
ČTRNÁCTIDENÍK
CENA 8 Kč

15. DUBNA
2016

ČÍSLO

Ročník 27 (37)

7

Poštolky ze SOŠ Blatná na webkameře
Již několik let je od března do června možné v přímém přenosu na-

hlížet do hnízda poštolek obecných hnízdících na balkónu v nejvyšším 
podlaží domova mládeže Střední odborné školy Blatná (V Jezárkách 
745). Vzhledem k „počítačovému“ zaměření dvou z oborů školy inter-
netový přenos zajišťují žáci a zaměstnanci SOŠ Blatná ve spolupráci 
s ornitology ze ZO ČSOP Blatná. Zejména období růstu a krmení 
mláďat přináší zajímavé okažiky z rodinného života poštolek. Odkaz 
na  přenos najdete na  webu školy www.blek.cz nebo na  webu ZO 
ČSOP Blatná www.csop.cz/blatna (tam jsou i informace z minulých 
let) případně na webu www.blatna-ornitologie                 

P. Pavlík

Vedení města Blatná hledá stále nové cesty ke snižování 
ceny tepla

„Cílem Města Blatná je dlouhodobá stabilizace ceny tepelné energie pro jeho občany, 
která je založena na snížení nákladů na výrobu tepelné energie v kotelnách města.“

Během roku 2013 požádalo vedení měs-
ta energetické společnosti zabývající se 
problematikou provozu tepelných zdrojů 
o  zpracování nabídek k  předem předlože-
né nabídce společnosti E.ON, která pod 
taktovkou manažera Akvizic, Ing. Richarda 
Schenka, představovala možnost instalace 
a provozování nových energetických zdrojů, 
kogeneračních jednotek, v rámci centrálního 
zásobování teplem. Ačkoliv i ostatní účastníci 
prezentovali možnost instalace kogenerace, 

nabídka společnosti E.ON byla vybrána jako 
nejlepší.  V prosinci roku 2013 tak byla po-
depsána Smlouva o spolupráci mezi Městem 
Blatná, Technickými službami města Blatné 
s.r.o. a společností E.ON Trend s.r.o.

Cílem spolupráce byla optimalizace výro-
by tepla a stabilizace ceny tepla pro koncové 
zákazníky.

V  kotelně Čechova byla instalována ko-
generační jednotka TEDOM QUANTO D770 
o elektrickém výkonu 800 kWe a tepelném 

výkonu 902 kWt. V kotelně nad Lomnicí je 
umístěna menší jednotky TEDOM CENTO 
L500 o  elektrickém výkonu 497 kWe a  te-
pelném výkonu 565 kWt. Obě jednotky byly 
uvedeny do provozu v polovině roku 2015.

Na  každý rok se uzavírá smlouva o  do-
dávce zemního plynu mezi Technickými 
službami města Blatné s.r.o. a dodavatelem, 
společností E.ON Energie a.s., s porovnáním 
k dalším nabídkám dodavatelů plynu. Vždy 
se zafixuje nejvýhodnější nabídka. I  díky 
této aktivitě se projeví výrazné snížení ceny 
tepla na roky 2016 a 2017. Dále se s tímto 
modelem výběru bude pokračovat.

(pokrač. na str. 7)

Pozvánka na tradiční jarní 
vítání ptačího zpěvu

Vejce a skoro dospělé.
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Aktual ity
ŽÁDÁM NÁLEZCE KLÍČE OD AUTA,  

ABY HO ODEVZDAL NA  
MĚSTSKOU POLICII V BLATNÉ.

ZTRÁTA 3. 3. 2016.
ODMĚNA 500,- Kč.

Děkuji.

UDATNÝ RYTÍŘ JIŘÍ, K  MÁJI NÁM JASNÝ 
DEN ŠÍŘÍ

(Svatý Jiří - uctíván jako ochránce rolníků, 
pastýřů, venkovského lidu. 24. duben se  stal 
všeobecným kalendářním a  hospodářským 
mezníkem)

Aprílové počasí na chvíli přineslo ochlaze-
ní, ale nic platno, květen se blíží a toužebně 
očekávané obrovské kytice korun stromů 
pokvetou již velice brzy. Ostatně drobné 
špendlíky a meruňky jsou v plném květu již 
nyní. Rozkvete rázem na  chvíli celá zem. 
Čeká nás opojný čas. Tak si ho nezapomeňte 
patřičně vychutnat, vždyť to bude jen na pár 
dní - jako každoročně, pokud přijdou i velmi 
teplé dny, uletí, než se stačíme ohlédnout...

Jistě se konečně pomalu rozběhne i  tu-
ristická sezóna. S teplými dny pro vás i ná-
vštěvníky Blatné otevřeme také PŮJČOVNU 
LODĚK. Jako každoročně vám musíme při-
pomenout, že romantické projížďky v okolí 
zámku jsou v tyto dny nejkrásnější. Průhled-
ná zákoutí a ještě třpytivý jas vodní hladiny 
jsou toho důkazem.
Blíži se také FILIPOJAKUBSKÁ NOC!

 Od pradávna lidé věřili, že existují dny, 
ve  kterých mají nečisté síly větší moc než 
kdykoliv jindy. Takovýmto dnem je 30. duben, 
lépe řečeno noc z 30. dubna na 1. května - 
noc FILIPOJAKUBSKÁ. V tento den se činila  
opatření proti těmto silám v duchu vymítání 
ďábla, proti uřknutí lidí i  dobytka, proti 
čarodějnicím. Jako záštita se na vyvýšených 
místech zapalovaly ohně. Postupem času 

tak vznikl lidový obyčej tohoto dne - PÁLENÍ 
ČARODĚJNIC
A jak se před zlými silami uchránit?

Posledního dubna před soumrakem ne-
zapomeňte do obytného stavení, stodol, úlů, 
chlévů, sklepů a studen zastrkovat  březové, 
vrbové, bukové, bezové, angreštové větvičky 
a kapraď, aby váš dům (byt) čarodějnice ne-
navštívily a neškodily. (Bylo by to snadné... 
ale kdo ví..?)

Pro tento účel pro vás a vaše děti máme 
opět připraven ŠKAPULÍŘ - pytlíček plný 
magických bylin, který vás také ochrání.

TIP NA TYTO DNY:
KUKAŇ PRO SLEPIČKU NEBO JINÁ 
ZVÍŘÁTKA ( z vrbového proutí - viz foto)

www.lidove-remeslo.cz - jsme tu pro vás den-
ně, v Blatné pak každou sobotu, zastavte se 
cestou na BLATENSKÝ TRH! (Pokud budete 
trh navštěvovat, jistě bude stále bohatší 
a šírší svojí nabídkou)

SVATÝ JIŘÍ ZVÍTĚZIL NAD SANÍ, ZVÍTĚZÍ 
I NAD ZIMOU

NA SVATÉHO JIŘÍ, RODÍ SE JARO

NA SVATÉHO JIŘÍ, PRODEJ BOTY A KUP SI 
NOTY, JARO JE TADY!

JAK DLOUHO ŽABKA PŘED JIŘÍM VŘÍSKÁ, 
TAK DLOUHO PO NĚM ZIMA PLÍSKÁ

DOKUD NENÍ JIŘÍ SVATÉHO, NEBOJ SE TY 
HADA ŽÁDNÉHO

Eva Fučíková, lidové řemeslo

Mladí básnící 
a malíři řádili 

v muzeu
3. dubna skončila v muzeu výstava 

blatenského básníka Luboše Vinše a pl-
zeňského malíře Václava Maliny - Útěky 
do  krajiny. Jak vnímá krajinu básník 
a jak malíř si na vlastní kůži vyzkoušeli 
žáci v doprovodných programech, které 
k  výstavě probíhaly. Vznikla básnická 
i výtvarná díla, za která se mladí uměl-
ci rozhodně nemusí stydět. Nejlepší 
počiny můžete zhlédnout na  našem 
facebookovém profilu.

Žáci ZŠ J.A. Komenského při tvorbě.

Vážení čtenáři
s barvou se v tištěné podobě BL se-

tkáte jen v některých číslech, celé noviny 
barevné jsou vždy na webu Blatenských 
listů.
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Zprávy
z radnice

Vážení občané,
máte možnost seznámit se s  výsledky ankety, která probíhala 

v Blatné v minulém měsíci. Chtěla bych poděkovat všem 204 obča-
nům, kteří se s námi podělili o své názory. Ty byly předány organiza-
cím a odborům, které konkrétní činnost zajišťují, např. Technickým 
službám města Blatné či Centru kultury a vzdělávání Blatná. Obě 
uvedené organizace se k návrhům vyjádří v dalších vydáních Bla-
tenských listů. S anketou byli seznámeni zastupitelé města a budou 
pro ně jistě zajímavým podnětem při plánování finančních prostředků 
pro rok 2017.

Bc. Kateřina Malečková, starostka města

Výsledky ankety
- ankety se zúčastnilo 204 respondentů (97 v elektronické podobě, 
107 v listinné podobě)
- 74 respondentů anketní lístek podepsalo, deset z nich bylo na za-
sedání Zastupitelstva města Blatná dne 23. 3. 2016 vylosováno a byl 
jim předán věcný dar.

