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ČTRNÁCTIDENÍK
CENA 8 Kč

S novou kapelou a tradiční úrovní

Sokolové vybrali pro svúj devátý reprezentační ples novou kapelu,
tentokrát Fordance Orchestra z Českých Budějovic. I tato kapela
je opravdovým hudebním tělesem, které k tanci i poslechu zahrát
umí a účastníci z Blatné i odjinud (sokolské plesy jsou už známé
svou velmi dobrou úrovní) byli spokojeni. Celý ples hodně chválili
i členové orchestru, ve srovnání s jinými plesy (hrají po celou sezónu
každý týden nejméně jednou na různých místech) řadili sokolský ples
na přední místo. Oceňovali výkony tanečníků, ať už to byli očividně
zkušení borci, nebo se snaživě pokoušeli o kroky zasuté kdesi ještě
z dob tanečních, nebo odkoukané ze “StarDance”. Na přípravě se
podíleli jako vždy členové Sokola, ve velkém počtu mažoretky PREZIOSO i s rodiči, Blatenské mažoretky a taneční klub. Program oživila
roztomilá vystoupení malých mažoretek PREZIOSO a tanečníků
Dany Strnadové i mistrovská vystoupení větších oddílů mažoretek
a působivé Paso doble dívek z tanečního klubu.
Obrázky mluví za vše.

Děkujeme sponzorům, kteří přispěli k úspěchu plesu: BAK PÍSEK,
BYTEX – ZDENĚK PICHLÍK, BLATENSKÁ RYBA, DROGERIE DRNEK,
DROGERIE BLOVSKÝ, ELEKTRO EXPERT JANKOVSKÝ, ELEKTRO
NĚMCOVÁ – NĚMEC, GENERAL WELD s. r. o., ITALSKÁ MÓDA, KarBike SPORT PAVEL KARBAN, KOLÁČNÍCI Z CHLUMU, KOMERČNÍ
BANKA, KVĚTINY ŠOUREK, KAVÁRNA VIOLA, LEIFHEIT BLATNÁ,
LIDOVÉ ŘEMESLO FUČÍKOVÁ, LÉKÁRNA ARNIKA, MAKO Blatná
s.r.o., MAREK CHVÁTAL – Autodíly, MIKEŠ ZAHRADNÍ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKA, NÁŘADÍ BAMBÁSEK, PAPÍRNICTVÍ JELÍNKOVÁ,
PEKAŘSTVÍ VRÁNA, RESTAURACE SOKOLOVNA, RESTAURACE
PODATELNA, ROZMARÝNA HANA MAŇASKOVÁ, ŘEZNICTVÍ JANOTA, SPAR TVRDÝ, STAVEBNINY ALBÍN VESELÝ, STAVEBNINY POD
RYBNÍKEM PUSTÝ, SUNHILL BEST OF COTTON s.r.o. HORAŽĎOVICE, TESLA a.s. BLATNÁ, TEXTIL POD VĚŽÍ, TEXTIL U TEREZKY
J. P. KOUBKA, VÁCLAV ŠULC – PRODEJ VÍNA BEZDĚKOV, VÍNO
V KAPLANCE, ZDRAVÁ VÝŽIVA, ZVEREX MILOTOVÁ
B. Malinová

sokolský ples 2016
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 A k t u a l i t y
Blatenské listy
stále v barvě

uvidí ten, kdo si je otevře na webu.
Napište do vyhledávače Blatenské
listy a klepněte na odkaz http://blat.listy.
ch.sweb.cz/ (aktuální číslo) nebo na odkaz
http://www.ckvb.cz/blatenske-listy/, kde
je i archiv starších čísel.
A nemusíte čekat na výtisky, které
opouštějí tiskárnu v pátek a kolportéři
Vám je donesou během víkendu. Na webu
najdete Blatenské listy už od středy.
Hezké počtení
ZM
Základní škola J. A. Komenského v Blatné spolu se
Spolkem rodičů a přátel školy Vás srdečně zvou na

v pátek 18. 3. 2016 od 15 hodin
Program:
- kulturní vystoupení žáků 1. stupně

(v 15:15 žáci 2. tříd a v 15:45 žáci 4. tříd )

- ukázky zdobení velikonočních perníčků
- výroba velikonočních dekorací spojená s prodejem

Country bál
sobota 12. 3. 2016
místo konaní: KD Škvořetice
začátek: 20.00 hod.
hrají: TAMTY, Š-UMÍCI,
BG Sklep

vstupné: 80 Kč

BŘEZEN - ZA KAMNA VLEZEM
Tato velmi známá pranostika bude asi
v letošním roce pravdivá. Po mírné zimě nás
možná čeká ještě mnoho chladných dní. Ale
to už nám tolik nevadí, vždyť BŘEZEN je
nositelem JARA - prvního jarního dne a zlaté
sluneční paprsky, které sice ještě nemají
takovou sílu, nás a naši duši pohladí.
TRADICE LIDOVÝCH VELIKONOC - PŘÍCHOD JARA
V minulých listech jsme uvedli naši
prodejní dobu na měsíc březen, která
bude zveřejněna na vratech průjezdu
na tř. J. P. Koubka 3. Pro jednoduché
zapamatování uvádíme - od příští středy
až do Velikonoc nás zde najdete vždy
ve středu, v pátek (během dne) a v sobotu dopoledne. V týdnu před jarními
svátky zde budeme téměř denně.
POZOR ZMĚNA! V sobotu 19. března
však bude zavřeno -zúčastníme se Velikonočního jarmarku v Rožmitále, na který
Vás všechny srdečně zveme. Probíhá zde
v muzeu každoročně s velkým ohlasem.
(Trochu závistivě hledíme na malá města, kde se řemeslné jarní trhy rozběhly.
V Blatné se nám to bohužel dosud nepodařilo.) Tento den nahradíme prodejním
úterkem hned v následujícím týdnu.
Naši nabídku již znáte - od řehtaček
(v letošním roce malých, středních i těch velikých s klikou a nebude chybět ani trakař),
pomlázek, kraslic, píšťalek až k medovým
perníčkům. Co by taky byly Velikonoce bez
medového perníku? Opět jsme pro vás připravili kolekci, která vás potěší.
UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY ZASTÁNCE ZDRAVÉ VÝŽIVY A TEDY MEDVĚDÍHO ČESNEKU!
Bohužel se nám v letošním roce nepodařilo zajistit jarní sadbu tak jak jsme
v loňském roce slibovali. Ale nezoufejte,
nahradíme ji sadbou podzimní (pravděpodobně v měsíci září).
MILOVNÍCI LIDOVÝCH VÝROBKŮ PRO VÁS MÁME NOVINKU - STOLIČKU
„DOJAČKU“, na kterou jsme byli občas
dotazováni. (viz foto)

ABY VÁS BERÁNEK NEPOKAKAL
A když jsme u těch jarních novinek, musíme uvést ještě jednu novinku v našem jarním
prodeji. Pro velký úspěch paličkovaných
přívěšků „blatenská sluníčka“ jsme pro vás
připravili nové přívěšky v různých barevných
kombinacích ve tvaru kapky, které jsme nazvali KAPKAMI ŠTĚSTÍ. Mohou se stát malou
pozorností pro vaše blízké. (viz foto)

NEZAPOMEŇTE NA PŘÁNÍ
V nabídce paličkovaných motivů máme
také nová srdíčka jako přání, ptáčky a velikonoční vajíčka.
Z pohledů pak nenahraditelné velikonoční
pohledy ak. malíře Jana Hály.
Náš příspěvek ukončíme trochu optimističtější pranostikou než byla ta úvodní:
NA SVATÉHO BEDŘICHA(6. 3.) SLUNKO
TEPLEM ZADÝCHÁ.
www.lidove-remeslo.cz
Eva Fučíková, lidové řemeslo

Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ
NEMOHLA BÝT U NĚKTERÝCH
ČLÁNKŮ PROVEDENA JAZYKOVÁ
ÚPRAVA.
Redakce
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Z právy

z radnice
První sňatečné obřady
na radnici

Od 1. 1. 2016 je možné uzavřít manželství formou zjednodušeného
sňatečného obřadu v zasedací síni v budově radnice. Tato možnost
byla dne 26. 2. 2016 využita hned dvěma páry a po určitých obavách,
aby vše dobře dopadlo, musíme konstatovat, že obě svatby proběhly
ku spokojenosti nejen oddávající, kterou byla paní starostka Bc. Kateřina Malečková, a paní matrikářky, ale hlavně snoubenců/novomanželů. Po udělení souhlasu novomanželů Vám z prvního sňatečného
obřadu na radnici přikládáme fotografie pořízené panem Kortusem
z firmy MAKO BLATNÁ s.r.o. Dále pro informaci uvádíme, že uzavření
manželství v zasedací místnosti MěÚ nepodléhá správnímu poplatku
a je možné jej uzavřít vždy jeden pátek v měsíci dle zveřejněných
termínů na webových stránkách města a dle dohody s matrikářkou
paní Návratovou (tel.: 383 416 204).
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V minulém čísle Blatenských listů bylo otištěno připomenutí pro
majitele psů. Nyní Vám pro informaci předkládám celé znění Obecně
závazné vyhlášky města Blatná č. 8/2005.
Petr Vaněk
velitel strážníků MěPO

Obecně závazná vyhláška
č. 8/2005

O STANOVENÍ PRAVIDEL POHYBU PSŮ NA
VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ
Zastupitelstvo města Blatné se na svém zasedání dne 20.12.2005
usneslo vydat na základě § 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a § 24 odst. 2
zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhlášku).
Čl. 1
Obecná ustanovení
Tato vyhláška upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství na území města Blatné.
Čl. 2
Pravidla pro pohyb psů
1) Na veřejných prostranstvích se psi mohou pohybovat pouze na vodítku v doprovodu osoby.
2) Za dodržování stanovených pravidel pro pohyb psů odpovídají
držitelé psů.
3) Na pietních místech je pohyb psů zakázán.
4) Veřejné prostranství je vymezeno zvláštním zákonem1.
5) Pietní místa jsou vymezena zvláštním zákonem2
Čl. 3
Sankce
Porušení této vyhlášky lze u fyzických osob postihovat jako přestupek3, u právnických osob a fyzických osob, které jsou podnikateli
jako správní delikt4.
Čl. 4
Kontrolní činnost
Dohled nad dodržováním obecně závazné vyhlášky provádí městská policie.
Čl. 5
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem
následujícím po jejím vyhlášení.

