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ČÍSLO
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CENA 7 Kč

AZZ 8. 5.
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J

koncert KPH

H BAND

SLAVNOSTNÍ
PŘIPOMENUTÍ
KONCE II. SVĚTOVÉ VÁLKY

14:30

14:00

ZUŠ Blatná

13:30 | průvod městem z třídy J. P. Koubka k sokolovně

Nádvoří
zámku
Blatná
VSTUPNÉ
120/80 Kč

(plná cena/studenti,
děti, senioři, ZTP)

DOPROVODNÉ PROGRAMY K OSLAVÁM
VÝROČÍ 70 LET OD KONCE II. SVĚTOVÉ VÁLKY:
3. 5. NEDĚLE | 16:20 – 17:00 |

PRŮJEZD HISTORICKÝCH VOZIDEL BLATNOU
Pořadatel: Klub 3. Armády Plzeň, Old Car Rangers Praha
a město Blatná

7. 5. ČTVRTEK | 18:00 |

16:30
BIG BAND KONZERVATOŘE

AMERICKÁ ARMÁDA V LITERATUŘE A FILMU PŘED
ROKEM 1989

EVA
PILAROVÁ

Kavárna, KCAŽ
Tematická přednáška k výročí 70-ti let od konce II. světové
války.
Přednáší Mgr. Lubomír Hlavienka ze Slezské Univerzity
v Opavě.
Vstup volný.

Kalinovo náměstí

15:00 | OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ JAZZDAY +

Swing
JAROSLAVA JEŽKA Melody
Ostrov

18:00 |

Město Sedlice Vás srdečně zve na

oslavy

70. výročí

osvobození
města
3. května 2015

v neděli
od 17.00 hod. / na Náměstí TGM v Sedlici
Pietní akty před radnicí a u pomníku obětem druhé světové války
Příjezd kolony historických vojenských vozidel Military Car Clubu Plzeň
Slavnostní otevření výstavy Jak přišla svoboda – Sedlice a rok 1945
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UU A k t u a l i t y

jsou tu a právě v tyto slunečné neopakovatelné dny, kdy zeleň listů není ještě
tak hustá, jsou projížďky po Lomnici
nejkrásnější.
Pokud byste o loďky měli zájem v jiný
termín, není nic snazšího než se s námi
domluvit. Mobil 736765747 - E. Fučíková

Zase v Blatné!
Máme štěstí! Pořadatelé Jihočeských klavírních kurzů se rozhodli opět pro Blatnou!
Nejstarší klavírní kurzy v republice, založené před 29 lety prof. Zdenou Janžurovou,
se po působení v Písku konají již podruhé
v Blatné. Ve dnech 1. 7.–12. 7. 2015 budeme
mít jedinečnou možnost nejen po celé dny
z oken ZUŠ a zámku poslouchat klavírní hru,
ale také přivítat u nás v Blatné vynikající
osobnosti hudebního a uměleckého světa.
O účasti těchto osobností budeme čtenáře
Blatenských listů včas informovat.
B.M.

Mezinárodní den
památek rozzářil Blatnou
Ve čtvrtek 18. 4. zazářily památky města
Blatné již v tradiční akci Mezinárodní den
památek. Ještě před setměním se všichni
návštěvníci vrátili zpět v čase do první
poloviny 19. stol. do Vídně, kam je zavedla

dvojice kytaristů, mezi nimiž hrála Karolina
Frühbauerová. Autentičnost doby podkreslovaly dobové nástroje doprovázené zpěvem
a houslemi. Kvůli nepřízni počasí byl celý
koncert přesídlen do Starého paláce zámku
Blatná. Po lehkém kulturním osvěžení se
rozžehla všechna světla a úvodního slova se
chopil pan Mgr. Jiří Sekera, který provedl
početné publikum po jednotlivých nasvícených památkách. Velice zajímavá a obsáhlá
přednáška o blatenské architektuře přilákala
na 90 diváků, kteří si mohli vychutnat neobvyklou podívanou zprostředkovanou CKVB
ve spolupráci s panem Tomášem Stoklasou
z Písku. Děkujeme všem zúčastněným i organizátorům a budeme se těšit na další ročník.
Petr Chlebec
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Tip na květen: velký výběr proutěných
košíků a ošatek
V nabídce opět máme slaměné ošatky
oválné střední velikosti, které jsou nyní tak
oblíbené na kynutí domácího chleba.
MÁJ, MÁJ, MÁJ - OTEVÍRÁ RÁJ
Zase je tu MÁJ! Energie, která ze země
prýští a obaluje zelení celou naši krásnou
zem, nemůže nechat v klidu žádného z nás.
Znovu se probouzí život a tryskem letí dál…
Běh života se opakovaně vrací, v dobách
minulých (socialistických) se upouštělo
od drobných výpěstků, výrobků, trendem
byla výroba ve velkém, vše velkokapacitní,
průmyslové. Pojem „domácí“ spíš vyjadřoval
něco doma vyrobené, ne moc vzhledné ani
kvalitní, natož potom „český výrobek“ neměl
pro nás všechny žádný zvuk. Ještě tak výrobek určený pro vývoz. Uplynula jen řada let…
a skoro se dostáváme do hysterie, vše se točí
kolem vaření a jídla, potravin, propaguje se
vše „domácí“ a „české“. Jistě je to správné,
ostatně Lidové řemeslo Blatná od samého
počátku poukazuje na tradiční české kvalitní
výrobky, na šikovné ruce našich předků, před
kterými bychom se měli sklánět, nedosahujeme jejich schopností téměř v ničem, pochopitelně kromě techniky. Život má hektické
tempo, jen zřídka se v mladém a středním
věku otáčíme zpět. Také máte ale pocit, že
nejdůležitější pro zdravý lidský život - styl, jak
je dnes oblíbené říkat, v každé době je - nic
NEPŘEHÁNĚT?!
LIDOVÉ ŘEMESLO A PŮJČOVNA LODĚK
V MÁJI
V měsíci květnu tu pro vás budeme
opět každou sobotu od 9.00 do 13.00 hodin. Za přízně počasí i okolností potom
i v sobotu i neděli odpoledne od 13.00
do 16.00 hodin. Věříme, že se nám již
na tento víkend podaří zprovoznit PŮJČOVNU LODĚK. Počasí přeje, májové dny

DO SVATÉHO DUCHA NEODKLÁDEJ KOŽUCHA (OD 10. 5. DO 13. 6. )
FILIPOJAKUBSKÁ CHLADNA, JSOU PRO
SADY A ZAHRADY ZRÁDNÁ
AŤ JE KATEŘINY (25. 11. ) NEBO KŘÍŽE
(3. 5. ) KDYŽ MRZNE, TOPTE CHÝŽE
„Literatura příslovnická jestiť totiž předně literaturou kosmopolitskou, poněvadž
příslovÍ žijou živě v národě, podobná jsouce
řece vnímající ustavičně a odevšad pramenův
hojných v živý tok svůj. Nelzeť řeku takovou
v prostor jeden uzavříti…Objevy národní
rozumnosti a zkušenosti v národních svých
ideách i všeobecný či všelidský obsah chovají.“ IGNÁC JAN HANUŠ
Eva Fučíková - lidové řemeslo

Co s anonymy?
Příspěvek s „podpisem“ „Učitelky
ZŠ JAK“ nezveřejňujeme. Po dotazu
na uvedené škole ověřila paní ředitelka,
že žádná z paní učitelek takový dopis
nepsala. Jedná se tedy o anonym a ten
patří samozřejmě do koše, že?
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Z právy

z radnice
Soutěžní přehlídka dokončených staveb v Jihočeském
kraji

„PRESTA JIŽNÍ ČECHY 2012 – 2014“

Dne 9. dubna 2015 v Českých Budějovicích byly vyhlašovány
výsledky 9. ročníku soutěžní přehlídky stavebních realizací jižních
Čech PRESTA 2012 – 2014. Vyhlašovatelé a organizátoři přehlídky
(Český svaz stavebních inženýrů, Česká komora autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR a Jihočeský kraj) při této soutěži prezentují provedené
a dokončené stavby v jižních Čechách v uvedených letech a tím se
snaží podpořit rozvoj stavebnictví v jihočeském regionu. Snahou
je tedy ocenit dobré výsledky práce projektantů, stavbyvedoucích,
stavebních firem i stavebníků – investorů.
Porota složená z 11 zástupců vyhlašovatelů hodnotila 51 přihlášených staveb, které byly rozděleny do pěti soutěžních kategorií:
Občanské a průmyslové stavby (novostavby, rekonstrukce), Rodinné
domy a bytové stavby (novostavby a rekonstrukce), Vodohospodářské
a ekologické stavby, Dopravní a ostatní inženýrské stavby, Ostatní
stavby pro volnočasové aktivity.
V soutěžní přehlídce se objevily hned dvě stavby nacházející se
ve městě Blatná. V kategorii Občanské a průmyslové stavby se objevilo Komunitní centrum aktivního života, Blatná, které do soutěže
přihlásil zhotovitel firma HOCHTIEF CZ, a. s., Praha a do kategorie
Ostatní stavby pro volnočasové aktivity přihlásil zhotovitel stavby
firma EUROVIA CS, a. s. závod České Budějovice Rekreační areál
města Blatná – revitalizace zanedbaného areálu na občanskou
vybavenost.
Na vyhlášení výsledků nám byla zaslána oficiální pozvánka, a proto
jsem se společně s panem Petrem Chlandou, investičním technikem
z odboru majetku, investic a rozvoje, osobně této akce zúčastnila
samozřejmě s přáním úspěchů alespoň jedné z přihlášených staveb
z Blatné. Nejlépe hodnocené stavby v jednotlivých kategoriích získaly
„Titul PRESTA – prestižní stavba jižních Čech“ za roky 2012–2014.
Další hodnocené vybrané stavby získaly „Čestná uznání“ a „Zvláštní
ocenění“. Byly také uděleny „Ceny vyhlašovatelů“ a „Cena časopisu
Stavebnictví“. Hejtman Jihočeského kraje udělil cenu „INSPIRA
2012–2014“. S politováním však musím říci, že Komunitní centrum
a ani Rekreační areál ve svých kategoriích neuspěl. Nicméně všechny
přihlášené stavby budou prezentovány jak v odborných časopisech,
tak na putovní výstavě v 10 místech Jihočeského kraje a v rakouském
Linci, což přinese městu Blatná určitou propagaci. Ocenění v soutěži
by mě určitě potěšilo, avšak pro mě je mnohem důležitější, než názor
poroty, pozitivní ohlasy občanů našeho města na obě dvě stavby.
Bc. Kateřina Malečková, starostka města
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Na doregistraci vozidel „v převodu“ již
zbývají pouze 2 měsíce
V prosinci loňského roku jsme prostřednictvím Blatenských listů
informovali o změnách v evidenci vozidel, které přinesla novela
zákona č. 56/2001 Sb.
Přechodná ustanovení novely zákona stanovila mj. nově povinnost vlastníků vozidel v tzv. depozitu = dočasně vyřazených (nyní
vyřazených) po jednom roce ode dne (dočasného) vyřazení oznámit
registru vozidel adresu, kde je vozidlo umístěno a jaký je účel jeho
využití. Pokud se jedná o vozidlo, které je dočasně vyřazeno nepřetržitě od 30. 06. 2013 nebo dříve, a jeho vlastník neučiní oznámení
do 31. 12. 2015, bude ke dni 01. 01. 2016 vozidlo považováno
za zaniklé a nebude již možné jeho znovuzaevidování a další provoz.
Dalším velmi důležitým přechodným ustanovením je stanovení
lhůty pro doregistrování vozidla (resp. zápis jeho vlastníka),
které je v tzv. „převodu“ (tj. nový vlastník/provozovatel je v technickém průkaz uveden pouze v malé kolonce pod původním vlastníkem/
provozovatelem). Pokud aktuální vlastník nepodá žádost o svůj
zápis do registru vozidel nejpozději do 30. 06. 2015, bude vozidlo k 01. 07. 2015 považováno za zaniklé a nebude již možné
jeho znovuzaevidování a další provoz!
K žádosti o doregistraci (= zápisu změny vlastníka) vozidla „v převodu“ je nutné doložit:
- doklad totožnosti (pokud se vlastník vozidla nedostaví osobně,
musí se zmocněnec prokázat plnou mocí s úředně ověřeným
podpisem);
- technický průkaz a osvědčení o registraci vozidla (tzv. „malý
technický průkaz“);
- pokud je „polopřevod“ proveden na jinou osobu, než na aktuálního
vlastníka, je nutné doložit doklad o nabytí vozidla od této osoby
nebo její prohlášení, že souhlasí s registrací vozidla na aktuálního
vlastníka;
- protokol o evidenční kontrole, který nesmí být starší 14 dní;
- doklad o platnosti technické prohlídky (postačí zápis v technickém průkazu);
- platnou zelenou kartu, prokazující sjednání pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla.
Pokud si nejste jisti, jestli je na vás vozidlo řádně zaregistrováno
a není pouze „v převodu“, můžete si tuto skutečnost ověřit na internetových stránkách zřízených Ministerstvem dopravy www.dokonceteregistraci.cz, kde po zadání čísla osvědčení o registraci vozidla
(tzv. „malého technického průkazu“) a kontrolního kódu zjistíte, zda
je vaše vozidlo správně zaregistrováno.
Ing. Jan Valášek, vedoucí odboru dopravy

