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  Základní škola  J. A. Komenského v Blatné  spolu se Sdružením rady rodičů a přátel  školy Vás              srdečně zvou na 
   

v pátek 27. března 2015 od 15. hodin 
v budově ZŠ J.A.Komenského v Blatné 

 Program: 
kulturní vystoupení žáků 1. stupně  (1. a 3. tříd) 
ukázky zdobení velikonočních perníčků 
výroba velikonočních dekorací spojená s prodejem  

Střední odborná škola 
v Blatné zve veřejnost na  tra-
diční kulturní večer žáků a učitelů 
školy, který proběhne dne 16. dub-
na 2015 od 18.30 hodin v sále ško-
ly. Bude se zpívat, recitovat, hrát 
na hudební nástroje a účastníky 
čeká jako vždy malé překvapení. 

BLATENSKÉ 
ŠKOLY

VÍTAJÍ  JARO
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Aktual ity��
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

JARO KRÁSNÉ, VŠEM TVORŮM SPÁSNÉ
Tak jsme se dočkali, první jarní den je tady, 

máme to potvrzené i kalendářem! Čekají nás 
krásné až opojné slunečné dny s před očima 
se probouzející jarní přírodou. Ne nadarmo 
naši předkové pokládali příchod jarních dnů 
za pravý počátek nového roku.
LIDOVÉ VELIKONOCE V BLATNÉ POD 
VĚŽÍ

Prodej výrobků české umělecké tvorby 
se zaměřením na jarní svátky se dostává 
do  varu. Od 25. března, tedy od příští 
středy, nás na tř. J. P. Koubka 3 najde-
te častěji. Vždy ve  středu a  ve  čtvrtek 
od 13.00 do 17.00 hodin, v pátek potom 
celý den od 10.00 do 17.00 hodin. Pocho-
pitelně sobotní prodej od 9.00 do 12.00 
hodin platí také.

Sortiment velikonoční nabídky bude dále 
doplňován o novinky, připravili jsme pro vás 
řadu nápadů jako inspiraci. Pokud si chcete 
uplést pomlázku sami a nevíte jak na  to, 
přijďte si alespoň pro návod.
MEDVĚDÍ ČESNEK OD ZÍTŘKA V NAŠÍ 
NABÍDCE

Mezi první jarní byliny, které nám pomo-
hou k udržení našeho zdraví, patří medvědí 
česnek, který byl od pradávna považován 
téměř za „zázračnou rostlinu“. Není náho-
dou, že byl pojmenován právě medvědím 
česnekem. Lehce po česneku voní a v přírodě 
ho po tuhé zimě na pročisťování  a posílení 
organismu vyhledávali právě medvědi.

Jednu sadbu (10 cibulek) od nás získáte 
stejně jako v loňském roce za 25,- Kč. Pokud 
máte zájem o medvědí česnek, neváhejte 
a přijďte co nejdříve!

TIP NA BŘEZEN: VIZOVICKÉ OZDOBY 
pro vaše dekorace
MOŠT Z  ČESKÝCH JABLÍČEK (opět 
v nabídce)
ZAČÁTEK LETOŠNÍ SEZÓNY - OTEVÍRA-
JÍ SE BRÁNY HRADŮ A ZÁMKŮ

  Velikonoční svátky letos připadají 
na první dubnovou neděli a jsou tedy spojeny 
s otvíráním památek, tedy zahájením nové 
turistické sezóny. Také u nás v Blatné tomu 
nebude jinak. Náš obchod se samozřejmě 
připojí tak, že pokud nám to počasí dovolí, 
budeme mít otevřeno ještě v sobotu a v nedě-
li odpoledne od 13.00 do 16.00 hodin a bude 
opět zprovozněna  PŮJČOVNA LODĚK.

JARO VŠEM OTEC I MÁTI,  KDO NEZASIL 
NEBUDE MU ZRÁTI

Eva Fučíková
lidové řemeslo

OZNÁMENÍ  

editelství Mate ské školy Blatná, Šilhova 

a Mate ské školy Blatná, Vrchlického 

vyhlašují zápis d tí pro školní rok 2015/2016. 

Zápisy se budou konat 

Ve st edu 22.4.2015 od 8-16 hodin 

a budou probíhat: 

pro MŠ Šilhova: v budov  MŠ Šilhova .822 

pro MŠ Vrchlického: v budov  Vrchlického .726 

P erostová Vladimíra, Havlenová V ra 

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 (Vod-
nické tvoření, Kapříkova notička, Rybičky, 
hejbejte se!)
ČT: 8:30 – 11:30 Setkávání rodičů/praro-
dičů
Vítána jsou vícerčata J
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
23. 3. - slepička
25. 3.  - ovečka + individuální logoped. 
konzultace
s PaedDr. B.Kotyzovou
30. 3. – šatičky
10. – 11. 4. Jarní burza dětského oble-
čení a potřeb
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Zprávy
z radnice

Vážení občané města, 
ráda bych Vás touto formou pozvala na 5. zasedání Zastupitelstva 

města Blatná, které se uskuteční dne 25. 3. 2015. Pokud se však 
nebudete moci osobně jednání zúčastnit, připomínám, že záznam 
ze zasedání bude následně zveřejněn na webových stránkách města 
Blatná (www.blatna.eu). V příštím čísle Blatenských listů Vás budu 
informovat o důležitých záležitostech, které se na zasedání budou 
projednávat, a seznámím Vás také s účastí členů Zastupitelstva města 
Blatná na tomto zasedání.

Bc. Kateřina Malečková, starostka města

Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva města Blatná, které se bude konat 
dne 25. března 2015 od 17:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

  1. Rozpočet k 31. 12. 2014
  2. Změny rozpočtu 1/2015
  3. Zrušení sociálního fondu
  4. Záměr prodeje části pozemku p. č. 2276/1 v k.ú. Blatná
  5. Záměr prodeje částí pozemků p. č. 1264/44 a p. č. 2226/2 v k.ú. 

Blatná, lokalita Jezárky
  6. Záměr prodeje části pozemku p. č. 846/34 v k.ú. Blatná a uzavření 

smlouvy o smlouvě budoucí kupní
  7. Majetkové vypořádání k pozemkům pod řadovými garážemi – zá-

měr prodeje pozemků p. č. st. 1398 a p. č. st. 1904 v k.ú. Blatná
  8. Návrh na převzetí vodohospodářského majetku do vlastnictví 

Města Blatná
  9. Odkoupení pozemku p. č. 507/19 v k.ú. Blatná
10. Možnost odkoupení nemovitých věcí – areál K & K Spedition, 

lokalita Ve Škalí, Blatná
11. Plánovací smlouva
12. Návrh na bezúplatný převod movitého majetku
13. Návrh závazných fi nančních podílů z celkové částky kvóty dle 

Rozpisu v Programu regenerace MPR a MPZ a z rozpočtu města 
pro rok 2015

14. Návrh nového Jednacího řádu Zastupitelstva města Blatná
15. Návrh na zánik členství ve SHS ČMS
16. Koncepce prevence kriminality na období 2015 – 2017
17. Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v Blatné za rok 

2014
18. Návrh na uzavření dohody mezi městem Blatná a obcí Chlum
19. Kontroly Kontrolního výboru Zastupitelstva města Blatná
20. Aktualizace Strategického plánu města Blatná
Informace:
a) Zápis z  jednání komise pro nakládání s obecním majetkem - 

25. 2. 2015
b) Ukončená kontrola SFŽP
c) Provoz výherních hracích přístrojů, videoloterních terminálů a kví-

zomatů                         Bc. Kateřina Malečková, starostka města

Sociální služby v Komunitním centru aktivního života
Většina z nás už asi vzala na vědomí existenci Komunitního centra aktivního života (dále KCAŽ) v Nádražní ulici v Blatné a bere jako 

samozřejmost, že se v jeho prostorách konají zejména kulturní akce a volnočasové aktivity. Touto cestou bych chtěla upozornit, že ve 2. 
nadzemním podlaží KCAŽ jsou poskytovány také sociální služby, a to Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, 
pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o. p. s. a dále Adiktologická poradna Prevent.

Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosoci-
ální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o. p. s. poskytuje 
odborné poradenství pro jednotlivce, páry, rodiny, které procházejí aktuál-
ní, či vleklou krizovou situací. Pociťují problémy - potíže se sebou samým, 
problémy ve vztahu, v celé rodině a potřebují svou situaci zlepšit, vyřešit. 
Chtějí udržet vlastní důstojnost, udržet se v pozici - umět se postarat sami 
o sebe i o své nejbližší, vylepšit a narovnat vztahy v páru - udržet man-
želství, v případě neudržitelnosti manželství – pak pracovat na smírném 
rozchodu a hlavně vyřešit situaci jejich dětí v této situaci.

Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, o. p. s. je celotýdně 
otevřena ve Strakonicích, Pod hradem 9. V Blatné v KCAŽ (v prvním patře 
– druhé dveře vpravo) jsou služby poskytovány každé pondělí od 11.00 
hod. do 19.00 hod. Lidé mohou přijít v dané době přímo – bez objednání 
– v případě akutní krize – kdy je provedena krizová intervence a pak je 
domluven další postup. Služby jsou občany hojně využívány, o čemž svědčí 
fakt, že od září 2014 do 31. 12. 2014 bylo jen v Blatné řešeno 48 nových 
případů. Služby jsou poskytovány zdarma. Pokud tu budete chtít hledat 
pomoc, je lepší se dopředu telefonicky objednat a při objednání uvádět 
poradnu Blatná.

Kontakt: PhDr. Doležalová, telefon: 724 046 602, 383 387 180.

Adiktologická poradna PREVENT je určena pro 
všechny, kteří mají potíže se závislostmi, a  to nejen 
s drogami, ale i  s alkoholem, gamblingem (hráčstvím) 
nebo s poruchami příjmu potravy. Také sem mohou přijít 
blízcí osob ohrožených závislostí, kteří hledají možnosti 
řešení problémů.

Všichni zde mohou využívat služby jako je například 
ambulantní léčba závislosti a doléčování formou individu-
ální, párové a rodinné terapie, mohou se nechat otestovat 
na HIV, virové hepatitidy nebo je jim poskytnuta pomoc 
při vyřízení ústavní či rezidentní léčby.

Adiktologická poradna PREVENT sídlí v ulici Fr. On-
dříčka č. p. 2 v Českých Budějovicích, v Blatné je otevřena 
pobočka v KCAŽ, kam pracovníci poradny dojíždí každé 
liché úterý. Zastihnout je zde můžete od 14 do 18 hodin. 
Služby jsou poskytovány bezplatně. Pokud tu budete chtít 
hledat pomoc, je lepší se dopředu telefonicky objednat.

Kontakt: Bc. Tomáš Brejcha, telefon: 725 373 863.

Bc. Markéta Koubková,
vedoucí sociálního odboru MěÚ Blatná
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Zahradnická 171, 388 01 Blatná, tel.,fax. 383 423 467, mobil: 720 513 321,
e-mail: m.policie@blatna.net           http://www.mesto-blatna.cz

M Ě S T S K Á  P O L I C I E  B L AT N Á

Věčný problém – špatné parkování ve městě Blatná!
Tak jak v posledních dvou desetiletích neustále narůstá počet 

registrovaných motorových vozidel, dochází úměrně tomuto jevu 
nejen ke zvyšování frekvence vozidel v silničním provozu, ale taktéž 
samozřejmě i ke zvýšení počtu vozidel parkujících. Stejně jako je 
silniční síť dimenzována na daleko nižší provoz a současnému nárůstu 
neodpovídá, tak i původní parkovací plochy a místa ve městech svojí 
kapacitou dnešní potřebě nedostačují. Protože si uvědomujeme, že 
Blatná pochopitelně není v tomto směru výjimkou, investuje Město 
do vybudování nových parkovišť více než kdykoliv v minulosti. Velký 
počet parkovacích míst byl vybudován (zrekonstruován) při opravě 
tř.  J. P. Koubka, bylo vybudováno nové parkoviště s provizorním 
povrchem u provozovny Elektro Suchý, bylo postaveno nové parko-
viště na sídlišti v ul. Šilhova, byly rozšířeny parkovací plochy v ul. 
Nerudova, v dalších letech pak postupně v lokalitách Na Bílé husi, 
U Čertova kamene. Taktéž bylo postaveno nové parkoviště na rohu 
ulic Čechova a Spálená.

