolnými hasiči, myslivci a  členy Sokola, 
uložila takříkajíc „k ledu“. TJ Sokol Lnáře ji pak oživil před třinácti 
lety a počet masek se od té doby pohybuje pravidelně okolo padesáti, 
což je velice slušné,“ soudí Václav Krejčí.

Skladba letošního masopustního průvodu byla opět pestrá - nechy-
běli kominíci, sedmero trpaslíků se spanilou Sněhurkou, Krakonoš, 
Arabové, Číňani, obří mravenci atd.                         Vladimír Šavrda

Zástupce „čínské komunity“ ve Lnářích žádá starostku obce o povolení 
k volnému pohybu maškar.

Společná fotografi e účastníků masopustního průvodu.

NOVÉ KONTEJNERY V BLATNÉ
Nová sběrná místa

Před závěrem loňského roku bylo pořízeno několik nových 
kontejnerů na tříděný odpad – plast, papír, sklo a nově také kovy 
a elektrozařízení. V souvislosti s tím byla v ulici Paštická (za vý-
jezdem z fi rmy Vishay) a v ulici Dlouhá (Vinice) vybudována nová 
sběrná místa, kde jsou umístěné kontejnery na papír a plasty.

Kovy
V ulici Nad Vdovečkem (Vinice u prodejny) byl umístěn kon-

tejner na kovy. Do tohoto světle šedého kontejneru s označením 
,,kovový odpad“, patří kromě drobných kovových předmětů také 
např. plechovky od nápojů, plechovky od různých druhů konzerv 
i hliníkové vaničky od paštik apod. Nepatří sem žádné jiné ma-
teriály kromě kovů!

Obsluhu tohoto kontejneru zajišťují Technické služby města 
Blatné, s.r.o.

Elektrozařízení
V ulici Nad Vdovečkem a na sídlišti Nad Lomnicí byly umístěny 

dva červené kontejnery označené nápisem ,,MALÉ ELEKTRO-
SPOTŘEBIČE“. Do těchto nových kontejnerů, které pro občany 
upravily technické služby, mohou občané vhazovat vysloužilé malé 
spotřebiče, kvůli kterým může být ,,nepohodlné“ vážit cestu na 
sběrný dvůr. Lze sem odkládat také použitá CD a DVD nosiče.

O vyprazdňování těchto kontejnerů se postarají technické 
služby a společně s ostatními elektrospotřebiči ze sběrného dvora 
je budou odevzdávat fi rmě Otava a.s., která v Blatné dlouhodobě 
zajišťuje odvoz odevzdaných elektrozařízení k dalšímu využití.

Město Blatná je také účastníkem projektu Sbírej-toner, který 
již od roku 2009 organizuje občanské sdružení AKTIPO. Výtěžek 
za zpětně odebrané tonery jde na charitativní účely. Na použité 
tonery lze využít boxu umístěného za vchodovými dveřmi do 
budovy MěÚ č. 1520 (naproti Domovu pro seiory).

Obr. č. 1: Nové kontejnery ,,malé elektrospotřebiče“ a ,,kovový odpad“.
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PRÁVA  
A VÝSADY  

MMĚSTA BLATNÉ 
 

ččtvrtek  

19. března 22015 17 000 

BBlatná ––  prrojekční sál prodejny M KO
VVstupné 50,--  KKč, členové Klubu přátel Blatenska zd

000
KKKKKKKKOOOOOO   

ššku   

VVladimíra Červe yy  

P O Z V Á N K A 
N A 

V E L I K O N O  N Í 
                 V Ý S T A V U 
                   
 
                                    SRPDŠ p i ZŠ TGM Blatná 
                              Vás srde n  zve na prodejní výstavu 
                            prací žák  naší školy, která se uskute ní 
                      ve tvrtek  26. 3. 2015 
                       a v pátek   27. 3. 2015 

     vždy od 9,00 hod. do 16,00 hod. 
     v ZŠ TGM Blatná 

 
   Výstava bude zahájena 26. 3. 2015 v 9,00 hod. 

   vystoupením d tí z II. B a kytarového kroužku. 
     

 
 
 
 
 
 
 
 

      T ŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠT VU. 