Informace o opravách silnic
Jak jsme již avizovali, naplánoval Jihočeský kraj na první polovinu letošního roku poměrně rozsáhlé opravy silnic II. a III. třídy.
V obvodu obce s rozšířenou působností Blatná se nového povrchu
dočkají tyto silnice:
č. silnice
oprava mezi obcemi
délka opravovaného
úseku
- II/175
Vahlovice – Skaličany
2,0 km
- III/17725
Kocelovice – Předmíř
4,5 km
- III/1213
Sedlice – Škvořetice
2,1 km
- III/1736
Bělčice – Hostišovice
4,0 km
- II/121
Blatná – Buzice
2,5 km
- III/1738
Hajany – Kocelovice
0,5 km
- III/17726
Zámlyní – Metly
1,2 km
- III/17310
Hajany – Lnáře
2,0 km
- III/1734
Drah. Málkov – Hostišovice 2,2 km
- III/02021
Lažany – Milčice
1,2 km
(pokr. na str. 4
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Informace o opravách silnic (pokr. ze str. 3)
Jako první byly práce zahájeny na silnici z Blatné do Buzic, kde by
ke dni vydání tohoto čísla měla být oprava již dokončena. Od 4. května budou následovat úseky Vahlovice-Skaličany a Kocelovice-Předmíř,
od 11. května Bělčice-Hostišovice, poslední týden v květnu by se
v souběhu s poslední fází opravy Nádražní ul. v Sedlici měl pokládat nový povrch v úseku Sedlice-Škvořetice. Přesné termíny oprav
ostatních silnic zatím nejsou známy, všechny práce by však měly být
dokončeny nejpozději do 30. června.
Nejrozsáhlejší dopravní opatření si vyžádá oprava silnice II/175
Vahlovice-Skaličany, neboť se jedná o velice frekventovanou silnici,
která má nadregionální význam. Uzavírka uvedeného úseku je povolena v termínu od 04. do 13. května. Objížďka pro nákladní automobily
bude vyznačena přes „Novou hospodu“, pro osobní automobily pak
přes Pacelice, Škvořetice (opačný směr přes Mužetice a Sedlici), Lom
a Neradov. Z Uzenic bude směr Blatná vyznačen přes Černívsko,
Chobot a Paštiky.
V souvislosti s objížďkami bude v úseku Lom – Škvořetice – Pacelice – křižovatka se sil. I/20 dočasně zakázán vjezd nákladních
automobilů, mimo dopravní obsluhy. Stejné opatření bude provedeno
na sil. II/175 od obce Pohoří směrem na Myštice.
Linkové autobusy nebudou po celou dobu uzavírky obsluhovat
zastávku ve Skaličanech ani ve Vahlovicích a z Blatné do Myštic pojedou v obou směrech přes Buzice a Lacinou (bez zastavení v těchto
obcích). V této souvislosti žádáme řidiče, aby výše uvedenou trasu
používali jen v nezbytně nutných případech, neboť vyhýbání s autobusem může být v některých zúžených úsecích velmi problematické
Ing. Jan Valášek, vedoucí odboru dopravy
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Strážníci Městské policie mají
nový dopravní prostředek
Od 1. 4. 2015 mají strážníci Městské policie nový dopravní prostředek – kola.
Kola mají samozřejmě předepsané vybavení a rám je označen
nápisem Městská policie.
Důvodem pro zakoupení kol bylo, aby se strážníci rychleji dostali
v případě potřeby do okrajových míst Blatné a například i do terénu
či zákoutí, kam s autem
nemohou a pěšky jim to
trvá dlouho. Ten hlavní důvod však spočívá
v úspoře finančních
prostředků vynakládaných na nákup pohonných hmot.
Zajímavé na celé
záležitosti je, že s nápadem na pořízení kol
přišli samotní strážníci.
Domnívám se, že
strážníci Městské policie nyní budou s novým dopravním prostředkem blíže občanům města a doufám, že cyklohlídky, které budou
zařazeny do běžného denního rozpisu služeb, budou všemi pouze
jen pozitivně kvitovány.
Bc. Kateřina Malečková, - starostka města Blatná

Setkání rodáků a přátel Blatné a Blatenska v Praze
Stalo se již tradicí pravidelné setkávání zástupců města s rodáky a přáteli Blatné
a Blatenska v Praze. Setkání se odehrávají zpravidla dvakrát ročně a v podstatě
navazují na v někdejších dobách velmi činorodý a činný „Spolek rodáků a přátel
Blatenska“, který vznikl již v roce 1929. Jedna z dalších sešlostí, se uskutečnila
v úterý 21. dubna 2015. Za město se této akce zúčastnila paní starostka Bc. Kateřina
Malečková, kronikářka Blatné paní Anna Matějková a Ing. Václav Cheníček za odbor
majetku, investic a rozvoje, MěÚ Blatná. Bezmála dvě desítky posluchačů z řad někdejších obyvatel blatenského regionu, natěsnaných v salonku suterénu
Křesťanského domova mládeže u Sv.
Ludmily na náměstí Míru v pražských Vinohradech si z úst zástupců města vyslechli mnoho
informací týkajících se nedávno proběhlých akcí v Blatné, uskutečněných investic, kulturního
dění a plánů na letošní rok i časy budoucí. Nutno dodat, že se zdaleka jen nechválilo to, co
se povedlo, ale hovořilo se i o tom, co v Blatné chybí, o problematice dopravní, která zdaleka
netíží jen Blatnou a o věcech, které se dlouhodobě nedaří realizovat. Přítomní se živě zajímali
o mnohé záležitosti, o čemž svědčila řada dotazů, připomínek, podnětů a dlouhá diskuze,
která neformálně pokračovala i po oficiálním zakončení setkání.
Ing. Václav Cheníček, OMIR

Vytápění tepelným čerpadlem má i své nevýhody
Se zájmem jsem si přečetl článek: „ I v paneláku se nechá topit
tepelným čerpadlem“, zveřejněným v Blatenských listech v únoru
t.r. Protože se pohybuji v oblasti tepelné energetiky, mám k uvedenému článku několik poznámek. Tepelná čerpadla se vyrábějí již mnoho
desetiletí, v současné době je na trhu mnoho výrobců s bezpočtem
výrobků. Některá tepelná čerpadla prošla u renomovaných výrobců
významným vývojem. Tento vývoj sleduje postupnou eliminaci jejich
nevýhod a zvyšování provozní spolehlivosti, včetně prodlužování jejich
životnosti. Mnohé z provázejících problémů tepelných čerpadel se již
podařilo zčásti snížit, některá však stále zůstávají zatím nedořešena,
na stolech vývojových oddělení výrobců stále k řešení.
Důležitým aspektem při výběru vhodného tepelného čerpadla je
tkzv. COP faktor, případně SCOP faktor, tedy v článku zmíněná jistým

způsobem energetická účinnost. Pomineme volbu typu TČ, kdy lze
jen připomenout, že typ země – voda je provozně výhodnější a bývá
i výrazně dražší. Jsou i čerpadla, která mají podíl odebírané elektrické
energie poměrně vysoký a vysoká spotřeba elektrické energie se
u všech tepelných čerpadel daného provedení vzduch – voda začíná
projevovat v jejich provozu převážně při teplotách pod +3 oC. U tepelných čerpadel tohoto systému pak s klesající teplotou venkovního
vzduchu jednak dochází k výraznému zvýšení podílu odběru elektrické
energie, dále ve zkrácení doby povozu výroby tepla na úkor zvýšené
četnosti potřeby odmrazování a zároveň k výraznému prodlužování
doby potřebné na odmrazení výparníku. Ta může činit i půl hodiny
z každé hodiny provozu. Na toto odmrazení je však potřeba tepelná
energie, což může znamenat obrovský neočekávaný nárůst provoz-
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ních nákladů. Při minimálních hodnotách venkovní teploty v průběhu
zimních měsíců zvýší potřebu odběru el. energie až na polovinu
hodnoty z produkovaného tepla. De facto je to pak zařízení na úrovni
elektrického přímotopného kotle s cca 200 % účinností. V letošní zimě
se tato skutečnost zvýšení provozních nákladů s ohledem na mírnou
zimu rozhodně neprojevila.
S instalací tepelných čerpadel nelze opomenout i ostatní náklady, které se stárnutím zařízení vyžadují stále vyšší a vyšší provozní
náklady. Nelze opomenout povinnost potřeby časté kontroly těsnosti chladicího okruhu. Jakýkoliv únik chladiva znamená náklady
na servisní zásah a rovněž i odstavení čerpadla na nezbytnou dobu.
Pokud, jako v tomto případě, nemá vlastník žádný záložní zdroj tepla,
může se tato skutečnost velice negativně projevit i do tepelné pohody
v zásobovaných bytech, případně v komfortu odběru teplé vody. Při
závažnější poruše, nejen poruše např. kompresoru, může odstávka
tepelného čerpadla trvat i několik dnů. Nedokážu si představit důsledky lehkovážnosti vlastníka, že si pořídil zdroj tepla bez patřičné
zálohy tepelného výkonu.
Další skutečností, která se do provozních nákladů výrazně projeví,
je připravovaná novela ve vývoji cen elektrické energie. Náklady
na cenu elektrické energie pak bude ovlivňovat jednak nižší podíl
provozu elektrických spotřebičů v nízkém tarifu, max. 18 hodin
denně, a přesun ceny do vysokého tarifu. Jednak se předpokládá

Zprávy
TS Blatná

Rozšíření veřejného osvětlení
V průběhu měsíce dubna bylo na úseku údržby veřejného osvětlení
provedeno rozšíření veřejného osvětlení v lokalitě ulice Fügnerova,
a to v lokalitě za železničním viaduktem. Rozšíření
bylo provedeno tak, že byl
přidán nový sloup včetně
svítidla na křižovatce vedoucí odbočení směrem k silu
a do areálu ČSAD STTRANS.
Bylo rovněž položeno nové
kabelové vedení v celkové
délce cca 30 metrů.
Další akcí v rámci rekonstrukce veřejného osvětlení
je obnova 30 kusů koncových
svítidel v lokalitě „Vinice“
za nová LED svítidla.
Technické služby a Město
Blatná chtějí touto činností přispět nejen k větší bezpečnosti chodců i řidičů motorových vozidel v nočních hodinách
v těchto lokalitách, ale také k lepšímu vzhledu našeho města.

Stavební činnost TS Blatná –
měsíc duben
V měsíci dubnu byly dokončeny hlavní stavební práce, ještě z měsíce března, na oplocení bytového domu v ulici Šilhova. Součástí této
akce byla i kompletní oprava přístupových chodníků kolem celého
domu, oprava vjezdových vrat a vstupních vrátek, a to včetně provedení terénních úprav ve dvorním prostoru. Z této akce přikládáme
fotografie z dokončených prací.
Další stavební akcí, která byla zahájena i dokončena, bylo dokončení výstavby kamenného chodníku u blatenského kostela. Z této
akce také přikládáme fotografie.
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odvození ceny elektrické energie od výše jističe odběrného místa.
Tato připravovaná úprava cen elektrické energie určitě velmi výrazně
ovlivní výstupní cenu produkované tepelné energie.
Tepelná čerpadla jsou velice citlivá zařízení, zatím s nepříliš dlouhou životností. Je tedy do ceny tepla nutné i počítat i tkzv. odpisy
instalovaného zařízení. Vlastník tepelného čerpadla musí počítat se
skutečností, že si za období předpokládané životnosti musí „vydělat“
provozem instalovaného zařízení na nové. Předpokládaná životnost
tepelných čerpadel tohoto typu činí 12 až 15 let. Po této době musí
vynaloženou investici zopakovat.
Velikým problémem je však také produkovaný hluk. Hlučnost tepelných čerpadel mnohdy brání obvyklému užívání přilehlých bytů.
Zatím se pro tyto výkony a provedení tepelných čerpadel nedaří
snižovat produkovaný hluk pod úroveň hygienických limitů, platných
v naší republice.
Vývoj tepelných čerpadel dále probíhá. Zatím největší vývoj prodělaly u malých výkonů, cca do 10 kW, které se nejčastěji prodávají.
U vyšších výkonů je s užitím těchto čerpadel zatím mnoho nedořešených problémů. Velmi efektivní energetická politika sousedního
Německa směřuje převážně ke kogenerační výrobě elektrické energie
tepla a vyššímu uplatnění obnovitelných zdrojů. Vyšší aplikace tepelných čerpadel se předpokládá více u menších zařízení.
Ing. Miroslav Šlajs, - projektant v oblasti tepelné energetiky
Poslední zahájenou akcí v tomto měsíci je položení nových odvodňovacích žlabů v osadě Skaličany o celkové délce cca 90 bm.
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„To bylo pořád jednou nohou v hrobě…“
Paměti odbojářky z druhé světové války.
Letos 8. května si všichni připomeneme konec jednoho z nejkrvavějších konfliktů, který
svět zažil. Oficiálně je jeho začátek stanoven na 1. září 1939 a konec na 8. května 1945, avšak
pro mnohé se tyto údaje mohou lišit, např. Království Jugoslávie, kam vtrhla válka teprve
17. dubna 1941 a ještě v červnu zde probíhaly boje. Československo pojila s tímto státem
především početná skupina přistěhovalců, která se aktivně zapojila do odboje proti fašistům.
Jeden z těchto hrdinů žije skryt zde v Blatné v domově pro seniory, kam jsme se za ní vydali.
Když se na recepci prvně ptám po paní Anně Doubkové (nar. 22. 5. 1924), netuším, kdo mi
otevře a jak bude celý hovor probíhat, avšak vzápětí mě vítá usměvavá energická paní a nabízí
mi židli, abychom už mohli začít.