Otázka č. 1 – Líbila se Vám nová vánoční výzdoba na  tř. J. 
P. Koubka a osvětlení vánočního stromu? 

ano – 84 %
ne – 15 %
bez odpovědi – 1 %

Otázka č. 2 – V příštím roce by město Blatná rádo vánoční 
výzdobu rozšířilo. Které části města by se dle Vašeho názoru 
mělo rozšíření týkat?

nám. Míru – 32 %
tř. T. G. Masaryka vč. radnice – 44 %
zaškrtnuty obě varianty – 5 %
bez odpovědi – 8 %
další návrhy – 11 % (náměstí J. A. Komenského, ul. Na Příkopech, 
náměstí Kalinovo + Sokolovna, ulice B. Němcové, ulice Šilhova, 
Vinice, dozdobení tř. J. P. Koubka, ulice Písecká, u kostela) 

Otázka č. 3 – Jste spokojeni s rozmístěním kontejnerů na větve 
a trávu? V případě, že odpovíte ne, uveďte návrh na doplnění 
lokality, ve které by měly být kontejnery dále umístěny.

ano – 86 %
ne – 10 % (kontejnery v  zahrádkářské kolonii - jsou malé, 
v prostoru u stadionu s umělou trávou, poblíž finančního úřadu, 
novostavby u hasičárny, ulice Nádražní, ulice Čechova u garáží, 
u Špýcharu, ulice Riegrova, ulice Chlumská, Čekanice)
bez odpovědi – 4 %

Otázka č. 4 – Postrádáte další svozová místa na tříděný odpad 
(papír, sklo, plasty, bioodpad)? V  případě, že odpovíte ano, 
uveďte návrh na doplnění lokality, ve které by měl být svoz 
dále zajišťován.

ano – 7 % (přidat kontejner na drobné elektro na náměstí Kalino-
vo nebo k vlakovému nádraží, přidat kontejner na Tetra - Packy 
a bioodpad u vrátnice firmy Dura, u stadionu, ulice Šilhova, přidat 
kontejner na bioodpad u Lidlu a Penny Marketu, více motivovat 
občany třídit odpad, Čekanice)
ne – 90 %
bez odpovědi – 3 %

Otázka č. 5 - Jste spokojeni s provozní dobou sběrného dvora? 
V případě, že odpovíte ne, uveďte návrh na rozšíření provozní 
doby.  

ano – 70 %
ne – 26 % (rozšíření provozní doby odpoledne, rozšířit provozní 
dobu i na sobotu odpoledne, pracovní dny do 18 hodin, sobota 
8-12 hodin a neděle 8-10 hodin, odpoledne 14.00-17.00 a v sobotu 
do 11.30 hodin, v sobotu do 13.00 hodin, sobota a neděle odpo-
ledne 14.00 - 18.00 hodin, kratší polední pauza, nonstop, jeden 
den např. středa otevřeno celý den a v neděli 11.00 - 17.00 hodin, 
provozní doba naprosto nedostačující, další kontejner na textil, 
který se již nehodí, na charitativní účely)
bez odpovědi – 4 %

Otázka č. 6 - Líbí se Vám internetové stránky města Blat-
ná? V případě, že odpovíte ne, uveďte, co konkrétně se Vám 
na webových stránkách nelíbí či co na nich postrádáte za in-
formace.

ano – 67 %
ne – 21 % (aktualizovat otevírací doby lékařů a lékáren, zastaralá 
grafika, grafika zastaralá, modernější design, přiložené soubory 
se stahují, ale stačilo by, kdyby šly pouze otevřít, nepřehlednost, 
složitá orientace, tmavá barva, nejednotnost, ošklivá zimní fotka, 
fotky bez hlavičky, více informací o členech rady a zastupitelstva, 
podrobnější zápisy ze zasedání zastupitelstva, více fotek z akcí, 
více událostí např. nehody, nedůležité informace na první straně, 
moc informací, neaktuální informace, málo informací o akcích pro 
mladší věkové kategorie, realizace nákladů a výnosů města za 10 
let zpět s uvedením jednotlivých akcí např. porovnání ročních 
nákladů na kulturu, odkazy na okolní zajímavosti, je tam toho 
prostě moc)
bez odpovědi – 12 %

Otázka č. 7 - Přivítali byste, aby město Blatná mělo svůj profil 
na facebooku? 

ano – 41 %
ne – 44 %
bez odpovědi – 15 %

Otázka č. 8 – Která část ve městě by si dle Vašeho názoru za-
sloužila nějakou úpravu?

tř. J. P. Koubka vč. prostoru kolem OD Labuť – 15 %
náměstí J. A. Komenského – 2 %
parkoviště u Pensionu TESLA – 19 %  
Husovy sady – 24 %
zaškrtnuto více variant – 15 %
další návrhy – 23 % (ulice Topičská a chodník od ulice Čechova, 
chodník u Pohřební služby p. Hořejše, dům mezi Besedou a are-
álem firmy Blatenská ryba spol. s r.o. v ulici V Podzámčí, cesta 
z Blatné do Bezdědovic pro pěší a matky s kočárky, zpevnit plochu 
u garáží Topič, dětské hřiště Nad Lomnicí, okolí Sochy svobody, 
okolí tiskárny a  obchodu Na  Vinici, všechny zanedbané domy 
ve městě, zeleň na sídlišti, Krčkovna, okolí vlakového nádraží, 
hostinec Jubileum, květiny ve městě, okolí sloupu na nám. Míru, 
u Kaplanky, více laviček, prostor u věže a okolo kostela, voda 
u sběrného dvora, rozšířit parkoviště pro závod Tesla, oprava ulice 
Šilhova, více zeleně na sídlišti Nad Lomnicí, nový park na Katr-
pelku, rekonstrukce OD Labuť, chodník od Základní školy J. A. 
Komenského Blatná do ulice Žižkova, prostor parkoviště u kotelny 
Nad Lomnicí, odstranění bývalé budovy elektra na sídlišti Nad 
Lomnicí, Poliklinika, chodník v ulici Nerudova, vybudování cyk-
lostezky Lihovar-Lhotka, lavičky na cestě ke krematoriu, výstava 
obrazů v Husových sadech)
bez odpovědi – 2 %

(pokrač. na str. 5)
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Výstava ÚTĚKY DO KRAJINY
Prohlídka výstavy za účasti autora je vždy přínosná. 20. března jsme měli možnost potěšit se krajinou s Václavem Malinou, autorem obrazů. 

Luboš Vinš byl přítomen prostřednictvím svých veršů, citlivě přednesených jeho přítelem Zdeňkem, bratrem Václava. Kromě návštěvníků 
z Blatné přijela i početná skupina přátel z Plzně. Prozíravě přijeli vlakem, takže setkání a povídání mohlo bez obav pokračovat v Kaplance.
Foto: Táňa Kokošková a B. Malinová

Naše odpady II
Biologicky rozložitelné odpady – zbytky 

z  kuchyně (to, co oloupeme, okrájíme,…) 
ze zahrady (například posekaná tráva, uře-
zané větve, dřevo) a  zbytky ze zemědělské 
výroby. Tyto bioodpady tvoří pravděpodobně 
40 % celkového množství vyprodukovaného 
komunálního odpadu. 

Město Blatná 
podporuje kom-
pos tován í !  J i ž 
od roku 2006 měs-
to v rámci podpory 
domácího kompos-
tování za  zvýhod-

něné ceny předalo svým občanům  334 ks 
domácích kompostérů. 

V roce 2007 byla vybudována kompostár-
na pod skládkou u Hněvkova, kterou provo-
zují Technické služby města Blatné. Od této 
doby stále klesá množství biologicky roz-
ložitelných odpadů ukládaných na  skládku 
a náš vyprodukovaný a vytříděný bioodpad 

je kompostován. Výsledný kompost není 
registrován a  je používán jako překryvná 
vrstva na  skládce. Velikost kompostovací 
plochy je 30 x 16 metrů s kapacitou 300 tun 
odpadu. Nyní je zřejmé, že je tato kapacita 
nedostatečná a  město bude budovat další 
kompostovací plochu v  lokalitě Ve  Škalí 
v  Blatné (směrem na  Hajany). Záměrem 
města je vyrábět kvalitní kompost, který 
by se mohl uvádět do oběhu (tzn. musí být 
registrován dle zákona o hnojivech).

Něco málo o procesu kompostování:  je 
sledována především teplota a  vlhkost. 
V průběhu kompostování je nutné dosáhnout 
potřebné teploty po dobu minimálně 10 dnů. 
Během zrání je nutno zakládku minimálně 
jednou, nejlépe dvakrát překopat. Další důle-
žitou veličinou sledovanou při kompostování 
je vlhkost. Vysoká vlhkost kompostu zamezu-
je přístupu vzduchu do kompostu, čímž se 
mění aerobní procesy na anaerobní. Tento 
proces je pro provoz kompostárny nežádoucí 
a znehodnocuje výsledný kompost. Při vhod-
ném způsobu kompostování kompostovaná 

plocha nezapáchá.
V Blatné máme možnost od-

nášet bioodpad ze zahrádek 
na sběrný dvůr, či využít sezónní 
kontejnery. Bioodpad z  domác-
ností lze také ukládat do speciál-
ních nádob umístěných v bytové 

zástavbě. Všechny výše popsané způsoby od-
děleného sběru bioodpadů se týkají výhradně 
bioodpadu rostlinného původu! Zpracování 
bioodpadů živočišného původu je náročnější 
záležitost, zejména z důvodu nutnosti zajistit 
jeho hygienizaci. 