I přes uvedená opatření dochází v určitých časových úsecích v ně-
kterých lokalitách města k převisu poptávky po parkovacích místech 
nad jejich skutečným počtem. Tuto situaci pak někteří řidiči řeší tím, 
že zastavují či stojí i na místech, kde je to dopravním značením nebo 
přímo zákonem zakázáno. Zpravidla si ovšem bohužel neuvědomují, 
že chybně zaparkované vozidlo může znamenat bezprostřední ohro-
žení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Proto se domníváme, že je na místě zopakovat, co je dle zákona 
č. 361/2000 Sb. (O provozu na pozemních komunikacích) zastavení 
a stání a kde je příslušnými ustanoveními tohoto zákona (a případně 
i dalších právních předpisů) zakázáno zastavit či stát.

Za zastavení se podle zákona považuje uvedení vozidla do klidu na 
dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení 
přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení 
nákladu. Klíčovým slovem v  této defi nici je přitom výraz „nepro-
dlenému“. Pokud stojíme např. před obchodem, kde kupujeme 
objemnější věc a strávíme přitom čtvrt hodiny, nejedná se evidentně 
o  zastavení, ale o  stání. O  zastavení by se jednalo, pokud si věc 
koupíme a následně přeparkujeme vozidlo před obchod, kde náklad 
neprodleně naložíme a hned odjedeme.

Za stání se považuje uvedení vozidla do klidu nad dobu dovolenou 
pro zastavení.

Nyní udělám „výcuc“ z výše uvedeného zákona a uvedu zde body 
kde je zakázáno zastavení nebo stání, avšak jen ty, které se co nejvíce 
dotýkají problematiky špatného parkování v našem městě.
Řidič nesmí zastavit a stát:

- V místě, kde je to zakázáno příslušnou vodorovnou nebo svislou 
dopravní značkou. Jedná se zpravidla o velmi frekventované průtahy 
městem, o rozhledové trojúhelníky křižovatek atd. V našem městě 
se například jedná o křižovatku v ul. T. G. Masaryka (bývalá 
Mototechna)

- Vlevo ve směru jízdy, s výjimkou jednosměrné pozemní komuni-
kace. Důvodem je vyšší riziko střetu s ostatními vozidly při zajíždění 
a vyjíždění, protože vlevo parkující vozidlo kříží jízdní dráhu i proti-
jedoucím vozidlům – např. ul. Nerudova (za mateřskou školkou) 
a další místa v Blatné - poslední dobou velká „móda“ řidičů, 
která bude nekompromisně postihována

- V místě, kde by při zastavení nezůstal volný alespoň jeden jízdní 
pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy. Pro stání musí zůstat 
volný jízdní pruh 3 m pro každý směr jízdy (u obousměrné komunika-
ce tedy 6 m). Důvodem je zachování průjezdnosti komunikace. 
V Blatné např. ul. Purkyňova, staré sídliště – ul. Nerudova, celé 
sídliště Nad Lomnicí – hlavně jeho vnitroblok

- Na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před 
ním. Stání vozidla bezprostředně před přechodem podstatně snižuje 

vzájemnou rozhledovou vzdálenost řidiče na chodce a chodce na 
vozidlo. V případě malého dítěte pak řidič jedoucího vozidla nemusí 
vůbec zpozorovat, že již vstoupilo na přechod – např. ul. Tylova

- Na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižo-
vatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru „T“ 
na protější straně vyúsťující pozemní komunikace. Hranice křižovatky 
se v  tomto případě uvažuje v místě, kde je na vozovce vyznačena 
příčná čára souvislá (tzv.  „stop čára“); tam, kde toto vodorovné 
dopravní značení není, se za hranici křižovatky považuje místo, kde 
začíná zakřivení okraje vozovky (oblouk). Důvodem je jak zajištění 
průjezdnosti křižovatky, tak dostatečného rozhledu – znovu uvádím 
jako příklad křižovatku v ulici T. G. Masaryka

- V připojovacím nebo odbočovacím pruhu – např. ul. Pivovarská 
- před prodejnou AUTO MOTO

- U zastávky tramvaje, autobusu nebo trolejbusu bez nástupního 
ostrůvku v úseku, který začíná dopravní značkou „Zastávka auto-
busu“, „Zastávka tramvaje“ nebo „Zastávka trolejbusu“ a končí ve 
vzdálenosti 5 m za označníkem zastávky, a tam, kde taková dopravní 
značka není, ve vzdálenosti kratší než 30 m před a 5 m za označníkem 
zastávky. Důvodem je umožnění bezpečného zajetí a vyjetí vozidla 
hromadné přepravy osob (autobusu) na zastávku – v Blatné ul. B. 
Němcové – ubytovna TESLA

- Na silniční vegetaci, pokud to není povoleno místní úpravou 
provozu na pozemní komunikaci (tj. dopravním značením). Obecně 
závaznou vyhláškou Města Blatná č. 7/2005 je navíc zakázáno vjíždět 
na veřejnou zeleň, tudíž na ní i parkovat motorovými vozidly či odsta-
vovat přívěsy za osobní automobily - jeden z největších „nešvarů“ 
řidičů v Blatné - opětovně ul. Nerudova (za mateřskou školkou) 
a další místa v našem městě

- Není-li stanoveno jinak, nesmí jiní účastníci provozu na po-
zemních komunikacích než chodci užívat chodníku nebo stezky pro 
chodce. To znamená, že mimo případy, kdy je příslušnou dopravní 
značkou povoleno částečné stání na chodníku, není dovoleno na 
chodníku (či jeho části) ani zastavit a stát. Částečné stání na chodníku 
se z pohledu řidiče může na první pohled jevit jako bezproblémové, 
protože tím zbude více místa pro průjezd ostatních vozidel. Přesto je 
to často velmi nebezpečné, protože zúženou částí chodníku zpravidla 
neprojede invalida na vozíku, či maminka s kočárkem. Tito chodci 
pak musí vyjet z chodníku a užít k obejití stojícího vozidla vozovku 
– např. ul. Velký Vrch a další místa.

Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejných pro-
stranstvích je zakázáno odstavovat autovraky.

Obec může vymezit a příslušnými dopravními značkami označit 
určitou oblast, kde je stání vozidel zpoplatněno. V Blatné se jedná 
o lokalitu tř. J. P. Koubka a náměstí Míru. Důvodem takového opatření 
není primárně získání fi nančních prostředků od řidičů, ale především 
omezení zbytečného či zbytečně dlouhého parkování vozidel v cen-
tru města, kde pak taková vozidla zabírají místo řidičům, kteří zde 
potřebují zastavit např. z důvodu nákupu.

Za stání či zastavení vozidla v místech, kde je to zakázáno (značkou 
nebo pravidly provozu), může policista nebo strážník městské policie 
uložit blokovou pokutu do 2 000 Kč, ve správním řízení pak lze uložit 
pokutu ve výši od 1 500 do 2 500 Kč (+ 1 000 Kč náklady řízení). 
Například za stání na parkovacím místě vyhrazeném pro vozidla 
s parkovacím průkazem (bývalé označením O1), či za odstavování 
autovraků jsou ovšem pokuty ještě vyšší.

Z výše citovaného je patrné, že pouze samotná neexistence 
dopravní značky zakazující zastavení nebo stání vůbec nezna-
mená, že na konkrétním místě je možné zaparkovat.

Pevně doufám, že i přes čím dál větší problémy při nalezení volné-
ho parkovacího místa, budeme všichni zákonem stanovená pravidla 
i dopravní značení respektovat. Ušetříme tak peníze za zbytečné 
pokuty a strážníkům Městské policie i příslušníkům Policie ČR práci 
s vypisováním pokutových bloků. Především ovšem pomůžeme zlepšit 
bezpečnost a plynulost silničního provozu ve městě, i když je zřejmé, 
že někdy budeme muset částečně slevit ze svého komfortu. Jako pří-
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klad slouží třeba situace na sídlištích, kde před vchody do jednotlivých 
domů často stojí automobily i na chodnících a v křižovatkách, přičemž 
o 100 m dále zůstává poloprázdné parkoviště nebo situace na třídě 
T. G. Masaryka před poštou, kde někdy stojí několik vozidel v zákazu 
stání i v případě, že na protější straně ulice jsou volná místa. Přispět 
ke zlepšení situace v parkování můžeme také tím, že před každou 
cestou po městě zvážíme, zda-li je opravdu nutné užít automobil 
či zda jej můžeme nahradit třeba jízdním kolem nebo dojít pěšky. 
Uvolníme tím parkovací místa pro ty spoluobčany, kteří z důvodu 
svého zdravotního stavu, objemného nákupu nebo vzdálenosti svého 
bydliště od Blatné, osobní automobil užít musí.

Strážníci Městské policie Blatná i Policie ČR se budou stále 
více zaměřovat na odhalování a postihování řidičů, kteří zasta-
vují či stojí v rozporu se zákonem nebo dopravním značením. 
Největší pozornost bude věnována řidičům, kteří svým stáním 
ohrožují bezpečnost provozu, bezdůvodně najíždějí na chodník, 
do protisměru nebo na veřejnou zeleň.
(původní článek zpracoval Ing.  Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ 
Blatná)

Petr Vaněk, velitel strážníků MěPO Blatná

Rozmístění kontejnerů na 
ukládání zahradního odpadu

Technické služby města Blatné, s. r. o. Vás touto cestou informují 
o  rozmístění kontejnerů, do kterých lze ukládat zahradní odpad. 
V případě větví je pak povoleno ukládat větve do maximální délky 
1 m. Kontejnery jsou umístěny v těchto lokalitách:

- lokalita ulice Jezárky – zde jsou umístěny 2 kontejnery;
- lokalita ulice Nad Vdovečkem (vinice) – u provozovny Blatenské 

tiskárny;
- lokalita ulice Malý Vrch;
- lokalita ulice Brigádnická (v horní části této ulice);
- lokalita ulice Topičská;
- lokalita ulice Blýskavky;
- lokalita ulice Rybářská.

Kontejnery byly rozmístěny v pondělí 2. března.

Zároveň bychom Vás, kteří této služby budete využívat, chtěli 
požádat, aby do kontejnerů byl ukládán pouze určený odpad dle 
cedulek umístěných na kontejnerech. Pokud by došlo k porušování 
této podmínky, kontejnery by do příslušné lokality nebyly opětovně 
umísťovány. Děkujeme za pochopení.

Stavební činnost TS Blatná 
– měsíc březen

V  průběhu měsíce března se 
naplno rozjely práce na úseku 
stavební činnosti TS Blatná. Byly 
zahájeny práce na kompletní re-
konstrukci oplocení bytového domu 
v ulici Šilhova, ze které přikládáme 
fotografi e z aktuálně prováděných 
stavebních prací. Dále byl vybu-
dován nový bezbariérový přechod 
v ulici Tyršova, který ocení zejména 
pracovníci společností Dura Blatná 
a Vishay Blatná a bylo provedeno 
zpevnění stání pro kontejner na 
komunální odpad v osadě Hněvkov.

V případě údržby komunikací 
bylo provedeno kompletní vyčištění 
uličních vpustí, které ještě čeká výměna kalových košů.