Jak a kdy jste se vlastně dostali s rodinou do Jugoslávie?
Moje maminka měla vždycky o mě strach,
protože jsem byla samotná dívka. Ani jsem
nevěděla, že pocházíme z Roželova, naše
rodina Stoklasových. Nevím, jak se naše
rodina dostala do Chorvatska, ale rodina Klapalových, mého manžela, přišla později než
naše. Jugoslávie byla rozdělena na devět bánovin, které byly jednotlivě spravovány. Král
Alexandr byl hodně dobrý král a nerozlišoval
národnost, ačkoliv sám pocházel ze Srbů.
Oni první Češi ještě klučeli lesy a vytvářeli
pole. Takže takhle to tam vypadalo. Když ho
v cizině zabili, tak všichni smutněli nad ním.

Jak jste v Jugoslávii vnímali rok 1938
a zabrání Sudet?
Dostali jsme tady taky rádio, které vysílalo
hlavně v sobotu odpoledne, ale na to chodili
jen mužští, kteří nám to pak doma řekli.
Věřili jsme, že si k nám netroufnou, ale oni
to udělali a taky toho litovali. Můj manžel,
vdávala jsem se mladá již v 17 letech, musel
samozřejmě na vojnu do státního vojska,
a když dostal dovolenou, tak se už nevrátil
a utekl k partyzánům. S ním jich do lesů odešlo asi šest. Jeho bratr, který byl stejně starý
jako já, byl v té době již mrtvý. Padl. Během
služby u partyzánů se můj manžel vytáhl až
na kapitána, z prostého vojáka.

Němci měli mnohé praktiky, jak bojovat proti partyzánům. Jakým způsobem
se snažili bojovat proti vám?
Němci kvůli partyzánům vždycky stáhli
celou divizi a chodili po lesích a nemocnicích a hledali je. Oni ani nevěřili, že nějací
partyzáni existují. Přesto vyslýchali a vraždili, dokonce celé vesnice. My jsme ovšem
věděli, že partyzáni v lesích jsou a všichni
je podporovali, protože nikdo neměl Němce
rád. Němci nás podezírali, že jim pomáháme. Třeba řezník zabil prase a my jsme to
maso vozili k nim. To jsem dělala já. Někdy
kolem mě kulky svištěly, ale mně se nikdy
nic nestalo. Kolem byli ranění, ale já vyvázla
bez zranění. Dodnes se tomu divím, že se mi
nikdy nic nestalo.

Kdo Vám většinou pomáhal s převozy
a jak jste udržovala kontakt s partyzány?
Když manžel šel na dovolenku a nevrátil se
již zpátky, začali jsme budovat bunkry doma.
Připravovali jsme je všude a hlavně v noci,

Paní Doubková při předávání vyznamenání.

když sousedi spali. Já jsem rozvážela kolečka
hlíny po okolí, aby nikdo neměl podezření.
Manžel je kopal. Partyzáni neměli žádné
zbraně, jen to, co si přivezli nebo získali
od Němců. Až ke konci jim pomáhali.
U nás se schovávaly i zbraně a vozili jsme
je na voze, ale nikdy jsem nemusela vystřelit. Jeden jediný člověk mi říkal, koho mám
hledat, a to byla moje babička. Jen my jsme
věděli, kde jsou a kudy chodí. Mnohdy byli
dlouho bez jídla a jedli kořínky a vše, co v lese
našli. Povozy byly vždycky připravené, koně
byli zapřažení a vezlo se to večer. Jednou
jsme měli namále a málem nás chytli. To bylo
pořád jednou nohou v hrobě nebo v lágru, ale
já bych raději byla v hrobě.

Mluvíte o nebezpečí ze strany sousedů.
Přidávali se hojně lidé k fašistům?
Jeden muž z vesnice, musel mít o kolečko
míň, protože vodil gestapo a ustaše (Chorvatské revoluční hnutí pozn. autora) po vesnici.
Naše vesnice Daruvar byla hrozně veliká asi
600 baráků a 7 km dlouhá a my jsme bydleli
tak v půlce. Ti chudí nevěděli, co dělaj lidem,
a tak jim pomáhali. Němci zatím ty lidi vodili
do lesa, aby si vykopali hrob, a pak je zabíjeli a ne jen pistolí, ale i kladivem do hlavy.
Někteří ještě žili, když dopadli do jámy.
Nakonec je posypali vápnem. To všechno
se pak odkrývalo po válce. Ta tady trvala až
do června. Němce poté po válce převáželi
do lágru a já jsem se na ně šla podívat. Byla
jsem zvědavá, jak vypadají a oni to byli mladí
kluci tak 17 let staří.
Od mé sestřenice muž se chtěl přidat
k ustašům, a ona mu to zakázala, ale on tam

stejně šel a ona šla k partyzánům. Já jsem
se jí ptala: „Aničko, co uděláš, až se vrátíš
domů? Tak ho zastřelím vlastní pistolí.“ Ale
nakonec to nemusela udělat, protože je lidé
ubíjeli. Většina ustašů pocházela z Černé
Hory, protože tam neměli moc dobré živobytí.

Vzpomenete si, kdy jste měla největší
strach?
Mockrát jsem měla strach a mnohokrát
jsem utíkala s holkou na rukou. Kolem byli
dráty a státní vojáci.
K partyzánům se připojovali i Češi, kteří
prchali ze své vlasti, a manžel je vedl. Asi tři
z nich padli. Já stála pod samopalem, který
mi dali až pod krk, a chtěli, ať se přiznám.
„Přiznej se!“ a já stála a nic jsem jim neřekla.
Řekl mi, že ví, že jsem spojená s partyzány.
Až přišel od státního vojska důstojník a řekl
jim: „Co to tady je? Co se to tady děje?“ A já
stála zatvrzelá a řekla jim jen: „Vyhazujete
všechno do povětří! Vždyť všechny tratě jsou
pryč! Všechny mosty jsou pryč! Odjel na vojnu a já nevím, kde je.“ A oni na mě uhodili,
ale nic jsem jim neřekla a museli jít.
Ještě jednou jsem měla velký strach. U nás
ve stodole byl bunkr pod řezačkou a oni tam
přijeli Rusové. Nazývali je Čerkésy, ale tady
jim říkali Vlasovci. Uvázali si u nás o řezačku
koně, a kdyby to odtáhli a našli víko, tak by
slyšeli, že je tam bunkr. Oni nebyli hloupí.
Vlasovci taky nadělali velkou paseku v Daruvaru. Mě ovšem nikdo nechytil. O mně
nevěděli. Někdy lidi museli být v bunkru
i několik dní.

Omlouvám se, že se ptám na tak bolestnou vzpomínku, ale jak vlastně zemřel
Váš manžel?
Komisař mi jednou řekl: „Ten tvůj muž,
to je ale chlap. Jde s těmi kluky v první linii
a oni se bijí jako lvi.“ Když kluci přijeli zpátky
do Československa do Prahy, tak byli vyjevení. On jako kapitán musel často zakročovat.
Např. chtěli, aby jim ten roční pobyt v Praze
počítal jako vojenskou službu a to on ne.
Často je usměrňoval a říkal jim: „Pamatujte,
že jste mezi lidmi a že už nemůžete dělat
skopičiny.“
Jednou šla před hotelem holka a on říká
jednomu z vojáků: „Ne, abys udělal nějakou
volovinu.“ A on jí podrazil nohy. Za to mu
můj muž dal jednu pěstí. Když se sesbíral
celý od krve, tak mu řekl: „Teď půjdu domů,
umyju se, vemu si pistol a zastřelím tě.“
On si myslel, že si dělá legraci. Odpoledne
přišel za ním do jídelny, kde bylo hodně lidí.
Byl opilý a držel pistoli. Můj muž šel proti
němu, protože se bál, že někomu ublíží. První
střela lízla do sloupu, ale ta druhá jej trefila
přímo do čela. Byl odsouzen a já tam musela
být u soudu. Ten voják byl z vedlejší vesnice
a jednou přišel za mnou a říkal mi: „Byla to
blbost a já vám to nikdy neřeknu…“ Já mu
zavřela dveře.
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Po válce se Jugoslávie rozkmotřila se
SSSR. Mělo to nějaký dopad i na Vás?
Když Jugoslávie byla odstrčena, tak já
jsem se moc neozývala. Jen jednou, když jsem
posílala dopis mamince, kde jsem psala, že
do práce chodím, peníze vydělávám, ale že
mám takový byt, že když někdo přijde, tak
bych potřebovala bidýlka, aby si někdo mohl
sednout. Tak potom přišel vyšetřovatel. Moje
sousedka s ním mluvila a řekla mu, že jsem
slušná a pracovitá paní a že bych nikdy nic
takového neudělala. Maminka mi potom
napsala do dopisu: „Holka, co znamená ten
vystříhaný dopis?“ a já jim napsala: „Mami,
nic. To neznamená nic a už to neřeš.“
Ptal se Petr Chlebec

V Ý Z VA
Chtěli bychom požádat všechny
občany, v jejichž vlastnictví jsou
snímky z období druhé světové války,
aby je přinesli do Městského muzea
Blatná, kde si je oskenujeme a uložíme do digitálního archivu se jménem
vlastníka. Fotka se ihned navrátí
do rukou vlastníka. Tyto snímky spolu
s fotografiemi ze sbírek Městského
muzea Blatná budou v létě využity
k výstavním účelům. Předem vám
všem děkujeme za spolupráci a těšíme se na vás.
Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná
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Kvalita kulturních akcí se neměří nabitostí
sálu. V letošní sezoně diváci měli možnost zažít hned dvě představení, při kterých reakce
publika mluvila za vše, ač v sále sedělo 130
lidí při jednom (Miláček, Městské divadlo
Kladno) a 110 lidí při druhém (Korespondence V+W, Divadlo Na Zábradlí). U obou sami
interpreti kvitovali s naprostým nadšením
souhru a sounáležitost s publikem, herci
Divadla Na Zábradlí, ověnčeného letos všemi

Manželé Jan a Petr Nevečeřalovi by mohli
příště svůj příspěvek (psaný na počítači) poslat e-mailem, aby nebylo třeba ho přepisovat
nebo skenovat. Děkujeme.

myslitelnými divadelními cenami, dokonce
po skončení představení byli silně pohnutí
a sdělovali v zákulisí, že tak vřelá reakce
(diváci tleskali vstoje a volali bravo) je skutečně překvapila a velice potěšila, a že pro

Reakce na připomínku
k vystoupení radomyšlských
ochotníků

tak vnímavé publikum rádi přijedou zahrát
znovu. Z toho je vidět, že u blatenského publika mají odezvu nejen představení, na která
je tzv. „narváno“, ale že zde mají své místo
a publikem jsou oceňována i představení,

Centrum kultury a vzdělávání Blatná
nebylo pořadatelem divadelního vystoupení,
nýbrž pouze zprostředkovalo pronájem divadelního sálu. Pokud byli zaměstnanci CKVB
představení přítomni, tak proto, že si lístek
na divadlo zakoupili stejně jako ostatní diváci
a zařadili se tak do jejich řad.
Pokud má kdokoliv z občanů potřebu
vyjádřit se k dramaturgii a programu CKVB,
má možnost dojít vždy první středu v měsíci
v 17:00 na Centrum kultury (II. patro) a pohovořit o svých návrzích s vedením Kultury.
Tato akce je každý měsíc propagována pod
názvem Káva s CKV a funguje již několikátý
rok.

která si přijde užít diváků jen polovina (čás-

Michaela Sikorová
Propagace, CKVB

Berenika Políčková
Zastupující ředitelka, CKVB

NAVŠTIVTE NAŠE
OBCHODNÍ MÍSTO

tečně kvůli tematické náročnosti, částečně
proto, že herce nezná osobně jako v případě
regionálních představení).
Nicméně s pisateli článku jsme zajedno
v tom, že Prodaná nevěsta je v podobě Radomyšlského souboru kus úctyhodný, jeho
nazkoušení stálo obrovskou energii a jsme
rádi, že u blatenského publika (přestože
nebylo zcela vyprodáno) měl i tento zcela
tradiční titul takový ohlas. Určitě zde Radomyšl nehrála naposledy a již nyní se těšíme
na další její hostování, až nazkouší novou hru.