Technické služby města Blatné s.r.o. budou ve 2. čtvrtletí 2016
realizovat na sídlišti v ulici Na Bílé husi a U Čertova kamene
rozšíření parkovacích míst po zrušených popelnicových boxech
a nová stání pro popelnicové kontejnery. Při této akci bude zároveň
proveden chodník v ul. U Čertova kamene. V termínu květen –
červen budou opatřeny novým povrchem ul. Javorová a část ulice
Na Blýskavkách po křižovatku s ul. Akátová. V této době bude
omezen provoz v těchto ulicích. Žádáme občany, kteří mají své rodinné domy (pozemky) v těchto ulicích, aby si prověřili funkčnost
svých přípojek, případně si vybudovali plánované nové přípojky
a to z důvodu, že po realizaci nových povrchů nebude do nového
krytu vozovky po dobu min. 10 let umožněn vstup. V současné
době je připraveno výběrové řízení na zhotovitele těchto akcí.
V případě dotazů volejte p. Blovský – 724 189 593, p. Chlanda – 724 848 544, nebo osobně na MěÚ Blatná, odbor majetku,
investic a rozvoje.

…........................................		
starosta města 		
Ing. Jiří Mikeš 		

..............................................
místostarosta měst
Josef Hospergr

Vyvěšeno: 30. 12. 2005
Sňato: 18. 1. 2006

Dle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, jsou
veřejným prostranstvím všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná
zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící
obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
2
Dle § 2 odst. 2 zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech, ve znění pozdějších
předpisů, je válečným hrobem pro účely tohoto zákona i pietní místo, kterým se
rozumí pamětní deska, pomník, památník nebo obdobný symbol připomínající
válečné události a oběti, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské
operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo oběti osob, které zahynuly
v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války.
3
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
4
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
1
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Změny v pravidlech silničního provozu Činnost TS Blatná – měsíc únor
Od 31.12.2015 a následně též od 20.02.2016 došlo v souvislosti
s novelizacemi zákona o silničním provozu k některým změnám
v pravidlech provozu na pozemních komunikacích. Jelikož není
v tomto článku prostor vyjmenovat úplně všechny novinky, dovolím
si připomenout alespoň ty nejdůležitější.
● Většina stávajících silnic pro motorová vozidla přešla od 31. 12.
2015 pod kategorie dálnice a je nově i tak označena. Na silnicích,
které jsou nadále či nově označeny jako silnice pro motorová vozidla (symbol osobního auta v modrém poli), platí nyní
rychlostí limit 110 km/hod., pokud není dopravním značením
stanoveno jinak (pro řidiče nákladních automobilů, stejně jako
v případě silnic pro motorová vozidla nebo dálnic v obci, zůstává
rychlostní limit 80 km/hod.). Užití rychlostní silnice není (na rozdíl
od dálnic) zpoplatněno, není-li dopravní značkou stanoveno jinak.
● Parkovací stání, vyznačené vodorovným dopravním značením,
nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat.
● Zřizují se některé nové dopravní značky, mezi nimi bych připomněl
vodorovnou dopravní značku „místo pro přecházení“, která vypadá podobně jako značka přejezd pro cyklisty, tj. jedná se o příčné
přerušované čáry, oproti přejezdu pro cyklisty jsou ovšem užší.
Chodec smí na takto označeném místě přecházet pouze tehdy,
jestliže nedonutí přijíždějící vozidla náhle změnit rychlost nebo
směr jízdy, řidič nesmí přecházejícího chodce ohrozit. Chodec
na takto vyznačeném místě tak získává určitou míru ochrany,
ovšem podstatně menší, nežli na přechodu pro chodce, kde jej
řidiči vozidel nesmí ohrozit ani omezit.
● Řidič nesmí ohrozit cyklistu přejíždějícího pozemní komunikaci
na přejezdu pro cyklisty (obdobná povinnost jako vůči chodci
přecházejícímu na vyznačeném místě pro přecházení). Cyklista
smí přejíždět vozovku jen tehdy, pokud nedonutí řidiče vozidel
k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.
● Řidič nesmí řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, zabraňující výhledu z místa řidiče vpřed, vzad
a do stran nebo vozidlo, na němž nebo jeho nákladu je led, který
by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních
komunikacích.
● Chodec pohybující se mimo obec po krajnici nebo okraji
vozovky, která není osvětlena veřejným osvětlením, musí
mít za snížené viditelnosti na sobě prvky z retroreflexního
materiálu, viditelné pro ostatní účastníky provozu.
● Policie bude mít možnost zadržet osvědčení o registraci vozidla
(tzv. malý technický průkaz), pokud zjistí při kontrole technického
stavu vozidla nebo jízdní soupravy nebezpečnou závadu ohrožující
bezpečnost provozu nebo nepříznivé působení na životní prostředí.			
Ing. Jan Valášek, vedoucí odboru dopravy

Zprávy
TS Blatná

Zemřelí – únor

Ředina Josef, nar. 1936, Bezdědovice, úmrtí 2. 2. 2016
Ondrejková Květuše, nar. 1937, Blatná, úmrtí 4. 2. 2016
Záhorský Bohumír, nar. 1950, Chlumy, úmrtí 2. 2. 2016
Loula Alois, nar. 1941, Blatná, úmrtí 6. 2. 2016
Lederbuch Jan, nar. 1946, Mladý Smolivec, úmrtí 7. 2. 2016
Vrbová Marie, nar. 1944, Třebohostice, úmrtí 14. 2. 2016
Pěčová Marie, nar. 1932, Chlum, úmrtí 19. 2. 2016
Cyprisová Jaroslava, nar. 1931, Blatná DPS, úmrtí 21. 2. 2016
Běhavý Václav, nar. 1926, Pole, úmrtí 23. 2. 2016
Sulková Blažena, nar. 1928, Tchořovice, úmrtí 27. 2. 2016
Huřťáková Marie, nar. 1926, Vrbno, úmrtí 28. 2. 2016
Souček Ladislav, nar. 1994, Mačkov Petra, úmrtí 27. 2. 2016

V měsíci únoru pokračovaly stavební práce na úseku opravy chodníků. Byla dokončena oprava části chodníku v ulici Riegrova před
areálem společnosti DURA Blatná (tato oprava navázala na práce
provedené v prosinci 2015, kdy byl opraven chodník před areálem
společnosti Vishay Blatná). I tato stavební akce spočívala v nahrazení
starých betonových dlaždic betonovou zámkovou dlažbou typu Klasiko. Oprava byla provedena opět v celkové délce cca 50 bm a šířce
2 bm. Dalšími pracemi na úseku údržby bylo provedení částečné výměny již nevyhovujícího dopravního značení včetně instalace nového
dopravního značení. Dále probíhaly práce na údržbě komunikací, zde
pak zejména čištění uličních vpustí.
Na úseku údržby veřejné zeleně probíhaly práce hlavně na kácení
a prořezu dřevin. Stromy byly pokáceny v Husových sadech a pod
kostelem u protipovodňového valu (cca 12 ks stromů). Kácení proběhlo z důvodu nevyhovujícího stavu dřevin. Prořez dřevin pak probíhal v ulici Riegrova, Böhmova
a nábřeží Husovo.
Poslední únorový den a začátek měsíce března bude zřejmě
v provádění prací na úseku
čištění města, respektive zimní
údržby.
Fotografie z prováděných
prací na opravě chodníku v ulici
Riegrova.

BLATENSKÁ KNIHOVNA JINAK….