BLATENSKÁ RYBA
AKCE BŘEZEN 2015
PRODEJNA
Areál sádek, naproti PENNY

Ryby mražené:
PSTRUH (bal. 2 ks) - 500 g 69,50/ks
KAPR fi let prořezaný mr. 195,–/kg
PANGASIUS mr. 74,50/kg
LOSOS celý mr. cca 1 kg 125,–/kg
Ryby uzené:
HEJK 17,50/100 g
MAKRELA 11,90/100 g
PSTRUH 19,50/100 g
Drůbež mražená:
FARMÁŘSKÉ KUŘE cca 2,5 kg 92,50/kg
HUSA bez drobů 3,8 kg 84,90/kg
KACHNA bez drobů 2,1 kg CZ 79,50/kg
Kuřecí čtvrtě 10 kg 39,50/kg
Kuřecí stehenní řízek (balení 2 kg) 89,90/kg
Ovoce a zelenina:
Jahody mr. – balení 2,5 kg 49,50/kg
Meruňky mr. – balení 2,5 kg 39,50/kg
Zelenina s kukuřicí 350 g 10,90/ks
Zelenina polévková 350 g 9,90/ks
Ostatní:
SÝR EIDAM 30%, cca 2 kg 105,–/kg
Hranolky 6*6 balení 2,5 kg 24,50/kg
Kořenící směsi 45,–/ks
Zmrzlina čokoláda, jahoda - 1litr 32,50/l

Uvedené ceny s DPH.
Akce platí do vyprodání zásob.

Akce-Hospoda 
U Datla jaro 2015

21. 3. Záviš-Koncert pro plnole-
té v plnoleté Hospodě U Datla
celý víkend oslava 18tého vý-
ročí hospody.

28.   3.  Zutro+OTK+
Unkilled Worker

4. 4. Poletíme?
Začátky ve 20.00

Program na březen 2015
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, Ry-
bičky, hejbejte se!)
ČT: 8:30 – 11:30 Setkávání rodičů/pra-
rodičů
Vítána jsou vícerčata
odpoledne:
Pondělí: 14:30 – 15:30
Výtvarný kroužek paní Vydrové pro děti 
z 1. až 3.tříd
Pondělí: 15:30 – 16:30
 Šikovné ploutvičky – výtvarný kroužek 
pro děti od 4 let
Úterý: 15:00 – 15:45 a 15:45 – 16:30
Veselé pískání – hra na zobcovou fl ét-
nu, nácvik správného dýchání pro děti 
od 3 let
Čtvrtek: 17:00 – 20:00 od 5. 3.
STOB -kurz snižování nadváhy
- zájemci se mohou hlásit přímo v MC 
nebo mailem: mckaprik@seznam.cz
Program na pondělky a středy
2. 3. - Krabička
4. 3. - Červík
9. 3. - Zebra
11. 3. - Košíček
16. 3. - Svačinka
18. 3. - Zajíček
23. 3. -Slepička
25. 3. - Ovečka + individuální logoped.  
            konzultace s PaedDr. B.Kotyzovou
30. 3. - Šatičky



Ročník 26 (36) Blatná 6. března 2015 Číslo 4 / strana 10Číslo 4 / strana 10 Blatná 6. března 2015 Ročník 26 (36)

Kulturní  kalendář��

7. 3. SOBOTA | 21:00 |
NEVER BEEN 2 JAMAICA | 
MANILLA JOE
Koncert kapel
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

10. 3. ÚTERÝ | 19:00 |
HALLO RAGTIMES, HALLO 
SCOTT JOPLIN
Koncert KPH
Zámek Blatná, Starý palác

Slavná díla Sco	a Joplina a dalších v 
rytmu ragtime zahrají na klavír Tomáš 
Impellizzeri a na housle Ondřej Kvita. 
Zpěvem doprovodí Doris Lamošová. 
Ragtime je osobitý a specifický způ-
sob klavírní hry, který je považován 
za poslední mezistupeň mezi tradiční 
černošskou lidovou hudbou a jazzem. 
Jednoduše jednoduchý způsob, jak 
pohodově přivítat přicházející jaro!
Předprodej: infocentrum, recepce 
Městského muzea, www.ckvb.cz
Vstupné: 120/80 Kč (plná cena/stu-
dent, senior, ZTP), 20 Kč pro žáky ZUŠ 
Blatná

13. + 14. 3.   
PÁTEK | 15:00 - 18:00 | 
SOBOTA | 8:00 - 16:00 |
SEMINOLE PATCHWORK
Pořadatel a místo konání
DDM Blatná

14. 3. SOBOTA | 19:00 |
Jaan Tä�e: KAŽDÝ DEN 
ŠŤASTNÝ DEN!
Spolek divadelních ochotníků v Blatné
Divadelní sál, Sokolovna
Spolek divadelních ochotníků v Blat-
né vás zve na komedii o velkém zvratu 
v jednom unaveném 
manželství.