NÁM. MÍRU 105
BLATNÁ
Zajistíme Vám:
Životní a úrazové pojištění
Pojištění motorových vozidel
Pojištění majetku
Penzijní pojištění
Cestovní pojištění
Stavební spoření a hypotéky
Otevírací doba:

Po 8.30 – 11.00 12.00 – 16.00
Út
zavřeno
St
zavřeno
Čt 8.30 – 11.00 12.00 – 16.00
Pá 9.00 – 12.00

Nyní akce 30 % sleva na pojištění majetku
a až 40 % sleva na pojištění vozidel.
Přijďte se informovat!
Kontakt:
Martina Vachušková
tel.: 606 330 660
Jiří Dobřemysl
tel.: 737 350 639
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Studenti SOU Blatná na exkurzi v TPCA Kolín
Dne 9. 4. navštívili studenti tříd 1.A oboru
autoopravář, 1.AE, 2.AE oboru autoelektrikář
a 2.E oboru elektrikář firmu Toyota Peugeot Citroën Automobile Kolín.
Cílem akce bylo seznámení s výrobním programem firmy, prohlídka
výrobních linek a informace, které studenty zajímají.
Jako pedagogický dozor jeli mistři odborného výcviku pan Václav
Fuščič, který vyučuje autoelektrikářské a autoopravárenské práce,
nový kolega pan Jiří Luhan, jenž vyučuje soustružnické a dílenské
práce, a učitel odborných předmětů RNDr. Bc. Aleš Drobník, který
učí fyziku a elektrotechnické předměty.
Ze SOU Blatná jsme vyjeli v 7. 35. Přes dopravní komplikace a fakt,
že ani řidič autobusu, ani pedagogický dozor v TPCA nikdy nebyl, jsme
dorazili před osobní vrátnici firmy přesně v 10.20, tj. čas, kdy jsme
tam nejpozději měli být. Zde nás převzali pracovníci propagačního
oddělení p. Vokřás a p. Vorel. Ve shromažďovací místnosti nám řekli
zajímavé informace:

Firma Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech byla založena
na zelené louce. Základní kámen byl položen r. 2002. Výroba byla
spuštěna 28. února 2005 dle výrobního systému fi Toyota. Firma
vyrobila 2,4 milióny vozů značek Toyota Aygo, Citroën C1 a Peugeot
107, nyní 108. Jde o malé a úsporné vozy. Kapacita je až 300 000
aut ročně. Ve firmě pracuje přes 3000 pracovníků. Každou necelou
minutu opouští továrnu 1 vůz.
Pak nám promítli video o výstavbě firmy, výrobě a životu v TCPA.
Na začátku jsou velké role ocelových plechů o tloušťce 0,6 až 0,9 mm

MICHAL PROKOP
+ LUBOŠ ANDRŠT a JAN HRUBÝ
V HOSPODĚ NA VINICI, BLATNÁ

9. 5. 2015

a ocelové díly. Následuje přístřihová a lisovací linka s vyměnitelnými
formami. Dále svařovna, kde na 1 voze provede automat cca 3500
bodových a 116 obloukových svarů. Potom ochranná zinková lázeň,
katoforézní lakování barvami ředitelnými vodou, vypalování při 190
st., nanášení PVC na podvozek aj. Na výrobní lince se na karoserii
montují další části, jako palubní deska, topení, klimatizace, interiérové díly aj. výbava obvyklá či dle přání zákazníka. Sedačky a motor aj.
části jsou od subdodavatelů. Ve firmě odměňují zlepšovací návrhy
zaměstnanců (Kaisen). Nemají velké sklady, pracují systémem Just-in-time. Důležitou složkou je oddělení kontroly kvality. Zajímavostí
firmy je, že zjistí-li na lince pracovník závadu, jsou podél celé linky
lana, kdy zatažením za ně se zastaví celá linka, dokud není problém
odstraněn.
Pak jsme obdrželi ochranné brýle, přilby a radiové přijímače
se sluchátky. Následovala prohlídka výrobních hal na elektrických
vláčcích. Projeli jsme provozy ukázanými v propagačním filmu. Kluky
upoutaly lisovací stroje, svařovací automaty i ruch na výrobní lince.
Každé auto má tzv. manifest, kde jsou zakódovaná přání konkrétního
zákazníka či prodejce. Polotovary převážejí nejen lidé, ale i vozíky,
jež se pohybují podél magnetické kolejničky z místa na zvolené
pracoviště. V TPCA pracuje mnoho žen na různých pozicích, včetně
zajíždění vyrobených vozů.
Po projížďce byl ve shromažďovací místnosti prostor na dotazy.
Kluky zajímalo mzdové ocenění. P. Vokřás nám promítl tabulku a řekl
další informace: Nástupní základní plat dělníka je od 21 tis. hrubého.
Nejvyšší ocenění bezmála 50 tis. mají programátoři robotů, špičkoví
technici a manažeři. Další složkou mzdy jsou prémie a fond, ze kterého
pracovník může oproti dokladu čerpat příspěvek na dopravu, bydlení, zdravotní pomůcky, fitness, rekreaci apod. Dělník během směny
vystřídá 4 operace, aby práce byla různorodá. Ve firmě se pracuje
od pondělka do čtvrtka na 2 desetihodinové směny. Na dělnické pozice
požadují základní vzdělání. Na pozice techniků, údržbářů a nižšího
a středního managementu požadují vyučení či středoškolské vzdělání
v oboru. Programátoři, IT specialisté, špičkoví technici a manažeři
jsou vysokoškoláci.
Pak jsme se s p. Vokřásem, Vorlem a pracovnicemi na recepci
rozloučili. Ocenili slušné chování kluků ze SOU Blatná. Před branami
firmy jsme udělali společnou fotografii.
Pro studenty i pedagogický dozor byla exkurze přínosná. Poděkování zaslouží i pan řidič autobusu z firmy Novotný Písek, který jel
ohleduplně, bezpečně a zastavil, kdy jsme potřebovali:)
Aleš Drobník, Václav Fuščič, foto Václav Fuščič

Ročník 26 (36)

Blatná 1. května 2015

110 let od založení Sboru dobrovolných
hasičů v Hněvkově
V roce 1905 po vzoru větších obcí se tehdejší starosta pan Bubna zaobíral myšlenkou
zřídit ku prospěchu obce hasičský dobrovolný
sbor složený z místních občanů. Jeho myšlenku však nebylo jednoduché prosadit. Obec
mnoho peněz v rezervě neměla, a tak velký
výdaj měl své odpůrce. Přesto se podařilo
vyjednáváním u vlivnějších občanů myšlenku
prosadit. Sám o tom v kronice píše: „Nejprve
hleděl podepsaný získati pro věc některé
čelnější občany a pak mladší lid, kteří by se
pro výkon ten obětovali.“
Získal zemskou subvenci z ústředního
hasičského fondu. Se starostou tehdejší župy
hasičské, panem Karlem Vavřínkem, učitelem
ze Lnář, se domluvil a svolali za tím účelem
schůzi, kde se podařilo sbor založit. To se
stalo 29. ledna 1905.
Zakrátko se podařilo zakoupit od místního
rodáka pana Vojtěcha Černého za 1800 korun stříkačku, kterou vyrobila firma Černý
a Němec ze Slatiňan.

Také zakoupili látku a nechali ušít hasičské uniformy. Nově ustanovený sbor měl tyto
členy: Václav Nepodal - velitel; Fr. Tůma –
podvelitel; Václav Kroupa – jednatel.

Číslo 8 / strana 9

OCHUTNAT !
PŘ I JĎ T E
DO NOVĚ OTEVŘENÉ
PRODEJNY

Členové – hasiči, sboru byli: Josef Baloun,
Karel Baloun, Josef Kroupa, Fr. Kouba, Josef
Hrabal, Jan Motyka, Jan Šafařík-st., Jan
Šafařík-ml., Ferdinand Pekárek, a Jan Říha.
Ještě v době své sedmdesátileté historie, a to bylo v roce 1975, zažil velkolepé
oslavy. Sbor vydržel s různými peripetiemi
až do roku 1995, kdy zanikl pro nedostatek
aktivních členů. Posledním velitelem sboru
byl Bohumil Smola. V kulturní místnosti obce
jsou vystaveny panely seznamující ve zkratce
s historií sboru.
Do dnešních dnů zůstala stát hasičská
zbrojnice, která byla opravena obcí v roce
2014. Byla provedena nová omítka, střecha
s odvodněním, vyměněna okna a zhotovena
svislá zemní izolace. Do dnešních dnů se zachovala původní stříkačka, která je ve zbrojnici. Připomíná zašlou historii našich předků,
na které se podepisuje čas a vlhko. Najde se
někdo, kdo pro zábavu obnoví zašlou slávu?
Vždyť historie je nedílnou součástí naší
přítomnosti.

• POCTIVÉ UZENINY
• HOVĚZÍ MASO ZE STATKU
• DRŮBEŽÍ MASO
• TEPLÁ SEKANÁ
• VEPŘOVÉ MASO
• VYBRANÉ LAHŮDKY

Petr Vích - Hněvkov
Příloha: foto autor článku

Zvířátka, jak bydlíte v přírodě?
V pátek 24. 4. byl zahájen již 12. ročník tradiční výstavy z cyklu příroda, kterou pro vás připravil Svazek obcí Blatenska ve spolupráci s městem Blatná, ZUŠ Blatná a Městským muzeem
Blatná. Tentokrát se organizátoři zaměřili na obydlí zvířátek v rozličných formách a v různém
období. Na začátku vernisáže nás přivítala paní Valerie Zavatská, která na úvod přečetla pasáž
z knihy Malý Princ. Po potlesku již mohli všichni návštěvníci nahlédnout do expozice
Městského muzea, kde na ně
čekaly interaktivní exponáty
a dokonce živý tvorové jako
např. strašilka, pakobylka,
včely atp., kteří svou rozmanitostí poutali pozornost
návštěvníků. Celkovou atmosféru podkreslovala hudba
žáků ZUŠ Blatná. Výstavu
můžete navštívit až do 31. 5.

Najdete nás na adrese:
Nad Lomnicí 1255, Blatná
obchod@nasstatek.cz
www.nasstatek.cz
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UU K u l t u r n í k a l e n d á ř
Akce

2. 5. SOBOTA | 08:30 |
VYCHÁZKA PRO VEŘEJNOST:
VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
Pořadatel: blatenští ornitologové ze
ZO Českého svazu ochránců přírody
20/04 Blatná
Sraz v 8:30 v BLATNÉ na parkovišti
před Vishayem na Paštické silnici

2. 5. SOBOTA | BLATNÁ TANČÍ |
!!!POZOR - ZMĚNA ČASU!!!
15:30 |BALET NÁS BAVÍ
Starý palác, zámek Blatná
taneční dílna pro rodiny s dětmi i dospělé s prvními sólisty Národního
divadla v Praze Nikolou Márovou a
Michalem Štípou

19:00 | BALET: PAS DE DEUX
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Labutí jezero: černé pas de deux ze
III. jednání – Národní divadlo Praha
Tančí: první sólisté Baletu ND Praha,
Nikola Márová a Michal Štípa
V mlhách, 1. věta - Pražský komorní
balet
Nedokončený kus – Tomáš Rychetský
---přestávka 20 min. --Přesně včas - Štěpán Pechar, Ondřej
Vinklát
Hádej, kolik je hvězd – Pražský komorní balet
ZÁVĚREČNÁ DISKUZE S TANEČNÍKY
Cena vstupenek představení:
150 - 250 Kč
Možnost zakoupení zvýhodněného
balíčku baletní dílny+představení:
250 - 350 Kč.
Předprodej: infocentrum Blatná, recepce Městského muzea Blatná,
www.ckvb.cz

2. 5. SOBOTA | 21:00 |
ELEQTRONIQ NIGHT
Koncert Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

3. 5. NEDĚLE | 16:20 – 17:00 |
PRŮJEZD HISTORICKÝCH VOZIDEL BLATNOU
Pořadatel: Klub 3. Armády Plzeň, Old
Car Rangers Praha a město Blatná

5. 5. ÚTERÝ | 19:00 |
WILDSTICKS
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Bubenická show
Předprodej: infocentrum, www.ckvb.cz

6. 5. STŘEDA | 17:00 |
KÁVA S CKV
Náměstí Míru 212, II. Patro

8. 5. PÁTEK | 13:30 – 20:00 |
JAZZ DAY
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 – Kalinovo náměstí, před Sokolovnou
14:30 | H-Band, ZUŠ Blatná – nádvoří
zámku Blatná
15:00 | Oﬁciální zahájení JazzDay +
Big Band Konzervatoře Jaroslava Ježka – nádvoří zámku Blatná
16:30 | Swing Melody Ostrov - nádvoří
zámku Blatná
18:00 | Eva Pilarová - nádvoří zámku
Blatná
Lístky k zakoupení na místě.
Cena: 120/80 Kč.