Na podzim loňského roku proběhl první ročník soutěže Knihovna
jinak, který vyhlásil Svaz měst a obcí. Protože u nás je to opravdu
tak trochu jinak, než je tomu jinde, přihlásili jsme se do této soutěže
i my. Spolu s popisem našich aktivit a fotografií z knihovny jsme
se umístili na hezkém třetím místě.
Tak, jak je tomu jinde, i u nás se v poslední době knihovna stala
místem k příjemnému trávení volného času. Jsou to například pravidelná úterní setkávání Čteme, pleteme a …, které navštěvují
převážně seniorky, a při šálku čaje s jehlicemi v ruce si povídají nejen
o knihách. Dospělí mají možnost účastnit se literárních zájezdů,
pro malé čtenáře pořádáme tvůrčí dílničky, každoroční Velik noční
a Vánoční čtení, informační programy pro školy, pasování prvňáčků na čtenáře, připojujeme se také k již tradičním celostátním
akcím jako je Březen – měsíc čtenářů, Týden knihoven či Noc
s Andersenem.
Přesto je naše knihovna v něčem specifická. Od června 2014,
kdy došlo k její rekonstrukci, jsou půjčovny pro děti i dospělé propojené jedním centrálním pultem. Výhodou je nejen zvětšený prostor
o dřívější kanceláře a sklady, ale i rozšířený provoz pro obě oddělení
současně. Všichni čtenáři tak mají možnost procházet a vyhledávat
naprosto ve všech knihách našeho knihovního fondu. Knihovny jsou
místa s nemalými možnostmi. Věříme, že u nás je vedeme tím správným směrem, a že se naše blatenská knihovna stala vyhledávaným
místem nejen k půjčování knih, vyhledávání informací, ale že je také
příjemným místem, kam se každý čtenář vždycky rád vrátí.
za Městskou knihovnu J. Formánková
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Co by Vám řekl Černoch na kávě s CKVB, aniž byste se ho na to kdy ptali

Bylo nebylo, před necelými dvaceti sedmi
lety vtrhl do malebného a poklidného jihočeského městečka Černoch. V oněch časech
nastaly velké společenské a politické změny
a Černoch se záhy ocitl v centru dění. Šťoural
do kdečeho, všechno věděl, všechno znal,
každému vynadal. Hrál divadlo, psal noviny,
řídil odbor kultury, psal noviny, hrál divadlo,
hlídal po nocích teletník a všem radil, hrál divadlo, protestně stanoval na náměstí a všem
radil, hrál divadlo, včelařil a všem radil...
A Divadlo hrál až do smrti.
Pavel Černoch zemřel před 10 lety 17. ledna, v den, kdy se po světě slaví Narozeniny umění. Umění, kultura, společenský
život byly jeho vášní. Blatná byla jeho domovem. Kdyby žil, jistě by ani jednou nechyběl
na Kávě s CKVB. Jak by to asi vypadalo?
Černoch by si dal kávu. Turka. Dvě vrchovaté lžičky. Bez cukru. Nejlépe do toho
hrníčku, co měl minule, a vyčetl by vám, že
jste mu ho mezitím, co tu nebyl, umyli.
Černoch by na úvod navrhl, že chce jednat
v hospodě. Nebo kavárně. Prostě tam, kde
se může kouřit.
Černoch by ocenil, že blatenští radní,
i když na to nikdy nevypadali, byli dostatečně
chytří, že sjednotili knihovnu, odbor kultury,
kino a muzeum do jedné organizace. Připomněl by, že jsou ale dost pomalí, jelikož on
tento krok navrhoval už v roce 1991.
Černoch by zajásal nad tím, že bylo konečně postaveno městské kulturní centrum,
kde je sál, zkušebny, kavárna (ale škoda,
že se tam nesmí kouřit), klubovny, o které

také v devadesátých letech usiloval. Rozčílil
by se nad tím, jak neprakticky je centrum
vybaveno, zejména jeviště trojúhelníkového
půdorysu metr nad podlahou sálu a absence
úchytů na reflektory by ho asi, coby divadelníka, dostaly do varu.
Černoch by se bavil nad činností blatenských ochotníků. Pravděpodobně by s nimi
hrál, a ještě raději by je režíroval, i když by
o to třeba nijak zvlášť nestáli. A měl by ještě
nějaké svoje divadlo.

Foto z představení „Křest svatého Vladimíra“.

Černoch by se účastnil všech vernisáží
všech výstav, protože věděl, že to je nedílná
součást života intelektuála. Pokud by vystavovali jeho přátelé, donesl by jim na vernisáž
malý dárek (flašku medoviny vlastní výroby).
Neustále by šťoural do osazenstva muzea,
proč vystavuje umělce nad hrobem, ale nic
současného.
Černoch by se hlasitě a na oko i vážně
podivoval, proč je ředitelka kultury na mateřské, když on svou práci tehdy zvládal
i s batoletem v kanceláři.

Černoch by si dal další kafe a vyžádal by si
přestávku na cigaretu, případně by se rovnou
přesunul k oknu a vyžádal by si popelník.
Černoch by byl zaujat projektem blatenské sýpky coby kulturního centra, nicméně
jako starý lenoch by volal po přesunutí projektu do jiné budovy v centru města.
Černoch by byl pravidelným divákem filmového klubu, kinokavárny, kina pro seniory
i kina naslepo. Měl by nepřetržité připomínky
k dramaturgii všech těchto projektů a ptal by
se, proč tam chodí tak málo lidí.
Černoch by si nabral hromadu letáků propagujících kulturní akce v Blatné a nutil by
je lidem na náměstí, u Penny, po hospodách
i jinde jako ostřílený kamelot. Do této činnosti
by pravděpodobně zapojil i své rodinné příslušníky, a to i přes jejich protesty.
Černoch by měl radost, že Blatenské listy
stále vycházejí. Na každý článek by napsal
stejně dlouhý nebo ještě delší kritický komentář.
Na odchodu by Černoch poděkoval za kafe
a několikrát by vás upozornil, že mu ten
hrneček nemáte mýt, že přijde příště zas.
Ale možná, že by to bylo jinak. Turka by
pil, startek by se nevzdal, divadlo by hrál, ale
třeba by se v klidu procházel po městě, hrál
si s vnoučaty, staral se o včely a už se nám
všem jen tiše smál.
Černoch by nikdy neřekl nahlas, že má
Blatnou rád. Řekl by, že má rád jen kafe
a cigarety. Tak jako to říkal nám, svým potomkům. Věřili byste mu?
(Černoši)

Legiovlak zahájí svou
letošní pouť ve Strakonicích

15. března dorazí Legiovlak – legionářské muzeum na kolejích – na nádraží ve Strakonicích. Dvanáct historických vagonů
představí život a boj legionářů na Transsibiřské magistrále během první
světové války. Veřejnosti bude k dispozici zdarma do 20. března, a to každý
den od 8:00 do 18:00. Cílem Legiovlaku je připomenout legie, pro školní
kolektivy připraveny exkurze s výkladem, ty se mohou dopředu objednat
na e-mailu skoly@legiovlak.cz.
Více informacích o Legiovlaku a jeho cestě najdete na webu
www.legiovlak.cz.
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Eva Erban-Drucker

(26. 3. 1928 – 30. 1. 2016)
Na konci měsíce ledna zemřela v Kanadě
členka Židovské obce a rodačka z Blatné
Eva Erban-Drucker. Mnohým jistě není toto
jméno známo a sami přemýšlíme, jak bychom
ve zkratce vyjádřili obdiv a zároveň význam
této „plaché, tiché, štíhlé, hnědovlasé dívenky, hubeného obličeje, často s brýlemi,“
jak ji popsal Dimitrij Slonim.1 Ku pomoci by
nám mohly posloužit jiné nekrology nebo
biografie, avšak slova nás omezují ve vyjadřování emocí spjatých s válkou, které byly tak
čitelné z rozhovoru s paní Evou v roce 1997.
Začněme tedy od počátku rodiny Druckerů
v Blatné.
Tato rodina přišla z Kadova do Blatné
v roce 1890 a žila zde po čtyři generace.
Zikmund Drucker, dědeček Evy, kterého
někteří místní oslovovali „Mundy“,2 si založil
ve městě krám se střižným zbožím na třídě
J. P. Koubka čp. 8.3 Následně v roce 1926 jej
předal svému synovi Josefovi a jeho manželce
Josefíně, rodným jménem Steinerové. O dva
roky později se jim konečně poštěstilo a narodila se jim holčička, které dali jméno Eva.
Děti navštěvovaly měšťanskou školu v Blatné a každý čtvrtek chodily na náboženství
do místní synagogy. No, spíše to byla jedna
místnost v budově čp. 22 na třídě J. P. Koubka,
kterou naaranžovala paní Josefína Drucker.
Židovská obec v Blatné nebyla oproti ostatním příliš početná. S antisemitismem se děti
příliš nesetkávaly a bylo jim jedno, s kým si
hrají. Paní Eva vzpomíná pouze na jediný
incident ve škole, kdy jí chlapec rozbil nos
poté, co se na hodině náboženství doslechl,
že Židé ukřižovali Ježíše Krista, ale tomu se
vypravěčka pouze zasmála. My ovšem dnes
víme, že právě tyto a další projevy byly prvotními symptomy katastrofy lidské společnosti,
která se blížila.
Ještě roku 1938 i přes ohrožení od našeho
západního souseda zažívala rodina Druckerů
chvíle radosti, neboť se jim narodila druhá
dcera Hana. V samotné Blatné byly spíše
vlastenecké než protižidovské nálady. Nikdo
netušil, jak se vše zvrtne do jednoho roku.
Naděje existovala, i když bylo Čechoslovákům zabráno pohraničí, avšak první otřes
přišel ihned v roce 1939. Nejprve 1. září přišlo do města gestapo, které zatklo a odvedlo
všechny vedoucí osobnosti z Blatné, mezi
nimiž byl i žid Emil Kohn, který zemřel v Buchenwaldu 13. září. Do obchodů byli nasazeni
„Treuhänder“ (vnucení pověřenci), a tak
si Druckerové ukryli některé své cennosti
u sousedů. Celá rodina byla přestěhována
do menšího bytu o dvou pokojích. Odtud
je protektorátní správa chtěla také vyhnat
a nastěhovat sem jinou blatenskou rodinu,
avšak stále existovala sousedská solidarita,
a tak se dvě rodiny vešly společně do jednoho
domku. Vše se zhoršilo teprve s nařízením
z 1. 10. 1941 nosit hvězdu a se zákazem
chodit do školy, do divadla, kina a vůbec se
účastnit veřejného života. Lidé se báli bavit
s židy na veřejnosti, neboť by je mohl někdo
udat, přesto i zde se objevují věrní sousedé
1
Slonim, Dimitrij: K historii Židů v jihočeské Blatné a okolí.
Blatná: Městské muzeum Blatná 2003, s. 65. ISBN 802392653-5.
2
Tamtéž, s. 85.
3
Malý domek stál mezi domem čp. 100 a 99. Dnes je tato
parcela součástí hotelu Beránek.
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(Hálovi, Šulcovi, Boučkovi ad.), kteří alespoň
málem mírnili utrpení židů.
Jakoby separace židovské komunity
nestačila, byly jim zabaveny jejich majetky
a mladí muži byli posláni k Henry Henleinovi4 v České Lípě nebo do lesa na práci. Josef
Drucker se také zapojil, avšak práce byla
na něj těžká, a tak toho nechal ze zdravotních
důvodů. Při pochodu Hitlerjugend Blatnou
čelili židé fyzickým útokům na své domy a ani
smrt neotálela. Již v roce 1942 zemřela v Buchenwaldu sestra Josefa Druckera z Prahy
a brzy měla přijít řada i na blatenské Druckery. V listopadu 1942 přišel rodině příkaz

