
ČTRNÁCTIDENÍK
CENA 8 Kč

22. LEDNA
2016

ČÍSLO

Ročník 27 (37)

1

Maso či půst
Rozporuplnost festivit v Čechách.

Je to teprve pár dnů, kdy z  domů zmi-
zely vánoční ozdoby, a  již začíná období 
masopustu. Jako by ani neskončil věčný čas 
koled a maškar. Znovu se objevují v ulicích 
prapodivná stvoření, která prozpěvují, ko-
ledují, žebrají, straší, a to vše pro pobavení 
celé obce. Začíná čas masopustu. Tento 
„řízený chaos“ měl ovšem omezenou dobu, 
a to do Popeleční středy. Poté bylo zapotřebí 
připravit se na zmrtvýchvstání Ježíše Krista 
a navrátit se do řádu křesťanské každoden-
nosti. Co má společného římský bůh Dionýsos 
s Ježíšem Kristem?

Těžko lze tomu uvěřit, ale asi nic. Přes 
odpor představitelů křesťanské církve na-
cházíme zprávy o masopustu na královském 
dvoře Albrechta Habsburského, který si měl 
při tancovačce zlomit nohu. V  roce 1477 
král Vladislav pozval o  masopustní neděli 
přední staroměstské měšťany a  slavili ta-
kovou měrou, že se sám král dočkal ozna-
čení „Mahomet“ (Mohamed) od  pražských 
kazatelů. Oddanost Bakchusovi hlásal také 
kardinál Eneáš Silvius Piccolomini, pozdější 
papež Pius II.: „Žádné ženě nemohu již dát 
rozkoše a  žádná žena nemůže ji dáti mně. 
I chci více poslouchati Baccha než Venuše: 
víno mne živí, rozveseluje a činí šťastným, až 
do smrti mi bude sladkým…“ Musíme dodat, 

že v úvodu své knihy „Historica Bohemica“ 
spílá všem, kdož jsou více břichu než duchu 
oddaní. Všechny tyto příklady pocházejí 
z období renesance, kdy se celá společnost 
obrací nejen na  krásu člověka, ale také 
na  antické vzory, neboť zde hledali zdroje 
vzdělanosti. Právě tehdy ožil znovu bůh vína 
a veselí Bakchus (Dionýsos), aby během tří 
dnů naplnil všechna hrdla lahodným mokem 
a protančil celé dny.

Rozpor křesťanství s  pohanskou tradicí 
se objevuje také v  jižních Čechách v  jed-
né krátké divadelní hře ze Lnář u  Blatné. 
Masopust, někdy v  zastoupení Bakchuse, 

vyleze právě z vězení a jako první jej pozdraví 
pohrdlivě druhá alegorická postava, Půst, 
zastánce duchovna. Celý hovor se točí nad 
hříšností obžerství a „frejování,“ za které je 
Masopustovi souzen špatný osud. Půst se 
pravděpodobně zmiňuje metaforicky o koco-
vině, za kterou člověk ráno prokleje Bakchuse 
i Masopusta, avšak to jsou jen naše dohady. 
Ten se brání, že je lepší žít blaze než být 
vychrtlinou, která si vše odříká. Scéna končí 
předáním žezla Masopustovi, který tak začne 
svůj svátek. Na některých lokalitách je žezlo 
nahrazeno klíči od města, nad nímž získává 
Masopust moc.

(dokončení na str. 2)

Barva
Máte v rukou  první číslo letošního, již 

27. ročníku regionálního čtrnáctideníku 
Blatenské listy. Jak vidíte, pěkně jsme se 
vybarvili. V tištěné podobě půjde zatím jen 
o  první a  poslední list několika letošních 
čísel. Přejít úplně na barevný tisk si zatím 
dovolit nemůžeme. Ale v elektronické po-
době budou Blatenské listy letos skutečně 
barevné. 

Listy jsou už nějakou dobu vedle rozná-
šené tištěné podoby a naší tradiční webové 
stránky http://sweb.cz/blat.listy.ch/ k dispo-
zici společně s archivem starších ročníků 
i na webových stránkách CKVB (Centra kul-
tury a vzdělávání Blatná) http://www.ckvb.
cz/blatenske-listy/, které umožňují poměrně 
slušnou rychlost prohlížení. Barva bude 
přínosná hlavně pro fotografie u  článků. 
Věříme, že elektronická, navíc barevná alter-
nativa, bude bližší zejména mladým lidem. 
Nabízí se i další výhody digitálního vydání 
– třeba aktivní odkazy v článcích. V prvním 
čísle si můžete kliknout na odkaz u úvod-
ního článku starostky Kateřiny Malečkové 
a poslechnout si článek v jejím přednesu.

Připomínám, že Blatenské listy se 
tisknou v nákladu více než 3 tisice výtisků 
v Blatenské tiskárně,  roznášejí je studenti 
do všech domácností v Blatné, několik sto-
vek výtisků je rozšiřováno v okolních obcích 
a jednotlivé výtisky jsou ke koupi v prodejně 
knih. Náklady na  vydávání Blatenských 
listů jsou nemalé – jsou to hlavně náklady 
na tisk, zbytek připadá na distribuci a další 
náklady. Většina příjmů pochází z placené 
inzerce převážně místních podnikatelů – 
bez jejich podpory by Listy zanikly. Další 
příjmy tvoří finanční příspěvek Města 
Blatná a  příspěvky občanů, kteří uhradí 
dobrovolné předplatné, a dále také prodej 
Listů. Stoupající náklady na tisk byly, i díky 
většímu počtu stran, příčinou finanční ztrá-
ty v posledních letech.

Ještě zopakujme několik organizačních 
informací: Ochotně poskytujeme prostor 
sportovcům, spolkům a občanům pro zprávy 
o jejich aktivitách v Blatné a okolí.

(dokončení na str. 2)
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Aktual ity

Zápis do 1. ročníku ZŠ
Ředitelství ZŠ T. G. Masaryka Blatná a ředitelství ZŠ J. A. Komenského Blatná 

oznamují, že zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2016/2017 se koná 5. a 6. úno-
ra 2016 takto:

pátek   5. února         14:00 – 17:00 hodin
sobota 6. února           9:00 – 11:00 hodin

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi s odloženou školní docházkou, děti narozené od  
1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 a děti narozené od 1. 9. 2010 do 30. 6. 2011, jejichž rodiče 
požádají ředitelství ZŠ o předčasné zařazení. K zápisu rodiče přinesou občanský 
průkaz a rodný list dítěte.

Na rozdělení školských obvodů základních škol se rodiče mohou informovat v ma-
teřských školách, které děti navštěvují, na ředitelství základních škol a ve vývěskách 
u hlavních vchodů ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ J. A. Komenského v Blatné.

KDYŽ PŘICHÁZÍ FABIÁN SE ŠEBESTIÁ-
NEM (20. 1.), JE MOŽNO VE STROMECH 
ZASLECHNOUT NOVOU MÍZU

Jen o  několik dní se v  loňském roce 
opozdila sněhová nadílka, abychom prožili 
vysněné kouzelné bílé Vánoce. A  tak jsme 
si všichni ono „kouzlo“ museli vytvořit bez 
pomoci přírodních živlů sami. Věříme, že se 
vám to všem podařilo a ze sněhové nadílky 
se radujete nyní, stejně jako příroda kolem 
nás, které se pod sněhovou peřinkou přece 
jenom lépe dýchá.

Stejně však jako v  každém roce máme 
pocit, že sotvaže jsme vykročili do nového 
roku, přichází konec ledna a bude tu ÚNOR 
- a známé - na Hromnice o hodinu více...

Den se již znatelně prodlužuje, rozkvetly 
i květy čemeřice, které si v bílé peřině přímo 
libují, a to vše dohromady nám dává naději, 
že se život v letošním roce  v plné síle znovu 
probudí, a ona naděje, radost, nám dává sílu 
do dalších kroků...

LIDOVÉ ŘEMESLO V ROCE 2016
V letošním roce pro vás budeme stej-

ně jako v  loňském roce na adrese J. P 
Koubka 3 v průjezdu domu Textilu pod 
věží. Hned vedle informačního centra, 
které mimochodem pro vás i návštevníky 
Blatné připravuje novou tvář, bude mít 

nového provozovatele a my pevně věříme, 
že se s novým vedením změní i provozní 
doba infocentra ve prospěch turistů, kte-
ří byli v minulých letech často zklamáni, 
když zjistili, že o  víkendech i  o  prázd-
ninách jsou pro ně dveře informačního 
centra často uzavřeny.

Provozní doba lidového řemesla 
v letošním roce bude zahájena v sobotu 
23. ledna od  9.00 - 12.00. Stejně jako 
v loňském roce budeme v lednu i únoru 
nabízet výrobky českého uměleckého 
řemesla vždy v sobotu dopoledne. S naši 
nabídkou tu jsme pro vás však stále, 
můžete nás kdykoliv oslovit na  našich 
stránkách s e-shopem www.lidove-remes-
lo.cz, obchod@lidove-remeslo.cz nebo 
telefonicky - 736765747 - E. Fučíková.

V  nabídce jsou  výrobky ze dřeva, 
keramiky, kovu, slámy a  šustí, proutí 
i  jiných přírodních materiálů, obrázky 
i obrazy originály, grafiky, knihy, přání 
i drobnosti z vizovického těsta a perníku. 
Také v letošním roce plánujeme novinky. 
Důležitá je maličkost, že naše výrobky 
pro vás zhotovily šikovné „české ruce“ 
ať již z  Blatenska nebo jiných oblastí. 
V malé míře také nabízíme suvenýry pro 
turisty - pohledy, skládačky, turistické 
vizitky, magnety, mapy aj.

Otvírací doba v dalším měsíci - březnu, 
pak bude častější, protože již koncem 
měsíce nás v letošním roce čekají Veli-
konoční svátky, které jsou každoročně 
spojeny s naším prodejem „LIDOVÝCH 
VELIKONOC“,ale to už bychom před-
bíhali...

Všem čtenářům i ostatním, kteří to s naší 
zemí myslí poctivě, přejeme šťastné kroky 
po celý rok 2016!

Eva Fučíková, lidové řemeslo

Masopust či půst
(pokr. ze str. 1)

Všechno veselí musí jednou skončit, 
jak předestřel Půst. A  někdo za  ten chaos 
musí být ztrestán, neboť vše je proti řádu 
křesťanské společnosti. Na scénu nastupují 
tři poslední masky, aby se rozhodlo, kdo je 
vinen. Ono se vlastně nic rozhodovat nebude. 
Viníkem je vždy bůh vína Bakchus, a proto on 
musí platit. Soudce nad ním vyřkne všechna 
obvinění, většinou tak učiní vtipnou formou, 
aby rozesmál všechny přihlížející. Nakonec 
nastupuje kat se smrtí vzadu a vykoná exe-
kuci. Všichni pláčou a Bakchus je odnesen 
na márách. Sladkou tečkou je jen smuteční 
hostina večer. 

I letos se bude pořádat masopustní průvod 
v Blatné. 6. února ve 12:00 se masky začnou 
scházet před budovou CKVB na nám. Míru 
212, kde bude možné zapsat se do soutěže 
masek. A jako každý rok budeme rádi, pokud 
se připojíte do průvodu s vlastní maskou nebo 
počkáte na trase průvodu s nějakým malým 
občerstvením či něčím na zahřátí. Více infor-
mací u pracovníků CKVB. Těšíme se na vás. 

Petr Chlebec - Městské muzeum Blatná

Barva (pokr. ze str. 1)
Pozvánky na kulturní akce zveřejňujeme  

bezplatně, slevy poskytujeme  na propagaci 
kurzů a dalších podnikatelských akcí, které 
jsou v  souladu s  cíli našeho spolku – pod-
porou kulturního a  ekonomického rozvoje 
Blatenska.

Prosíme o Vaši podporu. Zaplacení dob-
rovolného předplatného pro nás znamená 
nejen finanční přínos, ale je i  dokladem 
Vašeho ocenění významu Blatenských listů. 
Dobrovolné předplatné můžete uhradit oproti 
potvrzení v  knihkupectví Kanzelsberger 
na třídě J.P. Koubka nebo převodem na náš 
účet 4196610297/0100- cena předplatného 
zůstává 150,-Kč/rok. Přitom cenu jednotlivé-
ho výtisku zvyšujeme na 8,-Kč a cenu placené 
inzerce na 11,-Kč/1cm2, se slevou 10% při 
opakování a slevou 20% při celoroční inzerci. 
Pro barevnou inzerci počítáme s příplatkem. 
Zvýšení cen není naším příspěvkem v  boji 
proti deflaci, ale pokusem vymanit se z čer-
vených čísel.

Vaše články a inzeráty posílejte, prosím, 
mailem na adresu blat.listy.ch@seznam.cz, 
Tuto adresu najdete v  každém čísle Listů 
v tiráži na poslední straně. 

Děkujeme za podporu Všem inzerentům, 
předplatitelům a Městu Blatná a  za  spolu-
práci všem, kteří posílají své články a samo-
zřejmě i našim kolportérům.

Za  všechny členy redakce Blatenských 
listů přeji úvodem nového ročníku našim 
čtenářům hodně zdraví a spokojenosti. 

Zdeněk Malina
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Zprávy
z radnice

Vážení občané,
(rozhovor si můžete poslechnout na tomto odkazu)
http://mestoblatna.savana-hosting.cz/zm/BL1.mp3
máme zde začátek roku. Dovolte mi tedy, abych Vás, blatenské 

občany, krátce seznámila s novinkami, které naše město tento rok 
čekají. O některých se můžete podrobněji seznámit v  článcích od ve-
doucích odborů, do  jejichž kompetence spadají. Jedná se zejména 
o rozpočet města pro rok 2016, který byl schválen jako vyrovnaný 
ve výši 124.582.000,- Kč, tzn. plánujeme utratit pouze tolik finančních 
prostředků, které do rozpočtu získáme. 

