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14. SRPNA
2015
ČÍSLO
ČTRNÁCTIDENÍK

13

CENA 7 Kč

BLATENSKÁ POUŤ
15. + 16. srpna 2015
Centrum města, zimní i letní stadion, areál u chovatelů (nábřeží Dukelské)

14. 8. PÁ
| 20:00 |

15. 8. SO | 8:00 – 18:00 |
16. 8. NE | 8:00 – 17:00 |

taneční zábava

ANČA BAND

sokolovnou
50. DROBNÉHO ZVÍŘECTVA 15. 8.pod
SO | 8:00 - 14:00 |
TRADIČNÍ POUŤOVÁ VÝSTAVA

KRÁLÍKŮ, HOLUBŮ, DRŮBEŽE, EXOTICKÉHO PTACTVA A AKVARIJNÍCH RYB

sobota 8:00 – 18:00 (10:00 – 18:00 Muzika p. Kováře z Oseka)
12:00 - 13:00 ukázka králičího hopu
neděle 8:00 – 17:00 (9:00 – 17:00 Starošumavská pětka)

TRADIČNÍ FARMÁŘSKÉ TRHY

Na Příkopech
areál u chovatelů, nábřeží Dukelské
v s t u p n é 4 0 K č d o s p ě l í , 5 K č d ě t i 15. 8. SO | 17:00 |
12:00 – 13:00 | VYSTOUPENÍ MAŽORETEK PREZIOSO

PIVNÍ SLAVNOSTI Jaan
EVERGREEN
BAND
MILEVSKO,
MELODION, PENZISTOR | od 18:00 vstupné 100 Kč

16. 8. NE | 10:00 - 18:00 |

VÝSTAVY

Z VRŠKU, DECHOVÁ HUDBA MĚSTA PÍSKU

MALÍŘSKÉ
| SO + NE

70

PŘIZNÁNÍ

10:00 – 17:00 |MĚSTSKÉ

|

| 17:00 |

15. 8. SO | 10:00 - 03:00 |

16. 8. NE

Zimní stadion

Täe: KAŽDÝ
DEN
ŠŤASTNÝ DEN!
SDO v Blatné | sokolovna | předprodej v infocentru

KŘEČOVÝ
ŽÍLY + HOSTÉ

koncert u Datla

JINDŘICH

KRÁTKÝ

MUZEUM BLATNÁ, 1. PATRO | VÝSTAVA JE PRODEJNÍ

| SO + NE 10:00 – 17:00 | Kobky Městského muzea Blatná

VÝSTAVY K VÝROČÍ KONCE DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY
KOBKY MĚSTSKÉHO MUZEA BLATNÁ + VLAKY NA TRASE BŘEZNICE – BLATNÁ – STRAKONICE
FOTOGRAFICKÉ SVĚDECTVÍ KVĚTNOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 1945 VE FOTOGRAFIÍCH MÍSTNÍCH OBYVATEL.

KAREL ŠAFÁŘ | Obrazy a graﬁky | SO + NE | 09:00 – 17:00 |
ZÁMEK BLATNÁ, STARÝ PALÁC | VÝSTAVA JE PRODEJNÍ.
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UU A k t u a l i t y

Ohlédnutí
za klavírními kurzy

Rád bych se vrátil k letošnímu 29. ročníku
Jihočeských klavírních kurzů, které pro mě
i celou mou rodinu byly opět vyjímečným zážitkem. Přestože jsem svou dceru na klavírní
kurzy doprovázel již potřetí, opět mne získala
tvůrčí, pracovní, profesionální a přesto velmi
přátelská atmosféra kurzů. Již z Písku, kde
jsme navštivili kurzy poprvé, jsem znal organizaci výuky a bohatou kulturní náplň večerů.
V Blatné, kde kurzy probíhaly ve velmi
příjemném prostředí zámku a města, navíc
získávají na ceně krásnou spoluprací lidí,
kteří se starají o zázemí a organizační chod
akce. Vše by se jen těžko odehrálo bez starostlivosti a péče, kterou kurzům poskytla
zastupující ředitelka Centra kultury a vzdělávání, paní Políčková a její dvě „pravé ruce“,
sestry Zrostlíkovy. Bez perfektního zázemí
Základní umělecké školy, vedené panem
Škantou, by konání kurzů bylo též nemyslitelné. Myslím si, že pro účastníky bylo velmi
důležité i vědomí, že jejich snažení s opravdovým zájmem sledovala starostka města
paní Malečková a velmi milá byla i osobní
účast, kterou kurzy na většině pořádaných
akcí poctila paní baronka Hildprandt Germenis. Své patronství a přízeň potvrdila i letos
přítomností a osobním vyjádřením významná
česká herečka Iva Janžurová.
Paní profesorce Korbelové a panu profesorovi Ballýmu, kteří kurzy vedou, se i letos
podařilo do Blatné pozvat výjmečnou uměleckou osobnost. Po loňském slavnostním
koncertě 1. koncertního mistra České filharmonie Josefa Špačka a klavíristy Miroslava
Sekery, měli účastníci kurzu i celá hudbymilovná blatenská veřejnost možnost slyšet
recitál klavírního virtuosa Jana Bartoše.
Beethovenovský večer klavíristy Pavla
Voráčka, tři koncerty účastníků kurzů, semináře a široké veřejnosti otevřená výuka
špičkových pedagogů. To byla další možnost
kulturního vyžití, které letošní klavírní kurzy
obyvatelům i návštěvníkům Blatné nabídly.
Já sám jsem sice výtvarník, ale možnost
účastnit se hudebních seminářů a večerních
koncertů, a sledovat úsilí „studentů“, je pro
mne nesmírně zajímavé a podnětné. Na posledních dvou ročnících se k nám s dcerkou
v průběhu kurzů připojila též manželka se
staršími syny a společně jsme si užíváli právě
krásné a vstřícné atmosféry této vzácné akce.
Klavírní kurzy jsou pro nás v celoročním
shonu chvílí zastavení, soustřední a krásného
sdílení hudby, tvůrčí práce a úsílí. Vážíme si
této příležitosti a jezdíme na ně moc rádi.
Daniel Václavík
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Blatenské listy potřebují
nové kolportéry!
Od září 2015 se uvolní dva úseky pro
roznos!
Vhodné pro děti od 14 let nebo
dospělé.
Zájemci, hlaste se na:

blat.listy.ch@seznam.cz

Oznámení
Dne 14. 8. 2015 uplyne 105 let
od narození blatenského rodáka, pana
JUDr. Františka Ptáčka. Byl dlouholetým
místopředsedou regionálního kroužku
rodáků a přátel Blatné a velkým znalcem
blatenských reálií. Svoje rodné město
velmi miloval. Opustil nás před 10 lety,
24. 8. 2005 ve věku 95 let.
S láskou vzpomíná rodina Ptáčkových
a Černých.

V ŽÁRU HORKÉHO LÉTA
Prázdninový čas pokročil, škola se přiblížila a před námi je opět blatenská pouť!
Letošní horké léto by nemělo chybu, kdyby nepřinášelo tak veliké sucho. Příroda je
vyprahlá, až nám jí je při pohledu líto. Snad
příští dny vláhu přinesou a nebude to nějaká
příliš prudká sprcha mnohdy doprovázená
silným větrem a kroupami.
Podle lidové pranostiky je předělem
10. srpen - svatý Vavřinec
SVATÝ VAVŘINEC, DÁ LÉTU PRVNÍ ŽĎUCHANEC
SVATÝ VAVŘINEC, JEST PRVÝ PODZIMEC
SVATÝ VAVŘINEC UBERE POLÍNKO, SVATÝ
BARTOLOMĚJ (24. 8. ) DVĚ
LIDOVÉ ŘEMESLO - PŮJČOVNA LODĚK
A TURISTICKÁ SEZÓNA
Prodej lidového řemesla probíhá
i nadále denně mimo pondělí od 13.00
- 18.00 hodin v průjezdu pod věží (prodejna textilu). V tomto týdnu jsme se
snažili mít otevřeno od ranních hodin
8.00 - 18.00 v důsledku velkého horka.
Podle zájmu zákazníků bychom takto
pokračovali i v některých dalších dnech.
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PROVOZ PŮJČOVNY LODĚK JSME UPRAVILI
- LOĎKY SI LZE ZAPŮJČIT DENNĚ OD 8.00
- 19.00 HODIN (pozdější čas nutno domluvit
telefonicky - 736765747 - E. Fučíková)
Věříme, že horké léto se přece jenom změní ve snesitelné, a tak úspěšně dokončíme
letošní sezónu.
MEDVĚDÍ ČESNEK BUDE V PRODEJI
JIŽ O TOMTO VÍKENDU A DALŠÍ DNY
DO VYPRODÁNÍ. CENA ZŮSTÁVA STEJNÁ - 25 Kč za 10 sazenic
Tip na srpen - keramické hrnečky s pomněnkami, borůvkami, máky, levandulí,
šípky aj.
Nové zboží, kterým jsme doplnili během
léta sortiment: dřevěné větrníky, kříže, štípané holubičky, ručně řezané lžíce, lžičky,
sběračky, keramická požehnání, lidové hrnečky, keramické, paličkované a jiné šperky,
zahradní keramika a mnohé další.
UKÁZKA PALIČKOVÁNÍ KRAJKY
Na pouťové sobotní odpoledne jsme pro
vás připravili ukázku paličkování krajky,
kterou opět provede Marie Štrosová od 14.00
hod. K loňských úspěšným blatenským sluníčkům jsme v letošním roce přidali ještě
„kapičky štěstí“ jako přívěsky na krk. Určitě
se přijďte podívat. Náš průjezd vám poskytne i příjemnou oázu, pro osvěžení budeme
podávat ředěný a ledem chlazený pravý
jablečný mošt.
S létem jsou neodmyslitelně spojené i žně
- sklizně všeho druhu, hlavně obilí. V současné době se rozmanitost pěstování zrna sice
zcvrkla jen na několik druhů, ale budeme
pevně věřit, že to je jen dočasná záležitost.
Naši předkové uctívali sklizeň obilí ústředním motivem lidových přísloví se
stal chléb. Přísloví jsou výsledkem hluboké
životní moudrosti, zkušenosti a úcty k „božímu daru“, jak naši předkové chléb právem
nazývali. Z mnoha jsme vybrali jen některé:

JE-LI CHLÉB, NENÍ HLAD
CHYBÍ-LI CHLÉB, CHYBÍ I ZPĚV
VLASTNÍ CHLÉB JEST NEJJISTĚJŠÍ
SYT CHLEBA NEODHAZUJ
DROBEČKY DĚLAJÍ KRAJÍČKY, KRAJÍČKY
DĚLAJÍ BOCHNÍČKY
PRO DROBEČEK ROZSVIŤ DEVATERO
SVÍČEK
KDO SE NESROVNÁ S CHLEBEM, NESROVNÁ SE ANI S PÁNEM BOHEM ANI S LIDMI
DO NOVÉHO DOMU SE MÁ PŘINÉST NEJPRVE CHLÉB, ABY PŘIŠLO POŽEHNÁNÍ
CHLÉB A SŮL JEZ A PRAVDU STŘEZ!
Všem čtenářům přejeme vydařenou pouť
i krásný zbytek prázdnin.
Eva Fučíková - lidové řemeslo
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Z právy

z radnice
Čerpání rozpočtu města Blatná
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás seznámila s čerpáním rozpočtu za 1. pololetí
roku 2015. Podrobné čerpání jednotlivých položek je možné dohledat
na webových stránkách města Blatná - rozklikávací rozpočet.
Bc. Kateřina Malečková, starostka města
Celkový přehled výdajů (v tisících Kč)
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s ohledem na jeho končící platnost zdarma. K výměně občanského
průkazu je nutné předložit stávající občanský průkaz.
Cestovní doklady
Upozorňujeme občany na povinnost odevzdat bez zbytečného
odkladu neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je
zaplněn záznamy. Tato povinnost se vztahuje i na osoby, které mají
cestovní pas zemřelé osoby. Můžete jej odevzdat obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností, matričnímu úřadu, zastupitelskému úřadu,
na vyžádání orgánům policie (v případě neplatného dokladu) nebo
nejbližšímu útvaru policie (v případě odevzdání dokladu zemřelého).
Více informací získáte na MěÚ Blatná, odbor správní a živnostenský úřad, telefon 383 416 202–3.
Správní obvod obce s rozšířenou působností MěÚ Blatná je
vymezen územím obcí:
Bělčice, Bezdědovice, Blatná, Bratronice, Březí, Buzice, Čečelovice, Hajany, Hornosín, Chlum, Chobot, Kadov, Kocelovice, Lažánky,
Lažany, Lnáře, Lom, Mačkov, Myštice, Předmíř, Sedlice, Škvořetice,
Tchořovice, Uzenice, Uzeničky, Záboří.
Matriční obvody:
MěÚ Blatná – Blatná, Bezdědovice, Bratronice, Buzice, Čečelovice,
Hajany, Chlum, Kadov
Lažany, Lažánky, Mačkov Myštice, Záboří
OÚ Bělčice – Bělčice, Hornosín, Chobot, Uzenice, Uzeničky
OÚ Lnáře – Lnáře, Březí, Kocelovice, Tchořovice, Předmíř
MěÚ Sedlice – Sedlice, Lom, Škvořetice.
Ing. Hana Valachová, Odbor správní a živnostenský
úřad MěÚ Blatná