Nakonec však i ona podlehla, neboť tušila,
že nejedou na lepší místo. Své dceři řekla:
„Přicházejí těžké časy a nemůžeme utéct.“5
Do Terezína dorazili v noci a ihned byli
rozděleni na muže a ženy. Stejně jako v Klatovech nebyly v místnosti postele, a tak spali
přímo na zemi. Krátce po příjezdu zemřela
babička Berta Steinerová. Eva onemocněla
a dostala se na dva měsíce do nemocnice.
Během té doby zemřel dědeček Drucker.
Do Terezína byli umístěni mnozí vzdělanci
a umělci, a proto bylo možné i nadále se
vzdělávat. Za nemocnou Evou přišla do nemocnice jakási dívka, aby ji tam doučovala.
Problém byl s prací pro vězněné
židy, neboť město, ve kterém
obyčejně žilo 7000 lidí, nyní
hostilo cca 50 000 obyvatel. Lidé
byli všude a spali, kde se dalo.
Pevnostní komplex usnadňoval
kontrolu obyvatel, takže stačilo
mít stráže mimo opevnění. Uvnitř
byly omezené dávky léků, především aspirin, a jídla. Podle popisů
Evy Erban-Drucker dostávali ráno
kávu, v poledne řídkou polévku,
podobnou zelené vodě, a guláš
Josefina Steiner-Drucker, Hana Drucker, Josef Drucker. s bramborem a večer chleba. Tehdy
ještě netušila, že může být i horší
na 26. 11. 1942 k transportu do Terezína.
tábor. Maminka Drucker onemocněla tyfem
Josef Drucker se naposledy šel rozloučit se
a byla umístěna do nemocnice. Čtyřletá
sousedem Vladimírem Šulcem se slovy: „Pro
Hana zůstala pouze s Evou, a proto ji umístili
nás Židy je již všechno pozdě.“ Nejprve je
do školky. Poslední rána pro většinu rodiny
odvezli do Klatov, kde od nich příslušníci SS
přišla v prosinci 1943, kdy jim přišel rozkaz
a gestapa sbírali zlato a stříbro. Čtrnáctiletá
k transportu do Polska do vyhlazovacího
Eva si toho tolik nevšímala a ve volné chvíli
tábora Auschwitz6 datovaný na 15. téhož
hledala kamarády mezi transportovanými
měsíce.
(dokončení v příštím čísle).
židy. Maminka ji nabádala, aby s nikým cizím
nemluvila, aby náhodou nic neprozradila.
5
Řádky v uvozovkách a psány v kurzívě jsou přepisy
Tehdy se jí dařilo zakrývat svou depresi
výpovědi Evy Erban-Drucker z roku 1997.
z bezvýchodné situace před svými dětmi.
6
4

Jméno přepsáno z odposlechu.

Dnes je tábor znám také podle polského městečka
Oswiecim (čteme Osvětim).

JARNÍ POZVÁNKA DO SOU BLATNÁ
Zveme všechny zájemce na zajímavé akce, které připravujeme nejen pro naše
žáky, ale i pro žáky ostatních škol a všechny zájemce z řad veřejnosti:
20. dubna 2016 - Jízda zručnosti traktorem s přívěsem
Oblastní kolo soutěže určené pro žáky zemědělských škol a učilišť, kteří získávají řidičský průkaz
skupiny T. Letos pořádáme již 15. ročník této atraktivní soutěže. Tradičním spolupořadatelem
a sponzorem je Agrozet České Budějovice.
Místo konání – areál Středního odborného učiliště, Blatná, U Sladovny 671 od 9:00 hodin

26. dubna 2016 – Den moderní techniky

Tento den u nás představíme firmy, se kterými naše škola spolupracuje. Uvidíte výstavu traktorů
VALTRA a komunální techniky KUBOTA (Liva Předslavice), ukázky nejnovějších zařízení a metod
v oboru svařování (Esab), profesionální ruční elektrické nářadí (BP Service), prezentaci firem Dura,
Vishay, Faurecia a mnohé další. Svoji účast přislíbili i účastníci letošního Rallye Dakar jezdec Martin
Macík s kamionem LIAZ a fotograf Petr Lusk s TOYOTOU.
Místo konání – areál Středního odborného učiliště, Blatná, U Sladovny 671 od 9:00 hodin

19. května 2016 – Májový běh

Opět už tradiční akce zaměřená na podporu sportovních aktivit žáků všech blatenských škol od mateřských až po střední. Přijďte podpořit běžce na letní stadion TJ Blatná, začátek od 9:00 hodin.
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Úspěšní absolventi SOŠ Blatná
Martin Jakš
Martin Jakš maturoval na naší škole v roce 2013 v oboru Elektronické počítače. Během studia patřil mezi zvídavé a komunikativní studenty. Byl mimořádně aktivní v mezinárodních projektech eTwinning a Comenius,
točil filmy a reportáže o životě ve škole, o Blatné, o České republice a také hodně
cestoval. Projektům věnoval opravdu hodně volného času. Vypadalo to, že ho láká
studium v zahraničí. Život ho ale zanesl někam úplně jinam. Zůstal věrný svému
oboru a za pár let dosáhl v oblasti IT (Informační technologie) vynikajících úspěchů.
Martine, jak vzpomínáš na svá studia
v SOŠ Blatná? Jak tě škola odborně připravila pro praxi?
Dobrý den, Marie, na svá studia na SOŠ
Blatná vzpomínám velice rád - škola mi dala
potřebné základy znalostí, které jsem využil
hned v prvním zaměstnání. Pracoval jako
externí IT správce sítě a měl jsem na starost
několik počítačů, tabletů, tiskáren a jeden
server – zde jsem využil zejména znalosti
z předmětů Operační systémy a Počítačové
sítě.
Co pro tebe znamenaly mezinárodní projekty Comenius, v nichž jsi byl několik
let zapojen?
Velice mnoho – popravdě to byla nejhezčí
doba na škole – mohl jsem se zde rozvíjet
v angličtině a také ve svých koníčcích – focení, natáčení a editování - a hlavně jsem mohl
vycestovat do Polska a Turecka, kde jsem
poznal spoustu přátel, s nimiž se setkávám
i osobně dodnes.
Po maturitě jsi byl přijat na vysokou
školu. Jak to dopadlo?
Na VŠ jsem byl jeden semestr a vůbec
jsem z toho nebyl nadšený. Jednalo se o soukromou vysokou školu, kde se mělo vyučovat
zejména IT – ale šlo vlastně o pravý opak.
Vyučovala se tam převážně jen ekonomie

a profesor na IT předměty nám řekl, že jsme
jeho první ročník a že neví, co nás bude učit.
Proto jsem se nakonec rozhodl věnovat více
zaměstnání a řekl jsem si, že na VŠ půjdu, až
to bude vyžadovat můj kariérní posun.
Jaké byly tvé začátky v práci?
V roce 2014 jsem nastoupil do pojišťovny
Generali v Praze na pozici externista IT
Aplikační podpory a Helpdesk - v jednu
dobu jsem pracoval ve třech pracích zároveň,
z čehož dvě se týkaly IT. V Generali jsem měl
na starost pouze softwarové problémy a víceméně jen okrajově, každopádně to byla má
první práce, kde jsem se setkal s ticketovacím systémem a s několika levely IT podpory.
Zhruba po půl roce jsem se ale chtěl více
zdokonalovat i v hardware a více v software.
Také jsem chtěl pracovat na hlavní pracovní
poměr, což mi Generali nemohla zajistit,
a tak jsem přešel do firmy Coca-Cola Hellenic
Bottling Company (CCHBC) v Praze.
Byla to další výzva, jak se dále rozvíjet?
Ano. Do CCHBC jsem nastoupil v listopadu 2014 na pozici IT Service Desk, kde
jsem měl spolu s týmem na starosti veškeré
HW a SW problémy uživatelů. Postupem
času jsem se dostal k projektům Tv-On-The-Go, releasu nové interní aplikace na iPady
pro obchodní zástupce, vedení SAP releasu
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na Warehouse zařízení (hromadná instalace
aplikace na skladové zařízení – MC9190,
VC5090, CV30 a MC75) a jiným projektům.
Nyní působím na pozici IT Specialista, kde
zaučuji nové „ajťáky“ a mám více na starosti
Warehouse zařízení, iPady, Callcentrum a IT
projekty CCHBC.
Jaké máš koníčky?
Mezi mé koníčky patří cestování, kolo,
hudba, filmy, počítačové ps4 hry, focení,
natáčení filmů, bowling a podobně.
Používáš ve své profesi také cizí jazyky?
V mé profesi je nutnost umět anglicky
– někdy mi přijde, že mluvím spíše anglicky než česky. Teď docela lituji, že jsem se
neučil na škole i němčinu, docela by se mi
nyní hodila.
Jaké máš plány do budoucna? Vzděláváš
se dále?
Rád bych se v blízké době posunul na pozici IT Team leadera. Co se týče vzdělávání,
tak získávám zkušenosti každým dnem
v práci – v CCHBC se neustále implementují
nové věci a procesy a snažíme se, aby byly
co nejvíce „user-friendly“.
Děkuji za rozhovor.
Martina Jakše se ptala Marie Švehlová
Webové stránky SOŠ Blatná: www.blek.cz

Martin se svou tureckou kamarádkou Zehrou.