Odpočinkový prostor 
u Domova pro seniory

Technické služby města Blatné, s. r. o., provedly na žádost Města 
Blatná výstavbu odpočinkového prostoru u Domova pro seniory 
Blatná. Prostor vytvořený z betonové zámkové dlažby a osazený 
třemi litinovými lavičkami skýtá v rámci procházky příjemný výhled 
na areál letního stadionu TJ Blatná, blatenský kostel a také na část 
zámeckého parku.

Současně s touto výstavbou došlo k opravě vstupních vrátek na 
stezku nacházející se na povodňovém valu, a to u tenisových kurtů 
a kurtů oddílu nohejbalu. Důvodem k opravě byla „opět“ činnost 
vandalů. Původní vrátka, která byla vypletena pletivem a pravidelně 
byla poškozována, byla nově vyvařena železnou konstrukcí, která, 
doufejme, již vandaly lákat nebude.

Níže přikládáme fotografi e z výstavby odpočinkového prostoru.
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Vzpomínka na pana Jiřího Simandla
Ve čtvrtek 12. 3. 2015 nás v požehnaných 

91 letech opustil pan Jiří Simandl. Mnohým 
lidem z Blatenska je toto jméno velmi zná-
mé. Pan Simandl ve svém volném čase psal 
opravdu krásné verše o našem kraji a já bych 
ho proto ráda tímto způsobem připomněla.

Proč zrovna já? To je jednoduché. V do-
mově pro seniory pracuji jako dobrovolník 
a pana Simandla jsem začala navštěvovat 
před několika měsíci. Živě si vybavuji svoji 
první cestu k němu na pokoj. V hlavě se 
mi honily myšlenky typu „Co si budeme 
povídat?“, „Co když nenajdeme společné 
téma?“,“Jo, já ho budu nudit a co potom.“ 
Všechny tyto obavy se však za pár chvilek 
rozplynuly. S  jistotou mohu říct, že jsme si 
hned po prvních chvilkách sedli, jak se tak 
říká. Pan Simandl mi začal vyprávět o histo-
rii, o knihách, o svých oblíbených historic-
kých rodech. S jakým nadšením vyprávěl, to 
bych Vám všem přála vidět. Začali jsme spolu 
rozebírat události dvacátého století, války, 
letadla.a najednou skoro dvě hodiny pryč. 
A  takhle probíhala každá moje návštěva. 
Žádné lehké konverzace o počasí nebo o tom, 
co jsme měli k obědu. Tento muž mi týden 
co týden předával tolik znalostí, zkušeností, 
vzpomínek. Tak ráda jsem poslouchala jeho 

vyprávění o  létech u drah, vzpomínky na 
vojnu, na válku. Do teď si pamatuji, jak mi 
tak s úsměvem a žertovně povídá „A tak tam 
sedim, dole ve světnici. Máma s bráchou 
nahoře. Já v ruce fl intu, jenom dva náboje 
a sebou tam vedle sebe psa. No já vam řikam, 
já sem se modlil, aby tam ty Němci nepřišli“. 
A takových příběhů měl pan Simandl nesku-
tečné množství. Neměl jednoduchý život, ale 
jakým způsobem vše přijímal a dokázal se 
s tím vypořádat, to je opravdu obdivuhodné. 
Velmi silná osobnost. Velice chytrý a nadaný 
člověk. Při čtení jeho veršů by málokdo řekl, 
že to byl jen jeho koníček. Psal moc rád. To, 
co je nám přístupné ve svazku, je jen zlomek 
z jeho listů.

Takhle bych mohla o panu Simandlovi 
vyprávět hodiny. Mám v hlavě tolik až ne-
uvěřitelných historek, o které se se mnou 
podělil. A už jen z toho je jasné, že tento muž 
opravdu žil svůj život. Nepromarnil ho. Proto 
nyní nejsem smutná, že již není mezi námi. Já 
totiž vím, kde je. On je na některém ze svých 
oblíbených míst, někde v přírodě, kde tak rád 
tráví čas. A sedí tam, užívá si tu krásu a píše. 
Tak to dělává nejraději.

Šárka Bláhová

POHÁDKOVÉ 
CVIČENÍ S JÓGOU

Tento zážitkový kurz je plně přizpůso-
ben dětem ve věku od 3–7 let. Při poslechu 
čteného textu pohádkového příběhu se 
stanou prostřednictvím jógových pozic 
různými zvířátky, ale i deštěm, bouřkou 
nebo sluníčkem. Každá lekce je tema-
ticky zaměřená a přizpůsobená věkové 
skupině dětí. Při aktivním zapojení dětí 
do pohádkového příběhu se rozvíjí dětská 
fantazie a schopnost projevit se a udržet 
jejich pozornost.

Na závěr každé lekce děti relaxují 
formou pracovní, výtvarné a  hudební 
výchovy. Takto vedené cvičení s prvky 
jógy pro děti podporuje zdravý tělesný 
rozvoj, tvořivost, soustředění a schopnost 
relaxace. 

Termín: březen – květen (konkrétní 
den a čas bude upřesněn po dohodě se 

zájemci kurzu)
Vhodné pro děti 3 -7let.

Cena: 70–90 Kč/lekci (závisí podle 
počtu uchazečů)

Místo konání: klubovna KCAŽ v Blatné
Kontakt: Bc. Květa Zbíralová, 

tel.606 655 713
email: zbiralkveta@email.cz

PŘEDŠKOLÁČEK
- příprava předškolních dětí na úspěš-

ný vstup do první třídy.
Cílem je připravit děti hravou formou 

na školní práci, rozvíjet jejich schopnosti, 
dovednosti a návyky důležité pro úspěšné 
zvládnutí školní výuky.

Kurz bude obsažen v  deseti lekcích 
a v každé vyučovací hodině se budou střídat 
činnosti odpočinkové a výukové:
- rozvoj jemné motoriky, grafomotorické 

cviky, příprava na psaní
- příprava na nácvik čtení
- rozvoj matematických schopností, počet-

ní představy
- zrakové vnímání, rozlišování tvarů, ori-

entace na ploše
- orientace v  čase a prostoru, pravolevá 

orientace
- sluchové vnímání a paměť
- rozvoj komunikativních a praktických 

dovedností
- rozvoj hrubé motoriky

Termín: březen – květen (konkrétní den 
a čas bude upřesněn po dohodě se zájemci 
kurzu)
Vhodné pro děti 5-7let.
Cena: 70-90 Kč/lekci (závisí podle počtu 
uchazečů)
Místo konání: klubovna KCAŽ v Blatné
Kontakt: Mgr. Petra Tuháčková,
tel.602 303 083
email: tuhackovapetra@seznam.cz 
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O bublinách kolem 
stáčeného vína

V posledních měsících a týdnech jsme se 
dozvěděli, že se na ministerstvu zemědělství 
vážně zabývají myšlenkou zakázat prodej 
sudového vína. Důvodem prý je nízká kvalita 
a pančování a ředění sudového vína. Přitom 
každý soudný člověk v oboru ví, že vinotéky 
se bez obratu ze stáčených vín neobejdou. 
Zákazník je vyžaduje a nelze je úředním roz-
hodnutím z nabídky vyřadit. Přitom nemusí 
vůbec jít o nekvalitní vína. Abych se ještě 
vrátil k  záměrům připravovaného zákona, 
nemá prý to být zákaz absolutní, přímo ve 
vinařství si asi budete moci nechat stočit víno 
třeba do igelitového sáčku, alespoň tak jsem 
to z navrhovaného znění zákona pochopil. 
Dokonce i v prodejních místech některých 
vinařství by stáčení vín povolili, tak jsou 
pánové tolerantní. Přitom je samozřejmě, 
že malé vinařství si z ekonomických důvodů 
nemůže dovolit mít svou vlastní vinotéku 
nebo obchod. A tak jde zase jen o podporu 
těch velkých, v souladu s názorem ministra 
fi nancí, že malí a  střední podnikatelé jsou 
na nic. Vyslechl jsem si před pár týdny pana 
ministra zemědělství, který se k oněm likvi-
dačním nápadům nezná a v podstatě řekl, 
že když už se materiál dostal na veřejnost, 
nebude to on, kdo za něj nese zodpovědnost. 
Dokonce prý údajně tvůrce znění, které se 
dostalo na veřejnost, potrestal propuštěním 
z funkce (nevím, jak toho při existenci služeb-
ního zákona dosáhl, ale to není důležité). No, 
asi panu ministrovi jeho moravští kamarádi 
pohrozili vyprášením kožichu zdarma, a tak 
- bližší košile, než kabát - o návrhu zákona 
se prý bude ještě vyjednávat. Asi bychom to 
měli považovat za úspěch. Pánové vypustili 
bublinu, vystrašili všechny, jichž se to týká, 
a teď budou tak hodní, že o zákoně, který měli 
připravený, budou přece jen ještě jednat. Je 
to metoda, která tu po desítky let funguje - 
vypustit balónek s absurdními nápady, a když 
to neprojde, trochu ten návrh upravit, aby 
se těm hlupákům, o které jde, zdála „nová“ 
verze přijatelnější. V případě připravovaného 
zákona nikdo nepřizná, že pro malé vinaře 
i vinotékaře je návrh stejně likvidační. Připo-
míná mi to podobnou situaci, která se odehrá-
vala před rokem a půl v důsledku lihové aféry. 
Stát a jeho orgány, od kontrolních přes celní 
správu a policii, dokonale selhal. A protože 
v důsledku této řekněme „liknavosti“ začali 
umírat lidé, chytré hlavy celou situaci vyře-
šily jednoduše: byl zpracován nový zákon ve 
spolupráci s velkými výrobci a distributory 
a kromě nutných opatření do něj byla tvůrci 
vpašována taková ustanovení, která byla pro 
malé výrobce a distributory likvidační. Zákon 
byl pěkně v tichosti protlačen PS i senátem, 
a nesmysl byl na světě. Věřte, že vím, o čem 
mluvím. Pro mne jako majitele velkoobchodu 
s nápoji ze zákona vyplývalo, že bych musel 
složit kauci nebo bankovní garanci ve výši 
pět milionů korun, abych směl distribuovat 
destiláty. Samozřejmě, jako desítky dalších 
menších podnikatelů v  tomto oboru, jsem 

byl takto zákonem zlikvidován. Naše místo 
zaujali ti větší. A vy, kdo netušíte, co je za 
tím, srovnejte si ceny tvrdého alkoholu tehdy 
a dnes. Monopolům se prostě v naší zemi 
daří. A fakt, že diskriminační a protiústavní 
zákon byl nedávno dodatečně modifi kován, 
už na věci nic nezmění.