FORCE CUP 2015

Celkový pĜehled pĜíjmĤ (v tisících Kþ)

Cyklistický klub Příbram si dovoluje touto cestou pozvat občany
města Blatná na cyklistický závod patřící do Českého poháru v silniční cyklistice FORCE CUP 2015, který se uskuteční v sobotu,
22.8. 2015, od 13 do 17 hodin v ulicích města Blatná.
Start a cíl závodu bude na třídě J. P. Koubka. V souvislosti se závo-

Konec platnosti občanských
průkazů vydaných v roce 2005
Platný občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku
15 let a má trvalý pobyt na území České republiky, může jej mít
i občan, jehož svéprávnost byla omezena. Lze jej vydat i občanovi
mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území
České republiky.
V letošním roce končí desetileté období od hromadné výměny občanských průkazů prováděné v roce 2005. Doporučujeme Vám ověřit
si, zda nekončí platnost i Vašeho občanského průkazu.
O výměnu občanského průkazu si můžete požádat u kteréhokoliv
obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Lidé nemusí žádat
pouze v místě trvalého pobytu, ale mohou si občanský průkaz vyřídit
i tam, kde pracují nebo studují.
Občanský průkaz si lze vyměnit pouze osobně. Během procesu
vydání se přímo na místě totiž pořizuje fotografie, která se stane
součástí občanského průkazu, a zajišťuje podpis. Není už třeba nosit
s sebou tzv. průkazovou fotografii, neboť ji pomocí fotoaparátu pořídí
pracovník úřadu. Doporučená lhůta k podání žádosti je 30 – 60 dnů
před koncem platnosti stávajícího občanského průkazu, nejpozději
do 15 pracovních dnů po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti
občanského průkazu. Nový doklad se vydává do 30 dnů ode dne podání žádost. Pro občany starší 15 let je výměna občanského průkazu

dem CK Příbram upozorňuje občany na probíhající uzavírky ulic Čechova, Paštická, Boženy Němcové, náměstí Míru a již zmíněné třídy
J. P. Koubka.
Dále vede trasa závodu obcemi Skaličany, Vahlovice, Střížovice, Chobot a Paštiky. Za případné komplikace se organizátor
předem omlouvá.
Roman Řehoř - ředitel závodu
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Informační
portál pro
spotřebitele

POZVÁNKA NA KONZULTAýNÍ DNY

„Možnosti podpory v rámci OP Podnikání a
inovace pro konkurenceschopnost“
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Vás zve na
Konzultaþní den Operaþního programu podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost.
± Termín konání:
StĜeda 19. 8. 2015, 8 -16 hodin
±Místo konání:
Blatná, budova MČstského úĜadu Blatná, tĜ. T. G. Masaryka 1520
Cílem Konzultaþního dne jsou individuální konzultace podnikatelských
zámČrĤ v rámci programĤ podpory z OPPIK.
Úþast na akci je bezplatná a je urþena pouze pro registrované.
Závaznou registraci je možné uþinit nejpozdČji do 17. 8. 2015 emailem
na adresu: ceskebudejovice@czechinvest.org.
V pĜihlášce prosím uvećte jméno úþastníka, název spoleþnosti, telefonní
þíslo, kontaktní e-mail. Konkrétní hodina konzultace Vám bude
potvrzena ze strany Regionální kanceláĜe pro Jihoþeský kraj.
UpozorĖujeme, že bez pĜedchozí rezervace termínu nebude možné
konzultaci uskuteþnit!

Kontakt:
Regionální kanceláĜ pro Jihoþeský kraj
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Tel.: 387 962 413, 387 962 414
E-mail: ceskebudejovice@czechinvest.org
www.czechinvest.org

Poděkování
Vážená redakce, chtěla bych vaším prostřednictvím poděkovat
panu Romanu Ďurčovi z Myštic. V pondělí, 3. 8. jsem si naplánovala
nejdříve cyklovýlet a pak plavání v místním bazénu. Po okruhu na kole
jsem přijela k bazénu a k mému zděšení jsem zjistila, že taška s věcmi na plavání, s platební kartou a penězi je pryč. Otočila jsem se tedy
a s velmi malou nadějí se vracela stejnou cestou. Téměř až na konci,
kdy jsem se v duchu vyrovnávala se ztrátou, se za mnou objevil muž
se slovy „to je určitě vaše“. Pan Ďurčo - snad píši dobře jeho jméno,
nechtěl žádné „nálezné“. Je pro mě velmi příjemný pocit, mít kolem
sebe takhle hodné,poctivé lidi.Jestli ještě mohu, do Blatné jsem začala
jezdit na chaloupku před třiceti léty. Už tehdy jsem plánovala, že
na důchod se přestěhuji natrvalo. Jako blatenská jsem tedy od roku
2008 a čím dál, tím víc jsem ráda,že jsem se takto rozhodla. To, že
se tady dobře nakupuje, to jsem věděla už jako chalupářka. Ochota
a vstřícnost v místních obchodech (galantérie, Rozmarýna, „U Terezky“, elektro Jankovský, masna Janota....................) je příkladná.
Při stěhování jsem dost jednala s úředníky Městského úřadu. Musela
bych zase vyjmenovat odbor po odboru a děkovat za ochotu a pomoc.
A když už jsem se takto rozepsala, musím zmínit sportovní, turistické
a kulturní akce. Bazén - to nemá chybu, cyklovýlety, procházky, které
jsou komentované. Kulturních akcí je tolik, že si je z čeho vybírat.
Prostě to vše mi při mém přemístění z Prahy do Blatné moc pomáhá.
Děkuji všem blatenským!
Stáňa Brabcová
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Portál spotrebitele.dtest.cz
přináší aktuální zprávy se spotřebitelskou tématikou z České republiky i zahraničí. Čtenáři a čtenářky
tu najdou informace, které by
neměly uniknout žádnému informovanému spotřebiteli.
Mnohdy platí, že za běžné považujeme věci, které jsou v mezinárodním kontextu spíše výjimečné.
Jindy máme naopak pocit, že určitý
spotřebitelský problém je pouze
českým specifikem, a přitom v
zahraničí narážejí spotřebitelé na
podobné obtíže. Smyslem portálu
spotrebitele.dtest.cz je proto
umožnit českému spotřebiteli rozšířit své obzory o informace, které
se v médiích obvykle neobjevují a
které přispívají k lepší orientaci v
oblasti spotřebitelské problematiky.
Články na portálu jsou přehledně tříděny podle sledovaných kauz,
nejčastějších problémů, zákonů,
institucí a spotřebitelských organizací.
Portál provozuje dTest, největší
spotřebitelská organizace v České
republice.

Oslavy 970. výročí
Újezdce
se 18. 7. 2015 vydařily. Kromě mnoha „domácích“
účastníků a rodáků byly hosty i významné osobnosti senátor K. Kratochvíle a bývalý senátor Ing. J. Kalbáč.
Návštěvníci obdivovali zajímavé exponáty v muzeu
a zejména pozoruhodný kostel.
Zajímavé fotografie z historie obce obdivovali zejména
rodáci.

Hlavní organizátor oslav,
pan František Voříšek,
mohl být
s průběhem
akce spokojen.
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Zprávy
TS Blatná

Zemřelí – červen - červenec
Solarová Milada, nar. 1928, Blatná, úmrtí 9. 6. 2015
Boušová Hana, nar. 1949, Kasejovice, úmrtí 12. 6. 2015
Kudrnová Ludmila, nar. 1925, Blatná, úmrtí 13. 6. 2015
Zimmermann Manfred, nar. 1944, Hradiště, úmrtí 13. 6. 2015
Necuda Jiří, nar. 1943, Tchořovice, úmrtí 16. 6. 2015
Šimáňová Jiřina, nar. 1930, Blatná, úmrtí 22. 6. 2015
Kalbáčová Marie, nar. 1941, Blatná, úmrtí 27. 6. 2015
Hlinka Jiří, nar. 1945, Blatná, úmrtí 28. 6. 2015
Buriánková Ildika, nar. 1966, Rábí, úmrtí 29. 6. 2015
Novotný Jan, nar. 1936, Blatná, úmrtí 30. 6. 2015
Šimonová Marie, Slatina, nar. 1934, úmrtí 1. 7. 2015
Čechová Monika, Mačkov, nar. 1973, úmrtí 2. 7. 2015
Pojer Václav, Závišín, nar. 1929, úmrtí 4. 7. 2015
Petruš Martin, Lukov, nar. 1978, úmrtí 4. 7. 2015
Karlíková Ludmila, Újezdec u Bělčic, nar. 1950, úmrtí 11. 7. 2015
Beranová Helena, Blatná, nar. 1932, úmrtí 15. 7. 2015
RNDr. Kaliberková Jaroslava, Milčice, nar. 1921, úmrtí 21. 7. 2015
Vaněčková Věra, Blatná, nar. 1937, úmrtí 23. 7. 2015
Dolejš František, Blatná, nar. 1945, úmrtí 24. 7. 2015

Práce na sběrném dvoře
Technické služby města Blatné v rámci provozu sběrného dvora
provádějí i rozebírání dovezeného starého nábytku. Čisté dřevo z rozebraného nábytku putuje k dalšímu zpracování do výroby v Jihlavě.
Z tohoto odpadového materiálu jsou vyráběny zejména „OSB“ desky,
které slouží jako podlahová krytina, ale i k jiným účelům (obklady
zdí apod.). Odvoz a zpracování zajišťuje firma Kronospan. Za rok je
takto zpracováno a odvezeno v průměru 38 tun dřeva. Za rok 2014
bylo zpracováno a odvezeno celkem 36,51 tuny.
Níže přikládáme fotografii z provádění rozebírání nábytku. Na fotografii je zachycen pracovník pan Petr Lepič.

Technické služby města
Blatné – veřejně prospěšné
práce
Technické služby města Blatné v současné době zaměstnávají
na úseku veřejně prospěšných prací celkem šestnáct pracovníků.
Rozsah činnosti na tomto úseku je vcelku velký, a to od čištění města,
údržby veřejné zeleně, pomocných prací na sběrném dvoře, stavebních akcí, údržby veřejného osvětlení, stěhovacích prací a dalších

Číslo 13 / strana 5

potřebných prací prováděných pro Město Blatná či Centrum kultury
a vzdělávání Blatná.
Pracovníci, kteří jsou v současné době zaměstnáni, tvoří dobrý
kolektiv a přispívají k čistotě a pěknému vzhledu našeho města.
Níže přikládáme fotografie z prací prováděných na údržbě veřejného osvětlení a přípravy prostoru pro kulturní akci u špýcharu.
Konkrétně je při práci zachycen pan Vladimír Slanec.