9. 5. SOBOTA | 15:00 |
DEN KONÍ V BLATNÉ
Miloslav Simandl a Deny, Apawi, Remi
a Madroňo
Místo konání: u Domova seniorů, Blatná

9. 5. SOBOTA | 21:00 |
MICHAL PROKOP, LUBOŠ
ANDRŠT, JAN HRUBÝ+RUSTY
STRINGS
Pořadatel a místo konání
Hospoda na Vinici

9. 5. SOBOTA | 21:00 |
BLUES DUO: JIRKA ŘAPEK A
ONDRA KŘÍŽ
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

12. 5. ÚTERÝ | 19:00 |
Jaan Täe: KAŽDÝ DEN ŠŤASTNÝ DEN!
Spolek divadelních ochotníků v Blatné
Divadelní sál, Sokolovna
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14. 5. ČTVRTEK | 14:00 - 22:00 |
STUDENTSKÝ DEN
Náměstí J. A. Komenského
V rámci letošního Studentského dne se
můžete těšit na bohatý program, který
připravili studenti středních blatenských škol spolu s CKVB. Zahrají vám
The Spankers, Discoballs, Commodore64, Vees nebo Harryho ledvina. Těšit
se můžete na taneční vystoupení ZUŠ
Blatná, prezentaci škol, Skate Games,
slackline a žonglování, letní kino a
spoustu další zábavy po celý den!!

16. 5. SOBOTA | 21:00 |
SPOLEKTIV
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

Kino

1. 5. PÁTEK | 20:00 |
DIPLOMACIE
Drama v původním znění s titulky |
Francie/Německo 2014 | Nevhodný
mládeži do 15 let | 84 min | 90 Kč

6. 5. STŘEDA | 19:00 |
S TVÁŘÍ ANDĚLA
Drama v původním znění s titulky |
VB/Itálie 2014 | Nevhodný mládeži do
15 let | 101 min | 110 Kč

8. 5. PÁTEK | 20:00 |
EX MACHINA
Drama / Sci-Fi / Thriller v původním
znění | USA / VB 2015 | Nevhodný mládeži do 15 let | 108 min | 110 Kč

13. 5. STŘEDA | 19:00 |
AVENGERS: AGE OF ULTRON
Akční / Dobrodružný / Sci-Fi v původním znění | USA 2015 | Nevhodný mládeži do 12 let | 145 min | 120 Kč

15. 5. PÁTEK | 20:00 |
KLUB RVÁČŮ | PROJEKT 100
Drama / Thriller v původním znění s
titulky | USA/Německo 1999 | Nevhodný mládeži do 15 let | 139 min | 80 Kč

Knihovna
Městská knihovna Blatná

5. 5. ÚTERÝ | 15:00 – 17:00 |
ČTEME, PLETEME…A OCHUTNÁVÁME NAŠE NEJOBLÍBENĚJŠÍ
OVOCNÉ A ZELENINOVÉ POKRMY
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19. 5. ÚTERÝ | 15:00 – 17:00 |
ČTEME, PLETEME…A JDEME NA
VÝSTAVU DO MĚSTSKÉHO MUZEA
BLATNÁ
Oddělení pro děti

7. 5. ČTVRTEK | 13:00 – 16:00 |
MALÁ TVŮRČÍ DÍLNA: DÁREK
PRO MAMINKU
Výroba přáníček ke Dni matek

KŘÍŽOVKY PRO DĚTI
Po celý měsíc si děti mohou v knihovně vyluštit křížovku

Komunitní centrum

3. 5. NEDĚLE | 19:00 |
MÁJ
Terasa, KCAŽ (v případě nepříznivého
počasí v kavárně KCAŽ)
Projdeme se celým Májem od věnování až po doslov... za zvuků dvou
elektrických kytar a zvukových nálad,
ruchů i duchů... Čtou a hrají: Jakub
Doubrava a Lukáš Urbanec
Vstup: 80/60 Kč

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

7. 5. ČTVRTEK | 18:00 |
AMERICKÁ ARMÁDA V LITERATUŘE A FILMU PŘED ROKEM 1989
Kavárna, KCAŽ
Tematická přednáška k výročí 70-ti
let od konce II. světové války. Přednáší Mgr. Lubomír Hlavienka ze Slezské
Univerzity v Opavě. Vstup volný.

13. 5. STŘEDA | 19:00 |
KINOKAVÁRNA: PUNKOVÝ
SYNDROM
Kavárna, KCAŽ

14. 5. ČTVRTEK | 18:00 |
ATELIÉR: ŠPERKOVÁNÍ
Suterén, KCAŽ
Další dílna s Monikou Šourkovou, tentokrát na téma šitý šperk z korálků.
Kurzovné: 100,-Kč|2hod. V případě zájmu se hlaste na: 603 395 160.
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17. 5. NEDĚLE | 17:00 |
ODPOLEDNE S DECHOVKOU:
MORAVANKA
Velký sál, KCAŽ
Největší z legend dechové hudby u nás
- MORAVANKA - zahraje v Blatné!
Předprodej: infocentrum, recepce Městského muzea Blatná, www.ckvb.cz
Vstup: 200/100 Kč

20. 5. STŘEDA | 18:00 |
NEBE STUDÁNEK III
Kavárna, KCAŽ
Přednáška spisovatele Ondřeje Fibicha
o zajímavých a léčivých pramenech
regionu. Vstup volný.

9 . 4. - 31. 5. | „OK“ OTEVŘENÁ
KAVÁRNA | VÝSTAVA |
LIDÉ S TRIZOMIÍ 21 DNES
O.S. Ovečka, České Budějovice
Výstava obrazů dětí i dospělých s
Downovým syndromem.
Výstava je otevřena pouze v době konání akcí v Komunitním centru. Program na www.ckvb.cz

ST – ČT
Jazykové konverzace – Klubovna
OD BŘEZNA HLEDÁME NOVÉ LEKTORY NA VÝUKU JAZYKŮ, KTERÉ
NEMÁME V NABÍDCE (ŠPANĚLŠTINA,
FRANCOUZŠTINA, …)
Středa
Čtvrtek

18:00 ANGLIČTINA
17:00 NĚMČINA
18:00 ČEŠTINA PRO
CIZINCE

PO - ÚT | 8:00 - 15:00 |
STŘEDY | 8:00-12:00 |
SKS TRICYKL | sociální
poradenství
Malá klubovna, KCAŽ

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 11:00 - 19:00 |
PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ, MEZILIDSKÉ VZTAHY,
PSYCHOSOCIÁLNÍ, PRACOVNĚPROFESNÍ OBLAST A OSOBNOSTNÍ
ROZVOJ, o.p.s.
Klubovna, KCAŽ Blatná
V případě zájmu kontaktujte PhDr. Doležalovou na tel. 724 046 602 nebo na
email: info@manzelskaporadna-strakonice.cz

KAŽDÉ LICHÉ ÚTERÝ
| 14:00 - 18:00 | ADIKTOLOGICKÁ
PORADNA PREVENT
Klubovna, KCAŽ
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Kontakt: Bc. Tomáš Brejcha, tel.: 725
373 863.

Výstavy
ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI
VSTUP DO MUZEA ZDARMA

24. 4. – 31. 5.
| ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
VÝSTAVA 12. ROČNÍKU CYKLU
PŘÍRODA BLATENSKA:
ZVÍŘÁTKA, JAK BYDLÍTE V
PŘÍRODĚ?
Městské muzeum Blatná
Na výstavě se můžete potěšit fantazií a
uměním děvčat a kluků z mateřských,
základních i středních škol, kteří zde
budou představovat svá výtvarná a fotograﬁcká díla. Dozvíte se, jak
bydlí zvířátka v přírodě, i něco málo z
historie trampingu. Odhalíte, co skrývá název „Zelená
domácnost“, připomenete si, jak se
staví ptačí budky, krmítka a mnoho
dalšího. Autorem výstavy je
Svazek obcí Blatenska.

Těšte se
20. 6. SOBOTA | od 9:00 |
RYBÁŘSKÉ SLAVNOSTI
Podzámčí a zámek Blatná
Letos se již podruhé odehrají blatenské
Rybářské slavnosti v podzámčí a na
zámku Blatná. Navíc bude originálně
využitý také prostor blatenských sádek,
kde si přijdou na své i milovníci divadla!
Během dne si na sádkách již tradičně
můžete také zakoupit produkty Blatenské ryby nebo zhlédnout závody hasičských družstev.
Na hlavní scéně na nádvoří zámku
Blatná se můžete těšit na pestrý hudební program, který bude skýtat
snad všechny hudební žánry, od dechovky přes rock´n´roll, rock, pop až
po cikánskou hudbu. Hosty letošního
ročníku je OTAVANKA, ORCHESTR
TOMÁŠE KOČKA, ZRNÍ, FIRE BALLS,
TRIO ROMANO a v neposlední řadě
BRATŘI EBENOVÉ.
Samozřejmě je pro vás připravený bohatý gastroprogram, divadlo a soutěže
pro děti, hudební program na vodní scéně naproti restauraci Marion a
mnoho dalšího, co neodmyslitelně k
blatenským Rybářským slavnostem
patří.
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VEŘEJNÝ PROSTOR BLATNÉ A KRAJINA BLATENSKA
KCAŽ, Sýpka a okolí
V úterý 14. dubna proběhla v Komunitním
centru aktivního života beseda o veřejném
prostoru Blatné a krajině Blatenska, první
ze série akcí, pořádaných v rámci projektu
„Rozžívání Sýpky“, kterou jsme započaly
diskuzi nad tímto důležitým tématem a zároveň pomyslně odstartovaly letošní sezónu
na blatenském špejcharu.
Cílem tohoto i následujících setkání s těmi
z vás, kteří se chcete podělit o své vnímání
Blatné a blatenské krajiny, o osobní vzpomínky na oblíbená místa nebo naopak negativní
pocity z některých prostorů a zákoutí, je
zmapování těchto míst a lokalit včetně emocí
a příběhů, které se k nim vážou, a vytvoření
jejich pomyslného katalogu. Má se jednat
o taková místa, která mají pro lidi z Blatenska určitou důležitost, význam, má smysl je
zaznamenat, pečovat o ně a kultivovat je.
Tímto bychom rády požádaly o pomoc,
radu a zapojení kohokoliv, kdo by se rád podílel na vytvoření této pomyslné (ale de facto
i skutečné) mapy blatenských příběhů a míst
se silným nábojem, významem, ale i potencionálem rozvoje. Mapa je přístupná ve vstupní
hale Městského úřadu Blatná, v chodbě před
Městskou knihovnou, ve vstupní chodbě
Komunitního centra aktivního života nebo
ve virtuální podobě na internetové adrese
blatna.zemezamyslena.cz. Do všech těchto
map můžete zaznamenat své oblíbené místo,
cestu nebo lokalitu a zároveň důvod, proč je
máte rádi, nebo se naopak vůči takovému
prostoru vymezit. Čím osobnější příběh, tím
vítanější, neboť jen osobní vztah nám pomůže
krajinu chránit a veřejný prostor oživovat
a rozvíjet. Zaznamenávat můžete na připravené lístečky, které lze vlepit do mapy, či
ve virtuální mapě pomocí pravého tlačítka
myši a pomocí klávesnice.
S touto mapou a s vašimi příběhy pak
bude možné pracovat při chystané letní
tvůrčí krajinářské dílně, která proběhne třetí
týden v červenci tohoto roku v okolí Sýpky.
Zde budete mít možnost vy sami přijít a pod
vedením zkušeného výtvarníka – lektora svůj
příběh, motiv či téma zpracovat a na konkrétním místě zhmotnit v podobě sochy nebo
jiného prostorového objektu a vytvořit tak
jeden ze střípků stezky – galerie v krajině.
(Zároveň uvažujeme, že bychom z nejsilnějšího z příběhů v budoucnu zpracovaly
scénář pro tzv. sousedské divadlo, které se
po nazkoušení hraje právě na jmenovaných,
popsaných místech.)
Co nás tedy dále čeká v rámci projektu
Rozžívání Sýpky? Akce pokračují v sobotu
23. května od 10 do 16 hodin na Sýpce
konferencí KRAJINA-KOMUNITA-KONTEXT,