14. 3. SOBOTA | 21:00 |
DESABURA
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

15. 3. NEDĚLE | 15:00 |
NEDĚLNÍ POHÁDKY PRO DĚTI
CIRKUS ŽEBŘÍK
Jak se budí země
Starý palác, zámek Blatná

18. 3. STŘEDA | 10:00 |
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ BLATNÁ
Sál ZUŠ Blatná
Koncert pro žáky základních škol.

19. 3. ČTVRTEK | 17:00 |
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ BLATNÁ
Sál ZUŠ Blatná
Koncert pro veřejnost.

20. 3. PÁTEK | 19:00 |
NÁVŠTĚVY U PANA GREENA
Městská divadla pražská
Představení v rámci Divadelního před-
platné
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Stanislav Zindulka a Matěj Hádek v 
legračním, ale dojemném příběhu o 
lásce a odpuštění. 
Náhodná automobilová nehoda přivá-
dí do styku dva muže, kteří by se jinak 
nikdy nesetkali, a navždy změní jejich 
život. Rozdělují je dvě generace, a co 
začíná jako komedie kontrastu kultur, 
se vyvíjí ve vyhrocený příběh o riziku 
osamělosti, předsudků a netolerance. 
Jak týdny plynou, vytváří se přátelství, 
prověřují se lidské vztahy a odhalují 
tajemství…
Předprodej: infocentrum, recepce 
Městského muzea a na www.ckvb.cz
Vstupenky: 
1. - 10. řada – 250/200 Kč (plná cena/
studenti, děti, senioři, ZTP)
11 .- 20. řada – 200/150 Kč (plná cena/
studenti, děti, senioři, ZTP)

Žáci a studenti základních a středních 
škol v Blatné mají možnost zakoupení 
lístku za 50 Kč na místě v den předsta-
vení. Pokladna otevřena od 18:00.

22. 3. NEDĚLE | 15:00 |
NEDĚLNÍ POHÁDKY PRO DĚTI
DIVADLO KASPERLE
Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili 
Velikonoce
Starý palác, zámek Blatná

6. 3. PÁTEK | 20:00 |
VETŘELEC | Director‘s cut
První část jedné z nejpopulárnějších 
ság v historii science fiction
Sci-Fi / Horor v původním znění s titul-
ky | USA / Velká Británie 1979 | 116 min 
| Nevhodný mládeži do 12 let | 100 Kč

8. 3. NEDĚLE | 15:00 |
ZVONILKA A TVOR NETVOR
Animovaný v českém znění | USA 2015 | 
Mládeži přístupný | 76 min | 120/100 Kč

11. 3. STŘEDA | 19:00 |
AMERICKÝ SNIPER
Životopisný / akční / drama / válečný 
v původním znění s titulky | USA 2014 
| Nevhodný mládeži do 12 let | 133 min 
| 100 Kč

13. 3. PÁTEK | 20:00 |
KOBRY A UŽOVKY
Drama v původním znění | ČR 2015 | 
Nevhodný mládeži do 15 let | 111 min 
| 120 Kč

18. 3. STŘEDA | 19:00 |
GHOUL
Thriller v původním znění s titulky | ČR 
2015 | Nevhodný mládeži do 15 let | 86 
min | 110 Kč

BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY
Po celý měsíc REGISTRACE NOVÝCH 
ČTENÁŘŮ NA ROK ZDRAMA
KNIŽNÍ PŘÁNÍ DO KRABIČKY – napište 
nám, jaké knihy byste v knihovně rádi 
našli

17. 3. ÚTERÝ | 14:00 – 18:00 |
ČTEME, PLETEME … A VYRÁ-
BÍME KOČIČKU
Městská knihovna Blatná

 Kino

 Akce

 Knihovna
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Klubovna, KCAŽ 
Posláním Adiktologické poradny PRE-
VENT  je pomáhat lidem, kteří hledají 
řešení obtíží spojených se závislostním 
chováním. Kontakt: Bc. Tomáš Brejcha, 
tel.: 725 373 863. 