Jistě Vás zajímají plánované investice. V  tomto roce budou vy-
budovány komunikace v  ul. Javorová a  Na  Blýskavkách, nemalé 
finanční prostředky jsou připraveny na opravy komunikací a chodníků 
a na projektové dokumentace a studie. Čeká nás příprava IV. etapy 
skládky v Němčicích, studie a následně zadání projektové dokumen-
tace na  lokalitu ve  směru na Hajany ve Škalí. Zde plánuje město 
vybudování nového sběrného dvora, kompostárny, a pokud bychom 
byli úspěšní v žádosti o dotaci i bioplynové stanice. U této informace 
bych se zastavila ještě z jednoho důvodu. Zastupitelstvo města dne  
16. 12. 2015 schválilo Vyhlášku č. 4/2015, která stanovuje výši 
místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tento poplatek byl 
po 8 letech navýšen ze 420,- Kč na částku 480, -Kč. Poplatek, který 
platíte, ani tak nepokrývá náklady na svoz a třídění odpadů, např. 
v  roce 2015 byla činnost spojená s  odpady doplacena z  rozpočtu 
města částkou cca 1,5 mil. Kč. Důvodem navýšení byly však přede-
vším plánované investice. Díky prozíravosti minulých zastupitelů 
a Technických služeb města Blatné je naše město ve třídění odpadů 
na dobré úrovni. Pro potřeby občanů jsou dobudovávána nová místa 
na kontejnery na třídění papíru, skla, plastů a bioodpadů, pravidelně 
jsou po městě rozmísťovány kontejnery na trávu a větve. Vzhledem 
k novým povinnostem, které nám ukládá legislativa, je potřeba neu-
stále provádět zlepšení služeb v oblasti třídění odpadů a tímto směrem 
právě půjdou zmiňované investice. Doufám, že tento krok, navýšení 
poplatku o 60,-Kč, pochopíte a zásadně Vás ekonomicky neohrozí. 

Novou položkou, která byla zastupiteli v rozpočtu schválena, jsou 
finance určené na zřízení a provoz městského informačního střediska. 
Infocentrum bylo do konce roku na základě smlouvy provozováno 
cestovní kanceláří CIAO s.r.o., Strakonice. Tímto bych ráda všem za-
městnancům za dlouhodobou spolupráci poděkovala. Je však potřeba 
si uvědomit, že se jednalo o soukromý podnikatelský subjekt, pro kte-
rého byl turistický informační servis doplňkovou činností. Zastupitelé 
města byli v I. pol. roku 2015 informováni o záměru zřízení vlastního 
městského infocentra a tento záměr podpořili. Infocentrum bude mít 
za úkol především posílení cestovního ruchu v Blatné, zkvalitnění 
spolupráce s vlastníky významných turistických objektů a rozšíření 
spolupráce s okolními regiony. Našim cílem je prohloubit spolupráci 
s podnikateli poskytujícími ubytovací a stravovací služby. Infocentrum 
bude nadále zajišťovat prodej vstupenek, map, průvodců a suvenýrů. 
V současné době je připravována žádost o dotaci s názvem Turistická 
zastavení v Blatné. Získávání finančních prostředků z dotačních titulů 
bylo také jedním z důvodů, proč provozovat městské infocentrum 
vlastními silami, stejně jako celoroční provoz a získání certifikace 
od Asociace turistických informačních středisek.

Nyní bych ráda reagovala na některé dotazy, které od Vás do-
stávám. Jedná se především o nedostatek zubních lékařů v Blatné. 
Obdobný problém, ale s nedostatkem praktických lékařů jsem ještě 
z pozice vedoucí sociálního odboru řešila i v minulých letech. Bohu-
žel město Blatná má v této věci omezené možnosti. Výběrové řízení 

vyhlašuje Krajský úřad Jihočeského kraje na  základě uvolněného 
místa. Následně s  lékařem uzavřou smlouvy zdravotní pojišťovny.  
Výběrové řízení bylo vyhlášeno, bohužel dle našich informací se 
žádný stomatolog nepřihlásil. Jedná se o celorepublikový problém, 
nedostatek zubních lékařů řeší bohužel i další města. Město Blatná 
nabízí možnost získaní obecního bytu, pomoc při vybudování ordina-
ce. Využíváme všech možností, např. inzerce. Bohužel to jsou všechny 
naše možnosti. Situaci ve zdravotnických službách ve městě průběžně 
monitorujeme, jednáme se zástupci nemocnic, aby rozsah poskyto-
vaných odborných služeb byl pro občany dostačující. Díky tomu se 
podařilo rozšíření odborné neurologické ordinace a diabetologické 
ordinace poskytované lékaři Nemocnice Strakonice.

Na  závěr bych Vás ráda informovala o  připravované anketě, 
kterou naleznete v příštích blatenských listech a na webových strán-
kách města. Anketa bude zaměřena na získání Vašich názorů např. 
na vánoční výzdobu města, pořádané kulturní akce či již zmiňované 
odpadové hospodářství. Vaše názory jsou pro zastupitele zásadní při 
jejich rozhodování, proto doufám, že se o své názory s námi podělíte.

Doufám, že tento rok se nám podaří plánované kroky uskutečnit.
Bc. Kateřina Malečková, starostka města

Upozornění pro příjemce 
příspěvku na mobilitu

Upozorňujeme, že lidé, kterým Úřad práce ČR přiznal v  letech 
2012 a 2013 příspěvek na mobilitu, musí v období od 01.01.2016 
do 31.01.2016 podat novou žádost o tuto dávku. 

Platnost stávajícího nároku skončila uvedeným osobám 
31.12.2015. Úřad práce rozeslal dotčeným osobám během měsíce 
prosince informativní dopis a tiskopis žádosti. Novou žádost je možné 
podat osobně nebo doručit poštou na Úřad práce během ledna 2016. 

Pokud bude žádost podána později, nevznikne nárok na dávku 
už od ledna 2016, ale až od měsíce, ve kterém žádost o příspěvek 
na mobilitu podáte. Výše příspěvku na mobilitu činí 400 Kč měsíčně.

Markéta Koubková, sociální odbor MěÚ Blatná

Opravy a investice města  v r. 2016
Odbor majetku, investic a rozvoje MěÚ Blatná informuje o opra-

vách a investicích, které budou realizovány v roce 2016. Jako každo-
ročně budou provedeny převážně TS opravy a stavba nových chodníků 
jako např. chodník v ul. Rakovnická, ul. Lipová, ul. Hálova apod. Na 
sídlišti budou rozšířena parkovací místa po zrušených popelnicových 
boxech, které budou nahrazeny novými stáními pro kontejnery vč. 
nového retardéru v ul. Nerudova náhradou za starý nevyhovující. Do 
finální podoby bude realizována ul. Javorová, budou provedeny opravy 
poškozených komunikací vč. zálivek prasklin. Je počítáno s opravou 
komunikace ke Kanečku. Bude-li podpořena žádost o dotace, projde 
táborová základna v Kadově rekonstrukcí, bude dokončen atletický 
ovál novým povrchem, výměna mantinelů na zimním stadionu, opra-
vena hřbitovní zeď, a pokud město podpoří společnost ČEZ, bude za 
kotelnou sídl. nad Lomnicí vybudováno nové dětské hřiště. Zároveň 
je podávána žádost o dotaci na skateboard park u zimního stadionu, 
informační cedule apod. z  programu “Cestování dostupné všem“.  
Z památkové oblasti je třeba zmínit výměnu sklepních oken v ZŠ  
J. A. Komenského, opravu fasády dvorního traktu muzea, dokončení 
restaurování Mariánského sloupu a příspěvek na výmalbu kostela. 
V  projektových pracích se připravují mimo jiné dokumentace na 
poslední etapu skládky, komunitního domu, studie nového sběrného 
dvora s kompostárnou v lokalitě Ve Škalí a PD rekonstrukce topných 
kanálů z  kotelny Čechova. Z  technické infrastruktury zmiňujeme 
prodloužení vodovodu v Jezárkách, veřejné osvětlení v nové lokalitě 
RD za Malým vrchem a opravu šachet a vpustí ve městě. 

S případnými dotazy k opravám a investicím se obracejte na tel. 
383 416 130  na e-mail blovsky@mesto-blatna.cz. 
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Obnova památek v roce 2015
I když se na konci roku do různých tabulek  snažíme  dostat údaje 

vyčíslitelné,  právě u památek  patří ke  každoročnímu  bilancování 
i tak trochu  jiné hodnoty – vždyť do žádné kolonky  se nevejde úžasný  
dojem z  malířské výzdoby, obnovené restaurátorem Mgr. Josefem 
Novotným  v  průjezdu nemovité kulturní památky, domu č.p. 99 
v Blatné,  ani upřímný obdiv kovářského umění pana Milana Hrubého 
při prohlídce nových  mříží kostela v Blatné.  

Stav památek je, bohužel, extrémně rozdílný. Proti udržovaným 
objektům stojí  ruiny, o které se vlastníci nemohou a někdy ani ne-
chtějí starat. A tak proti nadšení z podařené práce stojí i zklamání. 
Pomoci by právě v takových případech měly dotační programy, a to 
jak krajské, tak ministerské. 

Z Havarijního programu MK ČR byly v roce 2015 podpořeny tři 
akce, a to obnova krovu hospodářského objektu č.p. 101 v Blatné 
částkou 300 tis. Kč, statické zajištění hospodářské části objektu č.p. 
104 v Blatné částkou rovněž 300 tis. Kč a dále oprava střešního pláště  
hrobky s kaplí v Paštikách částkou 200 tis. Kč. 

MK ČR v rámci Programu záchrany architektonického dědictví 
poskytlo příspěvek na  další etapu obnovy Rejtova paláce zámku 
v Blatné. Žádost na zadláždění terasy kamennou dlažbou a obnovu 
poslední nedokončené části jihozápadní fasády byla podpořena 
částkou 600 tis. Kč.

V  Programu obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností byla pro ORP Blatná rozepsána kvóta 409 
tis. Kč, jedinou žádost předložila Římskokatolická farnost Blatná, a to 
na obnovu fasády věže kostela Sv. Jana Křtitele v Paštikách. Vzhledem 
k tomu, že jde o další etapu prací zahájených v roce 2014, komise 
státní památkové péče na  svém zasedání dne 9.3.2015 rozhodla 
o využití příspěvku pro pokračování  záchrany této významné stavby 
a  MK ČR následně poskytlo  celou výši rozepsané kvóty na tuto akci. 

Posledním využívaným ministerským programem je Program re-
generace MPR a MPZ, na obnovu  fasády tělocvičny Základní školy 
J. A. Komenského v Blatné byl poskytnut příspěvek 155 tis. Kč. 

Celkem pro rok 2015 přišlo ze státní pokladny na podporu obnovy 
památek na  území ORP Blatná 1 964 tis. Kč. 

Krajský úřad pro rok 2015 vypsal dva dotační tituly – Objekty 
kulturního dědictví 2015 a  Kulturní památky 2015. V  obou bylo 
možné v  dalších podprogramech žádat nejen peníze na  památky, 
ale i na opravy staveb v městských památkových zónách, křížky či 
movité předměty.

Právě z podprogramu movité kulturní památky byl poskytnut pří-
spěvek 27 tis. Kč na obnovu kachlových kamen na zámku v Blatné, 
z podprogramu Drobná sakrální architektura čerpala obec Předmíř 29 
tis. Kč na opravu křížků, z programu Zvýšené náklady obnovy staveb 
v památkově chráněných územích pak bylo poskytnuto  170 tis. Kč 
na obnovu střechy č.p. 91 v Sedlici, 45 tis. Kč na obnovu oken č.p. 
127 v Sedlici, 170 tis. Kč na obnovu střešního pláště č.p. 41 v Sedlici 
a 140 tis. Kč na obnovu střechy č.p. 434 v Blatné.

Z podprogramu Nemovité kulturní památky byla podpořena vý-
měna střešní krytiny č.p. 104 v Blatné částkou 150 tis. Kč, obnova 
fasády ZŠ J. A. Komenského v Blatné částkou 150 tis. Kč, výměna oken 
Sokolovny v Blatné částkou 100 tis. Kč, obnova fasády dvorního traktu 
č.p. 101 v Blatné částkou 200 tis. Kč, obnova části střešního pláště 
kaplanky č.p. 213 v Blatné částkou 100 tis. Kč, obnova oken a části 
střechy tvrze Lnáře částkou 207 tis. Kč, obnova fasády bývalé staré 
pošty č.p. 310 v Blatné částkou 250 tis. Kč,  oprava fasády kostela sv. 
Petra a Pavla v Bělčicích částkou 55 tis. Kč a oprava varhan v kostele 
sv. Václava v Kadově pak částkou 70 tis. Kč. Celkem Jihočeský kraj 
poskytl 1863 tis. Kč.

Pro památky na území ORP Blatná tedy součtem necelé 4 mil. Kč, 
a to opravdu není málo. Zvážíme-li povinné podíly vlastníků a další 
akce obnovy památek, realizované bez podpory grantů ( jako např. 
obnova sochy Panny Marie z Mariánského sloupu v Blatné, rekon-
strukce zámku v Bratronicích, výše uvedené opravy č.p. 99  v Blatné 

a kostela v Blatné a mnohé další), myslím, že dobrý pocit z financování 
obnovy památek je na místě. Upřímné poděkování patří  všem, kteří 
se o to zasloužili!

Jitka Říhová, referent státní památkové péče MěÚ Blatná

Dvorní fasády a tělocvična ZŠ J.A. Komenského - obnova fasády celé 
budovy byla v roce 2015 dokončena.

Město Blatná
Obecně závazná vyhláška č. 4/2015,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Zastupitelstvo města Blatná se na svém zasedání dne 16.12.2015 
usnesením č. 92/15  usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona  
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o  obcích (obecní zřízení), ve  znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1) Město Blatná touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

2) Řízení o poplatcích vykonává Městský úřad Blatná.1

Čl. 2
Poplatník

1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí2:
a) fyzická osoba, 

1. která má v obci trvalý pobyt,
2 které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území 

České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt 
na dobu delší než 90 dnů,

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na  území 
České republiky pobývá na území České republiky přechodně 
po dobu delší 3 měsíců,

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona 
upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upra-
vujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k indivi-
duální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena 
k pobytu žádná fyzická osob, a to ve výši odpovídající poplatku 
za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální 
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více 
osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o místních poplatcích“)
2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
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2) Za  fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna 
osoba. Za  fyzické osoby žijící v  rodinném nebo bytovém domě 
může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí 
poplatek za více fyzických osob, jsou povinny městskému úřadu 
oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, 
za které poplatek platí.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové 
povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit 
tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností 
zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku. 

2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci 
poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, obecný identifikátor, 
místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování. 

3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit 
také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k  individuální 
rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen 
evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo 
pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je 
poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, 
ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění 
v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které 
se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, 
uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna 
stavba s bytem.