Ale vraťme se k  vínu, v  tomto případě 
stáčenému. Neumím pochopit, že podle 
jakýchsi tvrzení je třetina vín „křtěná“ nebo 
pančovaná. To je informace, se kterou pracují 
státní orgány? Jako majitel vinotéky, který 
se prodeji vína věnoval dlouhá léta a po 
téměř roční pauze se k němu vrátil, ostře 
protestuji proti tomu, abychom my, slušní 
vinotékaři, byli do skupiny těchto podvodníků 
zahrnováni. Nevěřím, že k „pančování“ vína 
dochází v tradičních vinotékách. Faktem je, 
že zákazník se může rozhodnout, u koho na-
koupí, a to neplatí jen o víně. Může nakoupit 
v  tradiční vinotéce, nebo v  supermarketu, 
nebo dokonce v trafi ce na nádraží. Domnívám 
se však, že pokud je státní orgán schopen 
zjistit konkrétní nepravost, má přece mož-
nost dohledat, kdo nekvalitní výrobek uvedl 
na trh, má právo tuto skutečnost pokutovat, 
má právo zakázat činnost, a to jak výrobu, 
tak distribuci. A pokud ho nemá, není přece 
problém zákon o  takovou klauzuli doplnit. 
Zavedení „končeše“, jak říkávali už pánové 
Voskovecc s Werichem, nemůže být tak složi-
té. Dvakrát citelná pokuta, potřetí zákaz nebo 
omezení činnosti, a bylo by po diskuzích. 
Pokud by státní orgány měly vůbec přehled 
o místech, na nichž se vína prodávají (a ten, 
zdá se, nemají), pak by jistě byly schopny také 
kontrolovat kvalitu nabízených vín. Slyšel 
jsem i argument, že stát nemá fi nanční pro-
středky na dostatečný počet kontrolorů. Co 
je tohle za nesmysl? Dobří kontroloři, pokud 
odhalí nepravosti v kvalitě kontrolovaných 
produktů, pomohou přinést vložené pro-
středky zpět státu ve formě vybraných pokut 
a za krátký čas by se nutnost jejich nasazení 
snížila. Pokud by na mé tvrzení, že investice 
do kvalitních lidí a technických prostředků 
se vyplatí, chtěl někdo argumentovat tak, 
že pokuty jdou do jiné kapsy, než ze které se 
vyplácejí např. mzdy kontrolorů, musím se 
zasmát. Kdo jiný než stát by měl mít právo 
a povinnost jednat smysluplně? A kdo jiný, 
než veleúspěšný miliardář řídící ministerstvo 
fi nancí, by měl být schopen najít cestu, jak 
takto získané prostředky použít?

Proto se domnívám, že problém bude asi 
někde jinde. Možná existují různá místa, kde 
vodu do vína přilévají, ale nečekejte, že to 
budeme my vinotékaři, kdo bude na možné 
viníky ukazovat. Ten, kdo tvrdí, že tyto ne-
kalosti zjistil, to dobře ví. Je naopak podivné, 
že by státní orgány neměly přehled, kdo jim 
sem podezřele levná nekvalitní „vína“ vozí. 
SZPI má dnes přece dostatečné technické 
prostředky na podrobné rozbory, jen se do 
tohoto kyselého jablka nikomu moc nechce 
kousnout. Kdyby totiž státní orgány musely 
jednat podle zásady „padni komu padni“, 
kterou se léta oháněla jedna z dnešních 
vládních stran, dopadlo by to možná špat-
ně pro mnohé jejich kamarády a  známé, 
kteří se touto nekalou činností zabývají už 
po desetiletí. I proto jsem odmítl podepsat 

petici, kterou podepsali i oni. Tím bych se 
totiž dostal do spolku právě s nimi. Mám 
pocit, že zloděj tady volá „chyťte zloděje“. 
V  čele tohoto hnutí jsou některé známé 
fi rmy, o kterých my, vinotékaři, léta víme, že 
se jejich produktům musíme vyhýbat, pokud 
si nechceme pokazit reputaci. A  tak léta 
jezdí do naší země cisterny neidefi kovatelné 
tekutiny souběžně s kvalitními víny a jejich 
obsah se pak objevuje v  supermarketech, 
večerkách a na dalších podivných místech, 
kde by se vína snad ani prodávat neměla. 
A nedělejme si iluze, do sudů a „petek“ se 
dostane jen část této nekvalitní suroviny. 
Problém nekvality, a to nám někdo pravděpo-
dobně úmyslně zapomněl zdůraznit, se totiž 
týká hlavně levných vín v  láhvích. Soudný 
člověk jistě nebude příliš překvapen konsta-
továním, že tak jako jiné produkty, víno pod 
určitou cenovou hranici vyrobit nelze. A ti, 
kdo hledají např. v produkci roku 2014 to své 
„pravé moravské“ za 29,90, přišli asi z jiné 
planety. Člověk si prostě musí vybrat, po čem 
touží, jestli chce pít víno alespoň průměrné 
kvality, nebo je mu to jedno. Samozřejmě jen 
do doby, než do vína někdo „neznámý“ začne 
nalévat místo vody něco nebezpečnějšího, 
např. syntetický glykol.

Připravovaný zákon určitě neřeší situaci 
skutečných vinařů. Zatím to vypadá, že sku-
tečné podpory se malý a střední moravský 
vinař nedočká, přestože se v jeho zájmu bije 
v prsa kdekdo. Podporu státu mají podle mne 
zatím spíše ti, kdo na náš trh nekvalitní vína 
uvádějí. A  tak nakonec může dojít k  tomu, 
že až bude situace skutečně neúnosná, 
s vaničkou vylijeme dítě. S nutností přitlačit 
na podivné dovozce a prodejce zlikvidujeme 
malé a střední výrobce i s vinotékaři a udě-
láme místo velkým podnikatelům, kteří mají 
prostředky na vykupování vinic od tradičních 
vinařů, provozování vlastních řetězců vinoték 
a hlavně nekecají a makají, že? Mám pocit, 
že místo skutečných problémů teď všechny 
sdělovací prostředky i politici řeší problé-
my zástupné. Najednou se vyrojily desítky 
„odborníků“ na víno. I nejvyšší notorik se 
nechal slyšet, že když se víno nedělá s láskou, 
vznikne druhák a ten je dobrý tak akorát pro 
pražáky. Posloucháme přihlouplé bonmoty 
a skutečný problém nekvality nikdo neřeší. 
A Máme specialisty na víno, na policejní 
práci, na práva dětí, na boj s  islámem atd. 
Novináři rozebírají tato témata ze všech 
stran, ve sdělovacích prostředcích neslyší-
me v komentářích skoro nic jiného. Jenže 
neřešení skutečných problémů, kterými jsou 
praktické ovládnutí našeho hospodářství bý-
valými mocenskými strukturami, propojování 
veřejných médií s ekonomickými hegemony, 
nevymahatelnost práva, naše postupná 
orientace na východ, strach nazvat věci 
pravými jmény (například odmítání nazvat 
agresora agresorem), znevažování hodnoty 
skutečné práce a  její nahrazování vidinou 
dotací, zneužívání sociálních dávek, to vše 
je pomalá cesta do pekel. Ve skutečnosti 
nejsem životní pesimista, a tak zatím stále 
věřím, že své věci brzy dokážeme řešit. Ale 
nebezpečí, že řešení našich věcí se dostane 
do nekontrolovatelných rukou, tu je.

Milan Žíla



Ročník 26 (36) Blatná 20. března 2015 Číslo 5 / strana 8Číslo 5 / strana 8 Blatná 20. března 2015 Ročník 26 (36)

Poděkování dárcům a sponzorům
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s. místní organi-

zace Blatná je nezisková organizace, která vynakládá 
veškeré své snažení na různé společenské a kulturní 

akce svých členů a seniorů na blatensku. Jsme proto zcela závislí na 
podpoře a pomoci všech, kteří cítí potřebu podporovat naplňování 
našich cílů. Akce si vyžádají určité a nemalé fi nanční prostředky, 
akce pořádané naší organizaci mají nekomerční charakter a spíše si 
vyžádají náklady než zisk. Proto musíme na tomto místě vyzvednout 
obrovskou podporu a přízeň městských a obecních úřadů, podniků 
a podnikatelů, kteří nám na tuto činnost přispívají a umožňují tak 
její uskutečnění. Děkujeme a věříme, že i nadále bude spolupráce 
pokračovat i v dalších letech naší činnosti, a že budeme s jejich pomocí 
i nadále realizovat různé společenské a kulturní akce.

Výbor STP svou prací dokázal, že je to tým schopných lidí, kteří 
podstatně zvýšili aktivitu naší členské základny. Poděkování patří 
všem členům výboru za dobře odvedenou práci pro kulturní a spole-
čenské vyžití našich členů.

V roce 2014 naši činnost fi nančně podpořili:
Město Blatná, město Sedlice, obce Bělčice, Myštice, Předmíř, Bez-

dědovice, Škvořetice, Hajany, Chlum, Lnáře, Tchořovice, Hornosín, 
Kadov, Leifheit, s. r. o.Blatná, ZD Bělčice, Zemědělství Blatná, a. s., 
Blatenská ryba, s. r. o. a také dary: Kavárna Alfredo, Bufet U Mlsouna, 
Maso uzeniny Janota, TBP-Transformátory s.r. o., Tesla Blatná, a. s., 
MAKO Blatná, spol. s r. o.

Děkujeme všem, kteří fi nanční, materiální a nebo jinou formou 
podpořili naši organizaci.

Za výbor STP v ČR o.s, m.o. Blatná
Milan Vrbský

na krajské kolo soutìže

„Mistrovství ÈR v grafických pøedmìtech”

ss sO sB sssL sA sT sN sA´ss?

s2 s4 s3 s2 s0 s1 s5s. s.

Program: 
 

1.  Prezence, pøedání klávesnic a PC 07:30–08:15 

2.  Rozepisování 07:30–09:00  

3.  Porada pedagogù 08:30–09:00 

4.  Slavnostní zahájení 09:00  

5.  Soutìž 09:15–13:30  

6.  Vyhlášení výsledkù  14:00 

Vás zve

Støední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745

V Jezárkách 745

388 17 Blatná

email: skola@blek.cz

tel.: 383 412 211
Ing. Mgr. Pavel Kotrouš v. r.
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Zprávy z regionu aneb Co se děje kolem nás
V Zadních Zborovicích zainvestovali do 
kulturního domu, hostince i obchodu

Zadní Zborovice - Představitelé celku 
Zadní Zborovice se spojenými Třebohostice-
mi, čítající cca 300 obyvatel, si svých objektů, 
sloužících dlouhá léta potřebám veřejnosti, 
náležitě váží a pečují o ně. Loni nechali nově 
opravit fasádu kulturního domu v Zadních 
Zborovicích, následovala kompletní výměna 
elektrického vedení uvnitř osvětového stán-
ku. „Na tento projekt nám byla poskytnuta 
dotace ve výši 200 000 korun, náš samotný 
podíl činil zhruba 50 000 korun,“ uvádí 
starosta Zadních Zborovic a přilehlých Tře-
bohostic Jiří Plechatý.

Součástí objektu z éry legendárních „akcí 
Z“ je od roku 2005 i byt. Zároveň je propojen 
s obecním hostincem, kam rovněž Obecní 
úřad nasměroval tok fi nančních prostřed-
ků. „Došlo k opravě jak venkovního pláště 
hospody, tak vnitřních omítek. Samozřejmě 
se přikročilo i k opatření povrchů čerstvými 
nátěry. Do budoucnosti plánujeme i výměnu 
stávající parketové podlahy za novou krytinu. 
Prozatím nás zmíněné investice vyšly na ob-
nos 110 000 korun, z čehož ale 70 000 korun 
získala obec ve formě grantu,“ vysvětluje 
první muž spojených vesnic.

Do třetice se Obecní úřad zaměřil i na 
renovaci některých částí obchodu z konce 
70. let, který odkoupil do svého vlastnictví 
od SD Jednota roku 1999 za 500 000 korun. 
Venkovskou prodejnu teď provozuje sou-
kromnice. „Díky dotaci ve výši 90 000 korun 
a stejného podílu ze strany obce se mohla 
vyměnit výloha i vchodové dveře. Souběžně 
s  tím se zrekonstruovalo také přístupové 
schodiště,“ poznamenává Jiří Plechatý.

Situace malého koloniálu ale není stejně 
jako situace většiny venkovských provozoven 
na Blatensku nikterak růžová. Nemůže kon-
kurovat cenami velkým marketům v Blatné 
a Strakonicích, kam většina obyvatel dojíždí 

za prací. „Dokud tady existovala fi rma, za-
městnávající patnáct až dvacet dělníků, bylo 
to přece jen lepší. Ti si alespoň pravidelně 
do obchodu chodili kupovat svačiny. Před 
třemi roky zde ale fi rma defi nitivně ukončila 
svou činnost a i tohle padlo,“ povzdychne si 
starosta.