Jarní soustředění rybářských kroužků – Blatná 2016
Se uskutečnilo v DDM Blatná
13. - 14. 2. 2016. Mladí rybáři
za svého putování povodím
Závišínského
potoka a seznamováním s rybářským revírem Lomnice
2, prověřovali
také své znalosti v soutěžích
s přírodovědnou
a rybářskou tématikou. Druhý
den patřil již
tradičně výlovu
sádky na sádkách MO ČRS

Blatná s určováním ryb a samozřejmě s táborákem a špe-

káčkama, jak to k pořádnému
výlovu patří.
Nejlepší místo
v soutěžích obsadil Péťa Dušek
a nejlepším lovcem byl vyhlášen
Lukáš Samec.
Do nového rybářského roku
přeji všem hodně rybářských
úspěchů a hodně pěkných zážitků v přírodě
a u vody.
Marcela Šebková,
MO ČRS Blatná
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 K u l t u r n í k a l e n d á ř
Akce
5. 3. SOBOTA | 20:00 |
FUNKCE ŠROUBU

PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

6. 3. NEDĚLE | 15:00 |

Předprodej: infocentrum, recepce Městského muzea, www.ckvb.cz
Vstupenky:
1.-10. řada – 300/250 Kč (plná cena/studenti, děti, senioři, ZTP)
11.-20. řada – 250/200 Kč (plná cena/studenti, děti, senioři, ZTP)

Divadlo Koňmo
Starý palác, zámek Blatná
Takřka klasická česká pohádka s lakotnou mlynářkou, přitroublým mlynářem,
hodnou Bětuškou, mazaným vodníkem a
opravdovým čertem, ve které se mlýnské
kolo možná zatočí, a dá-li bůh, dobro nad
zlem opět nečekaně zvítězí.

ZŠ J. A. Komenského
Cvičná kuchyňka

9. 3. STŘEDA | 19:00 |

LOBKOWICZ TRIO: Lukáš Klánský
(klavír), Jan Mráček (housle) Ivan
Vokáč (violoncello)

Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

16. 3. STŘEDA | 19:00 |

DIVADLO V CELETNÉ, SPOLEK
KAŠPAR: RŮŽE PRO ALGERNON

Představení v rámci Divadelního předplatné
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Tragikomický příběh dementního muže,
který chce být chytrý. Nejúspěšnější inscenace spolku Kašpar.
„Fascinující herecký výkon Jana Potměšila
v tragickém příběhu mentálně postiženého mladíka Charlieho, jenž se po operaci
stane géniem, aby se později proti své vůli
stal opět tím, kým byl na začátku. Jan Potměšil obdařil Charlieho bezmeznou vírou
v lepší budoucnost, vírou v sama sebe…“
(zdroj: Recenze.cz)
Autor: Daniel Keyes / Režie: Jakub Špalek
Hrají: Jan Potměšil, Barbara Lukešová, Petr Lněnička/Jakub Špalek, Lukáš
Jůza/Míla Tichý

KINO (NEJEN) PRO SENIORY | KAŽDÝ 1.
ČTVRTEK V MĚSÍCI | 14:00 | 20Kč |

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. Projekce 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.

KURZ ZDRAVÉHO VEG(ETARI)ÁNSKÉHO VAŘENÍ – bezlepkový speciál

KŘEČOVÝ ŽÍLY

Kino

KINO NASLEPO | KAŽDÝ 1. PÁTEK
V MĚSÍCI | 20:00 | 30Kč

7. 3. PONDĚLÍ | 18:00 |

12. 3. SOBOTA | 21:00 |

Vstupenky:
200/150 Kč (plná cena/studenti, děti, senioři, ZTP) – k sezení
100 Kč – ke stání
Svoz zajištěn. Odjezd autobusu od ubytovny Tesly v 16:00 a v 16:30

Kino (nejen) pro seniory je určeno především 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.

NEDĚLNÍ POHÁDKY NA ZÁMKU
VODNICKÁ POHÁDKA

Koncert KPH
Starý palác, zámek Blatná
Všichni členové tria jsou uznávaní sólisté a
komorní hráči. Díky své souhře, přesvědčivé interpretaci, precizní technické úrovni a
vytříbené intonaci si získávají uznání publika i odborné veřejnosti, a to jak v tuzemsku, tak i na mezinárodní scéně.
Předprodej: infocentrum, recepce Muzea a
na www.ckvb.cz.
Vstupenky: 120/80 Kč, děti ZUŠ – 20 Kč.
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4. 3. PÁTEK | 20:00 |
19. 3. SOBOTA | 20:00 |

ZOUVÁCI BOŽÍ | 19 let Hospody U
Datla
Hospoda U Datla

20. 3. NEDĚLE | 15:00 |

NEDĚLNÍ POHÁDKY NA ZÁMKU
ČESKÝ HONZA
Divadlo Lokvar
Starý palác, zámek Blatná

20. 3. NEDĚLE | 17:00 |

EVROPSKÉ STABAT MATER: VIVALDI-BOCCHERINI-ZELENKA-ROSSINI
-BODOROVÁ-DVOŘÁK

Velikonoční koncert
Kostel svatého Jana Křtitele, Paštiky
Stabat Mater je považována za jednu ze
sedmi největších latinských sekvencí všech
dob, kterou zhudebnilo více než 600 skladatelů.
Evropské Stabat Mater je projekt, který
klasickou hudební formu naplňuje hudbou
evropských autorů. Každá část této hudební formy je od jiného autora, čímž se vytváří
pomyslné hudební přátelství jako symbol,
který má v současné napjaté situaci v Evropě aktuální význam a chce ukázat cestu
vzájemného přátelství a porozumění.
Účinkují: Eva Garajová (zpěv), Jiří Emmer
(varhany) a Písecký komorní orchestr.
Dirigent: Oldřich Vlček.
Předprodej: infocentrum, recepce Městského muzea, www.ckvb.cz

KINO NASLEPO - Čs. film po roce 1989

9. 3. STŘEDA | 19:00 |

PROJEKT 100: 8 1/2

Drama / Fantasy v původním znění s titulky |Itálie, Francie 1963 | 138min | Nevhodný
mládeži do 12 let | Režie: Federico Fellini
| 80 Kč

11. 3. PÁTEK | 20:00 |
POLEDNICE

Horor v českém znění | ČR 2016 | 90 min |
Nevhodný mládeži do 12 let | 130 Kč

13. 3. NEDĚLE | 15:00 |

ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT

Animovaný / Dobrodružný v českém znění
| USA 2016 | Mládeži přístupný | 130 Kč

16. 3. STŘEDA | 19:00 |
RUDÝ KAPITÁN

Krimi / Thriller v českém znění |ČR, Polsko,
Slovensko 2016 | Nevhodný mládeži do 12
let | 120 Kč

18. 3. PÁTEK | 20:00 |
DVOJNÍCI

Komedie v českém znění | ČR 2016 | Mládeži přístupný | 120 Kč

Knihovna
BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY

Po celý měsíc REGISTRACE NOVÝCH ČTENÁŘŮ NA ROK ZDARMA a AMNESTIE
UPOMÍNEK pro zapomnětlivé čtenáře.
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SCHRÁNKA

Od března nově umístěna před vchodem
do knihovny.
Máte nápad, jak vylepšit knihovnu? Máte
typ na knihu, kterou v knihovně postrádáte? Jste příznivci naší knihovny? Je něco,
co se Vám líbí či nelíbí? Rádi využijeme
osobního sdělení, ale kdykoliv i v naší nepřítomnosti můžete v naší schránce zanechat své vzkazy, přání, připomínky, nápady
či postřehy.

Dětské oddělení
KŘÍŽOVKY PRO DĚTI

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

25. 3. PÁTEK | 14:00 – 16:00 |

VELIKONOČNÍ ČTENÍ aneb Za dveřmi jsou Velikonoce

Výroba a malování papírových vajíček, spojeno s povídáním a kvízem o Velikonocích.

1. 4. PÁTEK | NOCOVÁNÍ
S ANDERSENEM

Od 23. 3. se mohou děti ve věku 6 – 10 let
přihlásit na pohádkové nocování v knihovně. Počet míst je omezen. Přihlášky naleznete v knihovně.