Dle mého názoru je škoda tento odpad, 
který můžeme využít (a sami z něj mít skuteč-
ný hmatatelný užitek), ukládat do popelnice. 
Nehledě na  to, že připravovaná legislativa 
zamýšlí zvýšit zákonný poplatek za ukládání 
odpadů na skládky … proč bychom měli platit 
dvě zbytečné platby? Jednak za uložení naše-
ho bioodpadu na skládku a jednak za pořízení 
zeminy do truhlíku? Není to zbytečné? 

My doma kompostujeme odjakživa. Veš-
kerý kompostovatelný odpad z kuchyně a ze 
zahrádky nosíme na  „kompost“. Na  jednu 
stranu sypeme „odpad“, z  druhé strany 
odebíráme kvalitní zeminu do truhlíků. No 
a když se jde na ryby – ze žížal si můžeme 
jen vybírat. Věřím, že takových domácností je 
v Blatné spousta. Kdo nemá prostor na „kla-
sický kompost“, může zvolit kompostér, či 
využít, alespoň na odpad ze zahrad, sběrný 
dvůr. Jestli máte jakýkoli podnět – nápad – jak 
by mohlo město v této oblasti pomoci, nevá-
hejte se obrátit na odbor životního prostředí. 
(Příští příspěvek: plasty) 

Jana Šustrová, odbor životního prostředí, 
MěÚ Blatná
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Otázka č. 9 – Přijde Vám počet vývěsek dostatečný a dobře roz-
místěný? V případě, že odpovíte ne, uveďte, na jakých místech 
v Blatné Vám chybí informace o dění v Blatné. 

ano – 85 %
ne – 14 % (výraznější a modernější provedení, zabezpečit proti 
vandalům, vývěsky jsou neudržované, chybí v okrajových částech 
města, Poliklinika, na sídlištích, Na Vinici, v okolí Penny a Lidlu, 
ulice Paštická, chybí jednotná úprava, chybí informace o dechov-
kách, sídliště Nad Lomnicí)
bez odpovědi – 1 %

Otázka č. 10  - Která kulturní akce byla podle Vás  v loňském 
roce nejlepší; kterou byste popř. chtěli zažít znovu?

Rybářské slavnosti – 47 %
Studentský den – 16 %
Jazz Day – 12 %
zaškrtnuto více variant – 5 %
další návrhy – 17 % (osvícení památek, muzejní noc, noc kostelů, 
akce Fotofestival, málo prezentováno Blatná - město růží, výborný 
Snow film fest, hudební produkce v KCAŽ, divadlo ochotníci, no-
voroční ohňostroj, koncerty v kostele, pohádky pro děti na zámku, 
akce knihovny, klasická divadla nap. Ledňáček, KPH, pořady 
pro mladé v restauraci Prostor a U Datla, pivní slavnosti v jiném 
termínu než o pouti, cestovatelské přednášky, více divadel nebo 
muzikálů, farmářské trhy s občasným programem, setkání s vý-
znamnými osobnostmi české kultury, literární zájezdy, Blatenský 
fest, estráda v Sokolovně, představení ZUŠ, ples města)
bez odpovědi – 3 %

Otázka č. 11 - Jaké místo Vám přijde vhodnější pro konání 
Rybářských slavností?

ulice Na Příkopech – 41 % 
nám. J. A. Komenského Blatná – 48 %
další návrhy – 5 % (zámek, zrušit akci, pořádat akci bez vstup-
ného)
bez odpovědi – 6 % 

Otázka č. 12 – Chybí Vám v Blatné nějaká kulturní akce či typ 
akcí? V případě, že odpovíte ano, uveďte jaká akce popř. typ 
akcí. 

ano – 59 % (více akcí pro děti např. Silvestr se soutěžemi, lepší 
výstavy, více kvality, taneční zábavy v  KCAŽ, vice klasických 
divadelních představení, hudební festival, venkovní akce v létě, 
zájezdová představení na muzikály, koncert populárních zpěvá-
ků např. V. Špinarová, P. Janů, řemeslné trhy, zahájení adventu 
na lepší úrovni než vloni, rockové koncerty, plesy, disco pro mladé, 
akce pro majitele psů, filmový festival, koncerty v kostele, koncert 
písničkáře, Blatenský salon (výstava malířů a fotografů), setkání 
s mimořádnými osobnostmi české kultury, letní kino, výstava růží, 
zpřístupnit věž kostela, klubové pořady komiků, klub důchodců)
ne – 38 %
bez odpovědi – 3 %

Otázka č. 13 – Odkud se nejčastěji dozvídáte o  kulturních 
akcích?

Možnosti odpovědí Počet odpovědí
1. Blatenské listy 118

2. Kulturní kalendář 94

3. Plakáty 33

4. Webové stránky CKVB 33

5. Sociální sítě 9

6. SOBáček 22

7. Kamarádi a známí 25

8. Další možnosti 4
(akce Káva s CKVB, ve výloze ces-
tovní kanceláře, letáčky v hospo-
dách, celkový přehled akcí nejenom 

z CKVB)

Otázka č. 14 – Jste spokojeni s výstavní a pedagogickou činností 
Městského muzea Blatná? V případě, že odpovíte ne, uveďte, 
které akce, příp. témata, byste očekávali. 

ano – 80 %
ne – 18 % (výstavy celostátního rozsahu, stálá expozice, nejlépe 
interaktivní výstava o Blatensku, výstava o současnosti i historii 
Blatné, málo akcí k počtu zaměstnanců, výstavy o současných 
tématech např. přírodní katastrofy)
bez odpovědi – 2 %

Otázka č. 15 – Uvítali byste změny ve veřejném prostoru, jako 
například více ukazatelů – směrovky, informační panely, vitríny, 
apod. V případě, že odpovíte ano, uveďte na jakých místech 
a za jakým účelem. 

ano – 20 % (doplnění směrovek v centru města, směrovky pro 
turisty při příjezdu do města u cest a u nádraží, chybí lavičky, 
informační panely o  historii Blatné, více informací pro cyklis-
ty, prezentace významných kulturních akcí, informační panel 
u  OD  Labuť, směrovky od  příjezdových cest do  Blatné, lepší 
označení ulic, informační panel  Na  Vinici, informační panely 
u historických památek)
ne – 74 %
bez odpovědi – 6 %

Otázka č. 16 – Zapojujete se aktivně do kultury města Blatné? 
V případě, že odpovíte ano, tak v jaké formě a co je Vaší hlavní 
motivací. 

ano – 23 % (pravidelná účast na akcích, motivací je i setkávání 
s přáteli, užívání si zábavy, sebevzdělání, dávám tipy na akce, 
pomáhám i organizačně, navštěvuji ateliéry v KCAŽ, zasílám foto 
snímky pořádaných akcí)
ne – 70 %
bez odpovědi – 7 %

Blatná-bezpečné město
Dne 30.3.2016 proběhla na Městském úřadu v Blatné beseda s ná-

zvem Blatná-bezpečné město. Jedná se o každoroční setkání zástupců 
města Blatná, Police ČR, Městské policie Blatná, pedagogů blaten-
ských škol, pracovníků Preventu 99 z.ú. ze Strakonic a v neposlední 
řadě i veřejnosti. Diskutovalo se např. o  trestné činnosti páchané 
na území města v roce 2015, o službách poskytovaných Preventem 
99 z.ú. Vedoucí Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Station 

17 Martin Klajn prezen-
toval výsledky monito-
ringu s  názvem Mládež 
v  Blatné 2015/2016. 
Konkrétn í  výs tupy 
z monitoringu si může-
te přečíst na stránkách 
města Blatná http://
www.mesto-b latna.
cz/e_download.php?-

file=data/editor/160cs_9.pdf&original=Monitoring+-+Ml%C3%A-
1de%C5%BE+v+Blatn%C3%A9.pdf,  stejně jako Závěrečnou zprávu 
o realizaci protidrogové politiky na území města Blatná za rok 2015.  
Velmi si vážím všech, kteří si našli chvilku a přišli besedovat o pro-
blémech v našem městě. 

Bc. Kateřina Malečková, starostka města
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  SBOR DOBROVOLNÝCH  
HASIČŮ BLATNÁ 
 

   pořádá 
každoroční pálení čarodějnic 
 
  Kdy:   30. dubna 2016 
  Kde:   Hasičská zbrojnice 
  Čas:    od 20.00 hodin 
 
  Občerstvení zajištěno! 
Srdečně zvou pořadatelé! 

Z p r á v y
T S  B l a t n á

Kontejnery na bioodpad
Od dubna 2016 jsou po Blatné opět rozmístěny kontejnery na bio-

odpad (tráva, listí, květiny, rostlinné zbytky z kuchyně, větve apod.). 
Umístění kontejnerů je uvedeno níže.

Bohužel se stává, že někteří spoluobčané vhazují do těchto kontej-
nerů i odpady, které tam nepatří. V minulosti se takové případy staly, 
kdy se v kontejnerech objevily většinou směsné odpady z domácnosti, 
v jednom případě někdo do kontejneru vhodil dokonce lednici. Tyto 
odpady patří samozřejmě na sběrný dvůr, příp. po správném vytřídění 
do popelnice. Proto Vás prosíme, vhazujte do kontejnerů pouze 
odpady, pro které jsou určeny. Bude-li v některém kontejneru 
odpad, který tam nepatří, dojde k odvozu kontejneru a do od-
volání nebude pro neukázněnost občanů dále přistavován! 
Na hloupost a neukázněnost několika jedinců pak doplatí ti spolu-
občané, kteří pokyny respektují a třídí odpad správným způsobem.