Vladimír Šavrda

Opěrná zeď okolo kaple málem vzala 
za své

Třebohostice - Zničující přívalové deště 
způsobily, že se opěrná zeď okolo krásné 
místní kapličky začala rozpadat. Naštěstí ji 
zachránila včasná oprava, která ale zname-
nala „sáhnout si hluboko do kapsy“. Naštěstí 
většinu fi nančních prostředků na její záchra-
nu poskytlo Ministerstvo pro místní rozvoj. 
„Celkem si odstranění havarijního stavu 

vyžádalo investici ve výši 1 500 000 korun. 
Obecní pokladnu to naštěstí přišlo „jen“ na 
150 000 korun,“ vyjadřuje se ke stavební 
akci starosta Jiří Plechatý. A  ještě dodává: 
„Postupně se opěrná zeď začala opravovat 
už před deseti lety. Po nepříznivém zásahu 
klimatickým živlem jsme museli reagovat 
velmi spěšně. Už proto, že taras se nachází 
v těsném sousedství komunikace.“

Vladimír Šavrda

Za opravenou lesní cestu přišly kocelo-
vickým děkovné dopisy

Kocelovice - I když osada Paračov náleží 
pod správu Obecního úřadu Chlum, jejím 
obyvatelům se dostalo nečekané pomoci ze 
strany obce Kocelovice. Ta nechala opravit 
notně zdevastovaný úsek lesní cesty o délce 
1500 čtverečních metrů, vedoucí na pilu 
„Nový Dvůr“.

„Na pilu směřují dvě cesty- naší vesnici 
se naštěstí nákladní auta vyhýbají. Zato 
komunikaci v katastru osady Paračov zni-
čila, jak zákon káže. Rozhodli jsme se dát 
celou záležitost do pořádku, přestože se nás 
to vlastně přímo netýkalo. Spolu s námi se 
podílelo na rekonstrukci „Rybářství Lnáře“, 
které je vlastníkem pily. Celá akce stála 
290 000 korun,“ okomentoval chvályhodný 
počin skromně kocelovický starosta Ing. Ka-
rel Lukáš.

Lidé z osady Paračov si velmi váží vstříc-
ného kroku kocelovických. Dali to najevo 
i prostřednictvím děkovných dopisů, zasla-
ných na Obecní úřad Kocelovice.

Vladimír Šavrda

Velká moderní revoluce na Obecním 
úřadě v Kocelovicích

Kocelovice - „Z  toho mám největší ra-
dost,“ nechal se před časem slyšet kocelo-
vický starosta Ing. Karel Lukáš poté, co na 
Obecním úřadě v srdci obce proběhla velko-
lepá modernizace vnitřních prostor. A  jistě 
tu radost měl a má oprávněně, protože se tu 
všechno změnilo k nepoznání.

„Rozkvetla“ jak zasedací místnost, tak 
kancelář prvního muže obce. Vedle insta-
lace nových elektrorozvodů v budově se 
„konšelské sídlo“ dočkalo i výměny dveří, 
oprav vnitřních omítek, pokládky koberců, 
nastěhování nového nábytku, pořízení zabez-
pečovacího zařízení. Strop kanceláře pokryl 
sádrokartonový obklad.

„Náklady se pohybovaly okolo 290 000 
korun,“ řekl závěrem Ing. Karel Lukáš.

Vladimír Šavrda

Nová opěrná zeď kolem kapličky.

5.4.2015

+
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Pocity z vojenské služby /pro mladé/
Jsem ročník 1927. Při prohledávání 

starých zápisků jsem přišel na svou úvahu 
z vojenské služby, kterou nyní doslovně cituji;

Sobota, 24. 2. 1951. Je odpoledne, asi 
5 hodin. Venku na ulici je dosud jasně vidět, 
což se liší od nedávného zimního období,kdy 
v tuto dobu bývala tma. Dnes vyjímečně jsou 
povoleny vycházky, protože se konají oslavy, 
ale já mám smůlu, že jsem dostal službu… 
Sedím ve světnici za oknem, které je celé 
zabíleno a proto jsem si je otevřel. Venku je 
chladno, mám kabát přes nohy a pozoruji ži-
vot na ulici v Litoměřicích. Chodí zde civilové 
a již i někteří vojáci, ale ti nejsou od nás – my 
máme vycházku až od 7 hodin večer.

Přemýšlím o životě vojáka a namane mi 
myšlenka si tyto pocity zaznamenat. Prostě 
se dá říci, že je člověk naštván. Naštván už 
z toho důvodu, že když by mohl jít ven – což je 
zcela mimořádný případ, naskytne se taková 
nečekaná překážka. A myslím dál, hlouběji do 
problémů, které mučí srdce vojáka a kterým 
normální civil nemůže rozumět. Představte 
si žít po celý den v neustálém dozoru, stálém 
střehu, kdy ani chvilka nemůže být věnová-
na sobě, kdy člověk je pod kontrolou a cítí 

se i ve spaní plně svázán předpisy a  řády, 
které jsou někdy velmi podivné a  rozchází 
se s citovým s  lidským míněním. Pořád se 
člověk cítí přikován, což pociťuje zvlášť 
osoba samostatně myslící, jejímž ideálem je 
humanita a demokracie, tedy hlavně osobní 
svoboda… To se táhne duší vojáka den, týden 
a měsíc, jako nekonečná stále utažená šňůra, 
po celou dobu, co člověk – voják má na sobě 
stejnokroj!

Jediným, byť jen malým uvolněním, jsou 
pro vojáka vycházky. Ale i tak je člověk svírán 
chapadly vojenství, musí dávat pozor, aby ka-
ždého správně a předpisově pozdravil a dbát, 
aby nepřetáhl dobu návratu a opustil včas tu 
nejlepší zábavu. Vycházky ale máme velmi 
omezené, jen v neděli, pokud voják nemá 
službu nebo trest. Ale za čas si člověk zvykne 
a otupí se, ale tu jsme právě u kořene věci: 
Člověk otupí, že nevidí možnost dosažení svo-
body, toho nejzákladnějšího lidského práva. 
Tato hořkost a  jakási nedůvěra se přenásí 
i na jiné věci ve vojenském životě a voják na 
povrch vykonává přesně a dobře rozkazy, 
je to ale stroj, pod jehož slupkou nalézáme 
hořkost a zavilost ke všemu vojenskému…. 

Přirovnejme si život volného zvířete, které 
bylo zavřeno do zoologické zahrady. I  ta 
nejlepší strava a péče nedovedou nahradit 
jeho velikou touhu po svobodě, vrozenou 
mu od přírody. A stejnou touhu po svobodě 
má i každý člověk na této Zemi. Proto se 
ukládá odnětím svobody trest za nějaký 
přestupek! Ale jaké přestupky dělají masy 
lidí /vojáků/, plné mladého života a touhy po 
volnosti a svobodě? Jak možno dopustit, aby 
několik lidí, kteří si říkají politikové, dělali 
nepolitické tahy, pokud se týká problémů 
tohoto tématu…

Takové úvahy se převalují jako černé 
chmury myslí člověka-vojáka a ten musí se 
chopit tužky, aby bolest svého srdce svěřil 
alespoň mlčenlivému papíru a ulevil svým ci-
tům… A táže se tento člověk sám sebe: Bože, 
kdy lidé dostanou už rozum, kdy pozvedne se 
jejich duševní vůle nad všechny sobeckosti 
a nesváry, které Zemi vládnou, kdy uzná ka-
ždý svobodu druhého bližního a kdy všichni 
lidé budou se cítit rovnoprávnými se všemi?.

Dodatek: Tehdy ještě platil starý vojenský 
řád. Pak přišla vojna podle ruského vzoru: 
Bez vycházek nebo návštěv domova a ostří-
hat dohola!

F.K.

Michalovi mazlíčci
19. 4. v 17:00hod. si v SOKOLOVNĚ děti užijí představení Michala 

Nesvadby a jeho Michalových mazlíčků, představení je plné zábavy, 
soutěží a hlavně aktivního zapojení úplně celého sálu do hodiny plné 

her s Michalem, nenechte si ujít zážitkovou cestu z obyčejného Micha-
lova pokojíčku až do vzdálených míst v pralese, Michal bude Vaším 
průvodcem a moc se těší na společný zážitek přímo s dětmi v Blatné!
Info: www.kouzelnaskolka.cz
Vstupenky jsou již nyní: v Infocentru a v Hračkách pí. Jelínkové.
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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 

 

DUBEN 
 

Zahrada barev 
1. 4. – 30. 4., ŠK, vstupní hala.  

Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ, třídy PaeDr. Jarmily Lískovcové a Mgr. Ivany Schwarzové. 
 

Kraslení 
Středa 1. 4., 15:00, ŠK, oddělení pro děti.

Velikonoční výtvarná dílna s Jitkou Petrášovou pro šikovné děti. Společně vyrobenými velikonočními ozdobami 
proměníme nový pohádkový strom v dětském oddělení. Materiál bude k dispozici, připojit se může každý! 

 
Kurz zdravého veg(etari)ánského vaření 

Úterý 7. 4., 18:00, cvičná kuchyňka ZŠ Povážská. 
Přijďte rozšířit své kulinářské obzory o potraviny a pokrmy z oblasti zdravé a bezmasé kuchyně. Kurzy probíhají 

1x měsíčně, z důvodu omezené kapacity hlaste svou účast na jan.juras@knih-st.cz nebo 721 658 244. 

 
Zdeněk Podskalský: Rozesmát člověka, kterého bolí zuby 

Čtvrtek 9. 4., 17:00, ŠK, společenský sál, vstupné 40,- Kč/pro členy AVČ 20,- Kč. 
     Hostem další besedy v rámci cyklu Akademie volného času bude filmový  

historik, novinář a publicista Pavel Taussig. 
 

Farmářské trhy 
Pátek 10. 4. a 24. 4., 13:00 – 17:00, 1. hradní nádvoří.

Přijďte si vybrat z široké nabídky farmářských potravin a rukodělných výrobků (vše s důslednou kontrolou 
původu). Nově budou trhy rozšířeny o prostor u mostu Jana Palacha. Přijďte si nakoupit cestou z práce nebo 

před odjezdem na víkend. 

Kurzy počítačové gramotnosti 
Úterý 14. 4., Pro úplné začátečníky: Základy práce s počítačem, 9:00–10:30, ŠK, studovna. 

                                                                  MS Word, 13:00-14:30, ŠK, studovna. 
Kurzy jsou přednostně pro čtenáře ŠK. Zájemci se musí na kurz přihlašovat osobně, proti vratné kauci 100,- Kč. 

 

Módní poradna II 
Úterý 21. 4., 16:00, ŠK, společenský sál, počet míst je omezen, vstupné 80,- Kč.  

     Účesy a líčení se stylistkou Danou Beranovou. Poradíme vám vhodné líčení dle tvaru obličeje, tipy a triky, jak 
podtrhnout Vaše přednosti a potlačit nedostatky, ukážeme vhodné účesy. 

 

Setkání s Pavlem Sekyrkou 
Středa 22. 4., 17:00, ŠK, společenský sál.

Beseda s autorem knihy Zmizelí a nalezení a dále projektů Memento strakonických Židů či Bolestné kameny. 
Součástí setkání bude i autorské čtení nového románu z jihočeského prostředí Bez soudu. 

 

Exkurze do úpravny vody Hajská 
Středa 22. 4., 17:00, ÚV nebo 16:00, ČOV Strakonice. 

V rámci exkurze navštívíme provoz, který zásobuje pitnou vodou město Strakonice a který prošel  
v nedávné době rozsáhlou rekonstrukcí. Můžete dorazit přímo na místo, nebo se s námi  

vydat pěšky podél řeky od čistírny odpadních vod. 