ZE STATIONU NA STUDENTSKÝ DEN

Každá cesta někam vede, kdo má odvahu se po ní vydat, může
být i překvapen, kam ho zavede. Naše začala v polovině dubna, když
někteří z klientů nadhodili, jestli bude Station17 na studentském dni.
My, pracovníci, jsme byli trochu skeptičtí. Nakonec jsme dali nápadu
šanci, protože jedním z našich cílů je podporovat klienty v aktivním přístupu k životu a odvaze přijmout
zodpovědnost. Zmínka o účasti na studentském dni byla
impulzem pro další
debaty. Svolali jsme
schůzku, kde se začaly rodit první nápady.
V další fázi probíhala
pravidelná setkání.
S plánováním se zrodila i nástěnka pro
reálnou podobu projektu, kde klienti mohli vidět průběžné výsledky
své práce. Parta dospívajících z NZDM se nakonec shodla, že Station
bude mít na studentském dni stánek s barem s mléčnými koktejly, odpočinkovým koutkem a kde budou během dne průběžně vyhlašovány
výzvy, jejichž zdolání bude honorováno volňáskem do kina. Vznikly
tři organizační týmy: pro přípravu koktejlů, tým pro organizaci výzev
a tým stěhováků. Každý z pracovníků se stal podporou pro jeden tým.
Týmy si zvolily své šéfy, kteří se starali o jejich fungování. Během
příprav měli klienti občas pochybnosti, jestli to všechno zvládnou.
Nevyřčeným heslem příprav se stalo: „jen žádnou paniku“. Nakonec
se zadařilo. Obsluha u baru byla milá a vtipná a mixéry se nepřestávaly točit. Občas klienti vybízeli kolemjdoucí vtipnými výkřiky
do mikrofonu, a tak se stalo, že před naším stánkem bylo v průběhu
celého dne nejenom plno, ale i živo. O humor, střídající se s napětím
se postaral tým s výzvami. Před stánkem se chvílemi tvořily fronty
plné nedočkavců, lačných po dobrodružství s potřebou změřit své síly.
Prodalo se více než 120 mléčných koktejlů, rozmixovalo 8 kg jahod
a 7 kg banánů s 33 litry mléka. Během dne se organizátoři dostali
do několika krizových situací a ve všech zachovali chladnou hlavu
a dokázali si poradit. Akce sklidila pozitivní ohlasy i z řad veřejnosti.
Všichni měli obrovskou radost, že se zadařilo. Obnos v kase ukazoval, že akce nebyla ztrátová. Po studentském dni proběhla poslední
schůzka, na které jsme celý projekt hodnotili. Klienti byli nadšení,
že to dokázali, že se až do konce drželi všichni a nikdo to nevzdal.
Odměnou za vynaložené úsilí je krom letního přespání, do kterého
chtějí klienti investovat svůj výdělek, dobrá zkušenost, že to všechno
sami zvládli a uspěli a hlavně chuť pustit se do toho za rok znovu,
a to bylo i naším hlavním cílem.
Mgr. Šárka Poláčková - volnočasová a režimová pracovnice Station 17
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U bratronických hasičů platí, že se dobří holubi vracejí. „Slétli“
se i u příležitosti 110. výročí založení mateřského sboru
Bratronice - Vesnička s 53 obyvateli se
navenek jeví jako ospalá a tichá. Ale jak se
říká- zdání někdy klame. I tady to dokáží
pěkně „roztočit“, když je vhodná příležitost.
A právě taková se naskytla v neděli 5. července, kdy propukly oslavy 110. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů v Bratronicích.
Může se to zdát neuvěřitelné, ale většině
ze stávajících 36 členů a členek SDH Bratronice koluje v žilách opravdu bratronická
krev. Jak je to na tak malé osadě možné?
„Ona věc se má tak- všichni v Bratronicích
nebydlí, ale skutečně odtud pochází a i když
teď žijí jinde, na svou příslušnost k naší organizaci nikdy nerezignovali a stále se sem
vracejí jako ti „dobří holubi“, pronáší se
zjevným potěšením v hlase místní starosta
Jan Adámek. Na nedostačující vybavení si
„chráněnci svatého Floriána“ rozhodně stěžovat nemohou. Byť jsou
součástí tak „miniaturního“ samosprávného celku. „Bratronický
sbor obdržel dotaci na nákup pěti
kusů zásahových obleků. Mimoto
se pořizovaly i nové vycházkové
uniformy. Majetek sboru se rovněž
rozrostl o kvalitní hadice, savice
a nový rozdělovač,“ oznamuje
Jan Adámek. Bratroničtí hasiči
byli také letos úspěšní při žádosti
o grant na opravu stříkačky PS 12,
kterou prý zdědili po svých kolegách z nedalekého Záboří. Funkci
starosty sboru v současnosti zastává Miroslav
Troníček ml., velitelem je Miroslav Běle, postu jeho zástupce se ujal Vít Troníček, který
zároveň velí družstvu a konečně důležitou
úlohu strojníka plní obětavě Matěj Adámek.
Při pohledu do historie Sboru dobrovolných hasičů Bratronice je zjištěno, že „Dne
26. března 1905 sešli se všichni občané Bratronic do místnosti obecního starosty pana
Václava Štrosa, by založili Sbor dobrovolných
hasičů v Bratronicích. Přečten návrh stanov
dle vzoru vydaného Ústřední hasičskou
jednotou Království českého a schválen.“
Do prvního vedení hasičského spolku byli
zvoleni tito občané: starosta František Harášek, velitel Antonín Ferlik, jeho náměstek
Vojtěch Slanec a jednatel Karel Slanec.
Pokladníkem se stal František Lískovec. Již
o rok později prokázali bratroničtí hasiči
odvahu, dovednosti a obětavost při požáru
v sousední obci Mečíchov, kde vzplálo 25. listopadu 1906 stavení Jana Švehly.
První veřejné cvičení sboru proběhlo
v Bratronicích 26. května 1907. Při této příležitosti došlo také ke slavnostnímu vysvěcení
stříkačky, kdy stála kmotrou paní Marietta
Battaglia, zastoupená slečnou Karoli Ferlikovou- dcerou správce velkostatku v Bratronicích. Slavnosti se zúčastnilo deset hasičských
sborů z okolních obcí v počtu 62 mužů.

Někteří bratroničtí hasiči byli nuceni za
1. světové války obléknout vojenské uniformy
a skončili na bojištích. Tam vyhasly životy
zakládajících členů sboru Františka Štrose
a Františka Vokroje. Kromě nich se už nikdy
domů nevrátili další čtyři bratroničtí občané
a rodáci.
Jako všude jinde i v Bratronicích se stali
dobrovolní hasiči zapálenými šiřiteli osvěty
a kultury. K tomu patřilo i ochotnické divadlo.
První představení- hra „Furiant“ - byla sehrána 14. února 1915 a těšila se obrovskému
zájmu domácího i přespolního publika.
Bratronický sbor neměl nikdy širokou
členskou základnu. Proto se podařilo prosadit uspořádání prvého okrskového cvičení
v Bratronicích až 17. července 1927. To se
ovšem nadmíru vydařilo. Mimo ukázek práce

se stříkačkami bylo k vidění i cvičení žebříkové a sekyrkové. Do Bratronic tehdy přijelo
dvanáct hasičských sborů, zastoupení mělo
i tehdejší okresní město Blatná.
Okupace Československa nacistickým
Německem činnost hasičských organizací
zcela ochromila. Využívány byly jen k likvidaci požárů. Řada členů skončila ve vězeních
a koncentračních táborech, někteří se osvobození nedožili. V samotných Bratronicích se
hasičský duch probral k životu až roku 1948,
kdy se zde konalo čtvrté okrskové cvičení.
Významným mezníkem v rozvoji bratronického sboru se stal rok 1959, kdy mu byla
přidělena motorová stříkačka PS 8 spolu
s příslušnou výzbrojí. Hodnota daru tehdy
činila 12 000 Kčs. Za dob reálného socialismu příslušníci sboru vykonávali bohatou
brigádnickou činnost. V jejím rámci rovněž
v letech 1976- 1978 vybudovali na domácí
půdě požární nádrž. Rovněž se pravidelně
účastnili protipožárních námětových cvičení
/ dálková doprava vody, okrskové a obvodové
soutěže /.
Dobrovolní hasiči v Bratronicích dostáli
vždy a za všech okolností svému poslání se
ctí. Nechyběli na hasičských soutěžích, aktivech, školeních, konferencích a hlavně při
likvidaci požárů a jiných živelných pohrom.
V mezidobí od 25. listopadu 1906 až do roku

1996 bojoval bratronický sbor s ohnivým
kohoutem celkem 34× - naposledy zdolal
požár v lese na „Holých vrchách“. Vedle
toho bratroničtí „chráněnci svatého Floriána“ pomáhali při opravách různých objektů
v katastru, organizovali sběr železného šrotu
a nezištně pomáhali i v zemědělství. Jejich
dlouholetou tradici představovalo rovněž
pořádání hasičských plesů a soutěží.
Nutno podotknout, že nejstarším žijícím
členem Sboru dobrovolných hasičů v Bratronicích je dnes Miloslav Slanec / 93 let /,
trávící podzim svého života mezi stěnami Domova důchodců v Blatné. Do sboru vstoupil
roku 1942 a v období 1951 až 1987 zastával
funkci jeho starosty.
K zasloužilým členům SDH Bratronice
patří i Vojtěch Běle / 67 let /. „Členskou základnu jsem rozšířil v roce 1967
a působil jsem u sboru převážně
jako strojník,“ říká statný nadšenec, stále plný síly a životní
energie, „Na bratronických cvičeních a soutěžích jsem zamlada
zúročoval své dovednosti skoro
pravidelně. Do okolních obcí jsem
s naší partou jezdil už míň. Doma
totiž byla spousta práce a později
jsem v JZD našel zaměstnání
kombajnéra. Takže s časem jsem
potom dost válčil,“ uvádí Vojtěch
Běle.
Ze skromnosti zamlčuje, že
mu byla udělena spolu s Josefem Soukupem
a Josefem Slancem pochvala za pohotový
zákrok při požáru bratronického vepřína
v roce 1970. Objekt tehdy zapálil úder blesku. „Neudělal jsem nic tak výjimečného,“
brání se Vojtěch Běle, „Odpočívali jsme doma
po obědě a tu někdo buší na okno, že hoří
prasečák. Běželi jsme tam a vyháněli prasata
do bezpečí. Všechna se je podařilo zachránit,
díkybohu. Střecha se ale tenkrát musela celá
strhnout a na požářišti jsme hlídkovali až
do rána.“ Vojtěch Běle se podílel na likvidaci
ještě jednoho požáru, a sice u Soukupů, kde
13. června 1985 chytla maštal se stodolou:
„Majitel usedlosti tenkrát pálil na dvoře starou králíkárnu a přeskočila jiskra. Vzal jsem
traktor, zapřáhl stříkačku a sháněl pomoc.
Na místě jsme byli jako první a pustili proud
do plamenů. Co čert nechtěl, stříkačka o něco
později přestala chladit. Ale to už dorazili blatenští a my jim ještě podávali vodu. Maštal se
stodolou vzala za své, u obytného to naštěstí
neprohořelo dolů, plameny spolykaly jen
něco z půdy.“ Muž na svém místě, kterým dozajista Vojtěch Běle byl a je, by za normálních
okolností zasahoval ještě u jednoho požáru.
Jenže tenkrát, když roku 1987 vzplál stoh
u Čečelovic, na něho kolegové při výjezdu
jaksi zapomněli: „Stalo se to v noci. Já spal
jako zabitý a v tom shonu a zmatku mě ostatní
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hasiči z Bratronic nevzbudili. O celé události
jsem se dozvěděl teprve ráno v práci,“ vzpomíná zasloužilý člen sboru.
Oslavy 110. výročí založení SDH Bratronice se celé odehrávaly na louce pod vesnicí.
Hlavním bodem programu byla pochopitelně
soutěž v klasickém požárním útoku. „Účast
hodnotím jako velice slušnou. Mezi sebou
si to rozdalo devět mužských týmů, čtyři
dětské a tři ženské,“ vypočítává Vojtěch
Běle, který pochopitelně u té slávy nemohl
a nechtěl chybět.
Nejlepší výkon mezi muži tentokrát podali
dobrovolní hasiči z Mečíchova. Pomyslnou
stříbrnou proudnici vybojovali kolegové
z Lažánek, medailové trio uzavřelo družstvo
z Radomyšle. Nepopulární „bramborová“
medaile připadla hasičské sestavě ze Záboří. Na pátém místě skončilo „úderné jádro“
z Třebohostic, šestou pozici ovládli hasiči ze
Zadních Zborovic, sedmé místo bylo souzeno
čečelovickým, předposledním manšaftem se
stala hasičská parta z Doubravice. Černý Petr
padl na domácí a to i přesto, že se maximálně snažili a doslova cedili krev. „No, co říci
na adresu našich kluků? Úspěchy na soutěžích tedy moc nejsou. Naši se spíš vždycky
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modlí, aby se někomu z ostatních družstev
pokazila mašina nebo rozpojily hadice. A to
poslední místo si tak vychutnal někdo jiný,“
prozrazuje pikantérii z výprav bratronických
hasičů Vojtěch Běle.
V ženské kategorii exelovala Doubravice,
následována hasičkami z Čečelovic. Spokojeny mohly být ale i ženy z Mečíchova, protože
ani jim neunikla medaile.
Zajímavé bylo sledovat v akci hasičský
„potěr“. Tam slavily triumf Zadní Zborovice. Druhý nejlepší čas zaznamenala parta
ze Záboří. O třetí a čtvrté místo se podělili
odchovanci jednoho sboru - Třebohostice
A a Třebohostice B. Děti jasně prokázaly, že
jsou dobrými žáky dobrých učitelů.
Po hasičských manévrech následovalo
přátelské posezení a volná zábava za hudebního doprovodu kapely „Tři cvrčci“.
Bratroničtí hasiči oslavili své kulaté narozeniny důstojně a v pohodě. Za všechno
dobré a smysluplné, co bylo v malé vsi během
110 let vykonáno na poli svatého Floriána,
si zaslouží mnohem víc. Ale nebude nikdy
v ničích silách nalézt adekvátní odměnu.
Vladimír Šavrda