4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlá-
sit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku 
změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené 
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na  území členského 
státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském 
hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také 
adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.3

6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo 
plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy na-
stala.4

Čl. 4
Sazba poplatku

1) Sazba poplatku činí 480,- Kč a je tvořena:
a) z částky 200,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 280,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena 

na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního 
roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za po-
platníka a kalendářní rok.

2) Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního 
roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu 
a kalendářní rok je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást 
této vyhlášky.

3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví 
stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu 
nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1) v průběhu kalendářního 
roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalen-
dářních měsíců pobytu nebo vlastnictví nebo umístění v příslušném 
kalendářním roce. Dojde-li ke  změně v  průběhu kalendářního 
měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu 
dni tohoto měsíce.5

Čl. 5
Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. 5. přísluš-
ného kalendářního roku. 

2) Vznikne-li poplatková povinnost po  datu splatnosti uvedeném 
v odst. 1, je poplatek splatný do 15. dne měsíce, který následuje 

3 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
4 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
5 § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích

po  měsíci, ve  kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději 
však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6
Osvobození a úlevy

1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školské-

ho zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo 
školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě 
rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

b) umístěna do  zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 
na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce 
s  rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo 
nezletilého,

c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdra-
votním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy 
o poskytnutí sociální služby, nebo

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domo-
vě pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném 
bydlení.6

2) Od poplatku se dále osvobozují:
a) Vlastník, spoluvlastník stavby určené k individuální rekreaci, 

pokud má ve městě Blatná a v jeho částech současně pobyt. 
Osvobození se týká pouze poplatku dle čl. 2 odst. 1 písm. b) 
vyhlášky.

b) Fyzická osoba vykonávající trest odnětí svobody déle jak 6 
měsíců v kalendářním roce.

c) Fyzická osoba, která má ve  městě Blatná pobyt a  trvale se 
zdržuje v příslušném kalendářním roce mimo území ČR.

3) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba:
a) která vlastní byt, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fy-

zická osoba,
b) která vlastní rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žád-

ná fyzická osoba, a který prokazatelně neslouží k individuální 
rekreaci anebo není trvale ani přechodně využíván k bydlení,

c) které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území 
České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt 
na dobu delší 90 dnů,

d) která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České 
republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu 
delší 3 měsíců,

e) které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravu-
jícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího 
dočasnou ochranu cizinců.

4) Úleva se poskytuje ve výši 50 % z poplatku stanoveného dle čl. 4 
odst. 1), z důvodu vzdálenosti od sběrného dvora a odlišné inten-
zity svozu, poplatníkům podle čl. 2 v těchto částech města Blatná: 
Blatenka, Čekanice, Drahenický Málkov, Hněvkov, Jindřichovice, 
Milčice, Řečice a Skaličany.

Čl. 7
Navýšení poplatku 

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné 
výši, vyměří mu městský úřad poplatek platebním výměrem nebo 
hromadným předpisným seznamem.7

2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto 
poplatků může městský úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení 
je příslušenstvím poplatku.8

Čl. 8
Přechodné a zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 8/2012, o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 17. 12. 2012. Poplatkové 
povinnosti vzniklé před nabytím účinnost tét o vyhlášky se posuzují 
podle dosavadních právních předpisů.                     (pokr. na str. 6)

6 § 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích
7 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
8 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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Z p r á v y
T S  B l a t n á

Zemřelí – prosinec
Hanousek  Štěpán, nar. 1955, Blatná, úmrtí 1. 12. 2015
Vlas Karel, nar. 1926, Strakonice, úmrtí 11. 12. 2015
Vébr Jiří, nar. 1928, Novosedly, úmrtí 14. 12. 2015
Kilian Ferdinand, nar. 1930, Blatná, úmrtí 15. 12. 2015
Frühauf Karel, nar. 1928, Strakonice, úmrtí 18. 12. 2015
Cafourek Václav, nar. 1946, Dvorec, úmrtí 20. 12. 2015
Vrána Karel, nar. 1944, Blatná, úmrtí 19. 12. 2015
Augustiňák Jiří, nar. 1959, Starý Plzenec, úmrtí 22. 12. 2015
Klezlová Dáša, nar. 1935, Blatná, úmrtí 27. 12. 2015
Smítka Václav, nar. 1936, Strakonice, úmrtí 28. 12. 2015
Ing. Kozák Václav, nar. 1936, Březnice, úmrtí 29. 12. 2015

Technické služby města 
Blatné s. r. o. upozorňují
podniky, organizace a podnikatele:
nové nálepky na svoz komunálního odpadu je možné zakoupit 
v kanceláři TSM Blatná, s. r. o., T. G. Masaryka 322, a to v:
pondělí - pátek v době od 6:00 do 14:30 (ve středu do 16:00), 
od 12:00 do 13:00 polední přestávka.
Nálepky z roku 2015 na svoz komunálního odpadu platí do stře-
dy 27. ledna 2016.
Od února budou vyvezeny pouze nádoby označené novou nálepkou.
Svoz žlutých známek bude vždy v lichý týden!
S  odborem životního prostředí budou prováděny namátkové 
kontroly likvidace odpadů u podnikatelů, podniků a organizací.
Občané Blatné si nálepky nekupují, ale platí stejně jako v loňském 
roce poplatek za likvidaci komunálního odpadu na MěÚ Blatná!!!

Fréza na pařezy
Technické služby 

města Blatné, s. r. o. 
v  závěru roku 2015 
pořídily novou frézu 
na  pařezy. Jedná se 
o frézu, která je zavě-
šena na traktoru John 
Deere a  poháněna 
převodem z  traktoru. 
Zařízení bude sloužit 
hlavně na úseku údrž-
by veřejné zeleně, ale 

bude také možnost provádět práce, v  případě zájmu, pro občany 
a firemní sektor.

Přikládáme fotografie z převzetí frézy a zkoušky provozu.

Čl. 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2016.

...................................  ..........................................
        Pavel Ounický                          Bc. Kateřina Malečková
        místostarosta   starostka

Příloha obecně závazné vyhlášky č. 4/2015, o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 16.12.2015
Výpočet částky, z které je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 
1 písm. b) vyhlášky
Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu 
za rok 2014:
 2 599 191,80 Kč 
Celkový počet poplatníků dle čl. 2 odst. 1 písm. a) a b): 
6 957
Výpočet: 
2 599 191 : 6 957 = 373 Kč

Program
12. zasedání Zastupitelstva města Blatná, 

které se bude konat dne 27. ledna 2016
od 17:00 hodin ve velké zasedací síni  

MěÚ Blatná
  1. Kontrola plnění minulých usnesení
  2. Návrh usnesení
  3. Záměr prodeje pozemku p.č. 9/3 v katastrálním území 

Blatenka
  4. Záměr prodeje části pozemku p.č. 46/6 v katastrálním 

území Blatenka
  5. Záměr prodeje části pozemku p.č. 839/3 v katastrálním 

území Čekanice
  6. Záměr prodeje části pozemku p.č. 645/2 (KN) v kata-

strálním území Hněvkov u Mačkova
  7. Záměr prodeje části pozemku p.č. 896/55 v katastrál-

ním území Blatná, lokalita Vinice
  8. Možnost převodu pozemku p.č. 2143 v katastrálním 

území Blatná do majetku města
  9. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – pro-

dloužení vodovodu v lokalitě Jezárky
10. Žádost o souhlas s podáním žádosti TJ Blatná
11. Žádost o souhlas s podáním žádosti na akci „Hokejba-

lové hřiště Blatná“
12. Odměny členům ZM Blatná 

Informace:
a) Církevní restituce a požadavky uplatňované na Městu 

Blatná
b) Dopis ve věci informačního centra

Bc. Kateřina Malečková v.r. 
starostka města
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OZNÁMENÍ
Vážení občané,
Městský úřad Blatná, odbor majetku, investic a  rozvoje, Vás 

tímto v rámci aktualizace pořadníku na dřevo z kácení informuje, 
že je možné podávat žádosti o jeho prodej.

Vytěžené dřevo délky do 2 metrů bude prodáváno zájemcům 
za cenu - měkké dřevo 1 prmr (prostorový metr rovnaný) za 250 Kč, 
tvrdé dřevo 1 prmr 350 Kč s tím, že zájemce (rodina) bude moci 

koupit cca 1-2 prmr dřeva. Dřevo bude uskladněno v areálu TS 
(bývalé K&K Spedition) ul. Riegrova. Výdej dřeva dle pořadníku 
se předpokládá v druhé polovině února.

Zájemci o odprodej dřeva se mohou hlásit na odboru majetku, 
investic a rozvoje (tel. 383 416 132, nebo e-mail peskova@mesto-
-blatna.cz), přičemž dřevo bude prodáváno do vyčerpání zásob dle 
vedeného pořadníku. 

Městský úřad Blatná 
odbor majetku, investic a rozvoje

Informace odboru správního a živnostenského úřadu
Vítání občánků 15. prosince 2015 na Zámku Blatná

Foto:Dagmar Šornová

V obřadní síni blatenského zámku se 15. prosince 2015 uskutečnily 
tradiční slavnosti vítání občánků města.  Pod vedením paní učitelky 
Hany Stoškové s recitací vystoupily děti z Mateřské školy Husovy 
sady, Blatná. Pan místostarosta Pavel Ounický přivítal do života 13 
občánků Blatné: 

Barbora Blovská    nar. 01.07.2015
Štěpán Berka nar. 16.07.2015
Eliška Češková   nar. 17.07.2015
Ondřej Fiala nar. 20.07.2015
Zuzana Hanzlíková    nar. 28.07.2015
Mikuláš Slováček  nar. 30.07.2015
Tomáš Mráz nar. 05.08.2015
Eduard Čihounek   nar. 02.09.2015
Michal Křenek    nar. 07.09.2015
Jan Kubeš   nar. 22.09.2015
Vít Peroutka   nar. 05.10.2015
Karel Šrámek    nar. 22.10.2015
Natálie Koblihová   nar. 30.10.2015

Maminkám dětí, které splnily podmínky stanovené Radou města 
Blatná, byly předány poukázky pro výplatu  příspěvku v  hodnotě  
4. 000 Kč. 

Jménem města Blatná přejeme do  života hodně zdraví, štěstí 
a  lásky také občánkům Melise  Kovalové  nar.  10.07.2015, Anně 
Kudláčkové,  nar. 16.07.2015, Beatě Jungové,  nar. 30.07.2015 a Sa-
muelu Kořínkovi, nar. 27.10.2015, kteří se vítání občánků nezúčastnili. 

Informace k evidenci obyvatel, občanským průkazům a ces-
tovním dokladům

Od 1. ledna 2016 vstoupila v platnost novela důležitých zákonů – 
o evidenci obyvatel, občanských průkazech a cestovních dokladech.

V oblasti evidence obyvatel nejdůležitější změnou je zpoplatnění 
návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu ve výši 100 Kč za ka-
ždou osobu uvedenou v návrhu. Ve stejné výši je také zpoplatněno 
oznámení občana o ukončení trvalého pobytu na území České repub-
liky. Při ohlášení změny místa trvalého pobytu nebo v řízení o zrušení 
údaje o místu pobytu vlastník nemovitosti již nemusí dokládat své 
vlastnické právo nebo jiné užívací právo v případě, kdy si ohlašovna 
(MěÚ Blatná, správní odbor a živnostenský úřad – agenda evidence 

obyvatel) může existenci tohoto práva ověřit dálkovým přístupem 
v katastru nemovitostí.

Změna v  oblasti občanských průkazů se týká občanů starších 
70 let, kterým se budou nově vydávat doklady s  platností 35 let. 
Občanský průkaz bude však přesto nutné vyměnit v případě změny 
některého údaje zapsaného v dokladu. O občanský průkaz mohou 
již nyní občané žádat na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšíře-
nou působností. Nově může při podání žádosti sdělit, že si doklad 
převezme u  jiného obecního úřadu s  rozšířenou působností, tato 
služba je zpoplatněna správním poplatkem 100 Kč, který se hradí 
při převzetí dokladu. 

Důležitou změnou v oblasti cestovních dokladů je zejména shodně 
jako u  občanských průkazů možnost podat žádost o  cestovní pas 
a vyzvednout vyhotovený doklad na kterémkoliv obecním úřadu s roz-
šířenou působnosti. V případě, že občan při podání žádosti sdělí, že 
si doklad převezme u jiného obecního úřadu s rozšířenou působností, 
je opět tato služba zpoplatněna správním poplatkem ve výši 100 Kč.  
Ruší se tzv. blesk pasy, které byly vydávány „na počkání“. Tyto pasy 
měly dobu platnosti pouze 6 měsíců. Nově občané, kteří potřebují 
urychleně cestovní pas k vycestování do zahraničí, mohou požádat 
o cestovní doklad s biometrickými údaji s dobou platnosti na 10 let 
a občané mladší 15 let s dobou platnosti na 5 let. Cestovní pas se 
vydává ve lhůtě do 6 pracovních dnů. Vyhotovený pas bude možné 
převzít pouze v místě podání žádosti. Správní poplatek za vydání to-
hoto cestovního pasu činí 4.000 Kč, pro občany mladší 15 let 2.000 Kč. 

Správní poplatek za vydání cestovního dokladu s biometrickými 
údaji vydaných do 30 dnů se nemění, občané uhradí 600 Kč, děti 
do 15 let 100 Kč.

Více informaci získáte na odboru správním a živnostenském úřadu 
MěÚ Blatná (J. Broulímová, L. Floriánová – tel. č. 383 416 202 – 3)

Informace z matriky 
Rada města vyšla vstříc zájemcům o „civilnější“ způsob uzavření 

manželství a od letošního roku schválila další místo k sňatečnému 
obřadu v  zasedací místnosti v  budově radnice. Zde je manželství 
možné bezplatně uzavřít jeden pátek v měsíci dle zveřejněných ter-
mínů na webových stránkách města Blatná a dle dohody s matrikou 
(D. Návratová, tel. č. 383 416 204). 

Ing. Hana Valachová, odbor správní a živnostenský úřad
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Základní škola T. G. Masaryka v Blatné 
pořádá  

 

ve středu 27.ledna 2016 
 

akci  
 

BUDU ŠKOLÁKEM 
 

Zábavný program pro předškoláky proběhne  od 15 hod. a od 16 hod.  
Ve stejný čas bude zajištěna prohlídka školy a informace pro rodiče. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

          
        

Těšíme se na Vaši návštěvu! 