 
Tvořivá dílnička pro děti – vyrábíme veselé kuřátko  

Čtvrtek 30. 4., 8:00 - 11:00, ŠK, oddělení pro děti. 
MC KAPŘÍK                                                                          David Černý

Novinky z tenisového klubu TC Vitality Březnice, o. s.
S blížícím se jarem znovu ožívá, stejně jako každý rok, chuť všech 

tenistů zahrát si konečně po dlouhé zimní pauze na „voňavých“ 
antukových kurtech.

V  tenisovém klubu TC Vitality Březnice se znovu, jako každým 
rokem, rozbíhá v polovině dubna letní tenisová sezóna. Pro celkem 
cca 150 členu klubu se nabízí široké možnosti 
hraní tenisu jak na rekreační, tak i na závodní 
úrovni. Klub a město Březnici bude v letní sezóně 
2015 bude reprezentovat, stejně jako v loňském 
roce, rekordních 11 družstev v kategoriích: mi-
nitenis, babytenis, mladší žactvo, starší žactvo, 
dorost a dospělí.

Tenisovou přípravu všech závodních hráčů, 
ale i  zájemců z  řad rekreačních hráčů, bude 
ve spolupráci s TC Vitality Březnice zajišťovat TENISOVÁ ŠKOLA 
JIŘÍHO VESELÉHO.

V oblasti rekreačního tenisu se znovu rozběhne takzvaný tzv. „VI-
TALITY SINGLES LADIES CUP“ určený ženám, ve kterém všechny 
účastnice hrají mezi sebou po celou letní sezónu dvouhry se závě-
rečným turnajem „MASTERS“ na konci letní sezóny. Obdobný turnaj 

bychom rádi uspořádali v letošním roce také pro muže. Vítězové, ale 
i všichni účastnící závěrečného turnaje „MASTERS“ obdrží zajímavé 
ceny, jako např. volné vstupenky v DAVIS CUPU nebo FED CUPU, aj.

Tenisový klub Vitality Březnice je také velkým organizátorem nejen 
tenisových turnajů, ale i různých akcí v sálové kopané, fl orbalu nebo 

nohejbalu. Těchto turnajů se u nás v letní sezóně 
uskuteční okolo třiceti.

Během letních prázdnin se v TC Vitality 
Březnice uskuteční také celá řada sportovních 
kempů (tenis, fotbal, zumba). Mezi nejvíce oblí-
bené patří tradiční tenisový kemp organizovaný 
TENISOVOU ŠKOLOU JÍŘÍHO VESELÉHO, který 
proběhne v  termínu od 17. do 21. 8. 2015 
v našem klubu.

Pro všechny zájemce o tenis z řad dětí, mládeže i dospělých, kteří 
by chtěli pravidelně trénovat pod dohledem kvalifi kovaných trenérů, 
proběhne v nedeli 5. 4. 2015 od 10.00h do 12.00h nábor do 
tenisové školy. Více informací získáte na www.tenisova-skola.cz

TC VITALITY BŘEZNICE, o. s.
Mgr. Jiří Veselý - předseda klubu
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Kulturní  kalendář��

22. 3. NEDĚLE | 15:00 |
NEDĚLNÍ POHÁDKY PRO DĚTI
DIVADLO KASPERLE
JAK KAŠPÁREK S KALUPINKOU 
SLAVILI VELIKONOCE
Starý palác, zámek Blatná

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

1. 4. STŘEDA | 17:00 |
KÁVA S CKV
Náměstí Míru 212, II. Patro

4. 4. SOBOTA | 20:00 |
POLETÍME?
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

4. 4. SOBOTA | 21:00 |
REFLEX
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

5. 4. NEDĚLE | 21:00 |
B.A.S, DIVOKEJ ZÁPAD, 
SCEPTION
Pořadatel a místo konání
Hospoda na Vinici

7. 4. ÚTERÝ | 19:00 |
LUCIE LÉBROVÁ A MATĚJ DIVIŠ

FLÉTNA-KLAVÍR-BICÍ
Koncert KPH
Starý palác, zámek Blatná
Netradiční kombinace hudebních ná-
strojů slibuje netradiční hudební zá-
žitek v podání studentů hudby Lucie 
Lébrové a Matěje Diviše pocházejících 
z Blatné.
Předprodej: 
infocentrum, recepce Městského mu-
zea Blatná a na www.ckvb.cz
Cena: 100/60/20 Kč (plná cena/ZTP, 
senior,student/žáci ZUŠ)

25. 3. STŘEDA | 19:00 |
FOCUS
Sci- Komedie / krimi / drama / roman-
tický v původním znění s titulky | USA 
2015 | Nevhodný mládeži do 12 let | 
105 min | 100 Kč

27. 3. PÁTEK | 20:00 |
PERNÝ DEN | PROJEKT 100 |
Komedie / hudební v původním znění 
s titulky | Velká Británie 1964 | Mládeži 
přístupný | 87 min | 80 Kč | Beatlema-
nie a jeden obyčejný den v životě nej-
slavnější hudební skupiny všech dob.

29. 3. NEDĚLE | 15:00 |
ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ | 3D
Animovaný v českém znění | Francie 
2014 | 85 min | 120 Kč

1. 4. STŘEDA | 19:00 |
CESTA NADĚJE
Drama / válečný v původním znění s 
titulky | Austrálie/USA 2014 | Nevhod-
ný mládeži do 12 let | 111 min | 110 Kč

3. 4. PÁTEK | 20:00 |
MĚSTO 44
Drama / válečný v původním znění s 
titulky | Polsko 2014 | Nevhodný mlá-
deži do 12 let | 127 min | 110 Kč

5. 4. NEDĚLE | 15:00 |
KONEČNĚ DOMA
Animovaný v českém znění | USA 2015 | 
Mládeži přístupný | 92 min | 125/100 Kč

BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY
Po celý měsíc REGISTRACE NOVÝCH 

ČTENÁŘŮ NA ROK ZDRAMA

KNIŽNÍ PŘÁNÍ DO KRABIČKY – napiš-
te nám, jaké knihy byste v knihovně 
rádi našli

31. 3. ÚTERÝ | 15:00 – 17:00 |
ČTEME, PLETEME … A JDEME DO 
MUZEA NA VÝSTAVU

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

27. - 28. 3. | 18:00 - 9:00 |
NOCOVÁNÍ S ANDERSENEM | 
KDE PŘESPÁVÁ VEČERNÍČEK |
Pohádkové nocování je určeno pro 
naše čtenáře od 6 do 10 let. Děti, které 
se chtějí zúčastnit, si mohou závaznou 
přihlášku vyzvednout v knihovně a 
poté odevzdat podepsanou rodiči od 
16. března do 25. března 2015. 

KŘÍŽOVKY PRO DĚTI
Po celý měsíc si děti mohou v 
knihovně vyluštit křížovku. Jedna ze 
správných odpovědí bude odměněna 
malým dárkem.

1. 4. STŘEDA | 13:00 – 16:00 |
MALÁ TVŮRČÍ DÍLNA PRO 
DĚTI: MALOVANÉ VELIKONOCE
Dílna pro všechny děti, které chtějí po-
moci velikonočnímu zajíčkovi vyzdobit 
naší knihovnu.

SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ ČARODĚJNICI
Čarodějnici nakreslete nebo vytvořte z 
jakéhokoliv materiálu a přineste nej-
později do 24. dubna. V dalším týdnu 
pak proběhne hlasování příznivců a 
návštěvníků knihovny. Výherce bude 
odměněn.

 Akce

 Knihovna

 Kino
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hlédnout na výstavě věnované knize a 
restaurování knihy.

16. 4. ČTVRTEK | 14:00 |
JOM-HA-ŠOA: PŘIPOMENUTÍ 
OBĚTÍ HOLOCAUSTU
Tř. J.P.Koubka, u kašny
Letošní již desátý ročník připomínkové 
akce Jom-ha-šoa – Den vzpomínání na 
oběti holocaustu se uskuteční v sedmi 
městech České republiky. PŘIPOJTE 
SE K NÁM přečtením několika jmen a 
stručných osudů mužů, žen a dětí, kte-
ří byli během druhé světové války pro-
následováni a zavražděni pouze kvůli 
svému židovskému nebo romskému 
původu. 

29. 4. + 2. 5. | BLATNÁ TANČÍ
29. 4. | 16:00 | MILONGA - Tango 
argentino na tř. J. P. Koubka 
17:00 | FLASHMOB - společná cho-
reografie na tř. J. P. Koubka

2. 5. | 14:00 | BALET NÁS BAVÍ - ba-
letní dílna pro rodiny a děti s prvními 
sólisty baletu Národního divadla 
Nikolou Márovou a Michalem Štípou
Starý palác, zámek Blatná 

19:00 | BALET: PAS DE DEUX - vý-
běr duetů z klasického i současného 
tance
Pas de deux z Labutího jezera – první 
sólisté baletu Národního divadla Ni-
kola Márová a Michal Štípa, choreo-
grafie M. Petipa
Hádej kolik je hvězd – Pražský 
komorní balet, choreografie Hana 
Turečková
Závěrečná diskuze s tanečníky

8. 5. PÁTEK | 13:30 – 20:00 |
JAZZDAY
Tř.J.P.Koubka u Labutě | Sokolovna | 
zámek Blatná
13:30 | Slavnostní průvod městem - 
Tř.J.P.Koubka, u Labutě
14:00 | Slavnostní připomenutí 70-ti 
let od konce II. světové války - Kalino-
vo náměstí, před Sokolovnou

Nádvoří zámku Blatná
14:30 | H-Band, ZUŠ Blatná 
15:00 | Oficiální zahájení JazzDay 
+ Big Band Konzervatoře Jaroslava 
Ježka
16:30 | Czech Philharmonic Jazz Band 
18:00 | Eva Pilarová 

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)

25. 3. STŘEDA | 19:00 |
KINOKAVÁRNA: TO NEJLEPŠÍ 
Z ANIFILMU 2014
Kavárna, KCAŽ
Ozvěny mezinárodního festivalu ani-
movaných filmů ANIFILM 2014. 
Blok filmů se soustředí na krátké a stu-
dentské filmy, které ocenila meziná-
rodní porota pátého Anifilmu. Zároveň 
je výběr doplněn o nejlepší výstupy z 
letošních animačních dílen nazvaných 
„Animace hledá talent“ a o soutěžní 
snímky, které uspěly u diváků.
Vstup volný.

26. 3. ČTVRTEK | 18:00 |
ATELIÉR: GRAFIKA
Suterén, KCAŽ
Grafička Veronika Tesková vás sezná-
mí s technikami grafiky v nově otevře-
ném ateliéru.
Kurzovné: 100 Kč/2hod. V případě zá-
jmu se hlaste na: 603 395 160.

29. 3. NEDĚLE | 9:00 |
KRAJSKÝ PŘEBOR V ŠACHU
Velký sál, KCAŽ
Turnaje se mohou zúčastnit hráči na-
rození v roce 2000 a mladší. Od 09:00 
prezentace účastníků.

2. 4. ČTVRTEK | 18:00 |
ATELIÉR: DEKORACE DO BYTU
Suterén, KCAŽ
Ateliér s lektorkou Gábinou Šípovou, 
která vám ukáže, jak si vyrobit origi-
nální doplňky do bytu.
Kurzovné: 100 Kč/2hod. V případě zá-
jmu se hlaste na: 603 395 160.

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

KAŽDÝ ČTVRTEK | 16:00 |
PŘÍPRAVA NA 4. ROČNÍK STU-
DENTSKÉHO DNE
Velká klubovna, KCAŽ

ST – ČT
Jazykové konverzace – Klubovna
OD BŘEZNA HLEDÁME NOVÉ LEK-
TORY NA VÝUKU JAZYKŮ, KTERÉ 
NEMÁME V NABÍDCE (ŠPANĚLŠTINA, 
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 VZTAHY, 
PSYCHOSOCIÁLNÍ, PRACOVNĚ- 
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
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. 