Dobrovolní hasiči obdivovali v Chobotě německého
veterána od knížete Lobkowitze

Chobot - Takovou parádu ještě na hasičské soutěži v malé vsi Chobot nezažili! Mezi vozidly, která v neděli 5. července svážela na přebory v klasickém požárním útoku na místo M
jednotky „chráněnců svatého Floriána“, se skvělo staré německé auto. Tím se do Chobota
přepravila posádka z Drahenic. „Tak tenhle nádherný kousek věnoval našemu sboru sám
kníže Lobkowitz,“ prohlásil před houfem obdivovatelů jeden člen party šťastlivců a láskyplně
pohladil veterána po kapotě. Drahenický „motorový šperk“ byl oprávněně středem pozornosti
po celý den. Snad by se i jaksi pozapomnělo na samotnou soutěž.
Ale nezapomnělo, samozřejmě. Tentokrát se mezi sebou utkalo třináct mužských „úderných
jáder“, čtyři veteránské celky a čtyři celky ženské. Jako vždycky a jako všude podali dobrovolní hasiči velice solidní výkony a názorně demonstrovali svou připravenost a kompetentnost
k likvidaci „ohnivého kohouta“. Samozřejmě úplně na sto procent všechny ukázky hlavní
hasičské disciplíny v Chobotě „neklaply“, ale stoprocentní účast neměly ani komunistické
volby za čtyřicet let vlády jedné strany - a to se soudruzi v tehdejší ČSSR moc snažili!
Velice spokojeni byli s dosaženým výsledkem ve veteránské kategorii hosté ze Skaličan:
„Je to náš druhý nejlepší čas v krátké historii znovuobnoveného sboru. Osobního rekordu
jsme dosáhli loni na soutěži v Uzeničkách / 26, 12 /,“ poznamenal na toto téma strojník Jaroslav Sojka. Brilantní kousek pod veteránskou vlajkou v Chobotě jim vynesl stříbrný post.
V mužské složce to bohužel tak slavné nebylo- tam dosáhli pouze na jedenáctou pozici: „Čas
jsme mohli mít v mužích taky lepší, ale chybička se vloudila. Trochu jsme přisáli savicemi
vzduch,“ přiznává „tiskový mluvčí“ SDH Skaličany Václav Cheníček.
Za muže se v Chobotě nejvíc vyznamenal celek Bukové / 20, 56 /. Získaným stříbrem potvrdili svou vynikající formu dobrovolní hasiči z Bezdědovic / 20, 83 /. Bronz putoval tentokrát
do Kocelovic / 22, 11 /. Pak už to šlo následovně: 4. Drahenický Málkov / 23, 79 /, 5. Paseky
/ 28, 33 /, 6. Blatná / 28, 74 /, 7. Mirovice / 29, 16 /, 8. Chobot / 30, 61 /, 9. Uzeničky / 33, 41
/, 10. Myštice / 35, 34 /, 11. Skaličany / 41, 57 /, 12. Uzenice / 45, 75 /, smolná třináctka se
přisála na drahenické družstvo. Jejich pokus byl rozhodčími označen za neplatný. Utěšovat
se ale mohli tím, že svým muzejním exponátem udělali v Chobotě takříkajíc „díru do světa“
a alespoň v tomhle ohledu byli bezkonkurenčně první.
V kategorii veteránů předvedli nejznamenitější útok hosté z Drahenického Málkova / 25,
14 /. Stříbro nemohl nikdo upřít skaličanským / 26, 90 /, pomyslnou bronzovou proudnici
vybojovali hasiči z Uzenic / 27, 49 /. Domácí zůstali bohužel na chvostu / 27, 74 /.
Také mezi ženami exeloval kolektiv z Drahenického Málkova / 24, 27 /. Předstihl tak
zástupkyně „něžného pohlaví“ z Pasek / 26, 67 / a Chobota / 27, 73 /. Štěstí v této kategorii
nepřálo kocelovickým ženám.
Vladimír Šavrda
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Spolek pro vnitřní
obnovu krajiny
na blatensku

Určitě jste na svých cestách již minuli
křížek, který byl zrezivělý nebo boží
muka, která zela prázdnotou. V lepším
případě byly tyto drobné sakrální památky už po rekonstrukci, ale jaksi jim
chyběl život. Možná jste však na svých
potulkách potkali kapličku, jejíž výzdobu
třeba ve výklenku tvoří lehce neumělá,
ale lidová umělecká výzdoba. V takovém
případě je možné, že za oživením této
sakrální památky stojí Členové Spolku pro
vnitřní obnovu krajiny. Ačkoli členi spolku
nejsou žádnými profesionálními umělci
(až na čestné výjimky), vytváří ve svém
volném čase výzdobu kapliček v podobě
soch, dřevěných křížů, plechových profilů,
anebo prostě jen vezmou do ruky štětku
s barvou. Je už jen na Vás, lidech z místního okolí, kteří vyzdobená místa míjíte
na svých denních cestách, zda využijete
oživené místo jako prostor pro krátké zamyšlení nebo odpočinek. Nebude od věci,
když Vás taková obnova inspiruje k vlastní
péči o věci své, jakož i veřejné, neboť právě v harmonii těchto dvou světů kapličky,
křížky a boží muka nejčastěji vznikala.
Vedle rošické kapličky u Čekanic Spolek
pro vnitřní obnovu krajiny umístil další
sochy do božích muk ve Lnářích, v poli
u Tchořovic, v Záboří a dále zrekonstruoval dva křížky jižně od Doubravice. Spolek
se snaží nezůstat jen u hmotné výzdoby,
ale začlenit se i mezi lidi. Proto se členové
z jeho řad zúčastnili konference v sýpce
u rybníka Topič, pořádané na jaře CKVB
a promluvili i k rodákům z Čekanic a poutníkům při příležitosti Mše svaté konané
k dvousetletému výročí rošické kapličky
letos v červenci. Více o spolku se dozvíte
na www.obnova-krajiny.cz
Matěj Zeithaml
člen výboru Spolku
pro vnitřní obnovu krajiny
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70. výročí vítězství nad fašismem
Ve Lnářích odhalili pomníček československé zahraniční brigádě a novou publikaci o osvobození obce pokřtili pískem z pláží Normandie
Lnáře - Oslavy osvobození Lnář americkou armádou a československou zahraniční
brigádou v květnu 1945 byly letos zřejmě
nejvelkolepější a nejmohutnější v celé historii obce. „Zúčastnilo se jich na 500 hostů
i domácích občanů,“ upozorňuje lnářská
starostka Stanislava Mašková. Podle jiných
zdrojů však mohl být počet návštěvníků
lnářských oslav až dvojnásobný!
Ještě před samotným zahájením slavnostního odpoledne ve Lnářích odjela čtyřčlenná
delegace k nedalekým Životicům, kde se
nachází pomník lnářského mlynáře Františka
Havlíka, aby zde položila věnec s trikolórou
a vzdala mu tichou poctu. Mlynář František
Havlík byl zabit 5. května 1945 střelbou
z německého obrněného vozu. Stalo se tak,
když na motocyklu s československou vlajkou
jel spolu se sovětským partyzánem Vasilem
naproti zámořským osvoboditelům. Sovětský partyzán vražedné palbě unikl, lnářský
mlynář však zůstal ležet mrtev na zemi.
Pomník mu byl slavnostně odhalen na místě
tragédie roku 1946. Tehdy na pietním místě
u Životic držel čestnou stráž i příslušník
československé zahraniční brigády Petr
Haferník, který po roce 1945 žil až do své
smrti ve Lnářích. Nyní u pamětního obelisku
převzal čestný úkol jeho syn Pavel Haferník,
žijící trvale v Benešově. Učinil tak ve slav-

Čestnou stráž u pomníku Miloslava Havlíka
u Životic v roce 1946 drželi i zástupci demokratických spolků.

nostní, originální uniformě, ve které se jeho
otec ženil. Ve čtyřčlenné delegaci nechyběla
dcera mlynáře Františka Havlíka, více než
osmdesátiletá Jarmila Patková z Benešova.
Dále se před světlou památkou zesnulé oběti německé vraždy poklonili zástupci obce
Lnáře a Sboru dobrovolných hasičů Lnáře.
Pozemek pro výstavbu pomníku zakoupila
maminka Jarmily Patkové. „Před letošními
oslavami jsme ho nechali firmou se sídlem
v Hudčicích uvést do důstojného stavu,“
poznamenává starostka Lnář Stanislava
Mašková, „Zub času na něm neúprosně zapracoval a takřka se rozpadal před očima.“
Vedle mlynáře Františka Havlíka padli
za oběť zrůdnému nacistickému systému
další čtyři lnářští občané-

Starostka obce S. Mašková při projevu u lnářského amerického pomníku.