Projektový den „Technika“ 
na ZŠ TGM

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v polovině 
loňského roku výzvu č. 57, do které se přihlásila i naše škola. Smy-
slem této výzvy byla podpora technické výchovy žáků.  Ze získané 
dotace  212 481 Kč bylo zakoupeno nové vybavení pro školní dílny, 

které bylo využito při projektovém 
dnu 1. prosince 2015. Zájemci z řad 
žáků II. stupně se v dopolední části  
zaměřili na vytváření různých výrob-
ků z kovu, dřeva a plastu. Jejich zda-
řilé výrobky jsou vystaveny ve škole 
nebo si je žáci odnesli do  svých 
domovů. Děti pod vedením učitele 
vytvořily ke každému výrobku na po-

čítači portfolio, kde popsali postup výroby a doplnily jej fotodokumen-
tací. Odpoledne se do projektu zapojili osmáci a deváťáci. Utvořili 
tři pracovní týmy a  ze stavebnice 
Merkur zhotovili pohyblivé modely 
rumpálu, větrného mlýna a kolového 
nakladače. I oni zpracovali portfolia 
jako jejich mladší spolužáci.

Projektový den zaměřený na pra-
covní činnosti se žákům líbil. Naučili 
se řadu nových činností a zdokonali-
li se v mnoha dovednostech. Většina 
z  nich projevila zájem zapojit se do  technického kroužku, který 
otevřeme v lednu 2016.

P. Vokroj, M. Zíka 
učitelé ZŠ TGM Blatná

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Benefiční koncert 
Dovolte nám ze srdce poděkovat všem sponzorům a dárcům, kteří 

přispěli na benefiční koncert dne 25.12.2015 ve prospěch Michaela 
Fencla. 

Děkujeme Centru kultury a vzdělávání Blatná  za bezplatné zapůj-
čení sálu, potřebného zázemí a dalšího technického vybavení včetně 
Kavárny p. Turka.
Dále chceme poděkovat:
Všem učinkujícím za skvělý hudební zážitek a kapelám:

Z VRŠKU, SERŽANT HUML, KŘEŽOVÝ ŽÍLY, SCEPTION, ANČA 
BAND + Radka Říhová, B.A.S.

Obzvlášť velké díky patří skupinám LORETTO CARPENTER STO-
RELoretto Carpenter StoreLoretto Carpenter StoreLORELO, LIBIDO 
CHALLENGE, HERDEC FILEK za předělání své hudby do akustiky.

- bezpečnostní agentuře Cobra Security, hasičům
- za tvorbu webových stránek Lumírovi Sedláčkovi a sestře Kris-

tince Sedláčkové za fotografické služby
 - Blatenská ryba spol. s r.o., TJ BLATNÁ DATELS, Manželé Vintrovi 

a Braunovi, TJ Blatná fotbal, Blatenská tiskárna s.r.o., Jarda Havel 
– Klub Elimat, Ivan Beneš, bufet U Mlsouna – p. Jícha, Jiří Chlanda 
– knedlík, Ovoce - zelenina Šourek Blatná, Pangejty s.r.o., Hospoda 
U Datla, Josef a Václav Bulkovi, manželé Ans Vullings – Jan Marcelis 
(NL), Martina + Honza, Vladislav Cink, Přemek Navrátil, Švadlenka 
Drahomíra Cihlová, Hana Merhautová - koláčnící z Chlumu, Mourkovi, 
MEOS-B, spol. s  r.o., Martin Dráb-Saša-Honza, Jan Rádr, Zvonek, 
Stanislav Křeček

Levová M., Japonec, Zábojníková M., Reindl K., Jeníček M., Tůmová 
K., Sobolčiková A., Horáková R., Štědroňský J., Občanské sdružení 
DUHOVÉ JEŠTĚRKY, Fiškandl L., Kubeš K., Hrádek Z.

Všem dárcům, díky jejichž štědrosti se vybralo 100.000,-Kč a celá 
částka bude předána Míšovi na zakoupení vozíku a kompenzačních 
pomůcek. 

Děkujeme přátelům – dobrovolníkům, kteří nám přišli na  tuto 
akci pomoci.

Za celý kolektiv  Jindřiška, David, Jiřina, Zlata, Lída, Petr
http://www.promisu.cz/
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Domov Petra Mačkov  
výsledky  z obeslaných výtvarných  soutěží 2015

arteterapeutka Hana Vydrová
  1. „Barvy duhy - leden“ - zvláštní cena - Jana Ratajová
  2. „Barvy duhy - únor“ - zvláštní cena - Jana Dvořáková, Eva Volfová
  3. „Barvy duhy - březen“ - zvláštní cena - Miroslava Orctová
  4. „Blatná v zimě“ - 2. místo - Miroslava Orctová
  5. „Den Země“ - 2. místo - Helena Balazsová
  6. „Nakresli RALLY 2015“ - Diplom a poděkování za obrázky celého 

kolektivu (školky, školy, skupiny) získávají:
       Kolektiv Domova Petra Mačkov
  7. „Barvy duhy - duben“ - zvláštní cena - Kamila Nováková
  8. „Malujeme po síti“ - finální obrázek - Jana Strnadová, Helena 

Balazsová, Veronika Šíchová, Šárka Houzimová
  9. „Příroda Blatenska“  - zvláštní cena - Kolektiv
10. „Krkonoše očima dětí“ - 2. místo - Vladimír Richter  
11. „Barvy duhy - květen“ - zvláštní cena - Božena Frková
12. „Svět očima dětí“ - ocenění - Marie Kornoušková
13. „Požární ochrana očima dětí“ - 1. místo - Eva Volfová
       2. místo - Simona Pavlíčková 
14. „Western klub“  - cena za originalitu - Kolektiv
15. „Dary Země“  - diplomy - Kolektiv 
16. „Den charity“  - 2. místo - Žofie Peterová
       3. místo - Veronika Šíchová  
17. „Můj hrdina - Smržovka“ - Žofie Peterová - Kamila Nováková
18. „Světlo pro život“ - 1. místo - Žofie Peterová
       2. místo - Vladimír Richter
       3. místo - Andrea Jeřábková
19. „DDM Damián - říjen 2015“ - zvláštní cena - Žofie Peterová
20. „Japonsko“ - čestné uznání - Miroslava orctová
21. „Česká kvalita“ - čokoládu - kolektivní práce
22. „Čestický brambor“ - jiné ocenění  - kolektivní práce

http://domov-petra.euweb.cz
Hana Vydrová

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych poděkovat všem, co se podíleli na uskutečnění akce 

„Blatná hraje Míšovi“. Už vůbec samotný nápad tuto akci uspořádat 
byl úžasný. 

Vím, že není vůbec snadné a jednoduché takovou akci  zařídit a zor-
ganizovat. Velký obdiv proto patří hlavně těm, co se do toho pustili 
s velkým zápalem pro věc. Už jen zařídit prostory pro koncert, dát 
dohromady kapely a spousta ostatních věcí, které s touto akcí souvisí.

Akce začala hokejbalovým zápasem mezi hokejbalisty dorostenci 
a  fotbalisty a vyvrcholila benefičním koncertem dne 25. 12. 2015 
„Blatná hraje Míšovi“, který byl zpestřen půlnočním ohňostrojem. 
Nečekali jsme, že se najde tolik lidí, kteří chtějí Míšovi pomoci 
ke snadnějšímu životu. Bylo to velké a milé překvapení.

Velký dík patří také všem sponzorům této akce a firmám, ať už 
přispěly finanční částkou, občerstvením anebo věcnými dary. Míšovi 
se splnilo jeho přání mít svůj vlastní notebook, dostal ještě i tablet 
a mobilní telefon. Také velký plyšový medvídek s věnováním mu bude 
tuto úžasnou akci stále připomínat.

Velký dík patří i všem ostatním, kteří přispěli jakoukoliv finanční 
částkou. Je vidět, že ještě existují lidé, co mají srdce na správném 
místě.

Míša díky této akci získal peníze na svůj vlastní invalidní vozík, 
který bude zhotoven přímo na něj. Bude mít díky tomu snadnější život.

JEŠTĚ JEDNOU MOC VELKÉ DÍKY VŠEM 
Gajdošová
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Lubomír Pešek – rytíř  „Nekonečného plátna“
Na první pohled nezajímavá, všední budo-

va. Nic nenapovídá tomu, že by se za zdmi bý-
valé krajkářské školy v Sedlici skrývalo něco 
mimořádného. A přece nezasvěcený jedinec 
při takových úvahách pochybí. V útrobách 
městského objektu má své „království“ uzná-
vaný výtvarník a restaurátor Lubomír Pešek 
/ 63 let /. O co méně je vzhledná venkovní 
fasáda, o to více malebnosti a  jedinečnosti 
nabízí prostorný mistrův ateliér. Zvláště 
v  tomto období, kdy v  něm mistr usilovně 
a s citem jemu vlastním pracuje na kolekci 
obrazů, jež co nevidět ozdobí kaple, vedoucí 
z Březnice do Třebska. Dlužno podotknout, že 
zmíněnou zakázku svěřil Lubomíru Peškovi 
„Nadační fond pro Březnici“.

O d b o r n í k  z e 
světa múz půso-
bí na  Blatensku 
více než deset let. 
„Z  toho šest let 
tady v Sedlici,“ uvá-
dí Lubomír Pešek, 
„A představte si, že 
za tu dlouhou dobu 
jsem jenom jednou 
zašel do hospody,“ 
směje se sympatic-
ký umělec, který 
raději vymění pose-
zení v zakouřeném 
šenku za cestování 
po muzeích a gale-
riích na území celé 
republiky.

Vztahy se sedlickou radnicí označuje 
významný výtvarník a restaurátor za vysoce 
nadstandartní: „Funguje to bezvadně. Já pro-
najatý ateliér vytápím a udržuji, pan starosta 
a jeho spolupracovníci mi vychází v každém 
ohledu maximálně vstříc. Renovoval jsem 
v Sedlici řadu církevních symbolů, místnímu 
kostelu jsem věnoval ze solidarity zrestau-
rovaný litinový kříž. Tu a tam pro sedlickou 
radnici vytvořím nějaké výtvarné dílo, ona 
mi zase kupříkladu finančně přispěla na můj 
umělecký katalog.“

Lubomír Pešek se prý točil okolo věrného 
vypodobňování představ i  hmotných cílů 
na  papír hned od  „dětských kalhotek“. Už 
jako chlapec upřednostňoval volnou, svobod-
nou tvorbu a s tím na základní škole jednou 
„narazil“: „To bylo totiž tak. Mě v hodinách 
výtvarné výchovy k smrti nudila předepsaná 
osnova a tak jsem si kreslil, co jsem chtěl. 
Učitel se mnou jednou už ztratil trpělivost 
a na vysvědčení mi z mého milovaného před-
mětu dal čtyřku. V pololetí. Mou maminku to 
tak rozčililo, že jako velká voda vtrhla násled-
ně do sborovny naší školy. Tam ji kantoři ale 
zklidnili ujištěním, že ta čtyřka neznamená 
nic než výstrahu za mé obcházení daných os-
nov. A skutečně- před letními prázdninami se 
z mého závěrečného vysvědčení znovu smála 
jednička,“ vrací se pobaveně Lubomír Pešek 
do časů „her a malin nezralých“.

Slibná umělecká kariéra mladého muže, 
narozeného v  Příbrami, se začala tučným 
písmem psát v  letech 1979- 1985. Tehdy 
Lubomír Pešek absolvoval studia v ateliéru 
akademického malíře a sochaře Ivana Lošá-
ka. „I poté, co jsem vstoupil do uměleckých 
vod jako samostatný sluha krásy a fantazie, 
jsem se s  Ivanem Lošákem stýkal dál,“ vy-
práví „múzám oddaný poddaný“ dál, „Šlo 
o perfektního člověka se srdcem na pravém 
místě, který pro mě byl skoro jako můj otec. 
Rád vzpomínám na to, jak jsme spolu chodili 
na  ryby a  nad klidnou hladinou probírali 
v  klidu a  pokoji všechno, co jsme probrat 
potřebovali a chtěli. A nejen umění.“ Dá se 
u jeho předků vystopovat nějaký člen rodu, 
po  kterém by Lubomír Pešek zdědil lásku 
a  vlohy k  malování? „Jen můj pradědeček 
byl řezbář. Co se týče rodičů, ti mě spíš 
tlačili k tomu, abych dělal něco jiného,“ říká 
umělec, který se od své životní pouti nene-
chal odradit.

Lubomír Pešek se stal po studiích u Ivana 
Lošáka na dvanáct let členem SVU Mánes. 
Poté založil vlastní uměleckou společnost 
„ORBIS PICTUS–EUROPA“, pro kterou do-
kázal získat záštitu senátu ČR, Ministerstva 
zahraničních věcí, Úřadu vlády ČR a Evrop-
ské unie. V mezidobí 1984- 2004 uspořádal 
více jak padesát samostatných výstav a přes 
dvacet výstav společných. Jeho expozice byly 
ke  shlédnutí v  sedmnácti státech Evropy, 
a  sice několikanásobně. O  díle Lubomíra 
Peška podává svědectví sedm katalogů a dva-
náct katalogů kolektivních. Mistr je dobře 
zapsán v zahraničí i pod jiným úhlem. Jeho 
díla nechybí ve veřejných a soukromých sbír-
kách na Slovensku, v Holandsku, Německu, 
Rakousku a Rusku. Ohromný ohlas vzbudila 
jeho tvorba především v  „Zemi tulipánů“ 
a ve Wallesu. „Mimo jiné jsem se také zabýval 
sérií graptolitů, což jsou fosilie mikroorga-
nismu, což obnášelo práci s mikroskopem,“ 
dodává skromně výtvarník a  restaurátor, 
jehož je rozhodně v umělecké branži „všude 
plno“. Nesmí být opomenuto, že se jeho 
jméno vyskytuje v pěti slovnících výtvarného 
umění. Kromě toho byla vydána i  jeho mo-
nografie. Zajímavý byl způsob, jakým mistr 
přivedl na svět logo jednoho nakladatelství: 
„To jsme s  kamarádem seděli v  restauraci 
a já jsem při této idylce jen tak bez přípravy 
načrtl na čistou účtenku karikaturu českého 
čerta a českého anděla. Kamarád si účtenku 
zastrčil do  kapsy a  já na  celou epizodku 
rázem zapomněl. Po  čase jsem ale shlédl 
s  úžasem nové logo nakladatelství mého 
kamaráda, které sestávalo právě z  mých 
karikatur českého čerta a českého anděla. 
„Tak vidíš, jak ti ten můj náčrtek posloužil 
k  reklamě vlastního podniku,“ rýpl jsem si 
do něho přátelsky při nejbližší příležitosti,“ 
uculuje se Lubomír Pešek.