Dospělé oddělení

1. 3. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |

ČTEME, PLETEME … a povídáme si o
všem, co nás zajímá a baví

8. 3. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |

ČTEME, PLETEME … a slavíme svátek

žen

15. 3. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |

ČTEME, PLETEME… a připravujeme ve-

likonoční dekorace

22. 3. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |

ČTEME, PLETEME… a vyměňujeme si
velikonoční recepty

29. 3. ÚTERÝ | 8:00 |

ČTEME, PLETEME… a jedeme na zájezd

29. 3. ÚTERÝ | 8:00 |

KNIHOVNICKÝ ZÁJEZD – PÍSECKO

Odjezd v 8:00 od ubytovny Tesly. Předpokládaný příjezd je okolo 17:00.
Návštěva města Písku a okolí. Cena zájezdu včetně dopravy a vstupu 200 Kč.
Informace a přihlášky najdete v Městské
knihovně.

Komunitní centrum
ZVEME K NÁVŠTĚVĚ NOVĚ OTEVŘENÉ KAVÁRNY 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.

4. 3. PÁTEK | 18:00 |

BESEDA: JAK ÚSPĚŠNĚ
(NE)STÁRNOUT

Blatná 4. března 2016
Kavárna, KCAŽ
Zveme vás na setkání s režisérkou a spisovatelkou Olgou Struskovou, autorkou knihy „Jak úspěšně (ne)stárnout aneb sexy až
do hrobu“. V knize najdete autentické rozhovory s 25ti ženami, které vrásky neřeší,
stáří se nebojí a statečně mu odolávají.
Hostem pořadu bude paní baronka Jana
Germenis-Hildprandtová, spolumajitelka zámku Blatná a také jedna ze zpovídaných žen v knížce Olgy Struskové.
Vstupné: 50/30 Kč.

10. 3. ČTVRTEK | 18:00 |
ATELIÉR: LINORYT

Suterén, KCAŽ
Tvorba barevného linorytu s Verčou Teskovou. V případě zájmu se hlaste na: 603
395 160.

15. 3. ÚTERÝ | 10:00 |

LAKTAČNÍ PORADNA

Kavárna, KCAŽ
Poradna a informace nejen pro kojící
maminky - příprava na kojení, řešení nejčastějších otázek, kontaktní rodičovství.
Vstupné 50 Kč.

17. 3. ČTVRTEK | 18:00 |

ATELIÉR: ŠPERKOVÁNÍ

Suterén, KCAŽ
Šitý šperk s lektorkou Monikou Šourkovou.
Zájemci ať se hlásí na tel: 603 395 160.

20. 3. NEDĚLE | 16:00 |

PŘEDNÁŠKA: FENG SHUI

Kavárna, KCAŽ
Feng Shui znamenalo ve staré Číně umění
udržovat ve správné rovnováze vodu (shui)
a vítr (feng). Feng Shui umožňuje nastolit
harmonii energií, zlepšit naši životní situaci, zdraví a mezilidské vztahy.
Do tajů starého čínského umění vás zasvětí Iveta Stupková.
Vstupné: 80/50 Kč.

1. – 31. 3. |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 naleznete na www.ckvb.cz.

JAZYKOVÉ KONVERZACE
Klubovna
Středa
Čtvrtek
Pátek

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

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

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 17:00 – 18:00 |
TRÉNINK PAMĚTI 55+

Klubovna, KCAŽ
V případě zájmu se hlaste na tel: 603 395
160
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PO – ÚT | 8:00 – 15:00 |
STŘEDY | 8:00-12:00 |
SKS TRICYKL – SOCIÁLNÍ
PORADENSTVÍ
Malá klubovna, KCAŽ

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 11:00 – 19:00 |
PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ, MEZILIDSKÉ VZTAHY,
PSYCHOSOCIÁLNÍ, PRACOVNĚPROFESNÍ OBLAST A OSOBNOSTNÍ
ROZVOJ, o.p.s.

Klubovna, KCAŽ
Kontakt: PhDr. Doležalová, tel. 724 046
602 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 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 | 9:00 |
DĚTSKÉ DÍLNIČKY
Kavárna, KCAŽ

KAŽDÝ LICHÝ PÁTEK | 15:00 - 16:00 |
PŘEDŠKOLÁČEK

Malá klubovna, KCAŽ
Kontakt: Mgr. Petra Tuháčková, tel. 602
303 083.

Výstavy
16. 2. – 3. 4. | ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
LUBOŠ VINŠ A VÁCLAV MALINA:
ÚTĚKY DO KRAJINY

Městské muzeum Blatná
Básník a malíř ... a jejich společné dílo Útěky do krajiny. Výstava obrazů Václava
Maliny doprovázející básně Luboše Vinše
je vzpomínkou na předčasně zemřelého
blatenského básníka.

Doprovodný program k výstavě:

19. 3. SOBOTA | 14:00 |

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY S VÝTVARNÍKEM VÁCLAVEM
MALINOU

Výstavou vás provede samotný autor vystavených obrazů – Václav Malina – a zavzpomíná při této příležitosti také na svého přítele a spoluautora výstavy – Luboše
Vinše. Prohlídku hudebně doprovodí Ladislav Pohořelý hrou na harmoniku.
Vstupné dobrovolné
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 s p o r t
HOKEJBAL PROTI
DROGÁM 2016

Hokejbalisté Datels oznamují, že
se dne 7.4.2016 uskuteční v Blatné
na zimním stadionu okresní kolo HPD,
turnaje základních škol, I.-IV. kategorie
a dne 12.4.2016 středních škol, V. kategorie. Dále pak dne 26.4.2016 krajské
kolo pro 4.-5. třídy základních škol (II.
kategorie).
Zveme všechny své příznivce.
ZAČALA DRUHÁ ČÁST HOKEJBALOVÉ
SEZÓNY 2015/16
V sobotu 27.2.2016 byly odehrány první
zápasy jarní části. Extraliga SD a MČR
SŽ. Oba blatenské týmy si ponechaly body
doma. Starší dorostenci porazili soupeře ze
Zlivi 6:0 a starší žáci soupeře z Jindřichova
Hradce 10:0.
Rozpis dalších, zatím známých domácích
zápasů v Datels aréně zde:
6.3.2016
MUŽI A
14:00 hod.
(Falcon České Budějovice)
12.3.2016
DOROST
11:00 hod.
(Snack Dobřany)
13.3.2016
DOROST
11:00 hod.
(HBC Plzeň)
19.3.2016
ŽÁCI
11:00 hod.
(Suchdol nad Lužnicí)
26.3.2016
DOROST
11:00 hod.
(Suchdol nad Lužnicí)
Muži a dorostenci Datels dohrávají základní část, poté pak bude znám další rozpis
soutěže.
Rovněž zveme všechny své příznivce.
Datels Blatná – Z. Braunová

,,TESLA CUP 2016 ‘‘ - UMT BLATNÁ - MUŽI - 11 . ROČNÍK
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3
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4. KOLO
S. VEŘECHOV - TJ BLATNÁ ,,B“

5–4

SO 27/2 2016

09.00

S. HVOŽĎANY - S. MALÝ BOR

1–1
pk 4 - 3

SO 27/2 2016

11.00

TJ DRAŽEJOV

1–1
pk 3 - 4

SO 27/2 2016

13.00

1-4

SO 27/2 2016

15.00

- STŘ. HOŠTICE

LIT. BOHUTÍN A - LIT. BOHUTÍN B

V posledním 5. kole se v zápasech o konečné umístění utkají týmy takto:
5. KOLO
TJ BLATNÁ ,,B“ - S. MALÝ BOR

O 7. MÍSTO

SO 5/3 2016

09.00

S. VEŘECHOV - S. HVOŽĎANY

O 5. MÍSTO

SO 5/3 2016

11.00

TJ DRAŽEJOV - L. BOHUTÍN ,,A“

O 3. MÍSTO

SO 5/3 2016

13.00

FINÁLE

SO 5/3 2016

15.00

STŘ. HOŠTICE - L. BOHUTÍN ,,B“

V sobotu 5/3 2016 končí na UMT v Blatné 11. ročník zimního turnaje ,,TESLA CUP 2016"
zápasy o konečné umístění. Doufáme, že se nám podařilo připravit všem týmům kvalitní zimní
přípravu a že se jim účast na turnaji vydařila a to jak herně tak i výsledkově. Děkujeme všem
rozhodčím a i všem, kteří se na zdárném průběhu celého turnaje jakoukoliv měrou podíleli.
VV FO TJ Blatná z. s.