I Zahorčice, spadající pod správu Obecního úřadu Lnáře, zaplatili válečnému šílenství
tu nejvyšší daň. Pamětní deska na zdejší
kapličce připomíná světlou památku zahorčického občana Jana Kalisty z č. p. 23, který
zemřel v květnových dnech 1945 na půdě
již osvobozeného koncentračního tábora,
kde byl internován. Ani na toto pietní místo
nezapomněli pověření činitelé ve výroční dny
konce války položit věnec. Stejně tak bylo
vykonáno i u monumentálního památníku
obětem obou světových válek před budovou
lnářské školy.
Následně se veškeré dění soustředilo před
pomník americké armádě. Na její přítomnost
v obci dodnes vzpomíná pamětnice Ing. Anna
Zralá ze lnářského zámku: „6. května dopoledne se konečně Američané objevili. Lnářští
občané na ně byli už připraveni a uvítání
zámořských hrdinů bylo velkolepé! Já sama
jsem tehdy jako dvanáctileté děvče byla
poctěna čestným úkolem nabídnout jejich velitelům po staročeském zvyku krajíčky chleba
se solí. Oni však tento obyčej neznali, zřejmě
pospíchali tolik, že jako jednotka postupující
na čele neměli příležitost se s ním seznámit
v místech, která osvobodili před námi. Při
uvítacím ceremoniálu za mnou stála moje
tetička, která v ruce držela láhev nějaké
kořaličky. Proti ní jsem neměla se svým chlebíčkem šanci. Až mi vyhrkly do očí slzičky.
Další jejich zájem o český chléb ale předčil
veškerá naše očekávání a přinesl mi zadostiučinění. Tak jim zachutnal, že pekař pan
Rataj v příštích dnech téměř nestíhal vkládat
bochníky do pece. Svůj tábor měli američtí
vojáci za obcí, u nás ve dvoře se na večeři
střídali jejich velitelé. Maminka i tetička jim
s potěšením vařily.
V mnoha domácnostech se po příchodu
Američanů hned pekly buchty a koláče- s tvarohem, povidly, mákem. Ale právě ten mák
na koláčích se stal zpočátku kamenem úrazu.
Američtí kluci na něj hleděli nedůvěřivě,
neměli odvahu se do koláčů zakousnoutobávali se, že je snad chtějí lnářské hospodyně „zdrogovat“. Až když se jim dostalo
vysvětlení, že mák po upečení v buchtách
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a na koláčích ztrácí účinky opiátu, přišli jim
teprve na chuť.“
Lnářský pomník, zhotovený roku 1946
jako poděkování hochům za „velkou louží“,
se stal po únoru 1948 trnem v oku místním
komunistům. Byl nepohodlným svědkem historické pravdy, kterou se snažili lnářští soudruzi zfalšovat a vymazat z regionální mapy
dějin. V krutých 50. letech se objevily snahy
o jeho svržení a pohřbení do jámy s betonem
při plánovaném „rozšíření zatáčky“ u lnářského velkostatku. Naštěstí k tomu nedošlo.
Bolševici nemohli zabránit ani pietním aktům
v květnových dnech, kdy zde zástupci amerického velvyslanectví pokládali věnce a kytice.
Za to se však zle mstili. Kryti rouškou noci
a příslušníky VB členové VO KSČ a jednotky
PS- VB zhmotnělé projevy úcty kradli, házeli
do potoka a ničili. V 60. letech dokonce dva
komunističtí fanatici na příkaz mocného
funkcionáře polili žulový obelisk vyjetým olejem. Když zejména v 80. letech k americkému
pomníku ve Lnářích jezdili v hojném počtu
čeští vlastenci ze Sušice, Klatov, Horažďovic,
Blatné, Strakonic a řady dalších míst, příslušníci VB jim ukládali pokuty za „špatné parkování“ a estébáci je natáčeli kamerou a fotili,
aby byli později předvoláváni k výhrůžným
pohovorům. Nohsledi z početného kolektivu
lnářských „práskačů“ si zapisovali čísla aut,
aby je předávali k dalšímu „zpracování“ svým
chlebodárcům. Veškerá šikana a zastrašování
se však ukázaly jako marné. V roce 1990 se
konečně probudil lnářský pomník americké
armádě ze zlého snu a nastala pro něho doba
světla. Bohužel zájem veřejnosti posléze
ochladl. „Ochladli“ i překabátění komunisté
a udavačí, kteří po listopadu 1989 jako jedni
z prvních běželi „svobodně“ mávat americkými vlaječkami, aby neztratili „kontakt
s realitou“.
Nicméně od roku 1990 dostávala lnářská
samospráva své morální povinnosti a svým
osvoboditelům ze zámoří vzdávala úctu a poděkování, které si zasloužili a zaslouží. Před
letošním 70. výročím osvobození od fašismu
žulový obelisk jaksepatří „vyšperkovala“.
„Z obecního rozpočtu jsme nechali postavit
okolo amerického pomníku nový dřevěný
plot, opatřený ochranným nátěrem. Ten
stávající, který zde vyrostl po roce 1989
za prvního starosty pana Čadka, už totiž
ztrouchnivěl. Místní dobrovolní hasiči celou
plochu památníku vzorně vyčistili,“ říká lnářská starostka Stanislava Mašková.
Zvláštní pozornost byla letos věnována
československé zahraniční brigádě a její úloze při osvobozování Lnář. Před zraky stovek
návštěvníků oslav došlo k odhalení pomníčku,
který bude i pro příští generace připomínat
obětavost a odvahu československých občanů, bojujících za svou vlast na zahraničních
frontách. Nachází se stylově hned v sousedství amerického pomníku. Nadto byl na této
čestné linii přibudován ještě jeden stožár,
kde se bude při významných příležitostech
třepotat i britská vlajka. „Tenhle pomníček
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vznikl díky iniciativě pana Pavla Haferníka
a jeho přátel,“ připomíná starostka Stanislava Mašková. Dalším slavnostním rituálem
byl křest nové publikace o osvobození Lnář
v roce 1945 od autora Bohuslava Balcara.
„Nekřtili jsme ji však tradičním šampaňským,
ale pískem z pláží Normandie. To je jistě mnohem vhodnější a navíc z historického hlediska
to má správnou souvislost,“ poznamenává
Stanislava Mašková. Nutno podotknout, že
čtyři příslušníci zahraniční brigády- Petr Haferník, Evžen Faja, Josef Matějíček a Dezider
Klein / později Kolár / po 2. světové válce našli
ve Lnářích své lásky, oženili se a zůstali tu.
Mezi čestné hosty lnářských květnových
oslav dále patřili zástupce amerického velvyslanectví Robert Kiene, skupina „KVH“
/ Klub vojenské historie Brno 45 / pod vedením Ladislava Šilhavého, rota „Nazdar“
z Bakova nad Jizerou pod vedením Viléma
Fencla a emeritní senátor Ing. Josef Kalbáč
z Třebohostic. Skupina „KVH“ přijela stylově
v historických vozidlech a na prostranství
za lnářskými pomníky instalovala zajímavou
výstavu z pozůstalosti důstojníka Bernarda Šika- dokumenty, zbraně, fotografie aj.
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Základní umělecká škola Blatná
J. P. Koubka 4 – 388 01 Blatná – tel.: 383 422 536 – email: zus@blatna.net

vyhlašuje dodatečný zápis žáků
pro školní rok 2015/2016

pro obor hudební a výtvarný.
Zápis se koná poslední týden v srpnu a první týden v září 2015.

Ohlédnutí za školním rokem 2014/2015
v MŠ Blatná,Vrchlického
2. pololetí začalo oslavami Masopustu –
tradičním maškarním karnevalem. Naši
školku navštívili velcí kamarádi z 9. ročníku
ZŠ TGM s p. uč. Voříškem a připravili pro
děti hry a soutěže.
Do MŠ také přijelo divadlo LUK a zahrálo
pohádku „O Budulínkovi“.
V březnu proběhlo fotografování dětí.
Třídy Myšky a Motýlci se zúčastnily
výtvarných soutěží „Zvířátka, jak bydlíte
v přírodě?“ a „Požární ochrana očima dětí!“.
V této soutěži obsadil 1.místo v okrese náš
předškolák Tomáš Hugr.
Všem se moc líbila velikonoční výstava
v ZŠ TGM a také program, připravený Městskou knihovnou v Blatné. V MŠ se konalo
divadelní představení „Vodník Loužička“.
V dubnu si předškolní děti připravily
básničky a písničky a přednesly je na vítání
občánků. Naši školku navštívilo divadélko
LUK a předvedlo pohádku „O Kačence“. Zajímavá byla také beseda s městskou policií.
Proběhl též zápis nových dětí do MŠ.

„Benešovi muži“ u nově odhaleného pomníčku
ČS zahraniční brigády.

Rota „Nazdar“ upoutávala pozornost všech
přítomných zachovalými uniformami z éry
2. světové války. Jinak si její členové říkají
„Benešovi muži“. Vojenský ráz a duch oslav
zvýrazňovala pravá armádní kapela o 36 muzikantech. Pozvány byly i rodiny zde žijících
čtyř příslušníků československé zahraniční
brigády. Pozvánku obdržel i ještě žijící člen
této brigády z Frýdku- Místku, přítomný
v květnu 1945 ve Lnářích Josef Křístek. Ze
zdravotních důvodů nemohl ale přijet.
Vyvrcholení oslav ve Lnářích se odehrálo
na nádvoří a v prostorách lnářského zámku.
Majitelé bývalého vládního sídla zde přichystali expozici historických fotografií, promítal
se dochovaný film o pobytu amerických
vojáků ve Lnářích. Skutečnou tečku za výjimečnou pietně- společenskou akcí udělalo
posezení s country kapelou.
Poznámka: Podle vyjádření nejmenovaného regionálního historika jsou v okolí Lnář
pohřbeni čtyři příslušníci SS. Jde o dosud
neznámou skutečnost.
Vladimír Šavrda

Květen začal pohádkou „O perníkové
chaloupce“. Ke dni matek si všechny třídy připravily vystoupení na besídky a vyrobily pro
maminky dárky. Shlédly také výstavu prací
Odpověď na otázku z posledního
červnového čísla Blatenských listů.
Kruhový objezd nejblíže Blatné
najdete v obci Chlum.
ZM

Letní dění v osadě Řečice
Ačkoliv jde o vísku rozlohou a počtem
obyvatel malou, i tady dokáží připravit
kvalitní letní program společenských
i sportovních akcí.
21. 8. – Rozloučení s prázdninami, opět
věnováno dětem. Pořadatelé opět připraví mnoho veselých i dovednostních
soutěží, odměnami se šetřit nebude.
Začátek ve 13.00 hod. na místním hřišti.
22. 8. – 4. ročník turnaje v nohejbale
amatérů. Začátek v 8.30 hod. Taktéž se
odehraje na řečickém hřišti.

ze soutěže „Zvířátka, jak žijete v přírodě?“.
Ve školce proběhlo také vyšetření zraku dětí.
2. polovina měsíce již byla ve znamení výletů: do ZOO Plzeň, ZOO Ohrada na Hluboké,
do Hornického muzea v Příbrami, do Hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích.
V červnu jsme slavili MDD, opět společně
s dětmi ze ZŠ TGM a pí. uč. Kubíkovou. Předškoláci se zase vypravili do školy a navštívili
1.třídu. Zúčastnili se také sportovních her,
které pro ně připravilo blatenské učiliště,
navštívili blatenský zámek.
Shlédli jsme také představení divadla
Řimbaba, ukázku výcviku dravých ptáků
a výstavu „Zvířátka a děti“, kterou připravil
ve svém areálu Český svaz chovatelů.
Školní rok se již tradičně uzavřel fotografováním dětí na zahradě a rozloučením
s předškoláky. Ti si pro své rodiče a prarodiče
připravili písničky a básničky, aby ukázali, co
všechno se v MŠ naučili. Na závěr proběhlo
jejich pasování na školáky.
Po prázdninách už budou chodit do opravdické školy a do naší školky zase přijdou
nové děti. Věříme, že se jim zde bude líbit
a školáci zase budou na léta strávená v MŠ
rádi vzpomínat.
Kolektiv MŠ Blatná, Vrchlického

Hospoda U DATLA - AKCE
16. 8. Pouťová neděle - od 17.00 - Křečový žíly
6. 9. Loučení s létem 2015 - od 14.00 program pro děti+hudební uskupení - Cover
ladyes
9. 9. středa-od 20.00 - Shuvit(S), Loreto
carpenter store
27. 9. od 15.00 - Šumíci
17. 10. od 20.00 -Watican Punk Ballet(Arm)
31. 10. - Z nouze cnost
27. 11. - BAS, Zčistajasna
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LNÁŘE NEZAPOMNĚLY NA BLATENSKÉHO RODÁKA

První srpnovou sobotu byla v galerii lnářské tvrze vernisáží zahájena výstava kreseb,
ilustrací a obrazů Mgr. Jana Olejníka. V 16 hodin prostory galerie rozezněly dětské hlasy
za doprovodu dud, poté Mgr. Jiří Sekera zavzpomínal na svého spolupracovníka a přítele
milým proslovem. Mnozí návštěvníci vernisáže, kteří znali pouze novoročenky publikované
v dřívějších letech v Blatenských listech, byli překvapeni rozsáhlostí jeho tvorby. Většina
děl je prodchnuta láskou k Blatné a jejímu okolí. Ať už to jsou ilustrace ke knihám, dětským
říkadlům a pohádkám, jsou zde vystavena i květinová zátiší, nejsou opomenuty ani krajiny.
Výstava je uspořádána jako vzpomínka na člověka, který již pět let není mezi námi.
Helena Hrubešová

*DOHULHDLQIRFHQWUXP7YU]/QiĢH
9iVVUGHĀQĒ]YHQD







YôVWDYX
NUHVHEREUD]Ī

ČísloRočník
13 / strana
26 (36)
10

Mládež
z partnerské
oblasti Calderdale
na návštěvě
v Blatné
Dne 8. – 15. 7. jsme měli možnost oplatit
přátelům z anglické oblasti Calderdale jejich
loňskou pohostinnost a pozvat je na zážitkový
tábor k nám. Naši kamarádi dorazili na letiště
ve středu večer, odkud je odvezl p. Slezák, za
což mu velmi děkujeme. Následovala první
noc u jedné z účastnic loňského tábora. Zde
jsme je naučili, jak se správně točí pivo,
a poté se vydali „na kutě“. Následující den
čekalo na všechny seznamování s Blatnou –
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Foto: Ing. Josef Honz.
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Foto: Ing. Radka Vokrojová.