K nejzajímavějším zakázkám, které byly 
svěřeny Lubomíru Peškovi, prý patřily dva 
obrazy od Ludvíka Kuby z březnické sbírky. 

„Jednalo se o jeho autoportrét v karlínském 
ateliéru s manželkou a obraz „Dvoreček“, do-
plňuje mistr. Dále pro město Příbram zrestau-
roval Mikendovu sbírku, zrealizoval opravu 
březohorského betlému, stal se autorem 
výzdoby české banky závěsnými obrazy. Mistr 
rovněž restauroval sochy nad portálem pošty 
staré Příbrami, v Hostišovicích na Blatensku 
dal nový kabát soše sv. Jáchyma na tamější 
kapli. Celková umělecká činnost Lubomíra 
Peška však nemá hranic.

Škoda, že se u nás jako kupříkladu ve Vel-
ké Británii neudělují rytířské řády. Kdyby 
tomu tak bylo, výtvarník a  restaurátor Lu-
bomír Pešek by docela jistě nosil titul „Rytíř 
nekonečného plátna“. Nekonečné plátno je 
totiž asi jeho nejhodnotnějším projektem, 
a  to nejen po  stránce umělecké. Obdržel 
dokonce ocenění za jeho přípravu a realizaci. 
„Na tvorbě nekonečného plátna se podíleli 
výtvarníci z celé České republiky a Evropy,“ 
hovoří na dané téma jeho „duchovní otec“, 
„Je součástí interiéru mé příbramské galerie, 
která se nachází v objektu Památníku Vojna. 
Spolu s obrazy a plastikami bude nekonečné 
plátno v  dubnu letošního roku převezeno 
do  maltézského sálu strakonického hradu, 
kde se bude pokračovat v jeho rozšiřování. 
Do  tohoto projektu jsou zapojeni i  klienti 
„Domova Petra“ Mačkov a  Ústavu soci-
ální péče v  Oseku, kteří se spolu s  jinými 
milovníky umění mohou výtvarně vyjádřit 
každý na délce 80 cm. Následně mohou své 
pocity a vize na nekonečném plátně zobrazit 
i handicapovaní výtvarníci z dalších lokalit 
republiky, potom se počítá s  vývozem ne-
konečného plátna znovu do  zahraničí, kde 
v  tvorbě budou pokračovat handicapovaní 
jedinci i tam. Projekt je organizován přes Mi-
nisterstvo zahraničních věcí- Česká centra.“ 
Nekonečné plátno v současnosti měří přes 
300 metrů a skládá se z dvanáct metrů dlou-
hých a sedmdesát centimetrů širokých archů. 
Skví se na něm podpis prvního porevolučního 
prezidenta Václava Havla a prvního předsedy 
Evropské unie, který 1. května 2004 přijal 
delegaci výtvarníků jako vůbec první české 
hosty. Tehdejší ministerský předseda ČR Jiří 
Špidla musel počkat v předsálí a  smířit se 
s faktem, že překročí práh až jako druhý.

Lubomír Pešek pracuje coby výtvarník 
v moderním duchu a stylu: „Hraji si s myš-
lenkou a pocitem a tvořím abstraktní řešení.“ 

Uměleckou pochodeň bohužel po něm asi 
nikdo neponese. „Mám sice dvě dcery, ale 
těm je výtvarná stránka na hony vzdálená,“ 
konstatuje mistr nevesele.

Blatensko by si mělo vážit svých osobností 
a tou rozhodně výtvarník a restaurátor Lu-
bomír Pešek je. A určitě by se vedle dnešní 
honby za penězi nemělo zapomínat na du-
chovní bohatství, které bytostně po celý život 
Lubomír Pešek reprezentuje.

   Vladimír Šavrda

L. Pešek vedle jedné 
části z kolekce obrazů 
určených pro výzdobu 

kaplí na cestě z Březnice 
do Třebska.

23. 1. SOBOTA | 21:00 |
U2 REVIVAL + DANGERS
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

24. 1. NEDĚLE | 15:00 |
NEDĚLNÍ POHÁDKY NA ZÁMKU
DIVADLO SEMTAMFÓR: 
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
Starý palác, zámek Blatná

30. 1. SOBOTA | 18:00 - 22:00 |
ŠKOLNÍ PLES ZŠ J. A. KOMENSKÉHO
Pořadatel a místo konání
Sdružení rady rodičů a přátel ZŠ J. A. Ko-
menského
Sokolovna Blatná

30. 1. SOBOTA | 21:00 |
BAD ASS HONKIES + DUSOT 
DUSÍCÍCH SE KRÁLÍKŮ
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

1. 2. PONDĚLÍ | 18:00 |
KURZ ZDRAVÉHO VEG(ETARI)ÁN-
SKÉHO VAŘENÍ – bezlepkový speciál
ZŠ J. A. Komenského
Cvičná kuchyňka

3. 2. STŘEDA | 17:00 |
KÁVA S CKV
Nám. Míru 212, II. patro

6. 2. SOBOTA | 10:00 – 16:00 |
MASOPUST
Program Masopustu:

12:00 - 12:45 | shromáždění masek, zápis do 
soutěže masek – „Na rynku“ před Kaplan-
kou

12:45 - 13:00 | představení tradičních masek, 

u Kaplanky
13:00 | čtení rozsudku nad Bakchusem, před 

Muzeem
13:00 | MASOPUSTNÍ PRŮVOD MĚSTEM
po průvodu | poslední rozloučení s 

Bakchusem, vyhlášení nejzajímavější 
masky průvodu, před Kaplankou
Zájemci o zapůjčení kostýmů ať se hlásí 
na tel: 734 274 292 nebo na mail:sikoro-
va@ckvb.cz, budou k dispozici na CKVB.

7. 2. NEDĚLE | 15:00 |
NEDĚLNÍ POHÁDKY NA ZÁMKU
STUDIO DAMÚZA: TRPASLIČÍ 
POHÁDKA
Starý palác, zámek Blatná
Autorská interaktivní pohádka pro nejmenší.
Trpaslíci žijí obvykle ve skupinách, většinou 
mají 28 – 53 cm, jejich váha nepřesahuje 
5 kg. Oblíbenou stravou jsou menší kamín-
ky a stonky blatouchu jarního, hlavní nápl-
ní dne pak práce v dolech. Rutinéři. To vše 
se ale může změnit příchodem nezvaného 
hosta... Co udělá se sedmi muži jedna krás-
ka? Přijďte se podívat na příběh tak silný, 
že si ho vyprávějí už generace trpaslíků. 
Vstupné dobrovolné.

9. 2. ÚTERÝ | 19:00 |
DUDLAJDÁ FAGOTIKY: 
FAGOTOVÉ KVARTETO
Koncert KPH
Starý palác, zámek Blatná
Kvarteto tvoří mladé fagotistky studující 
na JAMU, HAMU, Pražské konzervatoři a 
na vysoké hudební škole v Berlíně - jmeno-
vitě Michaela Špačková, Denisa Beňovská, 
Markéta Davidová a Kateřina Kmínková. 
Energické kvarteto mladých talentova-
ných hudebnic představí program od váž-
né hudby až po známé, moderní melodie. 
Předprodej: infocentrum, recepce Muzea 
a na www.ckvb.cz. Cena lístků: 120/80 Kč, 
děti ZUŠ – 20 Kč. 

KINO (NEJEN) PRO SENIORY | KAŽDÝ 1. 
ČTVRTEK V MĚSÍCI | 14:00 | 20KČ |
Kino (nejen) pro seniory je určeno přede-
vším seniorům, ale i dalším zájemcům o 
to, zajít si do kina jak na klasiku, tak na 
novinky ze světa kinematografie. Výběr 
programu je primárně přizpůsoben starší 
generaci, stejně jako čas i cena projekce.

KINO NASLEPO | KAŽDÝ 1. PÁTEK V 
MĚSÍCI | 20:00 | 30KČ
Kino Naslepo je vlastně takovou projekcí 
s překvapením. Prozradíme vám dopředu 
téma projekce, ale už neprozradíme, co 
konkrétně budeme promítat. Abyste ale 
nebyli úplně ztraceni, jeden až dva dny 
před promítáním vyvěsíme na Facebooku 

CKVB malou nápovědu k titulu filmu. Pro-
jekce jsou určeny všem generacím diváků 
a můžete se těšit jak na filmy ze zlatého 
fondu české i světové kinematografie, tak 
na snímky komorního ražení, které obohatí 
váš rozhled v kinematografii. 

22. 1. PÁTEK | 20:00 |
LÍDA BAAROVÁ
Životopisný / drama / romantický v čes-
kém znění | Česko 2016 | 120Kč

27. 1. STŘEDA | 19:00 |
REVENANT: ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
Dobrodružný / drama / western v původ-
ním znění s titulky | USA 2015 | 151 min | 
120Kč

29. 1. PÁTEK | 20:00 |
VLNA
Akční / drama / thriller v původním znění s 
titulky | Norsko 2015 | 104 min | 90Kč

31. 1. NEDĚLE | 15:00 |
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: 
ČIPERNÁ JÍZDA
Komedie / rodinný / hudební / animovaný 
| USA 2015 | 86 min | Mládeži přístupný | 
125Kč

3. 2. STŘEDA | 19:00 |
BOD ZLOMU
Akční / Krimi / Thriller v původním znění 
s titulky | Německo, Čína, USA 2015 | 
115min |Mládeži přístupný

4. 2. ČTVRTEK | 14:00 |
KINO (NEJEN) PRO SENIORY: 
CASABLANCA
Drama / Romantický / Válečný v původ-
ním znění s titulky | USA 1942 | 102min | 
Mládeži přístupný | 20Kč

5. 2. PÁTEK | 20:00 |

KINO NASLEPO: FILM PRO 15+
KŘÍŽOVKY PRO DĚTI

Po celý měsíc si děti mohou v knihovně vy-
luštit křížovku. Jedna ze správných odpo-
vědí bude odměněna malým dárkem.

BAREVNÉ RÝMY PANÍ ZIMY 
Výtvarná a literární soutěž o nejhezčí zimní 
verš a obrázek.
Namaluj obrázek s tématem zimy a k tomu 
připiš veršík. Odevzdej v knihovně do 19. 
února. V dalším týdnu pak proběhne hla-
sování návštěvníků knihovny o nejhezčí 
dílo. Na výherce čeká odměna.

26. 1. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME…a malujeme ob-
rázky

5. 2. PÁTEK | 14:00 – 16:00 |
MALÁ TVŮRČÍ DÍLNA: VÝROBA 
ŠKRABOŠEK NA MASOPUST
Děti si mohou přijít vyrobit škrabošku do 
sobotního masopustního průvodu.

 Akce

 Kino

 Knihovna
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Kulturní  kalendář

23. 1. SOBOTA | 21:00 |
U2 REVIVAL + DANGERS
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

24. 1. NEDĚLE | 15:00 |
NEDĚLNÍ POHÁDKY NA ZÁMKU
DIVADLO SEMTAMFÓR: 
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
Starý palác, zámek Blatná

30. 1. SOBOTA | 18:00 - 22:00 |
ŠKOLNÍ PLES ZŠ J. A. KOMENSKÉHO
Pořadatel a místo konání
Sdružení rady rodičů a přátel ZŠ J. A. Ko-
menského
Sokolovna Blatná

30. 1. SOBOTA | 21:00 |
BAD ASS HONKIES + DUSOT 
DUSÍCÍCH SE KRÁLÍKŮ
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

1. 2. PONDĚLÍ | 18:00 |
KURZ ZDRAVÉHO VEG(ETARI)ÁN-
SKÉHO VAŘENÍ – bezlepkový speciál
ZŠ J. A. Komenského
Cvičná kuchyňka

3. 2. STŘEDA | 17:00 |
KÁVA S CKV
Nám. Míru 212, II. patro

6. 2. SOBOTA | 10:00 – 16:00 |
MASOPUST
Program Masopustu:

12:00 - 12:45 | shromáždění masek, zápis do 
soutěže masek – „Na rynku“ před Kaplan-
kou

12:45 - 13:00 | představení tradičních masek, 

u Kaplanky
13:00 | čtení rozsudku nad Bakchusem, před 

Muzeem
13:00 | MASOPUSTNÍ PRŮVOD MĚSTEM
po průvodu | poslední rozloučení s 

Bakchusem, vyhlášení nejzajímavější 
masky průvodu, před Kaplankou
Zájemci o zapůjčení kostýmů ať se hlásí 
na tel: 734 274 292 nebo na mail:sikoro-
va@ckvb.cz, budou k dispozici na CKVB.

7. 2. NEDĚLE | 15:00 |
NEDĚLNÍ POHÁDKY NA ZÁMKU
STUDIO DAMÚZA: TRPASLIČÍ 
POHÁDKA
Starý palác, zámek Blatná
Autorská interaktivní pohádka pro nejmenší.
Trpaslíci žijí obvykle ve skupinách, většinou 
mají 28 – 53 cm, jejich váha nepřesahuje 
5 kg. Oblíbenou stravou jsou menší kamín-
ky a stonky blatouchu jarního, hlavní nápl-
ní dne pak práce v dolech. Rutinéři. To vše 
se ale může změnit příchodem nezvaného 
hosta... Co udělá se sedmi muži jedna krás-
ka? Přijďte se podívat na příběh tak silný, 
že si ho vyprávějí už generace trpaslíků. 
Vstupné dobrovolné.

9. 2. ÚTERÝ | 19:00 |
DUDLAJDÁ FAGOTIKY: 
FAGOTOVÉ KVARTETO
Koncert KPH
Starý palác, zámek Blatná
Kvarteto tvoří mladé fagotistky studující 
na JAMU, HAMU, Pražské konzervatoři a 
na vysoké hudební škole v Berlíně - jmeno-
vitě Michaela Špačková, Denisa Beňovská, 
Markéta Davidová a Kateřina Kmínková. 
Energické kvarteto mladých talentova-
ných hudebnic představí program od váž-
né hudby až po známé, moderní melodie. 
Předprodej: infocentrum, recepce Muzea 
a na www.ckvb.cz. Cena lístků: 120/80 Kč, 
děti ZUŠ – 20 Kč. 