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 
Martimiani, a knižní vazby od staro-
věkých svitků, přes koptské, gotické a 
renesanční vazby až k současným kni-
hařským trendům.  Tyto unikátní histo-
rické tisky ze sbírky muzea a historické 
ručně šité knižní vazby si můžete pro-

 Komunitní centrum

 Těšte se

 Výstavy
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Studenti Středního 
odborného učiliště 
Blatná v divadle

Dne 5. března navštívili studenti SOU 
Blatná spolu s žáky blatenských základ-
ních škol divadelní představení v důstoj-
ných prostorách blatenské sokolovny. Šlo 
o studenty tříd 1. A, 2. A, oboru Autome-
chanik, 1. AE oboru Autoelektrikář a 1. 
E oboru Elektrikář.

Jednalo se o divadelní představení stu-
dentů Gymnázia Strakonice, viz  fotografi e. 
Dobrovolný ochotnický gymnaziální ansámbl 
(DOGA) uvedl hru „Májová romance, aneb 
sešli jsme se na hřbitově“. Autorem hry je 
Lenka Kubelková, profesorka českého jazyka 
a hudební výchovy, režisérem František Kos, 
profesor českého a německého jazyka, oba 
ze strakonického gymnázia.

Jde o příběh tří duchů, kteří se zhmotňují 
vždy na prvního máje, neboť zemřeli kvůli 
lásce. Každý duch pochází z jiné epochy. Je-
den je středověký nevěrník, druhý funebrák 
z minulého století zamilovaný do muže a třetí 
je duch krásné dámy, která před půlstoletím 
obehrávala pány v kartách. Jejich rozdílné 
náhledy, které si nesou ze života a své doby, 
jsou jedním ze zdrojů humoru, který provází 
celou hru. K duchům se přidávají živí ze 
současného informačního věku, kteří pro-
cházejí kolem hřbitova. Jeden stařík je ten, 
který v mládí zabil dámu, jednu z duchů. Více 
prozrazovat netřeba, budete-li mít možnost, 
jděte se na hru podívat. Nosné téma hry je 
láska, touha, lidskost, humor, osvobozující 
pravda a odpuštění. Ve hře najdete i témata 
dnešní doby, jako například řečeno slušně, 
být hodně zadobře se svým šéfem:)

Mně i  většině kluků se divadelní hra 
líbila. Na druhé fotografii z  představení 
jsou někteří studenti Středního odborného 
učiliště, Blatná.

Na zpáteční cestě do školy jsme navští-
vili Základní školu J. A. Komenského, kde 
nám ochotně ukázali nástěnnou malbu na 
chodbě, kterou malovali žáci školy, a školní 
relaxační klub, který vyzdobili rovněž žáci. 
Pak jsme cestou na SOU Blatná potkali 
mladé krásné herečky a herce Gymnázia 
Strakonice v civilu. Pochválili jsme efektní 
strašidelné úplné zhasínání světel v divadle 

během představení a dozvěděli jsme se, že 
nebylo záměrné, nýbrž to byla porucha elek-
troinstalace. A že herci kvůli tomu zvažovali 
přerušení či ukončení hry. To se naštěstí 

nestalo. Z toho vyplynulo poslední poučení: 
Život je dobrodružná a barvitá hra a je dobré 
ji dohrát s úsměvem do konce.

Aleš Drobník
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TJ Sokol Blatná
zve všechny členy

a příznivce na

VALNOU HROMADU
která se bude konat

v pátek 27. 3. 2015
od 17.00 hodin

v sokolovně.

Fourcrossová „rychlá rota“ 
z SCV Blatná: směs bolesti, 
trémy a dřiny v sezóně 2014

Martin Beneš z Blatné, Filip Beneš z Pří-
brami, Martin Solar z Blatné a Martin Lojík 
z Blatné. Tohle kvarteto „divokých jezdců“ 
na terénních kolech si v závodní sezóně 2014 
sáhlo opět párkrát pěkně až na dno. Držitelé 
licencí klubu SCV Blatná mateřské stáji urči-
tě neudělali hanbu- ovšem vedle statečného 
boje s klimatickými podmínkami a nástraha-
mi přírody byli nuceni čelit i nepřízni osudu 
a tak trochu i psychickému tlaku. Nejhůř do 
odnesl pětadvacetiletý Martin Beneš, pro kte-
rého adrenalinové rallye skončilo předčasně 
už v srpnu. A to moc bolestivě.

Začátek sezóny se pro Martina vyvíjel 
přitom nadmíru příznivě. „V Českém poháru 
v bikrosu jsem vždycky pronikl do fi nále,“ 
líčí svůj famózní nástup do prestižní soutě-
že ostřílený „tvrďák“, „V Klatovech na mne 
dokonce čekala bronzová medaile. A ta byla 
těžce vykoupená, protože ve zmíněný den 

panovalo nesnesitelné vedro. Slunce do nás 
pražilo jako šílené!“ Bohužel už na závodě 
v Benátkách nad Jizerou se začal „lámat chle-
ba“: „Přitom i tam nic nenasvědčovalo tomu, 
že bych měl přijít k nějaké úhoně. Všechno 
bylo zalité pozitivní energií- závod perfektně 
připravený, já ve skvělé formě a podařil se 
mi opravdu luxusní rozjezd,“ vypráví mladý 
odvážlivec. Přišlo to ve finále jako blesk 
z  čistého nebe: „Pádem z kola jsem přišel 
nejen o pěkné druhé místo, ale zabalil jsem 
to úplně. Při pádu se totiž zlomila úplně nová 
vidlice a navíc mě ještě jeden soupeř přejel 
jako suchou větev.“ Martin se po závodu 
snažil zlomenou vidlici alespoň reklamovat 
v obchodě, kde ji koupil: „Jenže reklamaci mi 
nechtěli uznat. Prý podobný patvar, do které 
jí náraz zdeformoval, ještě v životě neviděli,“ 
dnes už se tomu směje Martin.

Osudový okamžik, který úspěšného bla-
tenského borce defi nitivně vyřadil ze startov-
ních listin zbytku sezóny, přišel na vrcholu. 
Konkrétně na Světovém poháru 4 krát PRO 
TOUR v  Jablonci nad Nisou. „Lepší závod 
jsem snad ještě nejel. Vládla tam úžasná 
superatmosféra, „vzpomíná Martin Beneš, 
„Jenže ani pátek třináctého by nebyl horší 
než tahle osudová sobota. Hotový masakr na 
všech frontách. Dvanáct metrů dlouhý dvoják 
jsem nedoletěl a šel k zemi jako hadrový pa-
nák. A následky? Úplně zdevastované kolo, já 
si utrhl klíční kost od ramene a zlomil zápěstí. 
Všechno vynaložené úsilí a  tvrdé tréninky 
přišly vniveč. Mohl jsem skončit na bedně- 
místo toho jsem skončil v nemocnici, kde mě 
zdrátovali jako starý hrnec. Srpen znamenal 
konečnou. Drobnou útěchou pro mě je fakt, 
že i bez dvou neabsolvovaných závodů jsem 
si v Českém poháru v bikrosu udržel celkové 
šesté místo. Dařilo se mi i v dualech, kde jsem 
v kategorii „ELITE“ získal osmou pozici,“ 
uzavírá monolog Martin.

Teď dělá všechno pro to, aby byl do prv-
ního závodu v bikrosu v letošním roce zase 
v  „cajku“. Adrenalin mu vyloženě chybí, 
na spravené kolo se chodí dívat několikrát 
denně. Nedá mu to. Chce začít pozvolna a vě-
novat se pouze bikrosu: „Dualy a fourcross 
odmítám- určitě bych se zase přizabil,“ po-
znamenává ještě těžce prozkoušený a notně 
opatrnější mladík.

Jeho bratr Filip / 23 let / uplynulou sezónu- 
v pořadí sedmou- zvládl bez tělesné i majet-
kové újmy. I když také on několikrát „políbil 
matičku zem“: „Zejména na Marosaně v Žac-
léři v Krkonoších, což byl dualový závod na 
ukončení sezóny. Tam se devadesát jezdců 
včetně mojí maličkosti protloukalo opravdu 
náročnými podmínkami. Jeli jsme na uklouza-
ném bahně, pádů bylo víc než komárů v létě 
u rybníka,“ uvádí Filip Beneš. Konstatuje, že 
jinak byla sezóna 2014 pro něho na starty 
terénních závodů chudá: „Absolvoval jsem 
jen „BUCKY CUP“ v Pročevilech, kde jsem 
skončil šestý. Jenže to se jedná o individuální 
závod, který se nikam nezapočítává. Jinak 
jsem si dal dual slalom z kopce v Dobřanech. 

Tam jsem se ale výrazněji neprosadil,“ říká 
příbramský nadšenec.

Pro sezónu 2015 má ale smělé plány: 
„Chci si pořídit speciální sjezdové kolo na 
downhill / sjezdová disciplína v  lese, která 
trvá něco okolo tří minut /.“ Když o tom Filip 
dál zaníceně mluví, úplně se mu lesknou oči 
v předtuše nových vzrušujících adrenalino-
vých dobrodružství: „Je to takový „motokros 
na kole“ mezi kořeny a kameny, fyzicky hodně 
náročný. Už se nemůžu dočkat, až si to budu 
svištět mezi stromy.“

Martina Solara / 18 let / sužovaly na zá-
vodech technické problémy. „Přehazovačku 
jsem měl v háji, takže jsem všechny úseky 
musel zvládnout na jeden převod,“ přiznává 
nováček ve světě drsné cyklistiky, který 
loni s kamarády z  týmu vyrážel na terénní 
divočárny prakticky premiérově. Předtím 
prý jezdil jen tak sám pro sebe a hlavně pro 
zábavu: „Než jsem si oblíbil kolo, hrál jsem 
fotbal. Takže určitě i předtím sportovní akti-
vita byla a nějaké fyzické základy pro souboje 
s nástrahami matky přírody jsem položil,“ 
prohlašuje Martin Solar.

Ve dvou dualových přeborech, které 
loni podstoupil, si nevedl ale vůbec špatně. 
V Dobřanech mu jen o vlásek unikla bronzová 
medaile. Mladá Boleslav mu sice přisoudila 
nešťastnou třináctku, chuť si však spravil na 
již uvedeném „BUCKY CUPU“ v Pročevilech, 
kde podruhé natáhl ruku po bronzu. A i když 
zase nedosáhl, cítil se jakoby se tak stalo 
a ze svého výsledku měl upřímnou radost. 
Začátek, pravda, nebyl zrovna idylický. Svou 
negativní roli sehrála psychika. „Zkraje jsem 
měl dost nervy, hlavně na startovní čáře,“ 
uznává čerstvý dospělák, „Ale jak padly 
brány, rázem jsem byl v pohodě.“

Pro sezónu 2015 si Martin sám sobě 
poručil, že musí dát svého „ekologického 
ďábla“ do kupy a vyzkoušet si víc závodů. 
Všechny předpoklady k tomu kynout davům 
z bedny jistě má.

Martin Lojík / 18 let / je pro extrémní sport 
fyzicky výborně připravený. Bohužel jeho 
formu narušuje nemalá tréma. „Loni jsem jel 
jen dva závody v Pardubicích a v Dobřanech- 
dual a bikros. Jednou jsem se dostal přes 
kvalifi kaci a pak už jsem vypadl, podruhé 
se mi podařilo proniknout do fi nálové jízdy. 
Co to je ale platné, když mi bylo už dva dny 
před startem od nervů špatně a neunesl jsem 
to. Jsem asi určitě chronický trémista. Letos 
samozřejmě nějaké závody dám, ale nesmím 
a nebudu to brát nijak vážně nebo se z toho 
zblázním,“ rozhazuje rukama Martin. Snad 
si ani neuvědomuje, jak moc je statečný. 
Protože zvítězit sám nad sebou je mnohem 
těžší než zvítězit na závodní trati.