ubytování na sokolovně, návštěva vodního
zámku, geocatching po Blatné, projížďka na
loďkách, návštěva bazénu a nízkoprahového
zařízení Station 17. Večer jsme si společně
zahráli beach volejbal a grilovali. V pátek
jsme jeli na výlet do Písku, kde jsme mohli
obdivovat sochy z písku a zažít adrenalinovou bitku v Laser game Písek. Po obědě
jsme pro všechny připravili trasu po Písku
s dotazy, na které museli sami odpovědět.
Někteří zájemci zamířili ještě do místního
muzea a pak se vyrazilo zpět k domovu. Večer
čekala naše kamarády romantická projížďka

na šlapadlech. Sobota proběhla v hasičském
duchu. Chtěli bychom poděkovat místním
hasičům, že pro naše anglické přátele uspořádali krásnou prohlídku hasičské zbrojnice.
Odpoledne jsme vyrazili na hasičskou soutěž
do Hornosína, kde mohli naši hosté zhlédnout
velkolepé výkony dobrovolných hasičských
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týmů z okolních vesnic. Na závěr měli také
možnost vyzkoušet starodávné čerpadlo
a projet se v traktoru. Večer jsme naše kamarády naložili do aut, rozdělili je na 2 skupiny
a odjeli s nimi do Pole a Vrbna. Zde dostali
jednoduchou mapku s pokyny, jak najít své
ubytování. Naštěstí vše zvládli a večer už
krásně usínali v chatkách LT Kadov. Neděle
byla mírně odpočinková se dvěma adrenalinovými vsuvkami. Po seznámení s novou
hrou ringo se museli vžít do role záchranářů
a poskytnout namaskovaným zraněným první
pomoc. Odpoledne jsme všem ukázali okolí
Kadova a snad je naučili i pár českých slov.
Nejvíce nás asi pobavila anglická výslovnost
slova „kolo“ [koulou]. Nedělní večer jsme jim
ještě zpestřili strašidelnou stezkou odvahy
kolem kadovského hřbitova. V pondělí navštívili Angličané sklárnu v Bělčicích a ateliér
Kláry Jánské, kde si mohli vyzkoušet práci
na hrnčířském kruhu. Poté jsme společně
pozdravili paní starostku, které tímto děkujeme za milé přijetí. Zpestřením úterního
programu byla pro naše přátele vyjížďka na
koních a společný večer u táboráku, kde poznali pravou chuť českého špekáčku. U ohně
došlo i na závěrečné zhodnocení zážitkového
tábora, které nás velmi potěšilo. Angličané
nám poděkovali za naši vřelost, pohostinnost
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a skvěle připravený program. Ve středu je
čekal ještě celodenní výlet do Prahy, který
byl zakončen jejich večerním odletem. Chtěla
bych poděkovat většině účastníků loňského
campování v Calderdale za pomoc při organizování tábora u nás. Velké díky patří Kristýně
Sodomkové za veškeré překlady a pomoc
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při plánování velkých výletů a samozřejmě
městu Blatná za finanční pomoc. Myslím,
že spolupráce s oblastí Calderdale nabrala
správný směr, a tak by snad v příštím roce
mohla opět vyjet malá skupinka náctiletých
za zážitky do Anglie.
Jana Španihelová

Iva Janžurová dala přednost
Bartošovi před Bartoškou
nebo také Blatné před Karlovými Vary,
i když pro významné ocenění své celoživotní
herecké práce si do Karlových Var, samozřejmě, dojela. Pro nás je důležité, že tato hvězda
první velikosti opět přijela k nám do Blatné,
aby pozdravila účastníky Letních klavírních
kurzů, které se v Blatné konaly již podruhé.
Zakladatelkou těchto kurzů byla paní
Zdena Janžurová, švagrová Ivy Janžurové,
vynikající klavírní pedagožka, a letos proběhl
již jejich 29. ročník.
O významu akce svědčí nejen účast
Ivy Janžurové, ale i dalších osobností. Na

zahajovací koncert
přijeli zástupci Ministerstva kultury,
hosté z New Yorku,
z IWAP (International Women Association of Piano)
a uměleckým vrcholem byly koncerty
Jana Bartoše, Pavla
Voráčka a neobyčejně milé nocturno
Dity Hořínkové s doprovodem Pavla Voráčka
a Petra Macečka. Co jméno, to umělec, kterého
znají a oceňují významné
osobnosti hudebního života na mnoha místech
ve světě.
Za profesorkou Korbelovou na kraj světa
A proč všichni tito mistři byli ochotni přijet do
malé Blatné v Jižních Čechách? Především proto,
že je pozvali organizátoři
kurzů, pan profesor Martin Ballý a paní profesorka Jana Korbelová, kteří

byli jejich učiteli a za nimiž by byli ochotni jít
„i na kraj světa“, jak řekl Pavel Voráček. Oba
letošní sólisté, Jan Bartoš i Pavel Voráček,
kteří nám připravili krásné zážitky, byli jako
děti („takhle maličcí“ ukazoval asi 80 cm
od země pan prof. Ballý) účastníky Letních
klavírních kurzů (tehdy ještě v Písku).
Za inspirací do Blatné
Jak pedagogové, tak děti označovali Blatnou za mimořádné místo, které spojením
krásné přírody a úžasných historických
památek přináší mimořádné zážitky, povzbuzuící k intenzivnějšímu vnímání hudby
poslouchané i provozované.
Nám nezbývá, než se těšit, že příší rok
opět budeme mít tuto krásnou příležitost,
přivítat letní klavírní kurzy u nás v Blatné.
B. Malinová
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UU K u l t u r n í k a l e n d á ř
Akce
DIVADELNÍ PŘEDPALTNÉ |
PODZIM 2015
Cena abonentních vstupenek, která
zahrnuje 3 představení: 550/350 Kč
(plná cena/snížené vstupné: senioři,
děti, studenti, ZTP)
Předprodej: infocentrum Blatná, recepce Městského muzea Blatná

PŘEDPLATNÉ KPH |
SEZÓNA 2015/2016
Předplatné KPH zahrnuje 9 koncertů,
které se budou odehrávat v období
září 2015 – květen 2016. Cena předplatného zde činí 800/600 Kč (senioři,
ZTP, studenti, děti). Připravili jsme pro
vás vystoupení vynikajících umělců z
celého Česka.
Program předplatných naleznete na
www.ckvb.cz

14. 8. PÁTEK | 20:00 |
TANEČNÍ ZÁBAVA:
ANČA BAND
Pod sokolovnou

15. 8. SOBOTA | 17:00 |
Jaan Täe: KAŽDÝ DEN
ŠŤASTNÝ DEN!
Spolek divadelních ochotníků v Blatné
Divadelní sál, Sokolovna Blatná

15. – 16. 8. | SO – NE |
BLATENSKÁ POUŤ
Třída T. G. Masaryka, centrum města,
areál u chovatelů ČSCH Blatná 1

15. 8. SOBOTA | 8:00 – 18:00 |
16. 8. NEDĚLE | 8:00 – 17:00 |
50. TRADIČNÍ POUŤOVÁ
VÝSTAVA ČSCH BLATNÁ 1
Doprovodný program:
SOBOTA:
10:00 – 18:00 | MUZIKA V. KOVÁŘE Z
OSEKA
12:00 – 13:00 | KRÁLIČÍ HOP
NEDĚLE:
9:00 – 17:00 | STAROŠUMAVSKÁ
PĚTKA
12:00 – 13:00 | VYSTOUPENÍ MAŽORETEK PREZIOSO
Vstupné: Dospělí 40 Kč/Děti 5Kč
Každý 200. návštěvník obdrží věcný
dar
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Předprodej:
infocentrum, recepce Městského
muzea Blatná, www.ckvb.cz

15. – 16. 8. | SO – NE |
18. BLATENSKÉ PIVNÍ
SLAVNOSTI
Zimní stadion
Pořádá TJ Blatná, zakoupením vstupenky přispějete na rozvoj mládežnického sportu
15. 8. SOBOTA | 10:00 – 03:00 |
od 18:00 vstupné 100Kč | Evergreen
band Milevsko, Melodion, Penzistor
16. 8. NEDĚLE | 10:00 – 18:00 |
vstup zdarma
Z Vršku, Dechová hudba města Písku

16. 8. NEDĚLE | 17:00 |
KŘEČOVÝ ŽÍLY + HOSTÉ
Koncert U Datla

21. 8. PÁTEK | 17:00 |

KYTAROVÝ RECITÁL MICHALA
DIVIŠE
Místo konání a pořadatel
Zámek Blatná – Starý palác

23. 8. NEDĚLE | 15:00 |
DIVADLO POHADLO
PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI +
DIVADELNÍ DÍLNA
Starý palác, zámek Blatná

29. 8. SOBOTA | 19:00 |
MALÉ DIVADLO KJÓGENU: TŘI
TRADIČNÍ JAPONSKÉ FRAŠKY
(LAHODNÝ JED, HORSKÝ ASKETA,
SUSUGIGAWA)
Nádvoří, zámek Blatná
(v případě nepřízně počasí v divadelním sále, Sokolovna Blatná)
Představení v rámci divadelního
předplatné
MDK se věnuje převážně studiu,
realizaci a uvádění japonských frašek
kjógen v českém jazyce. Svým způsobem jde o světové unikum. MDK je
ojedinělým divadelním seskupením
působícím za hranicemi Japonska,
které se systematicky věnuje pěstování tohoto tradičního uměleckého
žánru.
V Blatné Malé divadlo kjógenu
předvede tři tradiční japonské frašky,
seznámí publikum s tradičními japonskými kostýmy pro kjógen a popovídá
o tomto divadelním žánru.
Vstupné: 150/100 Kč (plná cena/snížené vstupné)

5. 9. SOBOTA | 18:00 |
KONCERT JIHOČESKÉ
FILHARMONIE
Nádvoří zámku Blatná
Antonín Dvořák - Česká svita
Richard Wagner - Siegfriedova idyla
P. I. Čajkovskij - Serenáda pro smyčcový orchestr C dur, op. 48
Těšte se na jedinečný koncert Jihočeské ﬁlharmonie pod širým nebem
v kouzelné atmosféře zámku Blatná.
Jihočeská ﬁlharmonie byla v Českých
Budějovicích založena v roce 1981 s
původním názvem Jihočeský státní
orchestr. V současnosti má 37 členů a
zůstává jedinou profesionální ﬁlharmonií v Jihočeském kraji. Vrchol letní
sezóny opravdu ve velkém stylu! Nenechte si ujít tento výjimečný zážitek…
Předprodej: infocentrum Blatná, recepce Městského muzea Blatná a na
www.ckvb.cz
Cena vstupenek: 290 – 590 Kč.
Koncert se koná za každého počasí

Kino

19. 8. STŘEDA | 19:00 |
IRACIONÁLNÍ MUŽ
Mysteriózní v původním znění s titulky | USA 2015 |96 min | 110 Kč

21. 8. PÁTEK | 18:30 |
MALÝ DRÁČEK
Animovaný / rodinný v českém znění |
Německo 2014 | 80 min | 100 Kč
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26. 8. STŘEDA | 19:00 |
PIXELY
Akční / komedie / Sci-Fi v českém
znění | USA 2015 | 106 min | Mládeži
přístupný | 120 Kč

28. 8. PÁTEK | 20:00 |
HITMAN: AGENT 47
Akční / krimi / thriller v původním znění
s titulky | USA 2015 |96 min | Nevhodný
mládeži do 15 let | 110 Kč

Knihovna
Městská knihovna Blatná

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

Komunitní centrum

19. 8. STŘEDA | 20:30 |
KINOKAVÁRNA: NA STUPNÍCH
VÍTĚZŮ
Terasa, KCAŽ (v případě nepřízně počasí v kavárně)
Citlivé, formálně vytříbené a místy
úsměvné portréty představují pětici
atletů, kteří se ve skromných podmínkách připravují na 18. mezinárodní seniorské mistrovství světa ve ﬁnském
Lahti.

20. 8. ČTVRTEK | 18:00 |
ATELIÉR: LINORYT S VERČOU
TESKOVOU
Suterén, KCAŽ
Linoryt a dvoubarevný tisk s graﬁčkou
Verčou Teskovou. V případě zájmu se
hlaste na 603 395 160.

27. 8. ČTVRTEK | 17:00 |
ATELIÉR: MALBA
Suterén, KCAŽ
Malba s výtvarnicí Lenkou Pálkovou.
V případě zájmu se hlaste na 603 395
160.