OD 1. LEDNA 2015 NOVÁ OTEVÍRACÍ 
DOBA MĚSTSKÉHO MUZEA BLATNÁ: 
ÚT – NE | 10:00 - 17:00 |
KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI VSTUP 
DO MUZEA ZDARMA

10. 2. – 12. 4. 
ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
KNIHA
Městské muzeum Blatná
Špalíček kramářských písní, Bible be-
nátská z roku 1506, jedna z prvních 
českých tištěných knih, Chronicon Mar-
timiani, a knižní vazby od starověkých 
svitků, přes koptské, gotické a renesanč-
ní vazby až k současným knihařským 
trendům.  Tyto unikátní historické tisky 
ze sbírky muzea a historické ručně šité 
knižní vazby si můžete prohlédnout na 
výstavě věnované knize a restaurování 
knihy. Výstava vznikla ve spolupráci s 
VOŠ grafickou a SPŠ grafickou v Praze.

DOPROVODNÝ PROGRAM K 
VÝSTAVĚ PRO VEŘEJNOST:
19. 3. | 17:00 |

ZNOVUZROZENÍ BIBLE 
BENÁTSKÉ
Městské muzeum Blatná 
Přednáška Bc. Milany Vanišové, ve-
doucí oddělení Konzervátorství a re-
staurátorství SOŠ grafické a Střední 
průmyslové školy grafické v Praze, 
která přiblíží proces restaurování Bible 
benátské z roku 1506, která je kleno-
tem sbírky Městského muzea v Blatné.

Omlouváme se za překlep, ke kterému 
došlo v kulturním kalendáři na měsíc bře-
zen. Věřte, že jste srdečně zváni na kulturu 
v roce 2015, nikoliv v roce 2014 

ODDĚLENÍ PRO DĚTI
Každý měsíc je pro čtenáře v dětské 
knihovně připravena křížovka, kterou 
si mohou vyluštit. Vždy na konci měsí-
ce proběhne slosování a ze správných 
odpovědí vylosovaný výherce dostane 
malou odměnu.

7. 3. SOBOTA | 18:00 |
BIG BAND HRÁDEK
Velký sál + kavárna, KCAŽ
K poslechu i tanci zazní známé swin-
gové melodie v podání Hrádeckého 
Big Bandu. Na programu budou sklad-
by Glenna Millera, Counta Basieho, 
Franka Sinatry a dalších velikánu 
swingu a jazzu.
Vstup: 100/60 Kč (plná cena/ZTP, se-
nioři)

11. 3. STŘEDA | 17:00 |
HUDEBNÍ VEČER K POSLECHU 
I TANCI V RYTMU SWINGU
Kavárna, KCAŽ
Čaje o páté v rytmu swingu 40. a 50. 
let. Originální nahrávky uvádí Václav 
Bartoš.
Vstup volný.

12. 3. ČTVRTEK | 18:00 |
ATELIÉR: ŠPERKOVÁNÍ
Suterén, KCAŽ
Výroba originálních šperků s lektorkou 
Eliškou Houzimovou. Tentokrát tech-
nikou drátkování.
Kurzovné: 100n Kč/2hod. V případě zá-
jmu se hlaste na: 603 395 160

18. 3. STŘEDA | 18:00 |
CESTOPIS: POTÁPĚNÍ V JIŽ-
NÍM THAJSKU
Kavárna, KCAŽ
Další část volného cyklu vyprávění 
Mgr. Josefa Šindeláře, tentokrát o ži-
votě pod hladinou Andamanského 
moře. Doplněno originálním filmem 
autora.
Vstup volný

19. 3. ČTVRTEK | 18:00 |
ATELIÉR: ŘEZBÁŘSTVÍ KROK 
ZA KROKEM
Suterén, KCAŽ
Řezbář Lukáš Marek vás seznámí s 
tajemstvím tohoto starého řemesla a 
vyzkoušíte si sami něco vyřezat. Kur-
zovné: 100 Kč/2 hod. V případě zájmu 
se hlaste na: 603 395 160

22. 3. NEDĚLE | 17:00 |
ODPOLEDNE S DECHOVKOU: 
BABOUCI
Velký sál + kavárna, KCAŽ
Nenechte si ujít vystoupení nejstarší ji-
hočeské dechovky! Tentokrát vám ne-
dělní odpoledne zpříjemní legendární 
BABOUCI.
Vstup: 150/100 Kč (plná cena/po před-
ložení průkazu ZTP)

2. 3. – 31. 3. 
 „OK“ OTEVŘENÁ KAVÁRNA 
| VÝSTAVA | FOTOKLUB BLAFO 
Výstava je přístupná pouze v době 
konání akcí v Komunitním centru