Něco o Sokole
V roce 1862 vznikla v Praze vůbec první
tělocvičná organizace, s názvem „Sokol“
a s ideály fyzické zdatnosti, rovnosti. bratrství a vlastenectví. Vznik této organizace
zapříčinila potřeba čelit vzrůstajícímu tlaku
německé rozpínavosti, který hrozil až zánikem českého národa, české řeči a kultury.
Sokolská idea se pak lavinovitě rozšířila
po celých Čechách. Největší období rozmachu Sokola bylo samozřejmě po první světové
válce za republiky, vždyť ještě po druhé
válce a okupaci měl Sokol více jak milion
členů. Sokolská myšlenka se zhmotňovala
všeobecnou výstavbou sokoloven ve městech
i na vesnicích. Sokolovny, budované zejména
dobrovolnou a nezištnou prací členů, sloužily

mimo tělovýchovy a sportu, též slavnostem,
divadlu nebo tanečním zábavám.
Naše vcelku moderní sokolovna byla
otevřena v létě roku 1933. Mnohé v okolí
už vznikly dříve, ku příkladu v Březnici,
ve Volyni, Bělčicích, Sedlici, Strakonicích,
Hvožďanech nebo v Mirovicích. Blatenská
jednota Sokol byla založena v roce 1885, tedy
před 130 lety a významnými členy Sokola
byli Antonín Kalina, okresní tajemník a spolupracovník Masaryka, a František Chlupsa,
dlouholetý starosta Sokola, jehož veřejné
projevy mne jako mladíka fascinovaly.
T. G. Masaryk prohlásil, že „bez Sokola by
nebylo Československa.“ Jeho snahu za první
světové války o naše vymanění z Rakouska-Uherska a uznání samostatného státu
zdůraznily pro světovou veřejnost úspěchy
našich legií ve Francii, Italii a zejména pak
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v Rusku, kde anabáze našich legií a ovládnutí
celé Bajkalsko-Amurské magistrály ohromilo
celý svět. Naše legie byly vytvářeny převážně
z řad sokolstva a jejich morálka,, schopnosti,
disciplina a zdatnost byly výsledkem sokolské
výchovy. Vždyť první naše legie vznikla již
v roce 1914 ve Francii a nesla příslovečné
jméno „Nazdar“, což je náš sokolský pozdrav.
Demokratický a vlivný Sokol byl trnem
v oku diktaturám, jak německé (fašistické),
tak ruské (komunistické). Ihned po německé
okupaci v roce 1938 doporučil Němcům K. H.
Frank v Čechách přednostně rozbít a zničit
Sokol. Proto první byli zavíráni a zatýkáni sokolové. V Blatné jsem náhodně viděl odvádění
starosty Sokola Františka Chlupsy. Tenkrát
stála před krámkem fotografa Vaňka na rohu
dnešního seniorského domu v ulici Masaryka malé nákladní auto s korbou a plachtou
a do něho byl F. Chlupsa donucen nastoupit.
Šel jsem do města kolem dnešní školy T. G.
Masaryka a na protějším chodníku přicházel
starosta Sokola Chlupsa svým rozvážným
krokem a za ním strážník s puškou na rameni a nasazeným bajonetem. Vzpomínám
na postoj jednoho asi 45 letého občana, který
stál blízko mne a díval se na toto ponuré
a nezvyklé divadlo se zlobou v očích a bezmocně zaťatými pěstmi… Během okupace pak
po zatčení a týrání nacisty zemřeli náčelník
Jan Janovský a členové Sokola Karel Pelikán
a Bohumil Krsek.
Po válce se pak k moci dostali komunisté
v roce 1948 a ihned po tehdejším všesokolském sletu začali s likvidací Sokola. Nastalo
tak celkem asi padesátileté období (asi dvou
generací) bez Sokola a jeho ideály a myšlenky
se dnes ztěžka vracejí. Zůstává zřejmá potřeba zvednout tělesnou zdatnost zejména
mládeže a spojit ji s morální odpovědností.
V tom musí také Sokol nalézt svoji úlohu
v rámci služby pro náš národ!
F.K.

Tělocvičná jednota Sokol Blatná
zve všechny své členy a příznivce
na VALNOU HROMADU,
která se bude konat
v pátek 18. 3. 2016 od 17.00 hod.

Na programu bude:
zpráva o činnosti,
zpráva o hospodaření,
volby vedení jednoty, rozpočet,
vystoupení hostů a diskuse.

Blatná 4. března 2016
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Tomáš Býček, válečný parašutista
a setkání v Chanovicích

Obec Chanovice a Kluby vojenské historie z Brna a Kasejovic uspořádaly koncem
února přednášku spojenou s výstavou
výstroje, výzbroje, fotografií a dokumentů
československých vojáků „Zápaďáků“. Celá
akce byla nazvána „Tomáš Býček, holkovický
rodák a válečný výsadek skupiny Barium
do protektorátu“. Připomenuti byli též vojáci
Československé samostatné obrněné brigády.
Pan Vladislav Severin za Žamberka
připravil řadu zajímavých životopisných
detailů a vojenských výcvikových informací.
Jeho přednášku ocenilo zhruba sto zájemců
o regionální válečnou historii. Z jeho zdrojů
jsou i níže uvedené informace.
Tomáš Býček se narodil 10. května 1910
v Holkovicích, dnes
místní části Obce Chanovice na mlýnu Barák.
Otec Tomáš byl mlynářem a matka Emílie byla
v domácnosti. Obecnou
školu začal navštěvovat
Foto T. Býčka v Ang- ve Velkém Boru. V roce
lii s vyznamenáním 1920 se rodina stěhuje
z Francie.
do Týna nad Vltavou,
kde absolvoval školu měšťanskou. Zde také
v letech vystudoval hospodářkou školu. Pak
se v Litoměřicích vyučil mlynářem. V roce
1930 nastoupil základní vojenskou službu
u pěšího pluku v Písku a vojenské průpravě
se dále věnoval. V roce 1934 se vrátil domů
na mlýn, když důvodem návratu byla otcova
nemoc. Po otcově smrti v září 1937 byl mlýn
s pilou prodán.

Historická vojenská techníika před
KD Chanovice.

Po německé okupaci odjel na práci do Německa. Pracoval na stavbě dálnice, poté jako
dělník v muniční továrně a posléze ve mlýně. Od dubna 1940 nastoupil jako závozník
v Innsbrucku a v květnu 1940 se mu při
cestě ke švýcarským hranicím podařilo přes
hranice uprchnout.
Za nedovolené překročení hranic byl krátce vězněn, ale na zásah českého vicekonzula
byl propuštěn a odcestoval do Francie. Tam
nastoupil do československé zahraniční
armády do 1. pěšího pluku. Účastnil se bojů
o Francii. Po francouzské porážce byl evakuován do Anglie, tam byl zařazen k 1. pěšímu
pluku v hodnosti desátníka.

T. Býček šestý zleva.

K výcviku pro plnění zvláštních úkolů
se přihlásil na jaře 1943. Absolvoval tělovýchovný kurz, paravýcvik, spojovací kurz,
fotovýcvik a kurz pro práci s mikrofilmy.
Pak se s celou skupinou Barium zúčastnil
dvou konspiračních cvičení. V říjnu 1943
celý desant odletěl na jih Itálie, kde čekali
na vysazení.
Společně s ostatními příslušníky desantu
byl 4. dubna 1944 vysazen poblíž Vysoké nad
Labem u Hradce Králové. Podařilo se jim oži-

Přednáška byla spojena s výstavou uniforem,
zbrani, vojenských pomůcek, padáků
a dokumentů.

vit protiněmecký odboj v severovýchodních
Čechách a vybudovat síť zpravodajských spolupracovníků. Zároveň připravovali podmínky pro vyvolání ozbrojeného povstání. Během
zatýkání gestapa v říjnu 1944 došlo k rozdělení skupiny. Býček se přesunul do prostoru
mezi Semily a Železný Brod, kde se ukrýval.
Na jaře 1945 se spojil se sovětskými výsadkáři, v jejichž řadách se podílel na bojích
proti nacistům a dočkal se konce války.
Na jaře 1948
z obavy o uvěznění opustil
Československo
a odjel do Anglie. V emigraci
se nejdříve živil jako dělník
a posléze jako
kuchař v jídelních vozech.
Dne 28. listopadu 1986
zemřel na infarkt v Londýně.		
Tomáš Býček, poválečné
Petr Klásek
foto.
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Lukáš Samec prošel buzickým
turnajem v „prší“ bez ztráty
kytičky. Vlastně desetníku
Buzice - V buzické hospůdce „U Čiláka“
mají rádi, když prší. Tedy ne venku. V kartách. Turnaje v této hře s „čertovými obrázky“ tady doslova a do písmene „zapustily
kořeny“. S velkou vervou a šturmem pleskají
karty o desky stolů dvakrát do roka- na podzim a v zimě. „Jednou nás dokonce sluníčko
vytáhlo i ven. Vytáhli jsme stoly na dvůr
a hráli tam,“ vzpomíná pobaveně Petr Samec,
majitel šenku a „centrální mozek“ těchto
karetních dýchánků pro všechny generace.
A toužebně očekávaná chvíle pro přátele
hazardu lehkého jako vánek opět nadešla
v únoru. Účast „pršáků“ byla nadprůměrnáza hráčské stoly usedlo celkem 44 jedinců
z Buzic, Skaličan, Hněvkova, Tchořovic,
Závišína, Chlumu, Blatné a Pacelic. Z toho
je patrné, že se věhlas čilákovských podniků
tohoto druhu stačil za několik let rozšířit
pěkně daleko. Sešla se tu řada pravidelných
karbaníků, kterým „hybná páka“ karetního
seriálu už může s klidným svědomím přidělit inventární
číslo. Nezklamal ani rodinný
klan Fořtů ze
Skaličan, který opět obsypal turnaj jako
hejno špačků
třešeň. Říká se
o nich, že musí
jezdit autobusem. A opět se
Jedenáctiletému Lukášovi v y z n a m e n a l i .
doma napršela velká skleni- Jinak by to snad
ce utopenců.
ani nebyli oni.
„V í t r z p l a chet“ jim však sebral synátor majitele hospůdky Lukáš Samec, který to rozjel pěkně
zostra a každý mu musel z cesty. Štěstí
a dobrých karet měl na rozdávání. Proklouzl
turnajem hladce jako užovka bez ztráty kytičky. Neprohrál ani jednou, nepřišel ani o jeden
desetník. To se dosud nikomu nepodařilo. Pro
upřesnění - každý hráč v každém kole měl
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k dispozici tři desetníky. Kdo o všechny přišel,
od stolu musel odejít. „Zatím jsem zvítězil jen
jednou, a to v úplně prvním turnaji, který se
tady konal,“ poznamenal šťastný šampión,
který na konci sevřel v náruči ohromnou
sklenici domácích utopenců.
O stříbro a bronz se však skaličanští
úderníci Fořtové připravit nenechali. Druhá
pozice připadla mladému Lukáši Fořtovi, třetí
jeho otci Jaroslavovi. Ten se nechal slyšet, že
sice v minulosti rodinu na prší doprovázel,
sám hrát se ale rozhodl až letos: „Jiné karetní
hry tedy neprovozuji, zato mě baví šachy.
Moc mi zalichotilo, že jsem byl za třetí místo
odměněn lahví medoviny. Tady ředitel turnaje
uhodil hřebík na hlavičku, tu já můžu,“ liboval si nováček karbanické telenovely.
Milan Ráž z Chlumu si střihl generálku
už den před Silvestrem na půdě domácího
společenského sálu. I tam se rozhodli „nechat
pršet“. „Žádná sláva - z dvanácti přítomných
jsem tam skončil devátý,“ konstatoval Milan
Ráž, „Zato v doprovodné disciplíně poznávání
značek piv podle chuti jsem neměl konkurenta. V ochutnávce jsem rozpoznal tři vzorky
a to se nikomu jinému nepodařilo,“ dodal
jedním dechem.
Poslední turnaj v prší na buzickém teritoriu byl svědkem „kácení trůnů“. Loňský
vítěz se propadl na smolnou třicátou příčku,
stříbrný Milan Počta ze Skaličan také zmizel
z výšin v temné šachtě. Asi by si měl nechat
změnit příjmení. Když už je ze Skaličan, co
třeba takový „Fořt“? To je přece záruka kvality!
Vladimír Šavrda