KINO (NEJEN) PRO SENIORY | KAŽDÝ 1. 
ČTVRTEK V MĚSÍCI | 14:00 | 20KČ |
Kino (nejen) pro seniory je určeno přede-
vším seniorům, ale i dalším zájemcům o 
to, zajít si do kina jak na klasiku, tak na 
novinky ze světa kinematografie. Výběr 
programu je primárně přizpůsoben starší 
generaci, stejně jako čas i cena projekce.

KINO NASLEPO | KAŽDÝ 1. PÁTEK V 
MĚSÍCI | 20:00 | 30KČ
Kino Naslepo je vlastně takovou projekcí 
s překvapením. Prozradíme vám dopředu 
téma projekce, ale už neprozradíme, co 
konkrétně budeme promítat. Abyste ale 
nebyli úplně ztraceni, jeden až dva dny 
před promítáním vyvěsíme na Facebooku 

CKVB malou nápovědu k titulu filmu. Pro-
jekce jsou určeny všem generacím diváků 
a můžete se těšit jak na filmy ze zlatého 
fondu české i světové kinematografie, tak 
na snímky komorního ražení, které obohatí 
váš rozhled v kinematografii. 

22. 1. PÁTEK | 20:00 |
LÍDA BAAROVÁ
Životopisný / drama / romantický v čes-
kém znění | Česko 2016 | 120Kč

27. 1. STŘEDA | 19:00 |
REVENANT: ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
Dobrodružný / drama / western v původ-
ním znění s titulky | USA 2015 | 151 min | 
120Kč

29. 1. PÁTEK | 20:00 |
VLNA
Akční / drama / thriller v původním znění s 
titulky | Norsko 2015 | 104 min | 90Kč

31. 1. NEDĚLE | 15:00 |
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: 
ČIPERNÁ JÍZDA
Komedie / rodinný / hudební / animovaný 
| USA 2015 | 86 min | Mládeži přístupný | 
125Kč

3. 2. STŘEDA | 19:00 |
BOD ZLOMU
Akční / Krimi / Thriller v původním znění 
s titulky | Německo, Čína, USA 2015 | 
115min |Mládeži přístupný

4. 2. ČTVRTEK | 14:00 |
KINO (NEJEN) PRO SENIORY: 
CASABLANCA
Drama / Romantický / Válečný v původ-
ním znění s titulky | USA 1942 | 102min | 
Mládeži přístupný | 20Kč

5. 2. PÁTEK | 20:00 |

KINO NASLEPO: FILM PRO 15+
KŘÍŽOVKY PRO DĚTI

Po celý měsíc si děti mohou v knihovně vy-
luštit křížovku. Jedna ze správných odpo-
vědí bude odměněna malým dárkem.

BAREVNÉ RÝMY PANÍ ZIMY 
Výtvarná a literární soutěž o nejhezčí zimní 
verš a obrázek.
Namaluj obrázek s tématem zimy a k tomu 
připiš veršík. Odevzdej v knihovně do 19. 
února. V dalším týdnu pak proběhne hla-
sování návštěvníků knihovny o nejhezčí 
dílo. Na výherce čeká odměna.

26. 1. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME…a malujeme ob-
rázky

5. 2. PÁTEK | 14:00 – 16:00 |
MALÁ TVŮRČÍ DÍLNA: VÝROBA 
ŠKRABOŠEK NA MASOPUST
Děti si mohou přijít vyrobit škrabošku do 
sobotního masopustního průvodu.

 Akce

 Kino

 Knihovna



Číslo 1 / strana 12 Blatná 22. ledna 2016 Ročník 27 (37)

9. 2. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME…a povídáme si o 
knihách, které jsme našli pod stro-
mečkem 
Setkání pro ty, kterým je v knihovně dobře 
a knihy je vždycky potěší

ZVEME K NÁVŠTĚVĚ NOVĚ OTEVŘENÉ KA-
VÁRNY V KOMUNITNÍM CENTRU. KAVÁRNA 
TUREK JE PRO VÁS OTEVŘENA OD PONDĚLÍ 
DO SOBOTY, OD 09:00 DO 17:00. ČEKÁ NA VÁS 
PŘÍJEMNÉ NEKUŘÁCKÉ PROSTŘEDÍ, DĚTSKÝ 
KOUTEK, FAIR TRADE KÁVA PURO I ZÁKUSKY 
DOMÁCÍ VÝROBY.

23. 1. SOBOTA | 20:00 |
KONCERT BAGS + VOLKMEN
Velký sál, KCAŽ
Bags (Strakonice) jsou osmičlenná pop
-rocková skupina oživená dechovou sekcí 
a elektronikou v čele s krásnou zpěvačkou.
Volkmen (Sušice) je rock-popová forma-
ce hrající vlastní tvorbu, oživená o lyrické 
tóny violoncella.
Přijďte si užít večer nabitý skvělé hudby!
Vstup: 100Kč

28. 1. ČTVRTEK | 17:00 | 
ATELIÉR: MALBA 
Suterén, KCAŽ 

4. 2. ČTVRTEK | 18:00 | 
ATELIÉR: SOCHAŘSTVÍ 
Suterén, KCAŽ 
Nově otevřený ateliér s lektorkou Jitkou 
Křivancovou. Práce s hlínou a výroba reli-
éfu. V případě zájmu se hlaste na: 603 395 
160.

10. 2. STŘEDA | 18:00 |
CESTOPIS: ARGENTINA
Kavárna, KCAŽ
Tři týdny s batohem na zádech a šedesát-
kou na krku napříč touto jihoamerickou 
zemí. Vyprávějí a promítají Theodor Fiala a 
Ivo Šanc. Vstup volný.

11. 2. ČTVRTEK | 18:00 | 
ATELIÉR: LINORYT 
Suterén, KCAŽ 
Tvorba barevného linorytu s Verčou Tes-
kovou. V případě zájmu se hlaste na: 603 
395 160.

14. 2. NEDĚLE | 15:00 – 17:30 |
WORKSHOP: BYLINKOVÉ 
(O)KOUZLENÍ
Velká klubovna, KCAŽ
Kurz Bylinkové (O)kouzlení je určen pro 
každého, kdo má rád bylinky, aromatické 
rostliny a rád je používá v kuchyni i na za-
hradě…Na kurzu je také dostatek prosto-
ru pro vaše konkrétní otázky. Zájemci ať 
se hlásí na tel: 603 395 160 nebo na mail: 
spourova@ckvb.cz. Počet míst je omezen, 
je nutné se předem nahlásit. Cena kurzu: 
120Kč.

1. – 29. 2. |OK – OTEVŘENÁ KAVÁRNA | 
VÝSTAVA | PRÁCE DĚTÍ, KTERÉ 

TVOŘILY V LÉTĚ NA SÝPCE BLATNÁ
Výstava je otevřena pouze po dobu konání 
akcí v Komunitním centru. Program nalez-
nete na www.ckvb.cz.

JAZYKOVÉ KONVERZACE
Klubovna
Středa 17:00 ANGLIČTINA PRO 
  ZAČÁTEČNÍKY
  18:00 ANGLIČTINA
Čtvrtek  17:00 NĚMČINA 
  18:00 ČEŠTINA PRO 
  CIZINCE
Pátek  17:00 FRANCOUZŠTINA 

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 15:00 – 17:00 |
DRAMATICKÝ KROUŽEK pod vede-
ním DDM Blatná
Velká klubovna, KCAŽ

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 17:00 – 18:00 |
TRÉNINK PAMĚTI 55+
Klubovna, KCAŽ
Od ledna proběhne nový cyklus deseti lek-
cí, přičemž zájemci nejsou povinni navští-
vit všech deset lekcí, každá lekce se platí 
jednotlivě. Cena jedné lekce činí 50 Kč. V 
případě zájmu se hlaste na  tel: 603 395 
160

PO – ÚT | 08:00 – 15:00 | 
STŘEDY | 08:00-12:00 | SKS TRICYKL 
– SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Malá klubovna, KCAŽ

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 11:00 – 19:00 |
PORADNA PRO RODINU, MAN-
ŽELSTVÍ, MEZILIDSKÉ VZTAHY, 
PSYCHOSOCIÁLNÍ, PRACOVNĚ- 
PROFESNÍ OBLAST A OSOBNOSTNÍ 
ROZVOJ, o.p.s.
Klubovna, KCAŽ
V případě zájmu kontaktujte PhDr. Doleža-
lovou 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.

KAŽDÁ SUDÁ STŘEDA | 14:00 - 16:00 |
NÁPRAVA ŘEČI
Klubovna, KCAŽ
Kontakt: Mgr. Petra Tuháčková, tel. 602 
303 083.

KAŽDÝ ČTVRTEK | 09:00 |
DĚTSKÉ DÍLNIČKY
Kavárna, KCAŽ
Tvořivé dopoledne pro dětičky a jejich ma-
minky pod vedením zkušené lektorky.
Materiál v ceně kurzu. Kurzovné 50 Kč/1 
dítě (druhé dítě 20 Kč). Více info na tel: 774 
606 849.

KAŽDÝ SUDÝ PÁTEK | 15:00 - 16:00 |
PŘEDŠKOLÁČEK
Malá klubovna, KCAŽ
Kontakt: Mgr. Petra Tuháčková, tel. 602 
303 083.

 Výstavy

 Něco o(d) nás

 Těšte se

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

26. 11. - 31. 1. ÚT - NE | 10:00 - 17:00 |
HEJ, VÁNOCE! ZVYKY A TRADICE OD 
MARTINA PO TŘI KRÁLE
Městské muzeum Blatná
Výstava, která provede malé i velké zapome-
nutými předvánočními a vánočními obyčeji.

Od 1. 1. 2016 je uzavřeno Informační centrum 
ve stávajících prostorách. Dočasný a provi-
zorní provoz Infocentra bude probíhat na 
recepci Městského muzea Blatná, která je 
otevřena denně od 10:00 do 17:00. V prů-
běhu února bude otevřeno nové Infocentru 
ve známých prostorách na Tř. J. P. Koubka.
Pro doplnění databáze nového blatenské-
ho infocentra bych chtěl požádat všechny 
majitele ubytování, restaurací, poskytova-
tele služeb či volnočasových aktivit a dal-
ší, kteří mají byť jen okrajově co dočinění 
s cestovním ruchem a turismem v Blatné 
a na Blatensku, aby mi na mail k.plachy@
blatna.net nebo na telefon +420731910357 
poslali své aktuální kontaktní údaje. 
Ve druhé polovině února (předběžný 
termín je sobota 20.2. odpoledne, bude 
upřesněno) bych vás pak rád pozval do no-
vého infocentra na neformální setkání. Zde 
probereme vaši představu o tom, jakým 
způsobem bych měl váš podnik propago-
vat, jak a jestli si vůbec přejete být uvedeni 
na připravovaných nových webovkách a 
informačních brožurách a další informace 
týkající se infocentra.
Za Infocentrum Karel Plachý

16. 2. – 13. 4. | ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
LUBOŠ VINŠ A VÁCLAV MALINA: 
ÚTĚKY DO KRAJINY
Městské muzeum Blatná
VERNISÁŽ VÝSTAVY proběhne v úterý, 16. 
února, v 17:00 v prostorách výstavy.
Básník a malíř ... a jejich společné dílo - 
Útěky do krajiny. Výstava obrazů Václava 
Maliny doprovázející básněmi Luboše Vin-
še je vzpomínkou na předčasně zemřelého 
blatenského básníka.

 Komunitní centrum
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9. 2. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME…a povídáme si o 
knihách, které jsme našli pod stro-
mečkem 
Setkání pro ty, kterým je v knihovně dobře 
a knihy je vždycky potěší

ZVEME K NÁVŠTĚVĚ NOVĚ OTEVŘENÉ KA-
VÁRNY V KOMUNITNÍM CENTRU. KAVÁRNA 
TUREK JE PRO VÁS OTEVŘENA OD PONDĚLÍ 
DO SOBOTY, OD 09:00 DO 17:00. ČEKÁ NA VÁS 
PŘÍJEMNÉ NEKUŘÁCKÉ PROSTŘEDÍ, DĚTSKÝ 
KOUTEK, FAIR TRADE KÁVA PURO I ZÁKUSKY 
DOMÁCÍ VÝROBY.

23. 1. SOBOTA | 20:00 |
KONCERT BAGS + VOLKMEN
Velký sál, KCAŽ
Bags (Strakonice) jsou osmičlenná pop
-rocková skupina oživená dechovou sekcí 
a elektronikou v čele s krásnou zpěvačkou.
Volkmen (Sušice) je rock-popová forma-
ce hrající vlastní tvorbu, oživená o lyrické 
tóny violoncella.
Přijďte si užít večer nabitý skvělé hudby!
Vstup: 100Kč

28. 1. ČTVRTEK | 17:00 | 
ATELIÉR: MALBA 
Suterén, KCAŽ 

4. 2. ČTVRTEK | 18:00 | 
ATELIÉR: SOCHAŘSTVÍ 
Suterén, KCAŽ 
Nově otevřený ateliér s lektorkou Jitkou 
Křivancovou. Práce s hlínou a výroba reli-
éfu. V případě zájmu se hlaste na: 603 395 
160.

10. 2. STŘEDA | 18:00 |
CESTOPIS: ARGENTINA
Kavárna, KCAŽ
Tři týdny s batohem na zádech a šedesát-
kou na krku napříč touto jihoamerickou 
zemí. Vyprávějí a promítají Theodor Fiala a 
Ivo Šanc. Vstup volný.

11. 2. ČTVRTEK | 18:00 | 
ATELIÉR: LINORYT 
Suterén, KCAŽ 
Tvorba barevného linorytu s Verčou Tes-
kovou. V případě zájmu se hlaste na: 603 
395 160.

14. 2. NEDĚLE | 15:00 – 17:30 |
WORKSHOP: BYLINKOVÉ 
(O)KOUZLENÍ
Velká klubovna, KCAŽ
Kurz Bylinkové (O)kouzlení je určen pro 
každého, kdo má rád bylinky, aromatické 
rostliny a rád je používá v kuchyni i na za-
hradě…Na kurzu je také dostatek prosto-
ru pro vaše konkrétní otázky. Zájemci ať 
se hlásí na tel: 603 395 160 nebo na mail: 
spourova@ckvb.cz. Počet míst je omezen, 
je nutné se předem nahlásit. Cena kurzu: 
120Kč.