KAŽDÝ ČTVRTEK | 16:00 |
PŘÍPRAVA NA 4. ROČNÍK 
STUDENTSKÉHO DNE
Velká klubovna, KCAŽ
Přípravy na Studentský den jsou v pl-
ném proudu, ale stále máte možnost 
se zapojit a rozhodovat o tom, jaký 
bude letošní program! Schůzky s dob-
rovolníky probíhají pravidelně každý 
čtvrtek. Pro více informací kontaktujte 
mail: huikari@ckvb.cz

ST – ČT
Jazykové konverzace – Klubovna

OD BŘEZNA HLEDÁME NOVÉ LEK-
TORY NA VÝUKU JAZYKŮ, KTERÉ 
NEMÁME V NABÍDCE (ŠPANĚLŠTI-
NA, FRANCOUZŠTINA, …) 
Středa 18:00 ANGLIČTINA
Čtvrtek        17:00 NĚMČINA
  18:00 ČEŠTINA PRO  
  CIZINCE

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 11:00 – 19:00 |
PORADNA PRO RODINU, MAN-
ŽELSTVÍ, MEZILIDSKÉ VZTA-
HY, PSYCHOSOCIÁLNÍ, PRA-
COVNĚ- PROFESNÍ OBLAST A 
OSOBNOSTNÍ ROZVOJ, o.p.s.
Klubovna, KCAŽ Blatná
MPP poskytuje manželům, snouben-
cům, rodinám i jednotlivcům odborné 
sociálně právní a  psychologické pora-
denské služby, pomoc při řešení part-
nerských, rodinných a mezilidských 
vztahů. V případě zájmu kontaktujte 
PhDr. Doležalovou na tel. 724 046 602 
nebo na email:  info@manzelskapo-
radna-strakonice.cz

KAŽDÉ LICHÉ ÚTERÝ 
|  14:00 – 18:00 |
ADIKTOLOGICKÁ PORADNA 
PREVENT

 Něco o(d) nás

 Komunitní centrum
 Výstavy
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sport��
Buzické „Prší“ 
ovládli Fořtové

Buzice - Karetní hra „Prší“ je v buzické 
hospůdce „U Čiláka“ oblíbenou zábavou. Od 
nezávazných „deštíků“ pak už byl před něko-
lika lety jen krůček k tomu zorganizovat první 
turnaj v této lidové taškařici. Turnaj se setkal 
s příznivým ohlasem a tak se pokračovalo dál.

Zatím poslední turnaj v „Prší“ se v Buzi-
cích sehrál v sobotu 7. února. Zpočátku to 
vypadalo, že účast bude tentokrát spíše sym-
bolická. Naštěstí se chmurné vize nenaplnily. 
Nakonec za hráčské stoly usedlo čtyřiadvacet 
„přátel žaludského esa“ - převážně dětí.

Nejhojněji byla zastoupena rodina Fořtů 
z blízkých Skaličan, která vyslala na pomy-
slné „bitevní pole“ čtyři zástupce. Řediteli 
turnaje a majiteli staročeského hostince 
„U Čiláka“ Petru Samcovi se v této souvislosti 
vybavila legendární scéna z neméně legen-
dárního českého fi lmu „Marečku, podejte 
mi pero“, kde třídní učitel Janda na schůzce 
rodinných příslušníků pokročilých studentů 
volá: „Aby se dostalo na všechny - kam až 
sahají Hujerovi?“ A Fořtovi byli nejen počet-
ní - byli také stoprocentně úspěšní. Ještě se 
v historii buzických akcí všeho druhu nestalo, 
aby stupně vítězů ovládli příslušníci jedné 
rodiny. A něco takového se stane / řečeno 
slovy docenta Chocholouška z další perly 
české kinematografi e „Jáchyme, hoď ho do 
stroje“ / maximálně jednou za deset let.

Když tra -
dice - tak tra-
dice. Stalo se 
už železným 
pravidlem, že 
hostinský Petr 
Samec dává 
při této příle-
žitosti „do pla-
cu“ pro vítěze 
velkou sklenici 
utopenců. Tu 

tedy tentokrát 
stiskl v náruči třináctiletý Lukáš Fořt. Z ceny 
měl obrovskou radost: „Tuhle lahůdku spo-
řádáme společně s  tátou. On má utopence 
děsně rád,“ prozradil sympatický šampión, 
který si v Buzicích organizovaně „zakarbanil“ 
podruhé. A i v předchozím turnaji se ocitl na 
bedně - skončil třetí. „Mám řádný domácí 
trénink. Ale kromě prší jiné karetní hry ne-
umím,“ dodal ještě šťastný školák.