Pro obyvatele lokalit sídliště Nad Lomnicí, U  Čertova kamene 
a Na Bílé husi jsou umístěny kontejnery (zvony) po celý rok. Zde slouží 
převážně pro rostlinné zbytky a odpady z domácností, případně pro 
rostliny, květiny apod.

Také je stále možnost v otevírací době vozit bioodpad na sběrný dvůr.
V případě potřeby může dojít k posílení stanovišť, ke změně či 

přemístění kontejnerů.
Děkujeme, že využíváte kontejnery k  účelům, pro které 

jsou určeny!

Frézování pařezu na náměstí 
J. A. Komenského

Technické služby města Blatné s. r. o., provedly prostřednictvím od-
borné firmy v měsíci březnu pokácení „stříbrného smrku“ na náměstí 
J. A. Komenského. Toto kácení bylo provedeno v souvislosti s obnovou 
veřejné zeleně v centru města. Pařez byl následně vyfrézován novou 
frézou, která byla zakoupena koncem roku 2015 (o tomto jste již byli 
v Blatenských listech blíže informováni).

Níže přikládáme fotografie z provedení frézování pařezu.

Zemřelí – březen
Davídková Květoslava, nar. 1935, Újezd u Kasejovic, úmrtí 7. 3. 2016
Soukupová Růžena, nar. 1929, Slatina 15, úmrtí 8. 3. 2016
Kučerová Olga, nar. 1949, Bělčice, úmrtí 8. 3. 2016
Šíma Jaroslav, nar. 1945, Blatná, úmrtí 10. 3. 2016
Michalčík Jan, nar. 1949, Lnářský Málkov, úmrtí 10. 3. 2016
Matas František, nar. 1926, Blatná, úmrtí 8. 3. 2016
Kmůcha Václav, nar. 1935, Hvožďany, úmrtí 16. 3. 2016
Szilvásiová Marie, nar. 1925, Rožmitál pod Třemšínem, úmrtí  
21. 3. 2016
Klozar Josef, nar . 1927, Újezd u Kasejovic, úmrtí 22. 3. 2016
Šilhán Jiří, nar. 1945, Sedlice, úmrtí 21. 3. 2016
Vrzalová Květa, nar. 1933, Sousedovice 40, úmrtí 23. 3. 2016
Váňa Josef, nar. 1942, Bělčice, úmrtí 25. 3. 2016
Ďurčová Pavla, nar. 1958, Myštice, úmrtí 27. 3. 2016
Kondel František, nar. 1956, Hradiště, úmrtí 28. 3. 2016
Mrázová Jana, nar. 1946, Volenice, úmrtí 27. 3. 2016
Drábová Drahomíra, nar. 1939, Blatná, úmrtí 29. 3. 2016
Špiroch Josef, nar. 1950, Sedlice, úmrtí 30. 3. 2016
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Vedení města Blatná hledá stále nové cesty ke snižování 
ceny tepla

(dokončení ze str. 1)

Aby všichni občané Města věděli, jaké 
zdroje jsou vlastně v kotelnách instalovány, 
jak fungují a jaké jsou jejich výhody, zeptali 
jsme se projektové manažerky ze společnosti 
E.ON, která celý projekt řídila a dozorovala.

Paní Vaclíková, řekněte nám, prosím, co 
obnáší proces kogenerace?

„Kogenerace je vysoce účinná a efektivní 
kombinovaná výroba elektrické energie 
a tepla. V běžných elektrárnách je vyráběna 
elektřina s účinností do 40 %, neboť se vý-
znamná část tepla maří v chladicích věžích. 
Princip kogenerace řeší tuto problematiku 
tak, že je odpadní teplo vzniklé při výrobě 
elektřiny využíváno.  Právě díky své vysoké 
celkové účinnosti a produkci tepla v místě 
potřeby je kogenerace zajímavou příležitostí 
k  výrobě tepla pro vytápění a  ohřev vody 
ve větších objektech nebo centrálních záso-
bováních teplem.“

A můžete nám tedy laicky popsat, co je 
kogenerační jednotka?

„Základem kogenerační jednotky je spa-
lovací motor a generátor. Roztočením gene-
rátoru se vyrábí elektrická energie, která se 
dodává do distribuční soustavy. 

Teplo, které se získává chlazením bloku 
motoru a  spalin, se využívá pro vytápění 
a ohřev vody, popřípadě pro technologické 
procesy. 

Palivem je nejčastěji zemní plyn, ale pali-
vem může být i bioplyn z bioplynových stanic.

Celková účinnost kogeneračních jednotek 
se pohybuje okolo 88 %!!!“

Jak dlouhou má vlastně taková koge-
nerační jednotka životnost? Jak dlouho 
může Městu v provozu sloužit a šetřit tak 
peníze jemu i zákazníkům?

„Společnost E.ON uzavřela s  Městem 
Blatná smlouvu o spolupráci na 15 let. Tato 
smlouva však může být prodlužena o dalších 
5 let. Životnost kogenerační jednotky je okolo 
60  000 provozních hodin, což je při 3000 
hodinovém ročním provozu 20 let!“

„Jak již bylo v  úvodu napsáno, cílem 
našeho společného projektu je dlouhodobá 
stabilizace ceny tepla pro koncové zákazníky. 

Díky kogenerační jednotce se cena tepla 
za poslední dva roky snížila o 40 Kč.“

Graf č.  1 Cena tepelné energie v letech 2014, 
2015 a 2016 v Kč/GJ

Co potom s takovou jednotkou?
„Záleží na technickém stavu kogenerační 

jednotky. U KJ může být uskutečněna gene-
rální oprava, která životnost prodlouží. Ale 

vše bude záležet na dohodě mezi partnery – 
městem a společností E.ON. V případě, že ne-
dojde k prodloužení spolupráce, E.ON na své 
náklady kogenerační jednotky demontuje.“
Paní Vaclíková, mimo funkce projekto-
vé manažerky jste také kvalifikovaným 
energetickým specialistou (auditorem). 
Myslíte si, že KJ jsou vhodnými zdroji 
pro Města? Co si myslíte o  teplených 
čerpadlech?

„Dle mého názoru je vytápění pomocí 
centrálního zásobování 
teplem výhodné. V dnešní 
době se hodně propagují 
tepelná čerpadla. Prodejci 
však potenciální zákazníky 
nedostatečně informu-
jí o  ceně tepla z  těchto 
zdrojů. Uvádějí provozní 
náklady - spotřebu elek-
trické energie, která je 
opravdu poměrně nízká. 
Ale do  ceny tepla již ne-
započítávají odpisy z  in-
vestice, které jsou značně 

vysoké. Tyto odpisy navyšují cenu tepla cca 
o 250 Kč/GJ.

Dále si musíme uvědomit, že instalace 
TČ pro podnikatelský sektor si vyžaduje 
zřízení nového odběrného místa na  odběr 
elektrické energie – pouze vytápění TČ. 
Tepelné čerpadlo musí vždy spolupracovat 
s dalším zdrojem, nejčastěji elektrokotlem. 
Jeho instalace a především navýšení jističů 
cenu opět prodražuje. 

Další nevýhodnou tepelných čerpadel je 
umístění do starých nezateplených objektů 
a to z důvodu nevhodné otopné soustavy – 
nedostatečná topná plocha radiátorů (vypro-
jektovaná otopná soustava u těchto objektů 

je 90/70 °C, tepelné 
čerpalo je schopno do-
dat teplotu max. 55 °C)

Tepelné čerpadlo se 
vyplatí instalovat hlav-
ně v  případě, pokud 
získáte dotaci na  jeho 
instalaci. Ale je nutné 
si uvědomit, že reálná 
životnost tepelného 
čerpadla je 10 – 12 let. 
Po  této době musíte 
opět investovat do no-
vého zdroje. 

K  ekonomice te-
pelných čerpadel in-

stalovaných do  bytových domů se ve  své 
technické a  ekonomické analýze vyjadřuje 
také Ing. Tibor Hrušovský, bývalý dlouholetý 
ředitel Ostrovské teplárenské, a.s. Analýza 
je dostupná běžně na internetu“

Děkujeme za  Váš čas, který jste nám 
věnovala.

Na fotografiích jsou samotné městské 
koteleny s kogeneračními jednotkami.

Kotelna Čechova.

Kotelna Nad Lomnicí.
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Kulturní  kalendář

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

18. 4. PONDĚLÍ | od 18:00 |
MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK
Trasa nasvícených památek: Od nám. 
Míru dále po Masné, Na Příkopech a zpět 
na J. P. Koubka až ke staré Spořitelně
Kde v Blatné stál dům Jana Hály? Kde 
byla umístěna židovská škola a synago-
ga? Čemu se říkalo židovská čtvrť a kde 
se nacházely ony slavné „blatenské Be-
nátky“? Nejen na tyto otázky se budeme 
zaměřovat v letošním Mezinárodním dni 
památek. Odhalíme zaniklé domy, které 
stály pod obchodním domem Labuť a pod 
Lidlem. Znovuobnovíme vzhled města, jež 
nezměnilo svou podobu a parcelaci od 
středověku. Za pomocí digitální projekce 
připomeneme tvář zmizelé Blatné. Blat-
nou vás provede Mgr. Jiří Sekera. Sraz 
pro komentovanou prohlídku v 19:00 u 
Mariánského sloupu na nám. Míru.