1. 8. – 31. 8. | „OK“ OTEVŘENÁ
KAVÁRNA | VÝSTAVA | VÝSTAVA HUB – VELKOFORMÁTOVÉ
FOTOGRAFIE
Výstava fotograﬁí pana Václava Burleho.
Výstava je otevřena pouze v době konání akcí v Komunitním centru.
Program na www.ckvb.cz
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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, PRACOVNĚ- PROFESNÍ OBLAST A
OSOBNOSTNÍ ROZVOJ, o.p.s.
Klubovna, KCAŽ
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
Kontakt: Bc. Tomáš Brejcha, tel.: 725
373 863.

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

9. 6. - 23. 8.
ÚT - NE | 10:00 – 17:00 |
JINDŘICH KRÁTKÝ:
MALÍŘSKÉ PŘIZNÁNÍ
Městské muzeum Blatná
Výstava je prodejní.
Doprovodný program k výstavě Jindřicha
Krátkého:

22. 8. SOBOTA | 14:00 – 17:00 |
PLENÉR S JINDŘICHEM
KRÁTKÝM
Kurz kresby v plenéru pod vedením
Jindřicha Krátkého. Sraz ve 14:00 v
blatenském muzeu. Materiál bude zajištěn. V případě nepřízně počasí bude
připraven náhradní program v prostorách výstavy. Zájemci se mohou přihlásit do 20.srpna na tel.: 605 061 161.
Počet účastníků je omezen.
Kurzovné : 100 Kč /minimálně 3 hod.

1. 7. - 31. 8.
ÚT - NE | | 10:00 - 17:00 |
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70 a 70 VE VLAKU
Výstavy k výročí konce druhé světové
války
Kobky Městského muzea Blatná + vlaky na trase Březnice – Blatná – Strakonice
Fotograﬁcké svědectví květnových
událostí roku 1945 ve fotograﬁích
místních obyvatel.

21. 7. - 30. 8.
ÚT - PÁ | 14:00 - 17:00 |
SO - NE | 9:00 - 17:00 |
KAREL ŠAFÁŘ
Obrazy a graﬁky
Zámek Blatná, Starý palác
Prodejní výstava.

Něco o(d) nás
Z důvodu opakovaných problémů s doručováním Kulturních kalendářů vás prosíme, abyste nám nahlásili svou adresu
(stačí ulice), pokud vám Kulturní kalendář
do schránky nechodí. Ozvěte se, prosím,
na mail: sikorova@ckvb.cz nebo na tel.:
734 274 292. Děkujeme.

Těšte se

19. – 20. 9. | SO – NE |
BLATENSKÝ FOTOFESTIVAL |
10. ROČNÍK
Ve dnech 19. – 20. září se v Blatné
uskuteční již desátý ročník Blatenského fotofestivalu, tentokrát na téma:
Z BLATNÉ AŽ NA KONEC SVĚTA, které zároveň připomíná výročí 550-ti let
od cesty poselstva krále Jiřího z Poděbrad, v jehož čele stal známý Jaroslav
Lev z Rožmitálu. Budiž tato cesta inspirací pro fotografy, kteří budou mít
zájem vystavit své fotograﬁe v sekci
„Otevřená scéna“, i když není cestou limitující. Přihlášky do OTEVŘENÉ SCÉNY a bližší info na www.fotofestival.cz

28. 9. PONDĚLÍ | 13:30 – 19:00 |
SVATOVÁCLAVSKÉ
SLAVNOSTI
Nádvoří, zámek Blatná
17:00 | KONCERT: RADŮZA
Předprodej: infocentrum, recepce
Městského muzea Blatná, www.ckvb.
cz
Cena: 290/220 Kč (plná cena/snížené
vstupné: senioři, děti, studenti, ZTP)
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Doubravická „klíšťata“
měla na lažanském hřišti
předčasnou „vánoční nadílku“
Lažany - Titul mistra turnaje v malé
kopané. Titul nejlepšího gólmana. Titul nejproduktivnějšího střelce. Tak tohle všechno
si na 21. ročníku turnaje v malé kopané o pohár starosty obce v Lažanech letos nadělili
fotbalisté z Doubravice, vystupující pod přiléhavým pseunodymem „Klíšťata“. Prostě se
přisáli a už
se nepustili. Udělali si
hotové fotbalové vánoce a při vyhlašovacím
ceremoniálu to „měli
i s muzikou“. „Len
ta trúba vám
tam chýbá,
len ta trúba,“ pustil
by maximálně legendární major Haluška
/Terazky / v tento slavný moment svoji neméně legendární hlášku z filmu „Černí baroni“.
I bez „té trúby“ museli být kanonýři
z Doubravice navýsost spokojeni. Už proto,
že letošní turnaj v Lažanech nebyl opravdu
žádnou procházkou růžovou zahradou. Všech
sedm manšaftů, které vyběhly na trávník
v dresech, dalo do hry opravdu všechno. Postavy mládenců se pohybovaly po plácku s takovou rychlostí, že místy předběhly i vlastní
stíny. Zatravněná plocha byla pokropena
takovým množstvím potu, že ze dvou třetin
začala šedivět. V duchu hesla „Nevidím, neslyším, jedu!“ pak docházelo ke karambolům,
které si vysloužily nejen žlutou, ale dokonce
i červenou kartu v ruce sudího. To byla
na malý venkovský přátelák věc poměrně
nevídaná, tyhle barevné jízdenky na lavičku
u hřiště by spíš slušely ligovému zápasu,
i když podobná vizitka sudího nesluší nikde
a nikomu. V zájmu objektivity ovšem nutno
podotknout, že se v minulosti na Blatensku
našly turnaje / byly to ovšem naštěstí pouze
výjimky /, kde se i něco polámalo.
Takoví hosté z Kocelovic si počínali
na lažanském turnaji také velmi suverénně
a vyneslo jim to bronzový pohár. „Je fakt, že
čtyři hoši od nás hrajou B třídu za Bělčice
a jeden maník kope krajský přebor za Sedlici,“ odhaluje kvality svých kamarádů kapitán
týmu Josef Mikl. I když kocelovičtí fotbalisté
jsou zvyklí na lecjaké rozmary počasí, v Lažanech si prý museli sáhnout až na úplné
dno: „Turnaj vyšel na děsnou sluneční výheň.
Špatně se dýchalo a špatně se i koukalo,
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natož běhalo. Ještě, že už to máme za sebou.
Dva týmy byly hodně dobré / asi jako my /
a my je porazili, což nás blaží na duši. Jsme
taky hrdí na to, že nám rozhodčí nezamával
před očima žlutou nebo červenou kartou, což
každý nemůže říct. Jsme prostě slušní lidi,
čistí jako lilie / smích /.“
Domácímu týmu jako obyčejně zbyly oči
pro pláč. Nedá se to ovšem brát tak doslova,
poslední místo přijali s hlavou hrdě vztyčenou a nakonec „zvyk je železná košile“, tak
co. Ono sehnat v Lažanech kompletní partu
alespoň svátečních fotbalistů, kteří mají ruce,
nohy a hlavy na svých místech, je opravdu
kumšt. „S prohrou se počítalo od začátku.
Šlo o to, aby měly Lažany na vlastním turnaji vůbec zastoupení,“ nikterak to neřeší
„tiskový mluvčí“ domácích Jan Vacek, „Pokud
můžu pustit perličku z kuloárů, poslední naši
hráči byli do tohoto podniku „zlanaření“ včera v hospodě. Ke čtyřem místním se přidali
dva kluci z Čekanic a jeden z Doubravice,“
prozrazuje pikantní podrobnosti Jan Vacek.
Až teprve s příchodem večera došlo
k vyhlášení výsledků. Pohár vítězů zdvihli
nad hlavu „ostří hoši“ z Doubravice alias
„Klíšťata“. Stříbro čekalo na ostrostřelce ze
Záboří, bronz putoval do Kocelovic. „Bramborovou placku“ si vychutnaly lidské „Placky“
ze Sedlice, následované manšaftem „Nová
růže“ z Drahenic. Se šestou pozicí se museli
smířit sedličtí „Mackové“, symbolickou účast
potvrdili domácí.
Doubravická „Klíšťata“ dala světu i nejlepšího gólmana, kterým byl vyhlášen Zdeněk Vadlejch a zároveň střelce- supermana
Františka Křivance se šesti vstřelenými góly
na kontě.
Vladimír Šavrda

Doubravická klíšťata v Lažanech získala
všechna nej.

Fotbalisty přijela do Mečíchova
morálně podpořit členka Rady
Jihočeského kraje. Poskytla turnaji
i osobní záštitu
Mečíchov - Turnaje v malé kopané se
obvykle neodehrávají za přítomnosti „vyšších
politických šarží“ nad rámcem komunální
úrovně. Ten, který proběhl 27. června na hřišti v Mečíchově, byl výjimkou. „Ano, našeho
pátého ročníku se osobně zúčastnila členka
Rady Jihočeského kraje paní Ing. Hana
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Tůmová, Ph.D. Poskytla turnaji i osobní
záštitu,“ informoval starosta obce Mečíchov
Josef Sýkora.
Pátý ročník mečíchovského turnaje v malé
kopané „ovívala“ naprosto srdečná a kamarádská atmosféra. Ostatně jako vždycky
předtím. Hrálo se naprosto čistě- bez surových faulů, porušování sportovních pravidel,
nebyla spáchána sebemenší újma na „tělesné
schránce“ kteréhokoliv přítomného fotbalisty. „Nešlo o nic jiného než si „udělat žízeň“
a příjemně strávit víkendový den,“ vyjádřil
se k akci jeden z místních hráčů. Přitom
mohli diváci vidět po čertech dobrý a kvalitní
fotbálek.
Z vítězství se tentokrát radovali kluci
z Mnichova. Že skutečně umí, dokázali
na mečíchovské půdě již předloni bronzovým
úspěchem a loni pohárem za stříbrnou pozici.
Krůček po krůčku se tak sunuli k vytouženému zlatému štěstí a letos to skutečně vyšlo.
„My jsme vlastně taková směs- část našeho
týmu tvoří hoši z Mnichova a část hoši
z Oseka,“ vysvětluje kapitán vítězné sestavy
Petr Vojík, „A všichni kopeme soutěžně. To
ovšem i naši soupeři, takže souboje byly
vzácně vyrovnané a úroveň turnaje vysoká.“
Petr Vojík je na jednom pracovišti s mečíchovskými kluky, takže pozvánku na turnaj
má vždycky zavčas „v kapse“: „Naše parta
se v sezóně zúčastní cca tří venkovských
turnajů, jezdíme i na nohejbalové soutěže.
Mečíchov máme obzvlášť rádi- všechno je
tu perfektně zorganizované, pěkně si zahrajeme, ceny hodnotné,“ dává mečíchovským
výborné vysvědčení. A jak kluci z Mnichova
oslavili svůj letošní triumf na mečíchovském
turnaji? „Až do ranního kuropění,“ uculuje se
Petr Vojík, „Aby toho náhodou nebylo málo,
ještě jsme z Mečíchova „táhli“ na Pivovarskou pouť do Strakonic.“
Do pátého ročníku turnaje v malé kopané
v Mečíchově se přihlásilo sedm manšaftů.
O tři body za mnichovskými fotbalisty zůstala
parta 1. FK Šmuk, na stupně vítězů se vešel
ještě kolektiv „Vačice“ ze Strakonic. Bez
zisku poháru zůstaly čtvrté Klínovice, následovány Zadními Zborovicemi. O předposlední a poslední místo se k lítosti domácích
fanoušků podělili mečíchovští- Young Boys
Mečíchov a Old Boys Mečíchov.
Vladimír Šavrda
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Jarní část sezony
blatenské atletiky
Atletický oddíl TJ Blatná má za sebou
celkem podařenou první polovinu venkovní
sezony. Během několika let se podařilo vychovat závodníky, kteří již jsou schopni se
poměřovat se špičkami v rámci Jihočeského
kraje. V současné době ale ještě nemáme takovou základnu, abychom mohli mít v rámci
krajského přeboru družstev samostatný tým,
proto děti závodí za oddíly z Českých Budějovic. V kategorii starších žákyň získávají body
pro tým Čtyři Dvory České Budějovice Lucie
Sokolová, Adéla Sedláková, Linda Polívková, Jana Klainová a Markéta Merhoutová.
Z těchto děvčat má nejstabilnější výkonnost
Linda Polívková, která ve skoku vysokém již
pravidelně překonává laťku přes 140 cm.
V kategorii starších žáků za tým Čéčova
České Budějovice hostují Robin Havlík, Jan
Podlešák, Adam Fous a Francesco Impagliatelli. Velmi kvalitních výkonů dosahuje
především Adam Fous, který se specializuje
na sprinty a vrh koulí. Předvedl se ve výborné
formě i na krajském přeboru jednotlivců,
kde v běhu na 60 m obsadil celkově 6. místo
časem 7,94. Úspěšné vystoupení má za sebou
i Jan Podlešák v hodu oštěpem, na krajském
přeboru jednotlivců obsadil 5. místo úctyhodným výkonem 29,56 m. Kvalitní výkony
ve skoku vysokém patří v této části sezony
i Francescovi Impagliatellimu, jeho osobní
rekord je 160 cm. V kategorii nejmladšího
žactva za Čéčov České Budějovice závodí
Ondřej Drnek, který sbírá úspěchy především
na delších tratích. Na krajském přeboru
jednotlivců obsadil 5. místo v běhu na 600 m
(čas 2:04,59). V kategorii nejmladšího žactva
ještě za Čéčova České Budějovice závodí Lia
Vilhelmová, její parádní disciplínou je skok
daleký. Na krajském přeboru jednotlivců
vybojovala stříbrnou medaili za pokus dlouhý
390 cm a po dlouhé době si tedy blatenská
atletika přivezla medaili z přeboru pod otevřeným nebem. Lie Vilhelmové v kategorii
nejmladších žákyň patří celkově 10. místo
v letošní sezoně v celorepublikových tabulkách Českého atletického svazu. Do těchto
tabulek ale nebyl započítán atletický trojboj
v Přešticích, kde si Lia skočila osobní rekord
v hodnotě 438 cm. Tímto výkonem by se
v rámci těchto tabulek dostala na 2. místo.
V současné době se chystáme na podzimní část sezony. Všechny zájemce atletiky
bychom rádi pozvali na první trénink, který
se uskuteční v úterý 1. září v 17.00 na atletickém oválu stadionu TJ Blatná. Nezveme
pouze závodníky, zveme všechny ty, kteří mají
chuť se hýbat, věk nehraje roli.
Za Atletický oddíl TJ Blatná
Jaroslava Mlsová, trenérka
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Letní pohybové hry pro děti od
TJ Sokol Blatná
Ve dnech 10. 8.–13. 8. 2015 jsme se rodiče s dětmi zapojili do letních her,
kde se děti všech věkových kategorií seznámily venku s míčovými hrami
(nohejbal, přehazovaná…) a odpoledne probíhaly hry vevnitř, kde si děti vyzkoušely cvičební
nářadí jako jsou např. kladina, kruhy, hrazda, trampolína a další.
My rodiče, bychom byli moc rádi, kdyby se od září otevřel tento pohybový kroužek, kde
by si děti zaběhaly a vyřádily, místo toho, aby trávily čas u počítačů.
Přesto, že byla venku vedra, sešel se docela pěkný počet dětí. Na dětech bylo vidět, jak
si to užívají a jak je to baví.
TJ Sokolu Blatná přejeme, aby se tento pohybový kroužek opět otevřel.
Za zúčastněné rodiče děkují
Petra Broučkova, Blanka Jeníčková
Petra Cmuntova
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T J B L AT N Á