Druhé místo a menší balení utopenců 
patřilo po právu Tomáši Fořtovi. Bronzovou 
pozici vybojovala Michala Fořtová. Ale ani 
čtvrtá z rodu Fořtů Jitka si nevedla špatně- 
opanovala osmý „fl ek“.

Nejstarší „karbanicí“ dne se stala Jana 
Sosnová z Týna nad Vltavou. „Škoda, že 

jsem chytla soutěživého ducha až na stará 
kolena,“ smála se po předání cen veselá 
dáma v černém, co měla v turnaji ještě dceru 
a vnuka. Karetních her prý umí víc: „Kanastu, 
žolíky, Černého Petra, Červená bere. Doma 
s dětmi a vnoučaty hrajeme hodně často,“ 
zdůrazňuje svou náklonnost k  „čertovým 
obrázkům“ častá návštěvnice buzického 
„saloonu“, která se tentokrát musela spokojit 
s osmnáctým místem.

Vladimír Šavrda

Paní Jana Sosnová je prý 
náramně soutěživá.

Účastníci buzického turnaje v prší.

90 LET FOTBALU V BLATNÉ
Sobota 27. června 2015, od 9.00 hodin

4. ročník turnaje starších přípravek
,,O POHÁR ROMANA VONÁŠKA‘‘

Sobota 27. června 2015, od 16.00 hodin
TJ BLATNÁ ,,A‘‘ - TJ BLATNÁ (SG)

                     (současný tým)                    (tým hrající KP v letech 2001 až 2003)
 
Sobota 27. června 2015, 18. 00 – 21.00 hodin

POSEZENÍ S HUDBOU
(po celý den dobrovolné vstupné)

Neděle 28. června 2015, od 10.30 hodin
TJ BLATNÁ (ŽENY) - AMFORA PRAHA

(fotbalový tým složený z populárních herců a zpěváků)
(o přestávce zápasu proběhnou soutěže pro děti o zajímavé ceny)

Neděle 28. června 2015, od 14.30 hodin
PŘÁTELSKÁ UTKÁNÍ PŘEDPŘÍPRAVEK A PŘÍPRAVEK TJ BLATNÁ

(po celý den vstupné 50 Kč, děti do 15 let a důchodci zdarma)
(10 % z výtěžku této akce bude věnováno na charitativní účely)

Po oba dny zajištěno občerstvení:
Eda Finěk (klobásy, hamburgery, hranolky aj.),
Kristýna Šlehoferová (točená zmrzlina, ledová tříšť, trdelník aj.),
Salún na stadiónu, a další.

V neděli skákací hrad a obří skluzavka pro děti.

Zveme tímto všechny bývalé i současné hráče a činovníky blatenského fotbalu,
děti, rodiče, fanoušky, sportovní nadšence i širokou veřejnost.

Případným sponzorům nabízíme umístění loga, či názvu fi rmy na plakátech a letácích,
které budou rovněž prezentovány na webových stránkách blatenského fotbalu (www.
blatnafotbal.cz), na stránkách jihočeského fotbalu (jcfotbal.cz), v Blatenských listech 

a v Listech Strakonicka.

Kontaktní osoby:
Michal Vanduch – předseda FO   Míka Pavel – místopředseda FO                                                                
Tel.: 724 005 209     Tel.:  728 595 441
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Z blatenského mládežnického hokejbalu
21.2.2015 dohrávali starší žáci poslední 

zápas podzimní části s HC ŠD Písek. Bohužel 
se jim nepovedlo Písek porazit a prohráli 
1:3. O týden později, 28.2. se polepšili a na 
domácí půdě porazili SK Pedagog České Bu-
dějovice 3:2. Touto výhrou poskočili v tabulce 
na šesté místo.

Dorostencům začne sezóna 7.3.2015, kdy 
je čeká cesta do Karlových Varů. Pokud se 
Datlům podaří vyhrát, mohli by postoupit na 
třetí místo v tabulce. Trénovali celou zimní 
přestávku a 22.2.2015 se zúčastnili v Praze 
přípravného  turnaje „PRAŽSKÝ MÍČEK“, kde 

se utkalo celkem devět týmů z České repub-
liky. Byli mezi nimi: HBC Plzeň Litice, HBC 
Plzeň, Autosklo Pardubice, Svítkov Stars Par-
dubice-černí, bílý, Tygři Mladá Boleslav, Elba 
Ústí nad Labem, Kovo Praha a Datels Blatná. 
Většinou se jednalo o extraligové týmy. Datlo-
vé skončili na krásném pátém místě. 