Na sezónu 2015 budou jezdci „rychlé 
roty“ z SCV Blatná oblékat zbrusu nové dresy. 
Tak snad jim přinesou štěstí a úspěch.

Poznámka: Touto cestou by chtěli členové 
fourcrossového týmu pod hlavičkou SCV 
Blatná srdečně poděkovat všem sponzorům 
stáje, zejména pak fi rmě JSM PROMOTION.

Vladimír Šavrda

Martin Beneš v akci.
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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

SCV Blatná, obec Buzice a hostinec 
u ČILÁKA

srdečně zvou všechny příznivce 
cykloturistiky na

II. ročník
CYKLISTICKÉHO ODEMYKÁNÍ

STUDÁNEK
Trasa vyjížďky povede ve směru Buzice 

- Skaličany, Vahlovice - Střižovice, 
Chobot, Újezd u Skaličan, Skaličany 

a Buzice.
Akce se koná v neděli 12. 4. 2015 od 

13.30 hod.
Ve 13.15 je možno shlédnout exhibici 
historických velocipedů okolo Buzic.
Pořadatelé doporučují užití terénních 

kol. Pro všechny účastníky občerstvení 
zdarma.

Součástí programu bude vystoupe-
ní tanečního souboru Řepické babči 
a ocenění tří nejlepších jezdců v pěti 

kategoriích.
Srdečně zvou pořadatelé.

O vítězství Petra Tomana na Mistrovství republiky 
v bench pressu rozhodlo půl kilogramu

Ve sportu velmi často rozhodují o výsled-
cích milimetry nebo setiny vteřin. V případě 
úspěšného borce v oblasti silových sportů 
Petra Tomana z Blatné rozhodl 7. března na 
Mistrovství republiky v Lukově u Zlína o jeho 
titulu šampióna půlkilogram váhy.

Petr vyhrál na bench pressovém mistráku 
zdvihem váhy 262, 5 kilogramu. Stejně těžké 
břemeno ale zdvihl v Lukově u Zlína i jeden 
z jeho soupeřů. Rozhodčí se tedy museli po-
radit, podle jakého kritéria určí toho – nej. 
Nakonec katapultovala na nejvyšší stupínek 
Petra Tomana menší tělesná hmotnost. „Ně-
jak se to „rozseknout“ muselo. Mně pomohlo 
to, že jsem byl o půl kila lehčí,“ říká houžev-
natý blateňák, který se na tohle Mistrovství 
republiky nominoval loni v prosinci triumfem 
na Mistrovství Čech v Klatovech. Soutěží teď 
v kategorii do 120 kilogramů.

I  přesto, že se Petr v Lukově u Zlína 
obrazně řečeno „koupal ve zlatě“, závod ho 
zklamal hned na několika frontách. Nechal 
se slyšet, že by na něj nejradši úplně zapo-
mněl. „Předně nejsem spokojený s podaným 
výkonem,“ svěřil se po příjezdu domů čerstvý 
šampión, „Ono první místo je sice fajn, ale 
když má člověk natrénováno na větší zátěž 
a pak dá o dobrých dvacet kilo míň, považu-
je to právem za určité selhání. Navíc ze tří 
pokusů byl uznán jen jeden. Ale to je pro mě 
typické, nestalo se mi to prvně.“

Petra navíc rozhodila sama organizace 
soutěže: „Už jenom se dostat na místo konání 
mistráku byl hotový horor. Jednalo se o  lo-
kalitu hrozně „z ruky“. Dálka o výměře 320 
kilometrů z domova, čtyři hodiny strávené 
v autě, k tomu jsem musel vstávat v půl šesté 
ráno a hned po příjezdu do Lukova naklusat 
na scénu. Prostě hrůza,“ ušklíbne se Petr 
Toman při vzpomínce na celou eskapádu. 
Podle jeho slov zamířili do Lukova jen ti 
nejvýkonnější jedinci: „Takoví, jejichž výkony 
nepřesáhnou hranici dvou set kilogramů, se 
na to rovnou vykašlali,“ poznamenává.

Druhým nepříznivým faktorem prý byl 
způsob, jakým pořadatelé znemožnili závod-
níkům kvalitní přípravu před startem: „Sešlo 
se nás tam celkem jen třicet sedm. Organi-
zátoři hrozně chvátali, aby to měli co nejdřív 
z krku a vznikl neuvěřitelný chaos. V jednu 
chvíli nás bylo v  rozcvičovně čtyřiadvacet 
lidí na pouhé tři benchové lavice. Navíc 

chybělo kvalitní nářadí. My všichni jsme na 
tom nesmyslném fofrování byli hrozně biti,“ 
neskrývá rozčarování Petr.

Před Petrem Tomanem teď stojí možnosti 
zúčastnit se jak Mistrovství Evropy, tak 
Mistrovství světa. „Rozhodl jsem se, že na 
Mistrovství světa do Švédska nepojedu. Je 
to fi nančně neúnosné- tohle dobrodružství 
by přišlo na víc jak 20 000 korun. I když by 
mi podala pomocnou ruku blatenská radnice, 
stejně by mě doplatek úplně vysál,“ vysvět-
luje silák se slibnou sportovní budoucností. 
Chce se plně soustředit na Mistrovství Ev-
ropy, které proběhne v Plzni: „Prioritou je 
teď pro mě dát si pauzu a změnit tréninkový 
systém. Chci styl přípravy zásadně překo-
pat a  jet kulturistický program. Prodělané 
Mistrovství republiky mě poučilo, že musím 
přípravě dát víc než dosavadních osm až de-
vět týdnů. Musím na sobě makat čtyři měsíce 
v kuse. Rád bych na Mistrovství Evropy pro-
nikl do TOP desítky,“ předkládá své jistě ne 
nereálné předsevzetí úspěšný reprezentant 
města Blatná.

Vladimír Šavrda

„Je pro mě čest, že můžu být v týmu slav-
ného profíka Petra Vaniše“, prohlašuje 
vycházející hvězda plážové kulturistiky 
Jakub Simandl

Blatensko je hotovou líhní skvělých spor-
tovních talentů všeho druhu. Mezi ně se už 
loni ziskem bronzové medaile na prestižních 
závodech v Břez-
nici zařadil Jakub 
Simandl / 21  let 
/ z Buzic. V Břez-
nici si ho všiml 
a   „zakódova l “ 
do paměti jeden 
z  nejslavnějších 
českých kulturis-
tů na profi  úrovni 
Petr Vaniš. Tím se 
Jakubovi otevřela 
/ aniž to tehdy ješ-
tě tušil / cesta netušených možností. Jakub 
Simandl totiž „upsal duši“ plážové kulturis-
tice a od samého začátku k této řeholi při-
stupuje se stoprocentní důkladností, vážností 
a zodpovědností. To se mu teď bohatě zúročí. 
Petr Vaniš ho totiž právě teď přijal do svého 
oddílu. „Je to pro mě čest, že můžu být v týmu 
slavného profíka tak zvučného jména,“ dává 
průchod svému nadšení sympatický mladík, 
který je dokonalým prototypem sportovního 
gentlemana.

Nyní Jakub Simandl zahajuje dvanác-
titýdenní přípravu na nejvyšší juniorskou 
soutěž v plážové kulturistice- Mistrovství 
Čech juniorů v Hrádku nad Nisou, která se 
uskuteční 30. května. V rámci „dobrovolné 
osobní tortury“ chce z dosavadních 86 kilo-

Jakub Simandl.

Petr Toman, Mistr České republiky v kategorii 
mužů do 120 kg.

gramů snížit váhu na 80 kilogramů, což prý 
je ideální závodní forma. „Možná budu muset 
jít ještě níž,“ poznamenává Jakub.

Určitě je pro tento mladý talent cenným 
přínosem být zaštítěn jménem známé spor-
tovní osobnosti. Ovšem dřina a  odříkání, 
která ho v průběhu dvanácti týdnů čeká, 
bude stejně tvrdá jako před rokem. Možná 
ještě tvrdší. Ale s pomocí svých kamarádů, 
včetně star silových sportů Petra Tomana, 
to Jakub určitě zvládne.      Vladimír Šavrda
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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

V sobotu 7. 3. 2015 skončil v Blatné posledními zápasy 
10. ročník fotbalového turnaje „TESLA CUP 2015“
Vítězem jubilejního 10. ročníku se stal tým Sokola Bělčice. Gratulujeme.

O pořadí na druhém a  třetím místě se rozhodovalo mezi domácím týmem a Březnicí. 
Rozhodl lepší vzájemný zápas pro Březnici. (Březnice – Blatná 3 - 2).

Děkujeme všem týmům za účast na turnaji, doufáme, že vhodně doplnil jejich zimní pří-
pravu a těšíme se v roce 2016 na 11. ročník.
Nejlepším střelce turnaje se stal Hanzlík (S. Bělčice) s pěti brankami.

TJ DRAŽEJOV - SK BŘEZNICE 1918 4 – 1, (2 – 0)
BRANKY - Brázda 2x, Hrčka, Oberreiter - Vaněček
Dražejov - Březnice více držela balon, ale dopředu nic nepředvedla. My jsme hráli trpělivě
a zaslouženě jsme zvítězili.
Březnice - V tomto zápase byl soupeř fotbalovější. Gratulujeme mu k výhře.

S. STŘ. HOŠTICE – SOKOL VEŘECHOV 0 – 0, (0 - 0)
Hoštice - Soupeře jsme silně podcenili a hráli fotbal bez nasazení a s mnoha nepřesnostmi.
Veřechov – Ve vyrovnaném zápase jsme měli více šancí a neproměnili jsme pokutový kop.

TJ BLATNÁ B - SOKOL BĚLČICE 0 – 4, (0 – 2)
BRANKY - Hanzlík 2x, Ježek, Hevera M.
Blatná - V zápase plném nepřesností jsme byli horším týmem a zaslouženě prohráli.
Bělčice - Zápas plný nepřesností, další šance ve 2. poločase jsme nevyužili.

Za FO TJ Blatná, Míka Pavel
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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 

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

MEOS – B, spol. s. r. o.
U Sladovny 277 (areál SOU)

388 01 Blatná 

VÁM NABÍZÍ STÁČENÉ OLEJE DO VAŠICH NÁDOB : 

M6AD                                         52 ,00 Kč/litr
7ADS III                                     58,00 Kč/litr
PP80W                                        53,00 Kč/litr
HM46 hydraulický                    59,00 Kč/litr
10 W-40 polosyntetika              96,00 Kč/litr
5 W-40 plná syntetika           136,00 Kč/litr
R2 vývěvový                               69,00 Kč/litr
Antifreeze extra                         60,00 Kč/litr

Kromě uvedených druhů lze objednat i další produkty.
Kontakt a informace pro objednání: 606 614 355 

Platnost ceníku od 1.3.2015 
Množstevní slevy.

Otevírací doba: Po-Pá 6:00 - 14,00
Polední přestávka:     10:00 –10:40
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Prodám hlízy 
kany velkokvěté,
krásných barev

(7 odstínů )
cena 17 Kč/hlíza

tel. 606 104 825

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

English on the Skype 
or Face to face

Pavlína Říská
tel.: 602 105 434

pavlinariska@seznam.cz

ŘIDIČ KAMIONOVÉ
PŘEPRAVY – vnitrostátní
Hledáme vhodného kandidáta na 

pozici řidič 
kontejnerové soupravy pro odvoz 

biomasy.
Požadujeme řidičský průkaz sk. 

C+E, profesní průkaz.
MZDA 35000,-

Nabízíme HPP, zázemí stabilní 
fi rmy. 

Tel.: 602 454 019 
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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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