1. – 29. 2. |OK – OTEVŘENÁ KAVÁRNA | 
VÝSTAVA | PRÁCE DĚTÍ, KTERÉ 

TVOŘILY V LÉTĚ NA SÝPCE BLATNÁ
Výstava je otevřena pouze po dobu konání 
akcí v Komunitním centru. Program nalez-
nete na www.ckvb.cz.

JAZYKOVÉ KONVERZACE
Klubovna
Středa 17:00 ANGLIČTINA PRO 
  ZAČÁTEČNÍKY
  18:00 ANGLIČTINA
Čtvrtek  17:00 NĚMČINA 
  18:00 ČEŠTINA PRO 
  CIZINCE
Pátek  17:00 FRANCOUZŠTINA 

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 15:00 – 17:00 |
DRAMATICKÝ KROUŽEK pod vede-
ním DDM Blatná
Velká klubovna, KCAŽ

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 17:00 – 18:00 |
TRÉNINK PAMĚTI 55+
Klubovna, KCAŽ
Od ledna proběhne nový cyklus deseti lek-
cí, přičemž zájemci nejsou povinni navští-
vit všech deset lekcí, každá lekce se platí 
jednotlivě. Cena jedné lekce činí 50 Kč. V 
případě zájmu se hlaste na  tel: 603 395 
160

PO – ÚT | 08:00 – 15:00 | 
STŘEDY | 08:00-12:00 | SKS TRICYKL 
– SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
Malá klubovna, KCAŽ

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 11:00 – 19:00 |
PORADNA PRO RODINU, MAN-
ŽELSTVÍ, MEZILIDSKÉ VZTAHY, 
PSYCHOSOCIÁLNÍ, PRACOVNĚ- 
PROFESNÍ OBLAST A OSOBNOSTNÍ 
ROZVOJ, o.p.s.
Klubovna, KCAŽ
V případě zájmu kontaktujte PhDr. Doleža-
lovou 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.

KAŽDÁ SUDÁ STŘEDA | 14:00 - 16:00 |
NÁPRAVA ŘEČI
Klubovna, KCAŽ
Kontakt: Mgr. Petra Tuháčková, tel. 602 
303 083.

KAŽDÝ ČTVRTEK | 09:00 |
DĚTSKÉ DÍLNIČKY
Kavárna, KCAŽ
Tvořivé dopoledne pro dětičky a jejich ma-
minky pod vedením zkušené lektorky.
Materiál v ceně kurzu. Kurzovné 50 Kč/1 
dítě (druhé dítě 20 Kč). Více info na tel: 774 
606 849.

KAŽDÝ SUDÝ PÁTEK | 15:00 - 16:00 |
PŘEDŠKOLÁČEK
Malá klubovna, KCAŽ
Kontakt: Mgr. Petra Tuháčková, tel. 602 
303 083.

 Výstavy

 Něco o(d) nás

 Těšte se

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

26. 11. - 31. 1. ÚT - NE | 10:00 - 17:00 |
HEJ, VÁNOCE! ZVYKY A TRADICE OD 
MARTINA PO TŘI KRÁLE
Městské muzeum Blatná
Výstava, která provede malé i velké zapome-
nutými předvánočními a vánočními obyčeji.

Od 1. 1. 2016 je uzavřeno Informační centrum 
ve stávajících prostorách. Dočasný a provi-
zorní provoz Infocentra bude probíhat na 
recepci Městského muzea Blatná, která je 
otevřena denně od 10:00 do 17:00. V prů-
běhu února bude otevřeno nové Infocentru 
ve známých prostorách na Tř. J. P. Koubka.
Pro doplnění databáze nového blatenské-
ho infocentra bych chtěl požádat všechny 
majitele ubytování, restaurací, poskytova-
tele služeb či volnočasových aktivit a dal-
ší, kteří mají byť jen okrajově co dočinění 
s cestovním ruchem a turismem v Blatné 
a na Blatensku, aby mi na mail k.plachy@
blatna.net nebo na telefon +420731910357 
poslali své aktuální kontaktní údaje. 
Ve druhé polovině února (předběžný 
termín je sobota 20.2. odpoledne, bude 
upřesněno) bych vás pak rád pozval do no-
vého infocentra na neformální setkání. Zde 
probereme vaši představu o tom, jakým 
způsobem bych měl váš podnik propago-
vat, jak a jestli si vůbec přejete být uvedeni 
na připravovaných nových webovkách a 
informačních brožurách a další informace 
týkající se infocentra.
Za Infocentrum Karel Plachý

16. 2. – 13. 4. | ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
LUBOŠ VINŠ A VÁCLAV MALINA: 
ÚTĚKY DO KRAJINY
Městské muzeum Blatná
VERNISÁŽ VÝSTAVY proběhne v úterý, 16. 
února, v 17:00 v prostorách výstavy.
Básník a malíř ... a jejich společné dílo - 
Útěky do krajiny. Výstava obrazů Václava 
Maliny doprovázející básněmi Luboše Vin-
še je vzpomínkou na předčasně zemřelého 
blatenského básníka.

 Komunitní centrum
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sport
Vánoční turnaj 
v judu v Blovicích

V sobotu 19. 12. 2015 jsme vyrazili do Blo-
vic na poslední turnaj v roce 2015. Do tohoto 
západočeského městečka se sjelo mnoho 
závodníků a  mezi nimi i  početná skupina 
blatenských borců.

V kategorii mláďat se nám moc nedařilo, 
zato v kategorii mladší žáci jsme byli poměr-
ně úspěšní. Ve váze do 30 kg se na své první 
závody vypravil Jaroslav Falta. Jarda předvedl 
slušný výkon a  svoji hmotnostní kategorii 
vyhrál. To Jiří Čadek je již zkušeným závodní-
kem. A i když Jirka nepodal úplně přesvědčivý 
výkon, vybojoval 3. místo ve váze do 46 kg.

V kategorii starší žáci se ve váze do 66 kg 
sešli Jan Podlešák a Jaroslav Čadek. Honza 
předvedl svoji extratřídu a kategorii vyhrál. 
Ale ani Jarda se neztratil a vyválčil 3. místo. 
Ve  váze nad 73 kg se představil Pavel Ur-
ban. A soupeřům nedal, ve svém posledním 
turnaji za starší žáky, žádnou šanci a váhu 
s přehledem vyhrál.

Ladislav Podlešák se zúčastnil exhibičního 
turnaje mužů, a i když nešlo o výsledky, bylo 
k  vidění dobré judo. Celkově Láďa skončil 
na 2. místě.

Oddíl juda děkuje rodičům, kteří ve svém 
volném čase zajistili dopravu na turnaj.

Více informací o  oddíle juda v  Blatné 
a o Sokolu Blatná na www.tjsokolblatna.cz, 
o DDM Blatná na www.ddmblatna.cz.

Lukáš Kocourek

Vánoční laťka v SOŠ Blatná
V tělocvičně Střední odborné školy Blatná 

se poslední středu před vánočními prázdni-
nami již potřiadvacáté(!) uskutečnily závody 
ve skoku vysokém s hudbou zvané Vánoční 
laťka. Dne 16.12. 2015 se výškařské soutěže 
zúčastnilo celkem 28 závodníků z pěti škol. 
Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. Tradiční 
středoškolské katogorie dívek a  chlapců 
již třetím rokem doplňují dívky a  chlapci 
z okolních základních škol, tentokrát pozvání 
přijali mladí závodníci z  obou blatenských 
ZŠ a ze ZŠ Kasejovice. Diváci z řad studentů 
i  pedagogů SOŠ Blatná tleskali nadšeným 
a  mnohdy i  velmi kvalitním výkonům. Jen 

těsně odolala rekordní výška v  kategorii 
studentů SOŠ, laťku ve výšce 181cm shodil 
vítěz Dmytro Lysakovský jen velmi těsně. 
Kompletní výsledky, fotky i video z akce si 
můžete prohlédnout v odkazu na webu SOŠ 
Blatná www.blek.cz  Poháry, plakety a drobné 
věcné odměny převzali tito „medailisté“:

Kategorie žáci ZŠ: 
1.  Karel Čada (ZŠ 
Kasejovice) 150cm, 
2.  Jan Podlešák (ZŠ 
JÁK Blatná) 150cm, 
3.  Adam Fous (ZŠ 
Kasejovice) 145cm.

Kategorie žákyně 
ZŠ: 1. Lucie Sokolo-
vá 135cm, 2.  Adéla 
Sedláková (obě ZŠ 

JÁK Blatná) 125cm, 3. Markéta Merhautová 
(ZŠ Kasejovice) 120cm.

Kategorie chlapci SOŠ Blatná: 1.  Dmy-
tro Lysakovsky 175cm, 2.  Daniel Mariška 
170cm, 3. Radek Müller 165 cm.

Kategorie dívky SOŠ Blatná: 1.  Tereza 
Plechatá 140cm, 2.  Lucie Polívková (host 

z  Gymnázia Strakonice) 140cm, 3.  Aneta 
Vargová 135 cm.

Velké uznání patří i  všem ostatním výš-
kařkám a výškařům, povzbuzujícím divákům 
a organizátorům (v čele s tělocvikářem SOŠ 
Blatná Mgr.  Hanzlíčkem). Za  příspěvek 
na ceny (loni využitý i na novou laťku) patří 
dík Městu Blatná. Žáci základních škol z okolí 
Blatné jsou tímto již nyní zváni k  účasti 
na Vánoční laťce 2016, letošní deváťáci se 
pak mohou zúčastnit třeba již jako žáci SOŠ 
Blatná, stačí do  patnáctého března podat 
přihlášku do  jednoho ze studijních oborů: 
elektrotechnického Elektronické počítače, 
informačně technologického Informatika 
v  ekonomice a  ekonomického Obchodní 
akademie. Den otevřených dveří je v  SOŠ 
Blatná pro zájemce o studium v pátek 22.1. 
a také kterýkoli jiný pracovní den (stačí se do-
mluvit mailem skola@blek.cz či na telefonu 
383412211, další informace a kontakty jsou na  
www.blek.cz). Cestu k  maturitě a  dobře 
uplatnitelným „počítačovým“ či ekonomic-
kým odborným znalostem si studenti SOŠ 
Blatná budou moci zpestřit právě třeba 
sportem.

TJ BLATNÁ z.s., oddíl kopané připravila 11. ročník zimního turnaje 

,,TESLA CUP 2016“
8 týmů bylo rozděleno do dvou skupin.  Hrají každý s každým (3 zápasy), první 2 týmy 

z každé skupiny se utkají křížem v semifinále a týmy na 3 a 4 místě rovněž křížem, ale už 
pouze o účast v závěrečném utkání o 5 nebo 7 místo. Poslední (pátý) víkend budou zápasy 
o konečné umístění. Každý tým tedy odehraje 5 utkání.

- o pořadí rozhoduje: 1) Body
   2) Vzájemný zápas
   3) Celkové skóre
   4) Větší počet vstřelených branek  

Účastníci: 1)  TJ BLATNÁ B   5) LITAVAN BOHUTÍN ,,A“
  2)  S. MALÝ BOR   6) SOKOL HVOŽĎANY
  3)  STŘ. HOŠTICE   7) TJ DRAŽEJOV
   4)  LITAVAN BOHUTÍN ,,B“              8) SOKOL VEŘECHOV

1. KOLO SK. A 
S. VEŘECHOV     -   TJ DRAŽEJOV SO 6/2 2016     09.00
L. BOHUTÍN  A    –   S. HVOŽĎANY SO 6/2 2016     11.00

2. KOLO SK. A
L. BOHUTÍN  A    -    TJ DRAŽEJOV SO 13/2 2016     13.00
S. HVOŽĎANY    -     S. VEŘECHOV SO 13/2 2016     15.00

3. KOLO SK. A
TJ DRAŽEJOV    -     S. HVOŽĎANY SO 20/2 2016     09.00
L. BOHUTÍN A    -     S. VEŘECHOV SO 20/2 2016     11.00

1. KOLO SK. B
TJ BLATNÁ B  -     L. BOHUTÍN B SO 6/2 2016     13.00
MALÝ BOR     -      S. HOŠTICE SO 6/2 2016     15.00

2. KOLO SK. B
L. BOHUTÍN  B      –   MALÝ BOR SO 13/2 2016     11.00
S. HOŠTICE             -   BLATNÁ B NE 14/2 2016     16.00

3. KOLO SK. B
S. HOŠTICE      -      L. BOHUTÍN B SO 20/2 2016     13.00
BLATNÁ B        -      MALÝ BOR SO 20/2 2016     15.00
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4. KOLO
4.A   -    3. B    SO 27/2 2016     09.00
3.A     -  4. B    SO 27/2 2016     11.00
2. A   -    1.B     semifinále SO 27/2 2016     13.00
1.A    -   2.B      semifinále SO 27/2 2016     15.00

5. KOLO
UTKÁNÍ O 7. MÍSTO SO 5/3 2016     09.00
UTKÁNÍ O 5. MÍSTO SO 5/3 2016     11.00
UTKÁNÍ O 3. MÍSTO SO 5/3 2016     13.00
UTKÁNÍ O 1. MÍSTO SO 5/3 2016     15.00

Více informací na: www.blatnafotbal.cz

Přejeme všem týmům kvalitní zimní přípravu a s týmy, jež se tohoto turnaje
zúčastní, se těšíme v únoru nashledanou.