kde navážeme na debatu na téma veřejného
prostoru a krajiny Blatenska a kde se k problematice dozvíte něco více i od odborníků
(krajináře a biologa, kunsthistoričky, filosofa,
historika a kulturologa i umělce) a společně
s nimi budeme pomocí řízené diskuse hledat
i odpovědi na otázky již položené při prvním
setkání v KCAŽ.
Na červen se připravují tematické výtvarné dílny pro školy a výtvarné oddělení
ZUŠ. V červenci ve dnech 13. – 19. 7. se
v okolí Sýpky uskuteční již zmiňovaná týdenní krajinářská, land-artová a sochařská
dílna, zabývající se tvorbou umění v krajině
a uměleckými díly z přírodních materiálů
v krajině samotné.
Záměrem let následujících je výtvarnými
objekty z přírodnin oživit postupně i další
sousedské stezky v okolí Blatné a vytvořit
tak jakousi galerii pod širým nebem, která by
zpříjemňovala cesty krajinou a zároveň byla
galerií blatenských obyvatel, jejich příběhů
a vztahu ke své krajině. Zemi zamyšlené, krajině mládí, krajině her, obrovských žulových
balvanů, skrýši i duchovních zastavení – krajině, která pro každého má jiný osobní význam,
ale pro všechny znamená domov, místo, kam
se vracíte, na které v cizině vzpomínáte,
ke kterému se vztahujete, kterým poměřujete všechny ostatní kraje. Bude to muzeum
i vašeho vztahu ke krajině – vaší zásluhou,
prostřednictvím vašich příběhů a vzpomínek.
Zároveň se zájmem o krajinu chceme
vzbudit zájem o veřejný prostor přímo
v Blatné. Která prostranství a zákoutí vám
připadají, že by se dala vylepšit, kultivovat,
obydlet? Která místa by fungovala lépe,
kdyby se byť i drobně pozměnila? Lidé by
se v nich lépe cítili, rádi by se zde zastavili

nebo posadili, podiskutovali s druhými,
pozorovali okolí. Ruku na srdce, kolik takových fungujících míst Blatná má? Kde
se vám dobře hovoří se známým, kde máte
klid na spočinutí uprostřed denního shonu,
kde se rádi zastavíte nebo třeba přečtete
za hezkého počasí knihu? Doufáme, že se
nám na tomto poli podaří rozpoutat veřejný
dialog a společně budeme schopni přispět
k vylepšení veřejného prostoru v Blatné tak,
aby se nám v něm žilo ještě lépe.
Letošní sezóna projektu Rozžívání Sýpky
byla podpořena z prostředků grantového programu Města z jiného těsta, což je program
Nadace VIA, který má za cíl zlepšovat vztah
lidí k veřejnému prostoru. Jednou z jeho
klíčových součástí je grantová výzva Živé
granty, která je určena k oživení veřejného
prostoru v českých městech a obcích. Projekt
Rozžívání sýpky byl rovněž podpořen Ministerstvem kultury České Republiky.
Berenika Políčková, Eva Švecová

Kdo bude chtít od 13. do 19. 7. na letní
land-artové dílně vytvořit pod vedením
profesionálního lektora svůj objekt
(buď před Sýpkou, nebo při některé
z přilehlých cest)– prosím, hlaste se
na čísle 604 842 161. Zprostředkujeme kontakt s lektorem, konzultaci
ohledně návrhu, materiálu a zpracování tak, aby vše bylo připraveno
k vlastnímu tvoření v rámci krajinářské dílny na Sýpce (13.–19. 7. 2015).
Tvořit je možno z přírodních materiálů
(dřevo, kámen, traviny, písek apod.).

Foto ze setkání.
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Při šipkařském Mistrovství
republiky v Bělčicích došlo
i na pasování do veteránského
stavu
Bělčice - I takové Mistrovství republiky
se nesmí brát smrtelně vážně a potřebuje
jisté odlehčení. V případě šipkařského Mistrovství republiky žáků, juniorů a veteránů
na půdě bělčické sokolovny, které proběhlo
v sobotu 11. dubna, se „upustila pára“ veřejným pasováním dvojice mužských závodníků
do stavu veteránského. Oba- Dušan Vilímek
z Brna a prezident České šipkařské organizace /ČŠO/ Jan Přikryl z Prahy - totiž dovršili
čtyřicátý pátý rok pozemského bytí, který
automaticky znamená přestup do kategorie
„starších pánů“. V tomto případě jen „lehce
starších pánů“ nebo „starších pánů, kterým
ještě teče mléko po bradě“. Protože /bohužel/
nebyli pasováni na rytíře, místo meče pocítili na ramenou
dřevěné ukazovátko a místo českého
krále museli
vzít zavděk
Pavlem Maškem, jednatelem a „hybnou pákou“
pořádajícího
šipkařského
klubu Šneci
Bělčice.
Šipkařský sport vyžaduje
A tak čermaximální soustředění.
stvý veterán
Jan Přikryl odházel svůj první šipkařský
přebor v nové věkové složce mezi stěnami
bělčické sokolovny. Spolu s ním usilovalo
o co možná nejlepší výsledek dalších třináct
soupeřů. Jan Přikryl se musel nakonec spokojit s umístěním v druhé polovině startovního
pole. „Měl jsem šanci postoupit ze skupiny. To
se nakonec nepodařilo. Zklamaný ale nejsem,
protože jsem žádný úchvatný výsledek ani
neočekával,“ vyjádřil se ke svému výkonu
prezident, kterého „zapomněli“ ubytovat
na Hradčanech. Dále přiznal, že poslední
dobou doma de facto netrénuje: „Nějak
mi to nevychází. Se šipkami se tak vlastně
„vyřádím“ jen na turnajích.“ Jan Přikryl se
tomuto sportu závodně věnuje dvacet let
a loni se zúčastnil cca čtyřiceti soutěží.
Za svůj nejlepší výsledek považuje deváté
místo na Mistrovství republiky mužů a žen.
Veteráni byli nejpočetněji zastoupenou
kategorií v Bělčicích. Žákyň se zaregistrovalo
pět, žáků sedm, juniorů šest a juniorky tři.
Veteránka nepřijela žádná. ŠK Šneky Bělčice
reprezentovali veteráni Jiří Gregorovič a Ra-
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dek Beneš, žáci Ondřej Vít a Tomáš Bezouška,
žákyně Adéla Kučerová a Lucie Mašková.
Horkým favoritem tohoto mistráku mezi
žáky byl Dan Varga /14 let/ z hostujícího
klubu „Záchytka team Benešov“. A svůj
fanklub nezklamal, suverénně a s jistotou si
vyházel další z řady vítězství. Za zmínku stojí,
že bělčické terče už „ostřeloval“ počtvrté
a vždycky vyhrál.
„Tenhle sport mi učaroval před třemi lety
a poslední dva roky objíždím turnaje. Všechno začalo tím, že jsme jako rodina dostali
k vánocům elektronický terč a celý půlrok
jsme na něm doma soutěžili,“ poukazuje
na své první krůčky v šipkařském světě cílevědomý nadšenec, „Potom táta začal chodit
hrát šipky s kamarády do jednoho hostince
a bral mě sebou. Protože jsem se uvedl docela
dobře, jel jsem s nimi na můj premiérový
turnaj do Mezihoří. Tam jsem mezi pětadvaceti konkurenty obsadil patnáctou pozici.“
Dan trénuje hodinu každý den, buďto sám
nebo s otcem. Zúčastnil se zatím zhruba
dvaceti závodů, doma mu ve vitríně odpočívá již dvanáct medailí. Fenomenální úspěch
představovalo stříbro na Českém poháru
ve Skořenicích. Teď čeká Dana přestup mezi
juniory: „Tam to bude těžší, ale s tím se musí
počítat. Budu rozhodně ještě víc trénovat,
abych s nimi udržel krok. Teď v květnu jsem
přihlášen na Mistrovství republiky Maďarska
a tam už zkusím juniorskou kategorii,“ těší
se dopředu benešovský borec. Sní o tom, že
se jednou dostane do reprezentace a v tomto
ohledu má více než slibně nakročeno. Poráží
totiž v šipkách i muže. Přesto je skromný:
„Nikdy neříkám hop, dokud jsem nepřeskočil. Ve sportu se může přihodit leccos
a přehnané sebevědomí tedy není na místě,“
poznamenává moudře prima kluk, který vedle šipkařského sportu holduje také fotbalu
a florbalu - v obou případech jako brankář.
Juniorku Barboru Hospodářskou / 15 let /
z Třeboně přivedla k šipkám její starší sestra.
„Když přivezla svůj první pohár ze soutěže,
probudila se ve mně sesterská rivalita. Chtěla
jsem to taky zkusit a být lepší,“ svěřuje se
mimořádně aktivní závodnice. Loni objela
obdivuhodných sto turnajů a za to byla
oceněna v rámci celkového hodnocení Jihočeského kraje. České barvy reprezentovala
i na závodech v Rakousku, letos se chystá
na Mistrovství Evropy do Chorvatska. Přestože na Mistrovství republiky v Bělčicích
nezískala zlatou medaili, bude to právě ona,
které patří kvalifikace na „WINMAU WORLD
MASTERS OFF YOUTH 2015“ v anglickém
Hullu. Vítězka kategorie juniorek Denisa Dadová z Benešova je totiž starší, než stanovují
pravidla. „Za tu Anglii jsem pochopitelně
moc ráda. Vážím si takové příležitosti,“ září
štěstím slečna Barbora.
Zatím nejvýrazněji zazářila na turnaji
mistrů v Praze, kde vybojovala třetí místo
v kategorii žen. Trénuje jak doma, tak v restauraci, kterou vlastní její maminka a kde
se také schází celý tým. „Tady v Bělčicích
jsem poprvé, ale je to tu po všech stránkách
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Juniorky - zleva Veronika Andrasová z Prahy
s Barborou Hospodářskou z Třeboně.

skvělé. Moc se mi tu líbí,“ dodala ještě zdatná
juniorka.
Její kamarádka Veronika Andrasová
/13 let/ z Prahy se stala loni v listopadu mistryní republiky v softových šipkách. Stejně
jako Barbora Hospodářská tráví mnoho
volného času před terčem dva roky. „V roce
2014 jsem absolvovala šedesát závodů. Mám
velkou radost z trofejí, které se mi podařilo
nashromáždit. Jedná se o dvaadvacet pohárů
a dvacet medailí,“ poznamenává následovnice svého staršího bratra, která vstoupila
na podlahu bělčické sokolovny stejně jako
úspěšnější kolegyně poprvé.
Na všechny účastníky Mistrovství republiky čekaly hodnotné ceny. TOP trojka
v každé kategorii mohla být ale jen jedna.
Králem mezi žáky se stal podle očekávání
Dan Varga z Benešova, následován Martinem
Lorencem z Plzně a bronzovými Ondřejem
Vítem /ŠK Šneci Bělčice/ a Václavem Šplíchalem z Benešova. Vítězství ve skupince
žákyň zůstalo doma - zmocnila se ho Adéla
Kučerová /ŠK Šneci Bělčice/. Stříbrný déšť se
snesl na Terezu Taterovou z Blatné, bronz byl
souzen Kristýně Varga z Benešova. Kategorii
juniorek ovládla Denisa Dadová z Benešova,
v závěsu ponechala Barboru Hospodářskou
z Třeboně a Veroniku Andrasovou z Prahy.
Mezi juniory nenašel přemožitele Marek
Nečas z Brna, na záda mu dýchal Dan Bujok
z Třince, hvězdnou trojku uzavřel Martin
Hochman z Brna. Zlatý veteránský pohár si
do Prahy odvážel Tomáš Červenka. Stříbrná
trofej se přestěhovala do rukou Pavla Havelky z Jičína, o bronz se podělili domácí borec
Jiří Gregorovič /ŠK Šneci Bělčice/ a Albert
Kolínský z Prahy.
Slavný den v historii bělčického šipkařského sportu se nachýlil ke konci. A názorně
zdokumentoval skutečnost, že v tomto městě
má velmi pevné zázemí.
Vladimír Šavrda
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Velikonoční turnaj
ve voleném mariáši
„Táta žádný mariášový přeborník nebyl, ale hrál
to srdcem,“ zavzpomínal při jeho memoriálu
ve své hospodě Petr Samec
Buzice - „Táta naučil mariáš všechny
buzické kluky, včetně mne. Hrálo se u nás
v kuchyni. Půjčoval nám peníze a po karetní
výuce si je zase vzal zpátky. Měl s námi svatou
trpělivost,“ zahleděl se zvlhlýma očima Petr
Samec v sobotu 5. dubna na zarámovanou
fotografii otce, vystavenou před vchodem
do jeho hospody „U Čiláka“. Právě ta vítala
všechny příznivce lidové zábavy s „čertovými obrázky“, kteří se v onen den dostavili
na tradiční velikonoční turnaj ve voleném
mariáši. Vladimír Samec / + 2007 / by měl
radost, kdyby mohl vidět, že se jeho světlá
památka uctívá právě tímto způsobem. „Táta
žádný mariášový přeborník nebyl, ale hrál
to srdcem,“ pronesl ještě Petr před pietním
místem.