P O Z V Á N KA
na přátelské posezení, které se koná
v sobotu 15. 8. 2015 v 15 hodin
na zimním stadionu v Blatné.
Srdečně Vás zveme na toto setkání spojené
s ochutnávkou piva
a malým občerstvením u příležitosti XVIII.
Pivních slavností.
Chceme tímto poděkovat za spolupráci
a podporu TJ Blatná.
Těšíme se na Vaši účast.
Za TJ Blatná
Martin Říský, předseda TJ
Za org. výbor
Míka Pavel, místopředseda FO
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KOMPLETNÍ ÚČETNÍ SLUŽBY
DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
pro podnikatele, české i zahraniční
společnosti
garance dlouholeté zkušenosti
a odpovědnosti
FINANZBUCHHALTUNG, LOHNVERRECHNUNG
STEUERBERATUNG
für Ges.m.ausländischer Beteiligung
Garantie langjähriger Erfahrung und
Verantwortlichkeit
Ing. Radana Buzková
mail: buzkovaradka@seznam.cz
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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

Přijmeme na
HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR

Tel.: 732 884 522

strážné - pracovníky ostrahy
pro pracoviště v BLATNÉ.

Pronajmu garáž na Skalčanské.
Dlouhodobě.
tel: 776 458 406

VHODNÉ I PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM.

Nabízíme:
zdlouhodobý pracovní poměr ve
z
z
z

stabilizované společnosti
jistotu stálého pracoviště
profesní i karierní růst
zaměstnanecké benefity

Informace na tel. č. 388 311 333,
724 824 408

FA C I L I T Y S E R V I C E

Pro naší prodejnu v Blatné hledáme nové kolegy

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO
POKLADNÍ, PRODAVAČ
Penny Market KFTPVŘÈTUÓÞTQŞÝOÏNF[JOÈSPEOÓ
TQPMFŘOPTUJ3&8&(3061
prodejen v ČR  přidejte se k nám do týmu!
tNPUJWVKÓDÓGJOBOŘOÓPIPEOPDFOÓ
tUâEFOEPWPMFOÏOBWÓD UâEOƉ
tNVMUJTQPSULBSUB
tTUSBWFOLZ
MÁTE ZÁJEM?
P
KONTAKTUJTE NÁS!
ÓLBKFI
;ÈLB[O
5FM
TQPLPKFOPTUKFOÈÝDÓM
OBCPS!QFOOZD[
1SBDVKUFTOÈNJ
XXXQFOOZD[
OBUŞDIUPIPEOPUÈDI
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TJ BLATNÁ – ODDÍL KUŽELEK
POŘÁDÁ

LETNÍ TURNAJ NEREGISTROVANÝCH HRÁČŮ
V KUŽELKÁCH
(KVALIFIKAČNÍ TURNAJ PRO LIGU NEREGISTROVANÝCH)
Termín konání:

Pondělí – pátek
31.8. – 4.9. 2015

Místo konání:

Kuželna TJ Blatná

Leifheit s.r.o., Blatná


KOHGiGRKODYQtKRSUDFRYQtKRSRPČUXSURSUiFLQDVPČQQpPSURYR]X
SVÁġEÿE A OBSLUHY SVAġOVACÍCH AUTOMATĩ.
o Plat ve výši 20.000,- až 22.000,- Kþ

SKLADNÍK<
o Plat ve výši 20.000,- až 24.000,- Kþ

o Možnost zajištďní školení ĢidiĀe motorového vozíku.


ZamďstnancĪm
nabízíme:

o PĜíspČvek na stravování
o PĜíspČvek na dopravu
o 5 týdnĤ dovolené
o ZamČstnanecké benefity dle interních pravidel



Nástup možný ihned!


Kontakt:





NadČžda ZvČĜinová
+ 420 383 411 412
+ 420 603 568 420



335 44 Kasejovice
tel. 371 595 293
www.kovokasejovice.cz 


hledámenovéspolupracovníkynapozice:
Ͳ pracovníkvýrobyvzduchotechniky(rýsovaē)
Ͳ montérvzduchotechniky
U zájemcĤ požadujeme vzdČlání strojírenského smČru a tomu
odpovídající dovednosti: hlavnČ pĜedstavivost a tvoĜivost, samostatnost,
ochotu se uþit novým postupĤm.
Praxe v oboru vzduchotechniky výhodou.

Nástupmožnýihned!
Kontakt: KOVOKASEJOVICEKLIMAs.r.o.,Kasejovice397
tel.371595293,725997594
eͲmailvzt@kovokasejovice.cz

15.30 – 21.00 hodin
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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
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

Doučování anglického jazyka
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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 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

Student vysoké školy 24 let .
Nabízím doučování anglického jazyka.
Pro studenty základních a středních škol.
100 Kč na hodinu od 1.10. 2015.
Možno doučovat v těchto městech:
Blatná.
Čas dohodou, rezervace na

tel. 721 016 387

#
#FTGUC+RCVTQ<CJTCFPKEMȐ$NCVPȐ

T4'560ȁ24ǵ81
41<81&;

Bytový dům - Nerudova 728
hledá
pani (důchodkyni) na úklid domu.
3 x týdně (dopoledne)
Nástup 9/2015
Informace na tel.

606 104 825

Prodám
el. bojler
Dražice na 160 l,
11 let starý, plně
funkční, odpojen
6.7.2015.
K okamžitému
odběru
v Uzeničkách.
Cena Kč 900.

Tel. 606 580 081

8;/ǵ*ǵ0ȁ21*.'&ǵ8'0ǵ*4#&;ʁ-1&
5'2+5;5/.78
+051.8'0%'#1&&.7ʞ'0ȁ
2ɷ'5672-;#0'*1&;
5214;521,+ʁʇ180#/+
2ɷ'81&;0'/18+6156ȁ

OFMCʟFȩRȐVGMQFFQ
2TQMCʟFȘJQRɸȜEJQ\ȜJQOKPWV
RTȐXPȜJQRQTCFGPVUVXȜ\EGNC<&#4/#
CVQXLCMȘMQNKXXɄEK
*TC\GPQ\G\FTQLʐTGCNKVPȜMCPEGNȐɸG
#<&KCOQPVTGCNKV[UTQ
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PODLAHY
Vína z ČR i ze světa
olivový olej, franc. paštiky, káva
olivy, vinné i ovocné mošty
NOVĚ - bezlepkové pochut.
Každý týden ochutnávka jiného vína

16 druhů stáčených vín
Út-Pá 10.15-11.45, 12.30-16.30


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,

So 9.00-11.30 a dohodou 777180516

B. Němcové 36 proti zastávkám AD

TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora

KRAMEŠ &
MÜLLER

NABÍZÍ:

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

KRAMEŠ 777 815 005

MÜLLER 777 815 003

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

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

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

Cukrárna Kavárna Segafredo
V Blatné – firma Anna Fišerová

PěIJME

PRODAVAýKY
MČsíþní pĜíjem od 14 000 ÷ 16 000,- Kþ

x Nevyuþené v oboru zauþíme.
x Možnost ubytování na dvoulĤžkovém pokoji. Po delší vzájemné
spolupráci možnost užívání služebního bytu 1+0.
x PĜi špatné dostupnosti do zamČstnání, možnost svozu.
x PĜijmeme brigádnice pro letní provoz a víkendy, tj. SO a NE.
x Možnost pĜivýdČlku na vedlejší pracovní pomČr.

Kontakt: Anna Fišerová osobnČ, nebo na tel.: 602 659 545
REALITY BLATNÁ – RNDr. PETR KERNDL,
B. Němcové 29, Blatná (u ubytovny TESLY Blatná)
24 let praxe na realitním trhu!
Tel.: 604 518 400, 383 42 35 22
Vybráno z nabídky:
Dům s restaurací a byty (Rychta), ideální 1/2 RD – Blatná,
zasíťované parcely – Blatná, Buzice, byt 3+1 - Mirovice,
RD – Bezdědovice, Škvořetice, Bělčice, Sedlice, Mirovice, Písek, Závišín, Zbraslav,
chalupy – Čekanice, Rakovice, Nevězice,
chaty – Myštice, Bělčice, Zahorčice, komerční obj. – Blatná, Tchořovice,
stav. pozemky a zahrady – Václavov, Chobot, Lnáře, Bezdědovice.
Všechny nabídky na: www.realityblatna.cz .
HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, chalupy,
chaty, byty, pozemky, lesy … Blatensko i kdekoliv jinde.
Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!
Zajistíme Vám bezstarostný prodej.
Prezentace na nejvýznamnějších
realitních serverech a právní servis ZDARMA!
Smlouvy o převodu nemovitostí - darovací, kupní, směnné...
Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte služeb nejdéle
působící realitní kanceláře v regionu.
Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!
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STAVEBNINY
ALBÍN VESELÝ
e-mail: albin.vesely@tiscali.cz

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

NOVÁ
PREZENTAČNÍ VÝSTAVKA
firmy





Beton Brož

lektromontáže
E



betonové prvky v provedení
dřevo, kámen, pískovec





Blatná, spol. s r.o.

zahradní stoly, lavice,
dlažba, plotové prvky,
zídky

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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