23. 4. SOBOTA | BLATNÁ TANČÍ 
| 10:00 – 12:30 | TANEČNĚ-POHYBOVÝ 

WORKSHOP S JÚLII HADI
FitnessOne, Blatná
Tanečně-pohybový workshop s meziná-
rodně uznávanou tanečnicí Júlií Hadi vás 
zavede do světa pohybové divadla a tance. 
Workshop bude mít 15min pauzu, spor-
tovní oblečení s sebou.  Je nutné předem 
si rezervovat místo na tel.: 734 274 292, 
workshop je maximálně pro 20 účastní-
ků.
Cena za workshop: 100 Kč/2,5h

| 19:00 | KOMPÁNIA THEATRE STUDIO: 
PENELOPE RETROSPECTIVE – Etudy 
o přežití 12ti služek
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Představení v rámci Divadelního předplat-
né
Hudebně – pohybové experimentální di-
vadlo s živou hudbou na jevišti,  zabývající 
se tématem exilu, odchodu, samoty a žen-
skou strategií, jak v takové situaci přežít. 
Představení se inspiruje dílem Margaret 
Atwoodové – významné a současně nej-
více ceněné kanadské spisovatelky a bás-
nířky – Penelopiáda. Toto dílo je moderní 
adaptací mýtu o Odysseovi a jeho cestě z 
pohledu Penelopy, která je odsouzena být 
věrnou manželkou.
Představení zkoumá známý příběh Ody-
ssea z hlediska Penelope. Oživuje obvině-
ní dvanácti služebných, které Odysseus 
pověsil jako zrádce a hříšníky poté, co se 
vrátil do vlasti. Penelope se ale nedokáže 
smířit se smrtí svých milovaných služek. 
Retrospektivní jakoby výstava ukazuje ná-

hled Penelopiných nočních můr a snových 
obrázků na pozadí vizuálního uměleckého 
divadla beze slov a koncertu. Šibeniční hu-
mor, hraní a krajky doprovázejí různé for-
my ženské existence při hledání strategie 
přežití.
Představení je v cizím jazyce, podrobný 
program a anotace pro porozumění bu-
dou k dispozici.
Předprodej: infocentrum, recepce Muzea 
a na www.ckvb.cz.
Vstupenky: 150/100 Kč (plná cena/senio-
ři, studenti, ZTP, děti)
BALÍČEK WORKSHOP + PŘEDSTAVENÍ: 
200/180 Kč

23. 4. SOBOTA | 21:00 |
REVIVAL: QUEEN GO ON
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

28. 4. ČTVRTEK | 17:00 |
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ pro veřejnost
ZUŠ Blatná, sál

29. 4. PÁTEK
MEZINÁRODNÍ DEN TANCE: 
FLASHMOB
Nám. J. A. Komenského
16:15 | PREZENTACE TANEČNÍCH OBORŮ 
V BLATNÉ (ZUŠ, PREZIOSO) A TANGO S 
MARTINEM KOPECKÝM
17:00 | FLASHMOB – SPOLEČNÁ CHO-
REOGRAFIE
Jedna hudba, jedna choreografie a stovky 
či tisíce tanečníků, kteří ve stejný den a ve 
stejný okamžik vzdávají hold tanci! Nevá-
hejte a zapojte se i vy!
VEŘEJNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ CHOREO-
GRAFIE POD VEDENÍM VERONIKY LOU-
KOTOVÉ A HANY NOVOTNÉ | VELKÝ SÁL, 
KCAŽ BLATNÁ: SOBOTA 16. 4. | 10:00 | + 
|PÁTEK 22. 4. | 17:00 |

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

 

15. 4. PÁTEK | 20:00 |
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK
Komedie v původním znění | Česko 2016 
| 120 Kč

20. 4. STŘEDA | 19:00 |
NIKDY NEJSME SAMI
Drama v původním znění | Česko 2016 | 
145 min | Nevhodné mládeži do 15 let | 
110 Kč 

22. 4. PÁTEK | 20:00 |
GRIMSBY
Komedie v původním znění s titulky | Velká 
Británie 2016 | 82 min | Nevhodný mládeži 
do 15 let | 90 Kč 

24. 4. NEDĚLE | 15:00 |
ROBINSON CRUSOE: NA OSTROVĚ 
ZVÍŘÁTEK
Animovaný / Dobrodružný / Komedie v 
českém znění | Belgie / Francie 2016 | 90 
min | 100 Kč 

27. 4. STŘEDA | 19:00 |
RUDÝ KAPITÁN
Krimi / Thriller v českém znění |ČR, Polsko, 
Slovensko 2016 | Nevhodný mládeži do 12 
let | 120 Kč

29. 4. PÁTEK | 20:00 |
ANI VE SNU
Romantický v českém znění | Česko / Bul-
harsko / Slovensko 2016 | 79 min | Mládeži 
přístupné | 110 Kč 

SCHRÁNKA – od března nově umístěna 
před vchodem do knihovny. 
Máte nápad, jak vylepšit knihovnu? Máte 
typ na knihu, kterou v knihovně postrádá-
te? Jste příznivci naší knihovny? Je něco, 
co se Vám líbí či nelíbí? Rádi využijeme 
osobního sdělení, ale kdykoliv i v naší ne-
přítomnosti můžete v naší schránce zane-
chat své vzkazy, přání, připomínky, nápady 
či postřehy.

Dětské oddělení
KŘÍŽOVKY PRO DĚTI

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

Dospělé oddělení

19. 4. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME… a cvičíme

26. 4. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME … a učíme se luštit 
vše, co nás udržuje mladé

17. 4. NEDĚLE | 15:00 |
HOMEOPATIE
Velký sál, KCAŽ
Přednáška MUDr. Tomáše Lebenharta, au-
tora knih Svlékl jsem bílý plášť a Bez pláš-
tě, tentokrát na téma homeopatie. Vstup-
né 100/50 Kč (důchodci, ZTP, děti).

21. 4. ČTVRTEK | 17:00 | 
ATELIÉR: MALBA 
Suterén, KCAŽ 
Malba akrylovými barvami s výtvarnicí 
Lenkou Pálkovou. Zájemci ať se hlásí na 
tel: 603 395 160.

22. 4. PÁTEK | 19:00 |
KINOKAVÁRNA A OSOBNOSTI BLA-
TENSKA: MYŠLENÍ VODY
Kavárna, KCAŽ
Kinokavárna je tentokrát pořádaná v rámci 
projektu Osobnosti Blatenska, jehož téma-
tem je pro letošek VODA. Součástí večera 
bude nejen promítání dokumentárního 

 Akce

 Knihovna

 Kino

 Komunitní centrum

snímku Myšlení vody, ale také beseda se 
samotným režisérem filmu Tomášem 
Škrdlantem. 
Vstup volný.

27. 4. STŘEDA | 18:00 |
BESEDA: S KOLEM, KOLEM BAŤOVA 
KANÁLU A SLOVÁCKEM
Kavárna, KCAŽ
Přednáška Petra Vícha věnovaná cyklotu-
ristice. Vstup dobrovolný.

28. 4. ČTVRTEK | 18:00 | 
ATELIÉR: SOCHAŘSTVÍ 
Suterén, KCAŽ 
Ateliér se sochařkou Jitkou Křivancovou 
na téma – volná plastika. V případě zájmu 
se hlaste na: 603 395 160.

1. 4. – 30. 4. |OK – OTEVŘENÁ KA-
VÁRNA | VÝSTAVA PRACÍ DĚTÍ, 
KTERÉ TVOŘILY V LÉTĚ NA SÝPCE 
BLATNÁ

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

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 15:00 – 17:00 |
DRAMATICKÝ KROUŽEK 
Velká klubovna, KCAŽ

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
Kontakt: PhDr. Doležalová, tel. 724 046 
602 email:  info@manzelskaporadna-stra-
konice.cz

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

KAŽDÁ STŘEDA | NÁPRAVA ŘEČI 
Klubovna, KCAŽ
Sudé středy | 15:00 - 16:00 |
Kontakt: Mgr. Petra Tuháčková,  
tel.: 602303083
Liché středy | 14:00 - 16:00 |
Kontakt: Bc. Květa Zbíralová,  
tel. 606 655 713

KAŽDÝ ČTVRTEK | 09:00 |
DĚTSKÉ DÍLNIČKY
Kavárna, KCAŽ

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

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

12. 4. - 22. 5. | ÚT -NE | 10:00 - 17:00 |
13. ROČNÍK CYKLU PŘÍRODA BLA-
TENSKA - PROMĚNY
Na výstavě se můžete potěšit fantazií a 
uměním děvčat a kluků ze škol i školek, 
kteří zde představí svá výtvarná a fotogra-
fická díla společně s učiteli ZUŠ Blatná. 
Autorem výstavy je Svazek obcí Blatenska.