BLATENSKÁ RYBA

ZJEDNODUŠ. KAPR
menší rozměry výřezu

AKCE BŘEZEN 2016

PRODEJNA
Areál sádek, naproti PENNY
BLATENSKÁ RYBA
Ryby mražené:
PSTRUH kuch.s hl. VAC bal. 139,-/kg
KAPR filet bez kosti VAC bal. 195,-/kg
Mimořádná akce
LOSOS norský - ořez na polévku 15,- /kg
Ryby uzené:
SLEĎ
TOLSTOLOBIK
MAKRELA
KAPR

8,90/100g
13,50/100g
11,90/100g
15,90/100g

Drůbež mražená:
FARMÁŘSKÉ KUŘE cca 2,5kg
Kuřecí čtvrtě 10kg
Kuřecí prsní řízek (balení 2kg )
Kuřecí křídla (balení 1kg )

89,50/kg
39,50/kg
105,-/kg
29,90/kg

Ovoce a zelenina:
JAHODY mr. – balení 2,5kg
44,50/kg
MALINY mr. – balení 2,5kg
115,-/kg
Zelenina pod svíčkovou 350g 10,90/ks
Zelenina polévková 350g
9,90/ks
Ostatní:
SÝR EIDAM 30%, cca 2kg 89,50/kg
VEPŘ. KRKOVICE mr. bez kosti 75,- /kg
Hranolky 6*6 balení 2,5kg
24,50/kg
Kořenící směsi
45,- / ks
Uvedené ceny včetně DPH.
Akce platí do vyprodání zásob.

OBALY BLATNÁ s.r.o.

výrobce dřevěných obalů na ovoce a zeleninu

přijme

řidiče pro vlastní podnikovou
mezinárodní kamionovou dopravu
Nabízíme: zajímavé finanční ohodnocení + benefity,
trvalý nebo i krátkodobý prac. poměr (letní sezona)
Požadujeme: aktivní přístup, flexibilita, řidičský průkaz C-E,
profesní průkaz, praxe v mezinárodní dopravě není podmínkou
Bližší informace a kontakt: Dan Málek, tel. 602 454 543
e-mail: malek.dan@seznam.cz
Adresa: OBALY BLATNÁ s.r.o , Lapač 216, 388 01 Blatná

Ročník 27 (37)

Blatná 4. března 2016

VISHAY Electronic spol. s r. o.
hledá pro svůj závod
ESTA Blatná pracovníky na
pozice:

● dělník ve výrobě (ženy i muže)
● svářeč
● elektrikář
Jedná se o hlavní pracovní poměr. Praxe
je výhodou.
Nabízíme jistotu a zázemí silné mezinárodní společnosti, odpovídající mzdové
ohodnocení a firemní benefity:

19.3. 2016
od 20.00 hod.

Hospoda U Datla Blatná

Příspěvek na životní kapitálové pojištění.
Příspěvek na dovolenou a Vánoce.
Příspěvek na dopravu.
Dodatkovou dovolenou.
Příspěvek na stravování.
Příspěvek na dětský tábor.
Školní praxe pro děti zaměstnanců.
Zájemci mohou volat 383 455 516, životopis
na: Zdena.Erbenova@vishay.com.
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Vishay Electronic spol. s r.o.

výrobce elektronických součástek

Obráběč kovů
náplní práce:
- obsluha obráběcích strojů (frézka, soustruh, bruska)
- kusová/malosériová výroba dílků dle
výkresové dokumentace
- mechanické práce na strojích, přípravcích, nástrojích, apod.
požadujeme:
- znalost technologie obrábění kovů
- orientace v technické dokumentaci
- praxe s obráběcími stroji (bruska, frézka,
soustruh)
U zájemců předpokládáme technické znalosti a dovednosti, samostatnost, tvořivost.
Nabízíme
perspektivní zaměstnání ve stabilní mezinárodní společnosti
firemních benefity (příspěvek na stravování, dopravu, dovolenou, vánoce, životní
pojištění, dodatková dovolená)
kontakt:
VISHAY Electronic spol. s r. o., Paštická 1096,
388 01 Blatná
tel.: 383 455 611 – Říhová Martina
e-mail: martina.rihova@vishay.com

JARNÍ ČAJE
U DATLA

2016

Od ledna
Vás uvítáme
v novém

Purkyňova 264, Blatná
383 421 001
blatna@bernas-allianz.cz
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8 - 12
8 - 12
8 - 12
8 - 12
8 - 12

13 - 17
13 - 16
13 - 17
13 - 16
13 - 15

S vámi od A do Z
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Autodíly –
železářství
MAREK CHVÁTAL

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

Po-Pá
So

7.30 - 16.30
8.00 - 11.00

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

TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává
slepičky typu Tetra hnědá a Dominant ve
všech barvách. Stáří 14- 19 týdnů.
Cena 149-180,- Kč/ ks.

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

KostKa od a do Z
smíšené zboží

Prodej se uskuteční: 19. března 2016
Blatná – u restau. Na myslivně – 12.30 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek
- cena dle poptávky.

Nabízíme Vám cenové bomby

Informace: Po-Pá 9.00 – 16.00 hod.
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

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

Vedoucí: Hana Hamáková

KOSTKA
S M Í Š E N É ZB O Ž Í
od A do Z

Přijte se podívat - těšíme se na Vaši návštěvu
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&
PODLAHY KRAMEŠ
MÜLLER

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

NABÍZÍ:

• koberce, lina, plovoucí podlahy
• interiérové dveře
• velký výběr lišt

REKONSTRUKCE BYTŮ
SÁDROKARTONOVÉ SYSTÉMY
PŮDNÍ VESTAVBY
DROBNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE

KRAMEŠ 777 815 005

MÜLLER 777 815 003

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

TELEFON: 383 809 555 - INFO@KONET.CZ - WWW.KONET.CZ
- PŘIPOJENÍ K INTERNETU, TELEVIZE - MOBILNÍ VOLÁNÍ, VOIP PEVNÁ LINKA -

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

mobil: 605 463 400

email: hruby.elektro@seznam.cz

Ekofarma Počaply, s.r.o.,

přijme

PRODAVAČKU / ŘEZNÍKA

do prodejny masa-uzenin v Blatné
Požadujeme: praxi v oboru, flexibilitu, slušné a příjemné vystupování,
orientaci na zákazníka, zodpovědný přístup k práci.
Minimální vzdělání vyučen/a.
Nástup možný ihned.
Strukturovaný životopis zašlete na e-mail:
libor.adamek@nasstatek.cz, nebo
volejte na tel. č. 720 944 897
2015-05-04-sporknet-190x60-blatenske-listy-orez.pdf 1 4.5.2015 16:07:29
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STAVEBNINY
ALBÍN VESELÝ
e-mail: albin.vesely@tiscali.cz

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

PRODEJ hnědé uhlí BÍLINA
- ořech, ořech II, kostka

BRIKETY - Union 3,5“ (Německo)
- dřevěné 10 kg - bukové

stavební materiály
střešní krytiny
 OSB desky
 dveře, zárubně
 kotevní a spojovací technika
štěrk – vel. 4-8 / 8-16 / 16-32

písek – praný
– kopaný




 Nový
sortiment - střešní latě

 

DOPRAVA na místo určení
Iveco s hydraulickou rukou/Avie/Multicar
SKLÁDÁNÍ UHLÍ pásovým dopravníkem
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Jankovský

Blatná,


Pivovarská
200,

Tel.: 383 422 554



Strakonice,
Katovická 1307 (u Kauflandu),

Tel.: 383 321 305


 www.expert.cz

Hajanka
výroba prošívaných přikrývek

Z160049_EXP_inzerce_Blatna_170x100mm.indd 1



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


STAVEBNINY
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:

18.01.16 13:10

lektromontáže
E
Blatná, spol. s r.o.

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

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

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



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

Nad Vdovečkem 1123
388 01 Blatná
Tel.: 383 422 044
E-mail: info@blatenskatiskarna.cz
www.blatenskatiskarna.cz


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.
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