S pozdravem
Michal VANDUCH 

předseda FO TJ Blatná

Výsledky soutěže 
ŽENY OP-2015/2016
5. kolo
 82 S.Volyně - TJ ČZ  "A" Strak. 2 : 0  (11, 8)
  83 TJ Fezko "S" Strak. - SK Řepice 2 : 0  (16, 22)
  84 TJ ČZ  "A" Strak. - SK Řepice 2 : 1  (23, -24, 15)
  85 S.Volyně - TJ Fezko "S" Strak. 2 : 0  (18, 23)
  86 TJ ČZ  "A" Strak. - TJ Fezko "S" Strak. 1 : 2  (26, -14, -8)
  87 SK Řepice - S.Volyně 1 : 2  (-12, 21, -6)
  88 S.Volyně - SK Řepice 2 : 0  (19, 13)
  89 TJ Fezko "S" Strak. - TJ ČZ  "A" Strak. 2 : 1  (-19, 13, 13)
  90 S.Radomyšl - TJ Borga Horažďovice 2 : 0  (16, 10)
  91 TJ S.Blatná - TJ S.Katovice 2 : 0  (11, 17)
  92 TJ Borga Horažďovice - TJ S.Katovice 2 : 0  (20, 17)
  93 S.Radomyšl - TJ S.Blatná 2 : 0  (17, 20)
  94 TJ S.Blatná - TJ Borga Horažďovice 2 : 0  (13, 8)
  95 TJ S.Katovice - S.Radomyšl 0 : 2  (-14, -12)
  96 TJ S.Blatná - TJ Borga Horažďovice 2 : 1  (-22, 6, 6)
  97 S.Radomyšl - TJ S.Katovice 2 : 0  (15, 16)
  98 TJ Fezko "C" Strak. - TJ ČZ "N" Strak. 2 : 0  (22, 22)
  99 TJ Záboří Žížaly - TJ Fezko "C" Strak. 1 : 2  (22, -17, -8)
100 TJ ČZ "B" Strak. - TJ Záboří Žížaly 1 : 2  (-21, 16, -8)
101 TJ ČZ "N" Strak. - TJ Záboří Žížaly 2 : 1  (25, -18, 3)
102 TJ Fezko "C" Strak. - TJ ČZ "B" Strak. 2 : 0  (24, 18)
103 TJ ČZ "B" Strak. - TJ ČZ "N" Strak. 2 : 1  (19, -18, 10)
104 TJ Fezko "C" Strak. - TJ Záboří Žížaly 1 : 2  (15, -27, -7)

Tabulka soutěže 
  1. S.Radomyšl 18 15 3 31   :  8 33
  2. S.Volyně 17 14 3 30   :  8 31
  3. TJ Fezko "C" Strak. 16 14 2 29   :  6 30
  4. TJ Fezko "S" Strak. 17 13 4 27   :  12 30
  5. TJ ČZ "N" Strak. 18 10 8 22   :  17 28
  6. TJ S.Blatná 17 10 7 21   :  17 27
  7. TJ Záboří Žížaly 18 9 9 22   :  25 27
  8. TJ ČZ "B" Strak. 16 6 10 15   :  22 22
  9. TJ Borga Horažďovice 17 4 13 13   :  27 21
10. TJ ČZ  "A" Strak. 18 3 15 10   :  33 21
11. SK Řepice 18 3 15 9   :  31 21
12. TJ S.Katovice 18 3 15 8   :  31 21

T I P
NA PŘÍJEMNÉ ODPOLEDNE
S KARTAMI PRO VŠECHNY  

GENERACE
Další turnaj v karetní hře PRŠÍ  

proběhne dne 6. 2. 2016  

v buzickém hostinci U ČILÁKA.

Zahájení ve 14.00 hod.

Připravena je řada zajímavých cen.

Vítěz si odnese velkou sklenici  

domácích utopenců.



Číslo 1 / strana 16 Blatná 22. ledna 2016 Ročník 27 (37)

Chcete ušetřit Vaše peníze, lépe je spravovat?
Jsme Akropol - nezávislé fin. poradenství a.s., pobočka Písek, Žižkova 54. 

Zdarma poskytujeme dlouhodobý servis v oblastech:
- financování bydlení (hypotéky, stav. spoření, výhodné bankovní úvěry)
- veškerá pojištění,  spoření na penzi , investice (Conseq, Pioneer,...)
- velmi výhodné konsolidace úvěrů i refinancování hypoték

Spolehlivě, diskrétně, lidský přístup. Kontaktujte nás a přesvědčte se.
www.akropol.cz,  fin. poradce Čelko Vladimír, Blatná, tel: 773 751 085

Kolektiv hostince U ČILÁKA
V BUZICÍCH 

srdečně zve všechny děti a rodiče na 
jedinečný

Dětský maškarní 
karneval

který se uskuteční v neděli 14. 2. 2016 
od 14.00 hod. tamtéž.

Program:
- žertovné soutěžě o ceny
- nefalšovaná dětská diskotéka s profi 
DJ
- volba krále nebo královny karnevalu-
+ocenění nejlepších masek

Linka pomoci 
obětem kriminality 
a domácího násilí má 
číslo 116 006

Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje 
diskrétně odborné rady.  

Na telefonní linku 116 006 se může obrátit 
každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, 
a to bez ohledu na to, zda trestný čin byl nebo 
nebyl oznámen. Volat mohou oběti různých 
forem násilí včetně násilí domácího. Pomoc 
na  lince je určena i  obětem nedbalostních 
trestných činů, např. dopravních nehod. 
Linka poskytuje okamžitou pomoc, rady 
a  informace ženám, mužům i dětem. Volat 
mohou lidé i při pouhém podezření, že jsou 
obětí některé z forem domácího násilí, ať už 
fyzického, psychického, ekonomického, či so-
ciálního, stalkingu, nebezpečných výhružek 
a podobného trestního jednání. 

Na  linku 116  006 mohou volat pozůs-
talí po  obětech úmyslných i  nedbalostních 
trestných činů, kterým linka zprostředkuje 
rychlou a nadstandardní pomoc Bílého kru-
hu bezpečí nebo nejblíže situované kvalitní 
služby. Linka poskytuje pomoc také svědkům 
trestných činů, kteří byli událostí traumatizo-
váni, potřebují psychickou podporu a infor-
mace o svých právech a ochraně.  

Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí 
věnuje výraznou pozornost prevenci krimi-
nality a na linku mohou zavolat i lidé, kteří 
se odůvodněně obávají, že se mohou stát 
obětí trestného činu a svou situaci potřebují 
konzultovat.

Vznik a provoz této nové služby je reali-
zován díky finanční podpoře Nadace Open 
Society Fund Praha a programu Dejme (že)
nám šanci, který je financován z Norských 
fondů.

Více informací naleznete na  webových 
stránkách www.linka-pomoci.cz .

 

HUBNEME
S ROZUMEM V BLATNÉ

Rozjel se nový rok a s ním i všechna novoroční předsevzetí. Přání zhubnout 
patří mezi nejčastější a v Blatné je skupinka žen, která si ve čtvrtek toto přání 
začala plnit.

Ženy se přihlásily do tříměsíčního kurzu a čeká je postupná změna. 
Kurz je vhodný pro ženy s větší nadváhou, ale i pro ženy, které trápí „jen  
5 kilogramů“. Při setkání jedenkrát týdně si hodinku zacvičí, naučí se sestavit 
si jídelníček přímo pro sebe, bez diet a doplňků stravy. Využijí podpory skupiny 
i individuální přístup lektorky paní Dany Žáčkové, která metodiku STOBu používá 
přes 20 let. Metodiku sestavila PhDr. Iva Málková s důrazem na poznání a změnu 
stravovacích a pohybových návyků. Nejde o to vydržet dietu, ale osvojit si nové 
způsoby stravování, zachovat si z jídla požitek a životní problémy neřešit jídlem. 
Držme ženám palce a pokud budete mít chuť se připojit, volejte obratem paní 
Žáčkovou (tel.774 04 04) a zkuste si splnit novoroční předsevzetí.

Vážení klienti, vášniví cestovatelé, naši věrní návštěvníci, 
chtěli bychom Vás touto cestou informovat o přerušení provozu mapového 
centra a cestovní kanceláře Ciao... v Blatné. Po tuto dobu jsme Vám nadále 
k dispozici, rádi Vás jako vždy obsloužíme a poradíme při plánování Vaší 
tuzemské i zahraniční dovolené. 
Neváhejte nás kontaktovat na emailu blatna@ciao.cz 
nebo telefonu 737 28 55 50, 737 28 55 44. 
Aktivně stále fungují naše pobočky ve Strakonicích a Horažovicích. 
Aktuální nabídku statisíců zájezdů naleznete vždy na www.ciao.cz.

Děkujeme za vaši věrnost v uplynulém roce a budeme rádi, pokud nám 
zachováte přízeň i nadále. 

Přejeme vám šastný rok 2016 plný cestovatelských zážitků!
S úctou Váš Ciao… team
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AUTOŠKOLA PAVEL BOUŠE     

NOVĚ  nabízí výuku a výcvik skupin BE                     
(celková hmotnost soupravy - osobní auto + vlek nad 4250 kg) 

            DÁLE nabízí výuku a výcvik skupin AM, A1, A2, A, A+B, B, B96  

                  Tel: 607 767 870, 775 975 787 

 

                             

 

                                                       

                                      
 

Od ledna 
Vás uvítáme 
v novém

Pondělí	 8	-	12	 13	-	17
Úterý	 8	-	12	 13	-	16
Středa	 8	-	12	 13	-	17
Čtvrtek	 8	-	12	 13	-	16
Pátek	 8	-	12	 13	-	15

S vámi od A do Z

Purkyňova 264, Blatná
	 383	421	001
blatna@bernas-allianz.cz

   Eurookna,dveře a podlahy 
nabízíme : - výrobu a montáž dřevěných eurooken 
             a vchodových dveří 
  - renovaci dřevěných podlah 
  - pokládku všech druhů podlah 
  - výroba dřevěných interiérových dveří           
                           včetně obložek 
  - zakázková výroba od A do Z  
     Truhlářství - Milan Trhlík, Vrbno 5 
       tel: 775 984 307,608 984 307 
         e-mail:o.trhlik@gmail.com 
 

Pavel Sedláček

  žaluzie všech       
     typů

  sítě proti hmyzu
Šilhova 756, 388 01 Blatná
Mobil: 606 212 353, 607 760 407
www.psinterier.cz

LUNEX Trade s.r.o.
provozovna MRAZÍRNA Blatná

- přijme do pracovního poměru muže na pozici

  STROJNÍK – ÚDRŽBÁŘ (den práce dva dny volno)

- nabízí k pronájmu nebytové prostory (garáže, sklady a výrobní prostory)

- nabízí k prodeji plastové a kovové sudy 200 a 50 l

Info. na tel.777630069 nebo email TOMITRADE@email.cz
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Autodíly –    
    železářství

MAREK CHVÁTAL

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

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

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

P O Z O R ! !
k ad e ř n i c e

VERONIKA DUŠKOVÁ
OD 1. 1. 2016 NOVĚ
T.G. Masaryka 254, Blatná

Tel. 603 930 643
KADEŘNICTVÍ proti radnici

Hledám  pronájem nebytových prostor 
za účelem podnikání.

Nejlépe na náměstí nebo v jeho 
blízkosti.

Stačí sms, zavolám zpět.
Prosím  nabídněte . Seriozní jednání.

603 870 007

Prodám 4 ha orné půdy v katastru obce 
Mladý Smolivec.
Cena dohodou.

Tel. 725 648 003

KostKa od a do Z
                  s m í š e n é  z b o ž í 
                   Vedoucí: Hana Hamáková 

Nabízíme Vám cenové bomby

Provozní doba po-pá: 8.00-19.00 
so-ne: 8.00-16.00

K
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S M Í Š E N É ZB O Ž Í 

od A    do Z

Přijte se podívat - těšíme se na Vaši návštěvu



Vína z ČR i ze světa
olivový olej, franc. paštiky, káva

olivy, vinné i ovocné mošty
Novinky z vinař. BMV, Šabata, Rajhrad, F. Mádl

Meducínka, Šláftruňk, syrob 4 druhy, 
Medovina a Šumav. bylinné od fy Kittl

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

So 9.00-11.30 a dohodou 777 180 516
B. Němcové 36 proti zastávkám AD
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ELEKTROMONTÁZE

Petr Hrubý 

Provádíme bytové a průmyslové elektroinstalace, 
hromosvody, rozvaděče, přihlášky E.ON., servis, 
opravy a údržby el. zažízení včetně revizí. 

ˇ

Provádíme bytové a průmyslové elektroinstalace, 

mobil: 605 463 400       email: hruby.elektro@seznam.cz

 
 
 

                                               
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

 
 

* Montážníci  na montování interiérů nábytku pro Německo a Anglii.     
   Zajímavé pracovní ohodnocení. 
 

* 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 
 

  Pracoviště: Interiéry a schodiště s. r. o., Kasejovice 337, 335 44 Kasejovice     
  Pracovní poměr: nástup možný ihned,  možnost zařídit zaměstnancům   
  ubytování  
 

   Kontaktní osoba: Mag.phil. Lenka Šampalíková, 734 440 523 
                               lenka.sampalikova@interiery-schodiste.cz 
 
 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2015-05-04-sporknet-190x60-blatenske-listy-orez.pdf   1   4.5.2015   16:07:29

 - PŘIPOJENÍ K INTERNETU, TELEVIZE -
 - MOBILNÍ VOLÁNÍ, VOIP PEVNÁ LINKA -

 INTERNET CENTRUM KONET
BLATNÁ - Pivovarská 200 (budova Elektro Expert)

          

TELEFON: 383 809 555 - INFO@KONET.CZ - WWW.KONET.CZ
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SSTTAAVVEEBBNNIINNYY
pod rybníkem Pustý 

Ing. Scheinherrová Hana 
- prodej barev Eternal  
- tónování vnitřních a fasádních barev 
- stavební materiály a zednické nářadí 
Provozní doba: Po-Pá 7:00 – 17:00                         

So 7:00 – 12:00 
Tel: 383 421 423, mobil: 603 596 035 
Mail: stavebniny-blatna@centrum.cz 
Web: www.stavebniny-blatna.cz 

Nad Vdovečkem 1123

388 01 Blatná

Tel.: 383 422 044

E-mail: info@blatenskatiskarna.cz

www.blatenskatiskarna.cz





LETÁKY, PLAKÁTY, PROSPEKTY, ČASOPISY,
KNIHY, SPISOVÉ DESKY atd.

PRODUKČNÍ STROJ KONICA MINOLTA
BIZHUB PRO C5501 do formátu 320x450 mm
MALONÁKLADOVÝ TISK KALENDÁŘŮ,
FOTOKNIH, NAVŠTÍVENEK, POZVÁNEK atd.

Příjem zakázek:  pondělí - pátek od 6.00 - 14.00 hod.

Jankovský

www.expert.cz

Blatná,
Pivovarská 200,
Tel.: 383 422 554
Strakonice, 
Katovická 1307 (u Kaufl andu), 
Tel.: 383 321 305
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Hajanka
výroba prošívaných přikrývek

a polštářů, čištění peří
Otevřeno:
po - st 8-11   12-14 hod.
čt - pá 8-11   12-18 hod.
so (liché týdny 8-11 hod.)

Hajany 80
Tel.: 732 236 153

www.spanekvperi.cz