U hráčských stolů pracovaly emoce.

Turnaj je ale věnován ještě jednomu
vzácnému člověkovi, který pro Petra Samce
mnoho znamenal. Přirostl mu k srdci jako
věrný kamarád a snad tak trochu i jako jeho
druhý táta. Jedná se o Jiřího Himla z obce
Lom. I pro něho byl mariáš životní láskou.
„Ten to hrál na opravdu vysoké úrovni, ještě
lépe než táta,“ vzpomíná na něho majitel
hospody „U Čiláka“, „Mastil mistrovsky
jak Jižanský, tak Rokycanský pohár. Mně
vždycky ochotně a obětavě pomáhal při organizaci tátova memoriálu. Hodně citově se
k mariáši upnul poté, co mu v důsledku silné
cukrovky museli lékaři amputovat obě nohy
a nahradily je protézy. I za této situace své
kamarády- mariášníky, kterých měl opravdu
mnoho, vozil autem po turnajích.“ Petr Jiřího
Himla poznal jako kluk, když ho pod hlavičkou TJ Lom s vrstevníky trénoval na fotbale:
„Dal mi můj vůbec první fotbalový dres.“
I fotografie Jiřího Himla, který zemřel před
několika lety vinou těžké choroby, byla tím
prvním, co v neděli 5. dubna příchozí před
vchodem do hostince uviděli.
Bohužel měl tentokrát mariášový „Memoriál Vladimíra Samce a Jiřího Himla“ slabé
obsazení. Za hráčské stoly usedlo jen třiadvacet „přátel žaludského esa“. Zastoupeny tu
byly Stráž, Mileč, Nepomuk, Blatná, Tojice,
Pacelice, Kadov, Míšov, Železný Újezd, Bezdědovice, Údraž, Myštice, Slaník. Čest domá-
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cích hájili jen
dva mariášníciMiroslav Rataj
a Libor Šiška.
Ten sice už léta
bydlí v Blatné,
ale je místním
rodákem a toho
si buzičtí „vzít“
nenechají. Jako
obvykle se
funkce ředitele
turnaje ujal Jiří
Ředitel turnaje -vpravo - Jiří
Lis z Blatné.
Lis s vítězem memoriálu Jindřichem Jarošem z Údraže. A jako obvykle se jí zhostil
na výtečnou.
Nebyl by to mariášový turnaj, kdyby sem
tam nepadla nějaké ta kletba a kdyby obvyklý
šum podobný hukotu ve včelím úlu „neopepřily“ hlasité slovní projevy. Nezbytným
doprovodným jevem samozřejmě byl „odér“
z cigaret a doutníků, nechyběly půllitry se
zrzavým mokem- prostě všechno chce své.
Mezi příslušníky toho klidnějšího „tábora“ hráčů patřil švagr zesnulého Vladimíra
Samce- Josef Šebele / 77 let / z Nepomuka.
Ten buzický karetní memoriál za dobu jeho
trvání vynechal pouze jednou: „Už se mi tu
taky podařilo zvítězit. Ale vždycky se nehrálo
tady- začínali jsme v hospodě na druhém
konci vsi, když tu Petr ještě živnost neprovozoval,“ poznamenává pamětník rozjezdu
této tradice. Josef Šebele si s „čertovými
obrázky“ potykal už ve svých čtrnácti letech:
„Jako mnoho budoucích mariášníků jsem
mastil s klukama karty na pastvě při hlídání
dobytka. Nejprve jsme se učili ryze dětské
hry, potom jsme plynule přešli na mariáš.
A toho jsem si dosyta užil i na vojně, kterou
jsem strávil na Slovensku a Moravě. Sloužil
jsem jako voják z povolání celých šest let
a mariáš představoval vítané zpestření volného času. Dokonce se pořádaly i turnaje mezi
jednotlivými četami. Tam jsem nasbíral cenné
zkušenosti,“ pochvaluje si kliďas od přírody.
Josef Šebele se nechal zlákat i k zapojení
do Jižanského poháru: „Tam jsem se prozatím
nejlépe umístil jako osmý,“ uvádí. S Vladimírem Samcem si za jeho života mariášových
„partií“ vyměnil nepočítaně: „Byl to po všech
stránkách fajn člověk a společník. Zažili jsme
toho spolu moc. Nešlo jen o mariáš, chodili
jsme spolu třeba taky na ryby,“ věnuje mu
Josef Šebele osobní vzpomínku.
Nejmladším účastníkem „Memoriálu Vladimíra Samce a Jiřího Himla“ byl tentokrát
Petr Švihovec / 38 let / ze Slaníku, který sem
zavítal i se dvěma kamarády. A po vynesení
posledního listu měl pádný důvod k radosti,
protože opanoval bronzovou pozici. „Z Buzic
mi doposud chyběl titul. A teď ho mám, jsem
v TOP trojce!,“ upřímně se radoval sympatický mladík, až nakazil i své okolí. A stejné
nadšení projevil také nad cenou- uklízecím
setem. „To se bude manželce líbit!,“ pronesl
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dvojsmyslně a v očích mu skotačilo hejno
rarášků.
„Slaníci“- jak se tady Petru Švihovcovi
a jeho společníkům Petru Lehečkovi a Janu
Bursovi přezdívá, se jedním způsobem
odlišují od ostatních. Mají totiž své vlastní
hráčské dresy červené barvy a ve Slaníku jak
vlastní mariášový klub, tak ryze mariášovou
hospůdku- tam už šest let pořádají mariášové turnaje navlas podobné těm buzickým.
„U nás je to tedy hodně o kvalitě. Sice jsme
tam letos v únoru měli jen osmnáct hráčů,
zato se tam sjíždějí opravdová esa. Jde však
hlavně o dobrou zábavu a pohodu v přátelské
atmosféře. Startovné je symbolické, dáme
gulášek, pivko- prostě paráda. Hraje se
ovšem podle odlišných pravidel. Ty turnaje
mají ale fakt šťávu a i když se dotují částkou
tři až čtyři tisíce korun- o co jde? Peníze
budou a my nebudem, čert je vem!,“ líčí
Petr Švihovec, jak to mají s mariášem u nich
doma ve Slaníku. A když je Slaník takovou
„mariášnickou baštou“, karbaní tam také
ženy? „Slabší pohlaví mariáš nemusí, zato
„nezřízeně“ holduje karetní hře v „Prší“,
směje se potutelně Petr.
Petr Švihovec
otestoval své štěstí a „mozkovnu“
na turnaji v mariáši v Buzicích
již popáté. „Tentokrát to bylo
opravdu zajímavé,“ hodnotí jeho
průběh, „Měl
jsem stejný počet
bodů jako vítěz,
Petr Švihovec ze Slaníku
d o k o n c e j s e m ocenil hráčské kvality svých
soupeřů.
s ním hrál v posledním kole. A to
byla ta nejkrásnější výměna, protože v mírném alkoholovém opojení padly zábrany,
a to potom ti lidé mastí karty uvolněně jako
při běžném hospodském setkání a ne jako
při turnaji. A „renonc“ se neplatil penězi,
ale štamprlaty,“ rozplývá se nad kouzlem
závěrečné „partie“.
Slavnostní ceremoniál- vyhlášení výsledků- přišel přesně v osmnáct hodin. Vítězem
se tentokrát stal Jindřich Jaroš z Údraže.
Stříbro putovalo na adresu Miroslava Švejdy
z Blatné. Bronzová trofej ozdobila- jak už bylo
řečeno- Petra Švihovce ze Slaníku. Nepopulární čtvrté místo obsadil Jaroslav Podhorský
z Pacelic, další borec z blatenského regionuMiroslav Mlíčko z Myštic- skončil pátý. A jak
dopadl buzický reprezentant Miroslav Rataj?
Sedmnáctá příčka na výsledkovém žebříčku
a na penězích minus 3, 60 korun.
Další mariášový turnaj v buzickém hostinci „U Čiláka“ proběhne na podzim. Tentokrát
půjde o součást Jižanského poháru. I tak
ale ponese podobiznu mrtvých kamarádů
Vladimíra Samce a Jiřího Himla, protože oni
prostě patří na buzickou karetní scénu jako
ikony největší.
Vladimír Šavrda
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Blatenský mládežnický tenis prožívá svůj zlatý věk
Sní o kariéře na světových antukových kurtech,
totožné s kariérou velkých
hvězd „bílého sportu“ Tomáše Berdycha, Radka Štěpánka či Petry Kvitové. I když
se jejich sny třeba nenaplní,
pohání je jako motor a ochotně nechávají
na kurtech vlastní duši. Takoví jsou členové
a členky mládežnického tenisového oddílu
v Blatné. Ten v současnosti zažívá nebývalý
rozkvět.
Tento tenisový boom začal v roce 2013
na základě podnětu, dnes již bývalého presidenta tenisového oddílu Ing. Josefa Maška,
který věděl, že bez řádně organizovaného
mládežnického tenisu se oddíl propadne
do sportovní šedi! Letošní jarní trénink už
zahajuje šedesát dětí. „Máme oficiálně přihlášené týmy minitenisu, babytenisu, mladšího žactva a dorostu,“ říká trenér Tenisové
školy Blatná Emil Vyskočil /62 let/ s bohatými
zkušenostmi ze zahraničí, „Mladé tenisty
a tenistky „bílý sport“ skutečně fascinuje
a trénují víc než poctivě. Nejdůležitější bylo
získat důvěru jejich rodičů, kteří tenisové aktivity svých dětí financují. Mým velkým přáním je, aby se z tenisového oddílu Blatná, stal
oddíl, ve kterém jsou zastoupoeny všechny
věkové kategorie. Vždycky jsem prosazoval
širokou základnu, aby bylo na čem stavět.“
Díky tomuto příznivému vývoji v tenisovém oddíle by mělo podle Emila Vyskočila
vybudování tenisové haly v Blatné být téma.
„Dokud se v Blatné věnovali tenisu jen dospělí, bylo zbytečné o něčem podobném uvažovat,“ poznamenává kouč mladé krve, „Teď,
když má oddíl správnou sportovní strukturu,
by takový stavební projekt měl své opodstatnění. My musíme s naší mládeží jezdit na zim-

ní tréninky do Strakonic a Březnice, což je
velice náročné jak z časového, tak finančního
hlediska. Nová blatenská hala by všechny
tyto problémy vyřešila. Co mě těší je fakt, že
nově zvolené vedení v čele s Lubošem Pýchou
se ubírá stejnou cestou jako bývalý prezident
klubu Ing. Josef Mašek, se kterým jsme novou
základnu tenisové mládeže vytvářeli. Výbor
plně stojí za námi a bude nás podporovat
i nadále.“ Za zmínku rovněž stojí, že díky
bohatému přílivu mladých tenistů získal klub
ještě jeden hráčský kurt, čímž povolí časový
tlak mezi sedmnáctou a dvacátou hodinou.
Blatenský tenis mladých povstal z popela
jako bájný pták Fénix. Jde o znovuzrození
vskutku fantastické. Není vyloučeno, že se
Blatná jednou stane skutečnou tenisovou
velmocí. Nakročeno k tomu má.
Vladimír Šavrda

Kdo je Emil Vyskočil? Tenista a trenér,
ale také muzikant, včelař a motokrosař!
Emil Vyskočil /62 let/ je tou nejpovolanější
osobou, která se mohla chopit trenérského
žezla v blatenském světě antukových kurtů
a raket. Někdejší prezident klubu Ing. Josef
Mašek měl při volbě „tenisového táty“ mládeže skutečně šťastnou ruku. Emil Vyskočil
spolu s ing Maškem dokázali během rekordně
krátkého časového intervalu vybudovat pevný šik tenisové mládeže a dát jim tu nejlepší
školu. Situace v oblasti mladých talentů
blatenského „bílého sportu“ se tak prakticky
ze dne na den rozjasnila ne o sto, ale dobře
o pět set procent.
Kdo ale je Emil Vyskočil! Trenérský
diplom obdržel roku 1993 v Miami/Florida
- na World Cross Teacher Academy! Má