 Těšte se

8. 5. NEDĚLE | 13:00 – 20:00 |
JAZZDAY
U Labutě | Kalinovo náměstí | nádvoří zám-
ku
13:00 | slavnostní průvod s kolonou histo-
rických vozidel od Labutě k Sokolovně
Náměstí Kalinovo
13:30 | zahájení festivalu a připomenutí 
konce 2. sv. války | Vystoupení mažoretek 
PREZIOSO + H-Band - ZUŠ Blatná
Nádvoří zámku Blatná
14:30 | Veliký ZUŠ Band | České Budějovice
15:45 | Jazzové Trio | Roggwil, Švýcarsko
16:30 | Retro divadlo OREL Kasejovice – 
módní přehlídka ve stylu 40. let
18:00 | DAN BÁRTA & ROBERT BALZAR 
TRIO
Doprovodný program pro děti
Předprodej: infocentrum, recepce Muzea a 
na www.ckvb.cz.
Lístky: 200/150 Kč (plná cena/studenti, se-
nioři, ZTP), děti do 12 let zdarma

 Výstavy



Ročník 27 (37) Blatná 15. dubna 2016 Číslo 7 / strana 9

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

18. 4. PONDĚLÍ | od 18:00 |
MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK
Trasa nasvícených památek: Od nám. 
Míru dále po Masné, Na Příkopech a zpět 
na J. P. Koubka až ke staré Spořitelně
Kde v Blatné stál dům Jana Hály? Kde 
byla umístěna židovská škola a synago-
ga? Čemu se říkalo židovská čtvrť a kde 
se nacházely ony slavné „blatenské Be-
nátky“? Nejen na tyto otázky se budeme 
zaměřovat v letošním Mezinárodním dni 
památek. Odhalíme zaniklé domy, které 
stály pod obchodním domem Labuť a pod 
Lidlem. Znovuobnovíme vzhled města, jež 
nezměnilo svou podobu a parcelaci od 
středověku. Za pomocí digitální projekce 
připomeneme tvář zmizelé Blatné. Blat-
nou vás provede Mgr. Jiří Sekera. Sraz 
pro komentovanou prohlídku v 19:00 u 
Mariánského sloupu na nám. Míru.

23. 4. SOBOTA | BLATNÁ TANČÍ 
| 10:00 – 12:30 | TANEČNĚ-POHYBOVÝ 

WORKSHOP S JÚLII HADI
FitnessOne, Blatná
Tanečně-pohybový workshop s meziná-
rodně uznávanou tanečnicí Júlií Hadi vás 
zavede do světa pohybové divadla a tance. 
Workshop bude mít 15min pauzu, spor-
tovní oblečení s sebou.  Je nutné předem 
si rezervovat místo na tel.: 734 274 292, 
workshop je maximálně pro 20 účastní-
ků.
Cena za workshop: 100 Kč/2,5h

| 19:00 | KOMPÁNIA THEATRE STUDIO: 
PENELOPE RETROSPECTIVE – Etudy 
o přežití 12ti služek
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Představení v rámci Divadelního předplat-
né
Hudebně – pohybové experimentální di-
vadlo s živou hudbou na jevišti,  zabývající 
se tématem exilu, odchodu, samoty a žen-
skou strategií, jak v takové situaci přežít. 
Představení se inspiruje dílem Margaret 
Atwoodové – významné a současně nej-
více ceněné kanadské spisovatelky a bás-
nířky – Penelopiáda. Toto dílo je moderní 
adaptací mýtu o Odysseovi a jeho cestě z 
pohledu Penelopy, která je odsouzena být 
věrnou manželkou.
Představení zkoumá známý příběh Ody-
ssea z hlediska Penelope. Oživuje obvině-
ní dvanácti služebných, které Odysseus 
pověsil jako zrádce a hříšníky poté, co se 
vrátil do vlasti. Penelope se ale nedokáže 
smířit se smrtí svých milovaných služek. 
Retrospektivní jakoby výstava ukazuje ná-

hled Penelopiných nočních můr a snových 
obrázků na pozadí vizuálního uměleckého 
divadla beze slov a koncertu. Šibeniční hu-
mor, hraní a krajky doprovázejí různé for-
my ženské existence při hledání strategie 
přežití.
Představení je v cizím jazyce, podrobný 
program a anotace pro porozumění bu-
dou k dispozici.
Předprodej: infocentrum, recepce Muzea 
a na www.ckvb.cz.
Vstupenky: 150/100 Kč (plná cena/senio-
ři, studenti, ZTP, děti)
BALÍČEK WORKSHOP + PŘEDSTAVENÍ: 
200/180 Kč

23. 4. SOBOTA | 21:00 |
REVIVAL: QUEEN GO ON
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

28. 4. ČTVRTEK | 17:00 |
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ pro veřejnost
ZUŠ Blatná, sál

29. 4. PÁTEK
MEZINÁRODNÍ DEN TANCE: 
FLASHMOB
Nám. J. A. Komenského
16:15 | PREZENTACE TANEČNÍCH OBORŮ 
V BLATNÉ (ZUŠ, PREZIOSO) A TANGO S 
MARTINEM KOPECKÝM
17:00 | FLASHMOB – SPOLEČNÁ CHO-
REOGRAFIE
Jedna hudba, jedna choreografie a stovky 
či tisíce tanečníků, kteří ve stejný den a ve 
stejný okamžik vzdávají hold tanci! Nevá-
hejte a zapojte se i vy!
VEŘEJNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ CHOREO-
GRAFIE POD VEDENÍM VERONIKY LOU-
KOTOVÉ A HANY NOVOTNÉ | VELKÝ SÁL, 
KCAŽ BLATNÁ: SOBOTA 16. 4. | 10:00 | + 
|PÁTEK 22. 4. | 17:00 |

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

 

15. 4. PÁTEK | 20:00 |
JAK BÁSNÍCI ČEKAJÍ NA ZÁZRAK
Komedie v původním znění | Česko 2016 
| 120 Kč

20. 4. STŘEDA | 19:00 |
NIKDY NEJSME SAMI
Drama v původním znění | Česko 2016 | 
145 min | Nevhodné mládeži do 15 let | 
110 Kč 

22. 4. PÁTEK | 20:00 |
GRIMSBY
Komedie v původním znění s titulky | Velká 
Británie 2016 | 82 min | Nevhodný mládeži 
do 15 let | 90 Kč 

24. 4. NEDĚLE | 15:00 |
ROBINSON CRUSOE: NA OSTROVĚ 
ZVÍŘÁTEK
Animovaný / Dobrodružný / Komedie v 
českém znění | Belgie / Francie 2016 | 90 
min | 100 Kč 

27. 4. STŘEDA | 19:00 |
RUDÝ KAPITÁN
Krimi / Thriller v českém znění |ČR, Polsko, 
Slovensko 2016 | Nevhodný mládeži do 12 
let | 120 Kč

29. 4. PÁTEK | 20:00 |
ANI VE SNU
Romantický v českém znění | Česko / Bul-
harsko / Slovensko 2016 | 79 min | Mládeži 
přístupné | 110 Kč 

SCHRÁNKA – od března nově umístěna 
před vchodem do knihovny. 
Máte nápad, jak vylepšit knihovnu? Máte 
typ na knihu, kterou v knihovně postrádá-
te? Jste příznivci naší knihovny? Je něco, 
co se Vám líbí či nelíbí? Rádi využijeme 
osobního sdělení, ale kdykoliv i v naší ne-
přítomnosti můžete v naší schránce zane-
chat své vzkazy, přání, připomínky, nápady 
či postřehy.

Dětské oddělení
KŘÍŽOVKY PRO DĚTI

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

Dospělé oddělení

19. 4. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME… a cvičíme

26. 4. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME … a učíme se luštit 
vše, co nás udržuje mladé

17. 4. NEDĚLE | 15:00 |
HOMEOPATIE
Velký sál, KCAŽ
Přednáška MUDr. Tomáše Lebenharta, au-
tora knih Svlékl jsem bílý plášť a Bez pláš-
tě, tentokrát na téma homeopatie. Vstup-
né 100/50 Kč (důchodci, ZTP, děti).

21. 4. ČTVRTEK | 17:00 | 
ATELIÉR: MALBA 
Suterén, KCAŽ 
Malba akrylovými barvami s výtvarnicí 
Lenkou Pálkovou. Zájemci ať se hlásí na 
tel: 603 395 160.

22. 4. PÁTEK | 19:00 |
KINOKAVÁRNA A OSOBNOSTI BLA-
TENSKA: MYŠLENÍ VODY
Kavárna, KCAŽ
Kinokavárna je tentokrát pořádaná v rámci 
projektu Osobnosti Blatenska, jehož téma-
tem je pro letošek VODA. Součástí večera 
bude nejen promítání dokumentárního 

 Akce

 Knihovna

 Kino

 Komunitní centrum

snímku Myšlení vody, ale také beseda se 
samotným režisérem filmu Tomášem 
Škrdlantem. 
Vstup volný.

27. 4. STŘEDA | 18:00 |
BESEDA: S KOLEM, KOLEM BAŤOVA 
KANÁLU A SLOVÁCKEM
Kavárna, KCAŽ
Přednáška Petra Vícha věnovaná cyklotu-
ristice. Vstup dobrovolný.

28. 4. ČTVRTEK | 18:00 | 
ATELIÉR: SOCHAŘSTVÍ 
Suterén, KCAŽ 
Ateliér se sochařkou Jitkou Křivancovou 
na téma – volná plastika. V případě zájmu 
se hlaste na: 603 395 160.