Do jarní části přejeme žákům i dorosten-
cům mnoho úspěchů.

Více informací naleznete na www.datel-
sblatna.cz  nebo na www.hokejbaljih.cz 

Zdena Braunová – Datels Blatná

V zeleném starší dorostenci: první řada zleva: 
Vinter, Šuhaj, Braun D.

druhá: Sýbek, Braun M., Vaníček, Velíšek, Šíp, 
Michálek, Budoš

třetí: Tkadlec, Maňaska, Kvarda.

Starší žáci v červeném: C- Braun, Vachuška, 
Kratochvíl a Hokr.

NABÍDKA PRÁCE
V BLATNÉ

AKTUÁLNĚ HLEDÁME PRACOVNÍKY 
NA: 

PILOVÁNÍ, BROUŠENÍ A OBSLUHU 
CNC STROJŮ 

Nástup možný ihned
Práce ve třísměnném až nepřetržitém 

provozu
Požadujeme: 

 - spolehlivost
 - fyzickou zdatnost

Nabízíme:
 - základní mzdu od 88 Kč/h

(po zaučení až 120 Kč/h)
 - práci na hlavní pracovní poměr
 - práci pro stabilní zahraniční 

společnost
 -  příplatky za směnnost, příspěvek 

na stravu, příspěvek na dojíždění
 - 25 dní dovolené

Zájemci mohou zasílat své životopisy 
na pisek@manpower.cz,
nebo se blíže informovat na

tel.: 383 837 560, 739 343 024

VÝSLEDKY OP volejbal ženy po 6. kole
  91 S.Radomyšl - TJ Borga Horažďovice 2 : 0 (8, 10)
  92 SK Řepice - TJ S.Katovice 2 : 0 (19, 12)
  93 TJ Borga Horažďovice - TJ S.Katovice 2 : 0 (22, 19)
  94 S.Radomyšl - SK Řepice 2 : 0 (12, 10)
  95 SK Řepice - TJ Borga Horažďovice 1 : 2 (15, -17, -7)
  96 TJ S.Katovice - S.Radomyšl 0 : 2 (-9, -16)
  97 TJ ČZ „B“ - S.Volyně 0 : 2 (-17, -11)
  98 S.Volyně - TJ ČZ „B“ 2 : 0 (9, 4)
  99 TJ ČZ „B“ - TJ Fezko „C“ Strak. 2 : 1 (-21, 24, 9)
100 TJ Fezko „C“ Strak. - S.Volyně 0 : 2 (-21, -13)
101 TJ Fezko „C“ Strak. - TJ ČZ „B“ 2 : 0 (15, 15)
102 TJ Fezko „S“ Strak. - TJ ČZ   „A“ Strak. 2 : 1 (-20, 22, 14)
103 TJ S.Blatná „A“ - Záboří Žížaly 2 : 1 (-16, 22, 8)
104 TJ Fezko „S“ Strak. - Záboří Žížaly 2 : 1 (24, -18, 8)
105 TJ Fezko „S“ Strak. - TJ S.Blatná „A“ 1 : 2 (-17, 17, -10)
106 TJ S.Blatná „A“ - TJ ČZ   „A“ Strak. 2 : 0 (22, 20)
107 Záboří Žížaly - TJ Fezko „S“ Strak. 0 : 2 (-36, -16)
108 TJ ČZ   „A“ Strak. - Záboří Žížaly 2 : 0 (21, 12)

Tabulka  soutěže
  1. TJ S.Blatná „A“ 21 16 5 34 : 18 37
  2. TJ Fezko „C“ Strak. 20 15 5 34 : 13 35
  3. S.Radomyšl 19 15 4 32 : 10 34
  4. S.Volyně 19 14 5 30 : 12 33
  5. TJ ČZ „B“ 21 10 11 22 : 25 31
  6. Záboří Žížaly 20 10 10 24 : 26 30
  7. TJ Fezko „S“ Strak. 20 9 11 23 : 27 29
  8. SK Řepice 19 9 10 22 : 22 28
  9. TJ ČZ   „A“ Strak. 19 5 14 13 : 28 24
10. TJ S.Katovice 20 3 17 8 : 36 23
11. TJ Borga Horažďovice 18 2 16 8 : 33 20
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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