TJ BLATNÁ – ODDÍL KUŽELEK
POŘÁDÁ

JARNÍ TURNAJ NEREGISTROVANÝCH
HRÁČŮ V KUŽELKÁCH 2015
Termín konání:
Místo konání:
Způsob hry:
Startovné:
Přihlášky:
Podmínka:
Ředitel turnaje:
Občerstvení:
Poznámka:

11. – 15. května 2015
Vždy od 15.30 do 21.00 hodin.
ČTYŘDRÁHOVÁ kuželna TJ Blatná
startují čtyřčlenná družstva v disciplíně 4 x 60 hodů sdružených
startovné činí Kč 400,– za družstvo.
na telefonu 730 177 907 nebo Evžen Cígl, Smetanova 40,
Blatná
VSTUP POUZE V ČISTÉ SPORTOVNÍ OBUVI SE SVĚTLOU
PODRÁŽKOU!!! ČÍNY NEJSOU VHODNÉ!!!
Svačina Zdeněk
zajištěno v běžném rozsahu na kuželně
každé družstvo je povinno před zahájením hry nahlásit
pevnou sestavu družstva

ODDÍL KUŽELEK TJ BLATNÁ SE TĚŠÍ NA VAŠI ÚČAST
KAŽDÝ Z HRÁČŮ STARTUJE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.

za sebou bohatou dvacetiletou trenérskou
praxi v zahraničí. Konkrétně v německém
Aschaﬀenburgu u Franfurktu nad Mohanem,
kde sám provozoval integrovanou tenisovou školu. Po celou dobu hrál v nejvyšších
tenisových soutěžích Německa. V mezidobí
1999 až 2001 pracoval pro Evropskou ATP
Senior Tour jako vyplétač tenisových raket
a zodpovídal za školení čárových rozhodčích.
„Mými zákazníky, co se týče výpletů raket,
byli například John Mc Enroe, Yannik Noah,
Tomáš Šmíd, Bjöern Borg a další světová
esa,“ prozrazuje opálený tenisový dobrodruh
s hlavou už prorostlou stříbrem.
Zpět do rodné vlasti se vrátil v roce 2008.
Dva roky žil s manželkou přímo v Blatné. Nyní
bydlí v Kasejovicích.
Aktivně začal prohánět tenisový míček
ve svých osmi letech v Praze- Košířích.
Ve třinácti letech však onemocněl infekční
žloutenkou, která ho ze sportovního dění
vyloučila na dva roky. Ono překlenovací
období využil k tomu, aby se naučil hrát
na kytaru. V osmnácti letech se na antuku
vrátil!. Od třiceti let se stalo jeho povoláním
trenérství, a to se ho jako klíště drží i dnes!
Emil Vyskočil však není jen tenista a tenisový trenér. Jeho široké srdce patří i muzice,
včelařině a motokrosu. Všechno provozuje
aktivně. „Jen motokrosové závody ubírám,
abych se nezranil a nechyběl potom naší zlaté
tenisové mládeži při vzestupu na sportovním
žebříčku,“ konstatuje muž, ovládající umění
žít všestranně.
Ke cti mu rovněž slouží, že se vzdal místa
trenéra v TC Passau, aby mohl svůj čas věnovat blatenskému tenisovému klubu.
Takových lidí bychom si měli umět vážit.
Vladimír Šavrda

Obec Škvořetice a sportovně střelecký
klub Blatná
pořádají v neděli 10. 5. 2015 od 13.00 hod.
na hřašti v osadě Pacelice

STŘELECKÝ DEN PRO MALÉ I VELKÉ -

ZLATÁ MUŠKA
Program:
- ukázka výzbroje sportovních střelců
- soutěž v klasické střelbě v leže na terč
- soutěž ve střelbě na sklapovací terče
Pro účastníky jsou připraveny hodnotné ceny

TANEČNÍ 2015

Kurz společenského tance bude zahájen

v sobotu 12. září 2015
v sále Komunitního centra
aktivního života
Bližší informace
najdete na
www.tanecni-blatna.webgarden.cz
tanecni.blatna@centrum.cz
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Program
na květen 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,
Rybičky, hejbejte se!)
ČT: 8:30 – 11:30 Setkávání rodičů/prarodičů
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
flétnu, nácvik správného dýchání pro
děti od 3 let
Středa: 16:30 – Cvičení pro těhotné
Čtvrtek: 17:00 – 20:00
STOB - kurz snižování nadváhy
- zájemci se mohou hlásit přímo v MC
nebo mailem: mckaprik@seznam.cz
Program na pondělky a středy
4. 5. - Přáníčko
6. 5. - Srdíčko pro maminku
11. 5. - Kravička
13. 5. - Medvídek
18. 5. - Zdravý talíř
20. 5. - Motýlek
25. 5. - Princezna
27. 5. - Dětská party
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Výsledky našich týmů za poslední dva víkendy
Muži „A“

Týn n.Vltavou – Blatná

2:1 (1:1)

Říha

Muži „B“

Blatná – Kladruby

6:1 (3:0)

Martínek 3x, Uldrich 2x, Říha Z.

Ženy

Blatná – J.Hradec

2:1 (1:0)

Vajsová, Ciglbauerová

Dorost

Blatná – Strunkovice/Bavorov

5:0 (2:0)

Cvach 2x, Formánek, Míka, Kareš

Žáci st.

AFK Písek/Hradiště B – Blatná 1:14 (0:8)

Říha 5x, Chovanec 3x, Vala 2x, Uldrich, Levý,
Antoš, Dráb

Žáci ml.

AFK Písek/Hradiště B – Blatná 4:3 (2:1)

Potůček, Fořt L., Říha Š.

Přípravka
st. „A“

Blatná – Sedlice/Doubravice

23:0 (10:0)

Bláha 7x, Bulka A. 4x, Šejvar 4x, Fiřt 3x, Sedláček 3x, Šurát 2x

Přípravka
st. „B“

Katovice – Blatná

7:5 (3:2)

Prokopius 3x, Fejtl, Bulka

Přípravka
ml. „A“

Blatná – Dražejov

10:5 (4:3)

Outlý 5x, Krátký 3x, Kostohryzová, Obleser

Přípravka
ml. „B“

Blatná – Katovice

8:9 (4:6)

2x Vaněček Miroslav, Čížek Marek, Hamplová
Anežka, 1x Fišer Martin, Říha Tomáš

35 +

Blatná – IFC Praha

sobota 2.5.

15,00 hod
Petrášek, Motyka (p), vlastní, Říha, Brynda

Minulé kolo:
Muži “A”

Blatná – Protivín

5:1 (3:1)

Muži “B”

Střelské Hoštice – Blatná

0:0

Ženy

Vonoklasy – Blatná

1:3 (0:0)

Dorost

Kovářov – Blatná

2:5 (1:2)

Míka 2x, Stulík 2x, Sedláček

Žáci st.

Blatná – Netolice

9:1 (4:1)

Chovanec 4x, Dráb 2x, Říha J., Uldrich, Antoš

Žáci ml.

Blatná – Netolice

15:0 (9:0)

Říha V. 5x, Cheníček 3x, Potůček 2x, Fořt L.2x,
Říha Š. Poskočil, Krátký

Přípravka
st. “A”

Blatná – Katovice

13:1 (5:1)

Fiřt 5x, Vondruška 3x, Šejvar 2x, Bulka A.2x,
Šurát

Přípravka
st. “B”

Dražejov – Blatná

8:4 (2:2)

Krátký, Outlý, Fejtl, Prokopius

Přípravka
ml. „A“

Volyně – Blatná

7:5 (4:4)

Outlý 3x, Krátký, Hůrka

Přípravka
ml. „B“

Blatná – Volenice

7:6 (3:4)

Vaněček 4x, Červený, Čížek, Hamplová

35 +

Blatná – Sedlice SG

1:6

Drnek

Tomanová, Karlíková, Šebková

TJ Blatná - oddíl kopané, hledá touto cestou nové spolupracovníky, kteří mají čas a chuť
pomoci při mistrovských utkáních. Jedná se především o pozice “hlavního pořadatele” a “hlasatele”. V případě zájmu kontaktujte Michala Vanducha (předsedu), tel.: 724 005 209, nebo
Pavla Míku (místopředsedu), tel.: 728 595 441. Děkujeme.
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hasièi Chlum

Kvìtnovou country zábavu
Kdy: 2. kvìtna 2015 od 20:00 hod
Kde: Chlum u Blatné (kulturní dùm)

K tanci i poslechu hraje:

kapela Sešlost
http://kapelaseslost.webnode.cz/

TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora
Výroba oken, dveří, kuchyní, schody,
ploty, pergoly, vrata atd.
Kocelovice 76, 387 42 Lnáře
tel.: 721 310 480

Ročník
Číslo
8 /26
strana
(36) 18

Blatná 1. května 2015

UU I n z e r c e

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
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Prodám pozemek u obce Tchořovice
parc. č. 2058, výměra 875 m2
Jedná se o louku v sousedství bývalého vojenského
letiště. Druh pozemku je trvalý travní porost.
V okolí jsou podobné pozemky.
Cena dohodou.

tel.: 776 679 229
email: vonasekpavel@gmail.com

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

 přípravář/technik pro výrobu nábytku
min. vzdělání VOŠ

Provozní doba:

Po-Pá
So

7.30 - 16.30
8.00 - 11.00

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

DO-BYTU.eu
obleþte svĤj domov

PODLAHY

KRAMEŠ &
MÜLLER

NABÍZÍ:

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

KRAMEŠ 777 815 005

BYTOVÝ TEXTIL:
povleþení, prostČradla, pĜikrývky, polštáĜe,
pĜehozy, deky,povláþky, ubrusy, utČrky,
chĖapky, ruþníky, osušky, kapesníky...
METRÁŽ:
záclony, plátna na patchwork, sypkovina,
kanafas, vatelín, molitan...
DÁRKY:
þaje Grešík, kosmetika Boemi, tašky...

 obsluha CNC strojů
seřizovači a obsluha číslicově řízených dřevoobráběcích 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

ýeské firmy, þeská kvalita
Šití na zakázku

!!! NOVċ GALANTERIE !!!

Výživové poradenství
- Individuální přístup

Ing. Vladěna Hrušková

www.DO-BYTU.eu
TĜída TGM 640 „Naproti Radnici“
Po-Pá 9-16
So
9-12

S tímto kuponem sleva 10%
v mČsíci kvČtnu 2015

MÜLLER 777 815 003

Tel.: 725 059 676
Email: vyziva.hruskova@centrum.cz
www.jidelnicekprotebe.cz
Najdete mě:
V&J Cestou Vážky
J. P. Koubka 81, 38801 Blatná

ß
ELEKTROMONTÁZE
Petr Hrubý
3URYiGtPHE\WRYpDSUĤP\VORYpHOHNWURLQVWDODFH
KURPRVYRG\UR]YDGČþHSĜLKOiãN\(21VHUYLV
RSUDY\D~GUåE\HO]Dåt]HQtYþHWQČUHYL]t
PRELOHPDLOKUXE\HOHNWUR#VH]QDPF]

Ročník 26 (36)

Blatná 1. května 2015
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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

Nadstandardníplatovéohodnocení
Ubytovánízdarma
Prácevtýdenníchturnusech

Praxevýhodou.

Kontakt:obchod@equitana.cz

English on the Skype
or Face to face
Pavlína Říská
tel.: 602 105 434

pavlinariska@seznam.cz


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,

Tel:724351721

mob. 604 566 214, 732 236 153
www.spanekvperi.cz

Prodám byt 3+1 v Blatné

Tel. 727 875 393
Provádím kompletní
zemní a výkopové práce
minibagrem 2,1 t.
Cena dohodou
Stanislav Matoušek
Tel. 604775230

Kosmetický salón
Belloviso
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

Kosmetický salón
Belloviso
Pivovarská 1272
(naproti LIDLu)
Blatná

tel: 728 690 995
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STAVEBNINY
ALBÍN VESELÝ
e-mail: albin.vesely@tiscali.cz

tel.: 383 422 040, 724 186 423, fax: 383 422 039

AKCE
lektromontáže
E

Jarní sleva
BÍLINSKÉHO UHLÍ
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

Blatná, spol. s r.o.

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

Elektroinstalace pro všechny typy objektů
Projektování el. přípojek a elektroinstalací
Elektropřípojky od A do Z
Montáže a opravy hromosvodů
Revize elektro a hromosvodů

Dále nabízíme:
- zemní a výkopové práce strojní
- protlaky pod komunikacemi, řezání povrchů

Kontakt na tel.: 602112400, 602132227
e-mail: info@elektromontaze-blatna.cz
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