1. 4. – 30. 4. |OK – OTEVŘENÁ KA-
VÁRNA | VÝSTAVA PRACÍ DĚTÍ, 
KTERÉ TVOŘILY V LÉTĚ NA SÝPCE 
BLATNÁ

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

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 15:00 – 17:00 |
DRAMATICKÝ KROUŽEK 
Velká klubovna, KCAŽ

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
Kontakt: PhDr. Doležalová, tel. 724 046 
602 email:  info@manzelskaporadna-stra-
konice.cz

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

KAŽDÁ STŘEDA | NÁPRAVA ŘEČI 
Klubovna, KCAŽ
Sudé středy | 15:00 - 16:00 |
Kontakt: Mgr. Petra Tuháčková,  
tel.: 602303083
Liché středy | 14:00 - 16:00 |
Kontakt: Bc. Květa Zbíralová,  
tel. 606 655 713

KAŽDÝ ČTVRTEK | 09:00 |
DĚTSKÉ DÍLNIČKY
Kavárna, KCAŽ

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

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

12. 4. - 22. 5. | ÚT -NE | 10:00 - 17:00 |
13. ROČNÍK CYKLU PŘÍRODA BLA-
TENSKA - PROMĚNY
Na výstavě se můžete potěšit fantazií a 
uměním děvčat a kluků ze škol i školek, 
kteří zde představí svá výtvarná a fotogra-
fická díla společně s učiteli ZUŠ Blatná. 
Autorem výstavy je Svazek obcí Blatenska.

 Těšte se

8. 5. NEDĚLE | 13:00 – 20:00 |
JAZZDAY
U Labutě | Kalinovo náměstí | nádvoří zám-
ku
13:00 | slavnostní průvod s kolonou histo-
rických vozidel od Labutě k Sokolovně
Náměstí Kalinovo
13:30 | zahájení festivalu a připomenutí 
konce 2. sv. války | Vystoupení mažoretek 
PREZIOSO + H-Band - ZUŠ Blatná
Nádvoří zámku Blatná
14:30 | Veliký ZUŠ Band | České Budějovice
15:45 | Jazzové Trio | Roggwil, Švýcarsko
16:30 | Retro divadlo OREL Kasejovice – 
módní přehlídka ve stylu 40. let
18:00 | DAN BÁRTA & ROBERT BALZAR 
TRIO
Doprovodný program pro děti
Předprodej: infocentrum, recepce Muzea a 
na www.ckvb.cz.
Lístky: 200/150 Kč (plná cena/studenti, se-
nioři, ZTP), děti do 12 let zdarma

 Výstavy
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NAŠE SLUŽBY PRO VÁS
Provádíme:

● ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, sedacích souprav, interiérů 
aut – mokrou i suchou cestou

● RENOVACI DŘEVĚNÝCH PODLAH – broušení, 
drátkování, voskování, pastování, lakování  
VŠE ZA PŘÍZNIVÉ CENY

Čistící stroje též k zapůjčení.

Objednávky na adrese: Petr Maňaska, Krátká 1174,
                     mobil 776 270 415

Vintage pointing hand

Městské muzeum žádá o pomoc 
lid Blatenský

Velevážení pánové, ctěné dámy a paní!
Nápomocni nám můžete býti při chystání výstavy letní s názvem „TEN UMÍ TO 
A JINÝ TOHLE“ aneb jak se živili lidé na Blatensku“. Výstava zobrazovati 

bude živnosti pradávné v čase 1. pol. století dvacátého.
Tímto bychom vás převelice prositi chtěli, zda-liž dobové fotografie či pohlednice 
zachycující krámky a obchůdky v ulicích města Blatná z toho období zapůjčiti nám 

můžete. Radost nám učiní i laskavé zapůjčení předmětů pojících se k živnosti - 
ševcovské, kupecké, pekařské, řeznické, krejčovské, klo-
boučnické, koželužské, tesařské, mydlářské a voskařské, 

pivovarnické, pohostinské, malířské a lakýrnické a i jiných.
Přinášeti k zapůjčení můžete do kanceláře Městského muzea Blatná do 2. května či 

nás kontaktujte telefonicky 605 061 161.
V uctivosti se poroučíme a předem za cennosti donesené děkujeme!

Letošní masopustní průvod ve Lnářích s teplým a studeným 
doktorem

Lnáře - V obci Lnáře se umí dobře bavit. Na všeobecně panující 
dobré náladě má podstatnou zásluhu zdejší Sokol, jehož činovníci 
organizují každoročně lampiónový průvod, tradiční pálení čarodějnic, 
Mikulášskou nadílku a spolu s dobrovolnými hasiči i „Dětský den“. 
Nadto sportovní organizace finančně přispívá i na dětský maškarní 
karneval. Sokol Lnáře stojí i  za  tou nejparádnější „hlínou“- maso-
pustním průvodem. Tuto „spící šípkovou Růženku“ vzkřísili sportovci 
v roce 2002 a na obnovenou premiéru lidové veselice se tehdy do-
stavilo 68 masek. Od té doby se účast na oblíbené veřejné akci stále 
drží okolo 50 „duší“. A skladba rozchechtaného kolektivu maškar je 
vždycky přenáramně pestrá a nápaditá.

Také letos se fan-
tazii meze nekladly. 
Mezi cca padesáti 
poutníky nechyběly 
masky a  garderóby 
Mexičanů, sněhulá-
ků, čmeláků, kůrov-
ců, husitů, pirátů, 
lentilek, pyšně si 
v průvodu vykračo-
vali i  kat, strašák 
do zelí a voják, vra-

cející se ze zahraniční mise. Kapitolu samu pro sebe představovali dva 
lékaři- jeden „teplý“ a druhý „studený“. Zřejmě do Lnář připutovali 
odněkud, kde dávají lišky dobrou noc, protože se jim nedoneslo nic 
o zrušení zdravotnických poplatků. A jali se je čile vybírat. Jestli na ně 
po skončení masopustních radovánek „vlítla“ česká lékařská komora, 
to už bylo riziko podnikání. 

Po obdržení povolení na volný pohyb po vesnici starostkou obce 
Stanislavou Maškovou se rozdovádění tatrmani vydali na obchůzku. 
„Nejdřív šlo o část, zvanou „Malá strana“ za mostem směrem k Za-
horčicům,“ nechal se slyšet předseda Sokola Lnáře a hybná páka 
kulturního dění v domácím prostředí Václav Krejčí, „Tam byly maškary 
zahrnuty tak bohatým občerstvením, které nešlo vůbec zmoci. Pře-
plněná břicha účastníků značně zpomalila přesun kolektivu na další 
stanoviště- Topič, ulici „U Mikuláše“, hotel „Na Panské“, novou zá-
stavbu a naše panelákové sídliště. Teprve úderem osmnácté hodiny 
unavený průvod doklopýtal tam, kde to všechno začalo- k hostinci 
„Přístav“. Pro příště by bylo asi dobré vyfasovat čelovky,“ pronesl 

na dané téma uštěpačně Václav Krejčí. V „Přístavu“ pak až do ran-
ních hodin probíhala družná zábava se vším, co k ní patří. A nejed-
nu maškaru určitě druhý den pěkně bolela hlava. „No ale do cíle 
dorazili všichni. Nikoho nezmohl alkohol natolik, že by se po cestě 
svalil do příkopu nebo doma do postele. A chceme moc poděkovat 
všem lnářským občanům za jejich pohostinnost a štědrost. Skuteč-
ně jsme vůbec nestrádali,“ podotýká první muž sportovního tělesa 
a masopustních průvodů. V minulosti se pro všeobecné obveselení 
neváhal při této příležitosti Václav Krejčí převléci za nevěstu a spolu 
se ženichem dámského původu u jednotlivých stavení protočit v kole 
hospodyňky a panímámy.

Letošní masopustní průvod nesestával jen z domácích. Jako ostatně 
obyčejně. Gastronomickou pouť napříč Lnářemi absolvovali i hosté 
ze Zahorčic, Tchořovic, Újezdce u Bělčic a dokonce i Zbůhu u Plzně. 
Co se týče převleků jednotlivců, většina z nich byla zhotovena doma 
v duchu hesla „Co dům dal“. Inu, není nad fištrón a fantazii českého 
človíčka.

Pro příští rok se uvažuje o přesunutí výchozí pozice do nedalekých 
Zahorčic, které ostatně spadají pod správu Obecního úřadu Lnáře. 
„Obávám se ale, že ne všem se podaří Zahorčice opustit,“ směje se 
Václav Krejčí, poukazujíc na tamní „alkoholové lázně“ v podobě ob-
čerstvovací stanice prostého vzhledu, ale honosného názvu „Alcron“.

Buď jak buď, důležité je, aby občané o příštím masopustu měli ještě 
důvod se smát. Naše vláda ruku v ruce s parlamentem dělají všechno 
pro to, aby lid obecný mezi sebou spíš rozeštvávali.

Vladimír Šavrda
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sport

Rodinný kolektiv 
hospody  

U ČILÁKA v Buzicích
pořádá v sobotu  

16. 4. 2016
na půdě svého šenku 

turnaj ve voleném mariáši

„MEMORIÁL VLADIMÍRA 
SAMCE A JIŘÍHO HIMLA“
První list bude vynesen 
přesně ve 12.00 hodin.

Mistři voleného mariáše 
se mohou těšit na řadu 
pěkných cen, vynikající 
občerstvení a příjemnou 

obsluhu.