I nzerce��

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Autodíly –    
    železářství

MAREK CHVÁTAL

  náhradní díly Škoda 
      + zahraniční vozidla
  autodoplňky, maziva, oleje
  výroba klíčů
  prodej vložek, zámků, kování
    sjednocování a oprava vložek FAB,
      TITAN
  elektrické a ruční nářadí
  vruty, šrouby, hmoždinky, kotvy

Provozní doba: Po-Pá 7.30 - 16.30
 So 8.00 - 11.00

J. P. KOUBKA 81, BLATNÁ
tel: 777 024 366, 383 422 111
e-mail: chvatalm@seznam.cz

ELEKTROMONTÁZE

Petr Hrubý 

 
Běžné kosmetické ošetření pleti
Kašmírové ošetření pleti
DNA ošetření pleti
Aknózní ošetření pleti
Zapracování sér do pokožky
Masáž obličeje a dekoltu
Barvení řas a obočí
Svatební a večerní líčení
Hloubkové čištění ultrazvukovou špachtlí
Diamantová mikrodermabraze
Chemický peeling

www.belloviso.cz    tel: 728 690 995

 

   Pivovarská 1272
   (naproti LIDLu)
   Blatná

Kosmetický salón
Belloviso

Kosmetický salón
Belloviso

PRODÁM 100 cm3 
KVALITNÍ

KOMPOSTOVÉ 
ZEMINY

TEL.: 606 536 670

Prodám 4000 ks cihly obvodo-
vé Poroton Wienerberger P8, 

247x400x238mm, tl. zdiva 400mm, 
cena 20 Kč/kus, obec Lnáře.

Tel. 702 057 2051
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Vína, dárková balení,
olivový olej, franc. paštiky, káva

olivy, vinné punče, mošty

16 druhů stáčených vín
Nově - Crianza, Vranac, Irsai Oliver 

B. Němcové 36 proti zastávkám AD
Út-Pá 10.15-11.45, 12.30-16.30

So 9.00-12.00

Firma Interiéry a schodiště, s. r. o. 
hledá zájemce na následující pracovní pozice:

 přípravář/technik pro výrobu nábytku
min. vzdělání VOŠ

 obsluha CNC strojů
seřizovači a obsluha číslicově řízených dřevo-
obráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků

 dělník dřevozpracující výroby truhlář 
(převážně ruční)
truhláři (kromě stavebních) a pracovníci 
v příbuzných oborech

 montážníci na montování interiérů nábytku 
pro Německo a Anglii (zajímavé pracovní 
ohodnocení)

Pracoviště: Interiéry a schodiště, s. r. o.,
Kasejovice 337, 335 44 Kasejovice

Pracovní poměr: nástup možný ihned
Kontaktní osoba: p. Fiala tel. 602 469 850, 

interiery@interiery-schodiste.cz

Autodílna Rumplik
nabízí:

- mechanické práce
- elektro práce
- diagnostika
- geometrie náprav
- klimatizace
- pneuservis
- montáž doplňků

provozovna: Drahenický Málkov 20
603 175 362, bronco@cbox.cz

Dále nabízíme čištění interiérů 
vozů,čalouněného nábytku,
koberců atd. po domluvě na 
tel.:777 646 348


Regina Marešová

Zámek Drhovle (hlavní brána)
parkování před areálem zdarma

Bezbariérový přístup do areálu i pedikérny
Otevírací doba – PO, ST, ČT, PÁ 8.00 – 17.00

 POUZE NA OBJEDNÁVKU
ÚTERÝ ZAVŘENO

DOCHÁZKOVÁ PEDIKÚRA I NADÁLE V PROVOZU
732 514 447

Provádím kompletní 
zemní a výkopové práce 
minibagrem 2,1 t. 
Cena dohodou 
Stanislav Matoušek 
Tel. 604775230 

TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora

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

Kocelovice 76, 387 42 Lnáře
tel.: 721 310 480

VISHAY Electronic, spol. s r. o. 
hledá pro svůj závod ESTA Blatná pra-
covníky na pozice:

lakýrník
svářeč
- hlavní pracovní poměr,
- praxe výhodou.

Nabízíme jistotu a  zázemí silné 
mezinárodní společnosti, fi remní bene-
fi ty a odpovídající mzdové ohodnocení. 
Zájemci mohou volat 383 455 516, živo-
topis na Zdena.Erbenova@vishay.com.
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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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