Dům dětí a mládeže Blatná,  
Palackého 652 a Šipkařský klub ŠK 

Šneci Bělčice pořádají

TURNAJ pro děti
v klasických šipkách

v Domě dětí a mládeže v Blatné 
Kdy:     pátek 22. 4. 2016
Čas:     17.00 – 19.00hod

Informace: Hrát budeme na 4 ter-
čích. Uspořádání hry podle počtu hráčů. 

Startovné zdarma.
Přezůvky si vezměte s sebou.

Na vítěze čeká pěkný pohár.

„Střílí jako pánbůh 
s ledovým klidem 
ďábla,“
prohlašují o Václavu Kučerovi jeho kama-
rádi z kolektivu sportovních střelců.

Nedávno mu přibyl na krk sedmý křížek. 
Přesto ho ani nenapadlo začít uvažovat o tom, 
že by si obul teplé papuče, sedl k roztopené-
mu krbu a jako „správný důchodce“ sledoval, 
kde ho bolí a píchá. Sedmdesátiletý Václav 
Kučera ze Stráže u Mirotic je z jiného těsta. 
Stále akční, stále v pohybu, stále je ho všude 
plno. Zejména na sportovních střelnicích, kde 
výborně zúročuje dar od boha- ostříží zrak, 
pevnou ruku, železnou soustředěnost a pře-
devším obrovskou, nevyčerpatelnou lásku 
k  tomuto superhobby. „Střílí jako pánbůh 
s ledovým klidem ďábla“, prohlašují o něm 
jeho soukmenovci, rovněž načichlí střelným 
prachem.

Václav Ku -
čera závodně 
„žhav í  h lav -
ně“ už od  roku 
1972, tedy ne-
uvěřitelných 44 
let. „Prý jsem 
m o h l  p a t ř i t 
mezi střeleckou 
elitu, kdybych 
se už od  mládí 
věnoval „flintě“ 

na sto procent. Škoda!,“ mne si vousy mezi 
prsty stále čiperný penzista s  jiskrnýma 
očima. „Na  druhé straně- ne nadarmo se 
říká: „Všechna sláva, polní tráva“, dodává 
jedním dechem Václav Kučera, „Stál jsem 
na bedně, přitom hrála národní hymna. To 
všechno už mám za sebou / a také před se-
bou, ne ? /. Jenže za týden už je pak všechno 
jinak.“ Místo pěstování profesionální kariéry 
a postupu po zlatých schodech do síně TOP 
národního výkvětu Václav Kučera poctivě 
vrtal sondy, od roku 1993 oblékl dealerský ka-
bát a zajišťoval pokrývačské práce. Vyučil se 
opravářem zemědělských strojů, záhy „práskl 
do bot“ směr hlavní město. Tam v dresu pod-
niku „Projekta Praha“ sjel s kolegy všechny 
zbrojovky, zejména ty ležící na  Slovensku. 
Tvrdě dřel v lese, jedl „tvrdý chléb“ šoféra 
nákladního auta. Prostě poctivé práce se 
nikdy nebál a nikdy se jí nevyhýbal. Puška 
přišla na  řadu až po  šichtě. „Teď na  stará 
kolena pečuji o čtyři hektary lesa, který mi 
vrátili v restituci. Tam jsem úplně nejšťast-
nější a nejsvobodnější, tam si léčím duši, tam 
utíkám před trablemi a starostmi,“ vyznává 
se ze svých citů a  pocitů originál každým 
coulem, který je mimo další i nimrodem. „Už 

jako kluk jsem měl vřelý vztah k myslivosti. 
To jsem zdědil po svých předcích,“ upřesňuje 
Václav Kučera, který složil úspěšně myslivec-
ké zkoušky už roku 1964.

Ročně absolvuje „čarostřelec“ ze Stráže 
u Mirotic průměrně čtyřicet závodů ve spor-
tovní střelbě na asfaltové terče. Loni se jejich 
počet vyšplhal až na  55. „Dvaadvacetkrát 
jsem se probojoval do finále. Z toho vyšla na-
konec tři vítězství, pětkrát jsem bral stříbro 
a čtyřikrát bronz,“ bilancuje Václav Kučera 
velice plodnou sezónu.

Jisté je, že statný sedmdesátník patří 
mezi vlastence a patrioty. „Střílím většinou 
s puškami české výroby,“ zdvihá významně 
prst Václav Kučera, „V  „drápech“ jsem si 
potěžkal všechny dostupné flinty. Svou vůbec 
první zbraň jsem si koupil v  Písku. Tehdy 
ve zboží přišla jen jedna za cenu 2000 korun. 
Neváhal jsem a skočil po ní jako pes po špe-
ku. A  neprohloupil jsem - právě s  ní jsem 

vyhrál nejvíc závodů. Vůbec všechny české 
pušky, které jsem vystřídal, mě katapultovaly 
na bednu. Teď na podzim života jsem si udělal 
radost a za 80 000 korun pořídil exelentní 
„kočku“, vyrobenou v Americe. Ta je vhodná 
na všechny disciplíny. Mimochodem- abych 
na ni získal finance, ještě v důchodu jsem se 
na  rok odporoučel do  naší metropole, kde 
jsem si těch 80 000 korun vydělal.“

Podle odborného názoru Václava Kučery 
od  roku 1989 přibývá střelců, zato úroveň 
závodů klesá: „Marná sláva, za „komančů“ 
se na střelnicích podávaly lepší výkony. Teď 
se tam tlačí všelijaká zbohatlická rádobyelita, 
která se nás ,bardy, snaží ohromit drahou 
výstrojí. Ve finále to vypadá ale tak, že si tam 
nezkušení floutkové zámožných papínků vozí 
kanóny za 300 000 korun a výš, ale netrefí 
s nimi kolikrát ani vrata od stodoly.

(dokončení v příštím čísle)
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Program
Sokolské župní akademie
Sokolovna České Budějovice 17. 4. 2016 16:00

1 Can-Can	 Sokol	Tábor	 Eva	Roztočilová
	 moderní	gymnastika	se	stuhou

2 Cirkus -v říši šelem Sokol Blatná Hana Novotná
	 mažoretky

3 Koníčci	 Sokol	České	 Věra	Pázlerová
	 rodiče	a	děti	 Budějovice

4 Radio Active	 Sokol	Milevsko	 Jana	Plavcová
	 moderní	gymnastika	bez	náčiní

5 Krokodýlci	 Soko	lHluboká	 Jitka	Valentová
	 předškolní	děti

6 Skokani	 Sokol	Olešnice	 Josef	Buřič
	 švédská	bedna

7 Holduj tanci, pohybu	 Sokol	Lišov	 Jana	Nováčková
	 turistika	v	tělocvičně

8 Capoeira	 Sokol	České	 Alena	Janoušková
	 brazilské	bojové	 Budějovice	 Nikola	Kraus
	 umění

9 Hora Medura	 Sokol	Volyně	 Olga	Holoubková
	 izraelský	tanec

10 Colour Girls	 Sokol	Hluboká	 Jitka	Valentová
	 tanec	se	závojem	 	 Terk	Fojtlová

11 Hell’s Chearleadres	 Sokol	České	 Veronika	Prantlová
	 rychlá	akrobacie	 Budějovice

12 Gymnastická obruč	 Sokol	Milevsko	 Lenka	Řezbová
	 přenosná	hrazda	 	 Zuzana	Heráková

13 Člověče, nezlob se	 Sokol	Strakonice	 Věra	Hurychová
	 mladší	žactvo

14 Amazing Grace	 Sokol	Tábor	 Eva	Roztočilová
	 moderní	gymnastka	se	šátkem

15 Five Fellas	 Sokol	Písek	 Martin	Matura
	 silová	gymnastika

16 Generationstogether		 Župa	Jihočeská	 Andrea	Smolková
	 světová	gymnaestráda	Helsinky	2015

Obec Škvořetice zve srdečně širokou 
veřejnost na unikátní přednášku

ŽIVOT A PRÁCE
NA STARÉ ŠUMAVĚ

spojenou s promítáním

Datum konání 26. 4. 2016 od 18.00 hod.
Místo konání: Kulturní dům Škvořetice 

- malý sál

Po skončení besedy je možno zakoupit 
krásné knihy o šumavské historii.
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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

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky 
typu Tetra hnědá a Dominant ve  všech 
barvách. Stáří 14- 19 týdnů.

Cena 149-180,- Kč/ ks.

Prodej se uskuteční: 24. dubna, 22. květ-
na a 23. června 2016.
Blatná – restau. Na myslivně – 12.30  hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek 
- cena dle poptávky.

Informace: Po-Pá 9.00 – 16.00 hod.
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840 Pavlínka Cmuntová, 7 let.Pavel Pavlík, 7 let.
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 - 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

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

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

 
 
 

                                               
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 
 
 

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
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Přijte se podívat - těšíme se na Vaši návštěvu
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Provádím kompletní 
zemní a výkopové práce 
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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


 


  
 
 











 





SSTTAAVVEEBBNNIINNYY  
pod rybníkem Pustý 




 Nabídka: 
  stavební materiály  
  tónování barev  
  barvy Eternal, Het, Roko, JUB 
Otevřeno: Po – Pá  7:00 – 17:00 
                           So  7:00 – 12:00            
Tel:mobil:
Mail:
Web:


