Ročník 27 (37)

13. KVĚTNA
2016
ČÍSLO
ČTRNÁCTIDENÍK
CENA 8 Kč

9

BLATENSKÉ LISTY O PÁR DNÍ DŘÍV NEŽ VÝTISK A VŠECHNY STRÁNKY V BARVĚ NA http://blat.listy.ch.sweb.cz/

Blatná
8. 5. 2016
Foto: K. Berndorffová,
P. Chlebec, O. Malina

Ateliérová a průkazková fotografie, svatby, oslavy, konference, maturitní plesy.
Velkoformátový tisk do formátu B0+, černobílé i barevné kopírování a tisk do formátu
A3 - katalogy, letáky, brožury, kalendáře. Velký výběr fotoaparátů, rámů, albumů,
náplní do tiskáren. Blatná, T.G. Masaryka 112, tel. 383 423 492, foto@mako.cz
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 A k t u a l i t y
Host Blatenských listů

Prvním hostem Blatenských listů, který s námi přijede besedovat, a to nejen
na téma odpovědnosti a společenské role
medií v současném světě, bude významný
český novinář a spisovatel Karel Hvížďala.
Články Karla Hvížďaly známe z novin
a časopisů - byl redaktorem Mladého
světa a po emigraci redaktorem Radia
Svobodná Evropa. Za Dálkový výslech
Václava Havla z roku 1986 získal řadu
ocenění v zahraničí.
Podobné rozhovory vedl s řadou dalších významných osobností. Předmětem
jeho prací jsou často i otázky týkající se
medií.
Beseda by nám měla pomoci orientovat
se v záplavě informací a dezinformací,
které na nás útočí denně ze všech stran.
Takže nezapomeňte přijít do Komunitní centra v pátek 17.6. v 18
hodin.				
ZM

Stavění máje
v Drahenickém Málkově

Třicátý duben patří i v Málkově stavění
máje a pálení čarodějnic. Po obědě se sešla
místní omladina a vyrazili na lov májky. Mise

byla úspěšná, a tak nebránilo nic k jejímu
postavení. Donedávna se stavěla hezky tradičně za pomoci provazů, ale letos se využilo
moderní techniky, a tak májku na své místo
dopravil traktor s radlicí. A jak je májka
krásně barevná a zda je vůbec na svém místě,
zjistíte jedině tak, že se přijedete do Málkova
podívat.
Lucie Kyliánová

SVATÝ URBAN - LÉTA PÁN (25. 5.)
POKUD URBAN S PECE NESLEZE, TEPLA
NEBUDE
JEŠTĚ URBAN BÝVÁ STUDENÝ PÁN
PŮJČOVNA LODĚK OPĚT V PROVOZU!
O minulém víkendu se počasí konečně
umoudřilo, a tak se nám za pomoci Centra
kultury a vzdělávání v Blatné, za kterou mj.
moc děkujeme, podařilo znovu zprovoznit
PŮJČOVNU LODĚK - sezónu 2016 jsme
tak definitivně zahájili. A pokud trochu zavzpomínáme, poprvé jsme na vodu pramice
spustili v roce 2006, letos tedy zahajujeme již
neuvěřitelný jedenáctý rok - druhé desetiletí!
Jak jsme uvedli již v minulém čísle, stanoviště máme na třídě J. P. Koubka 3, kde
v současné době nabízíme výrobky českého
uměleckého řemesla. Otevřeno zde bude
zatím jen o víkendech, ale zapůjčení loďky lze
domluvit kdykoliv na tel. čísle 736765747 E. Fučíková
www.lidove-remeslo.cz
SBĚR LÉČIVÝCH BYLIN V PLNÉM
PROUDU
Příroda se v těchto měsících - květen,
červen - dostává do varu, zelená hmota roste
přímo před očima, zvláště když má patřičné
množství vláhy, a tak přibývá řada rostlin,
které se již dají v této době sbírat. ( kopřiva
dvojdomá, březové listí, mladé výhonky jehličnanů, kontryhel, sedmikráska, hluchavka
a mnohé jiné)
Tentokrát vás však chceme upozornit
na bylinu, která se sbírat bude až později,
ale v lidovém léčitelství je odpradávna považována za kouzelnou a velmi vzácnou bylinu
TŘEZALKA TEČKOVANÁ
nazývaná také bylinou sv. Jána, čarovník,
krevníček, milovníček, Kvítí Panny Marie,
svatojánský koření, svatojánská bylina,

Výstava francouzsko-české fotografky
poprvé v České republice, bude instalována
v e t ře c h v ý s t a v n í c h m í s t n o s t e c h
Rožmitálského paláce vodního zámku
Blatná.
Tématem výstavy je atmosféra života
a přírody Bretaně.
V instalaci budou i oceněná díla z muzejních
a soukromých sbírek Francie, Španělska,
Německa Rakouska a České republiky.
Jste srdečně zváni autorkou i komisařem
výstavy.
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která má největší moc právě okolo svatého
Jana - 24. 6. - sbírá se o polednách, kdy plně
rozkvétá. Kvete od června do září.
Je to žlutě kvetoucí bylina, vysoká asi 40
- 100 cm, kvete na sušších místech, loukách,
krajích lesa, ale můžete ji najít i ve vlhčím
prostředí. Její šťáva má červenou barvu. Sbírá se asi 10 - 20 cm květy od vrcholu rostliny
a šetrně suší do 35 stupňů. Má široké pole
užití. Používá se na hojení ran, popáleniny
(zejména olejíček), ale i vnitřně - odvary problémy se zažíváním, nechutenství, vnitřní
krvácení, vředy, neurózy, úzkosti, výkyvy
nálad, lehké deprese aj. Dříve se používala
výhradně jako lék také proti AIDS.
V magii se spalováním této byliny věří
v očištění ovzduší od zlých duchů a sil.
Stejně jako u všeho jiného platí i u třezalky - méně znamená více. Pokud se rozhodnete
k samoléčbě čaji, neměla by vaše léčebná
kůra být delší než dva měsíce, nedá se tedy
užívat dlouhodobě. Není vhodná při nízkém
tlaku ani pro cukrovkáře a alergiky. Pozor by
si také měli při jejím užívání dát lidé, kteří
jsou citliví na slunce při opalování. Takže
pokud trpíte některými závažnými onemocněními a užíváte léky, je lepší se ještě poradit
s lékařem nebo lékárníkem.
Vyrobit si třezalkový olej, který je výborný
na hojení ran, popálenin i na hrubou, suchou
kůži nebo třeba jen jako masážní přírodní
olej, který nás zbaví únavy, si ale můžeme
každý.
Nasbírané květy vložíme do sklenice
a proléváme olejem (slunečnicovým, olivovým, lněným), tak aby byly zcela ponořené.
Uzavřeme a umístíme na teplé místo. Denně
otočíme dnem vzhůru, aby se směs promíchala. Po šesti nedělích přefiltrujeme a uzavřeme
do tmavé sklenice a uložíme do lednice.
(vydrží až dva roky) Olejíček má krásnou
červenou barvu.
Pokud nemáte čas na sběr a vyhledávání
rostliny v přírodě, nabízíme Vám nyní sazenice, které můžete umístit na svou zahrádku
a bylinu si tak sami pěstovat.
NÁŠ TIP NA KVĚTEN:
- SAZENICE TŘEZALKY TEČKOVANÉ
- ŽEN-ŠEN PĚTILISTÝ
NA FILIPA A JAKUBA, KRAVIČKA SI NAŠKUBÁ (1. 5.)
NA SVATÉHO FILIPA - PRVNÍ SENOSEČE
(26. 5.)
Eva Fučíková, lidové řemeslo
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V Blatné se sází a ošetřuje!

Z právy

z radnice

V Rekreačním areálu města
Blatná začíná čtvrtá sezóna
Ve středu 1. června 2016 bude zahájena nová sezóna na blatenské plovárně. Dům dětí a mládeže Blatná společně s Centrem kultury a vzdělávání Blatná a dalšími dobrovolníky připravil pro malé
návštěvníky „Dětský den“ plný zábavy a soutěží. Program začíná
od 13:30 hodin a potrvá přibližně až do 17 hodin. Tento den je vstup
do celého areálu zdarma.
Rekreační areál, který byl vybudován s přispěním finančních prostředků z Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu
Jihozápad, již po čtvrté otevře své brány všem milovníkům vodních
sportů. Technické služby města Blatné s.r.o. jsou provozovatelem celého bazénu. Jeho zaměstnanci zkontrolovali vše tak, aby se vyhovělo
požadavkům vyplývajícím z platné legislativy.
Ceny vstupného a návštěvní hodiny zůstaly stejné jako v loňském
roce. Plovárna je otevřena denně od 9 do 20 hodin mimo pondělí,
kde se z důvodu sanace bazénu otevírá až do 12 hodin. V září je pak
otevřeno od 10 do 18 hodin. Podrobnosti o provozu a případných
změnách otvíracích hodin najdete na webových stránkách http://
www.plavecakblatna.cz/index.php .
I v letošním roce je možné zakoupit permanentní vstupenku
v hodnotě 500 Kč (10 celodenních návštěv) nebo 1000 Kč (20 celodenních návštěv).
Kategorie

Celodenní

Dospělí

Dopolední Odpolední
2 hodiny
do 14:00
od 14:00

60 ,- Kč

30,- Kč

40,- Kč

20,- Kč

50,- Kč

25,- Kč

35,- Kč

10,- Kč

Děti 3 - 15 let
Studenti do 26 let
Senioři nad 65 let
ZTP/P a děti do 3 let

Zdarma

Rodinné vstupné
2 rodiče + 1 dítě (3 - 15 let)

150,- Kč

75,- Kč

100,- Kč

nelze

Rodinné vstupné
2 rodiče + 2 až 3 děti (3 - 15
let)

180,- Kč

90,- Kč

120,- Kč

nelze

Skupina nad 20 osob – dospělí (cena za 1 osobu)

50,- Kč

25,- Kč

35,- Kč

15,- Kč

Skupina dětí do 15 let nad 20
osob včetně doprovodu 1
až 2 osob (cena za 1 osobu)

40,- Kč

15,- Kč

25,- Kč

10,- Kč

Pozn.: Za překročení dvouhodinového vstupného se účtuje 20 Kč
za osobu starší 3 let (za každou započatou hodinu překročení).
Za ztrátu vstupenky se účtuje 60 Kč za osobu starší 3 let.
Město Blatná společně s Technickými službami města Blatné s. r.
o. tímto zvou nejširší veřejnost k návštěvě rekreačního areálu a využití všech jeho atrakcí během celé sezóny včetně skvěle vybaveného
dětského hřiště.
Těšíme se na Vás.
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Bohumila Hoštičková, MěÚ Blatná, OMIR

S příchodem jarních dní se ve městě Blatná rozběhly první výsadby
dřevin. V první fázi výsadby bylo vysázeno 22 vzrostlých listnatých
a jehličnatých stromů, které budou sloužit jako kompenzace za ekologickou újmu, která vznikla v souvislosti s pokácenými stromy
na přelomu 2015/2016, a které byly pokáceny zejména z důvodu
špatného zdravotního stavu a bezpečnosti.
Výsadba je rozplánována do několika
etap. Část stromů se vysazuje teď na jaře,
s vysazováním dalších stromů budeme
pokračovat na podzim. Vysazovány byly
převážně dřeviny listnaté a vhodné druhy
jehličnatých dřevin, přičemž výběr druhu
dřeviny a jejího kultivaru pro výsadbu
na konkrétním stanovišti byl vždy individuální a závislý především na stanovištních podmínkách, inženýrských sítích
a velikosti prostoru, který daná dřevina
vyžaduje.
Bylo v plánu osázet stromy ty prostory,
kde proběhlo kácení dřevin. Jednalo se například o okolí domova seniorů, kam byly
vysázeny jírovce pleťové (Aesculus carnea
‚Briotii‘), které nahradily smrky stříbrné. Tyto dřeviny jsou odolné
klíněnce a vhodné do městského prostředí. Dalšími vysazovanými
druhy stromů jsou lípa srdčitá (Tilia cordata) a liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera). Jedním z dalších míst, kde proběhla
výsadba, je pozemek převedený od státu do vlastnictví města v ulici
Šilhova, kde byly vysazeny břestovce západní (Celtis occidentalis).
Břestovce jsou vývojově velmi starobylým rodem a nejblíže jsou příbuzné jilmům. Břestovec západní pochází ze Severní Ameriky. Jeho
plody jsou červenohnědé až purpurové drobné peckovičky, které
jsou jedlé. Jeho chuť je velice zajímavá a těžko přirovnatelná k jiným
plodům. Zkuste ochutnat.
Do konce roku by měla být provedena i náhradní výsadba před
obchodním centrem „Labuť“, kde máme v plánu vysázet celkem 8
stromů.
Výsadba jednoho stromu, která zahrnuje jak rostlinný materiál, tak
práci, přijde město průměrně na 2 - 4 tisíce korun. Během dalších let
je o dřeviny nutná tzv. doplňková péče, bez které nemá strom dostatek příležitostí se kvalitně vyvinout. Tato péče obnáší především řez
a závlahu, tyto náklady jsou závislé na umístění stromu a pohybují
se zhruba okolo pěti set korun ročně.
Duben je také vhodnou dobou pro výkon pěstebního opatření.
V tomto měsíci byly provedeny odborné arboristické zásahy, které
umožní další zdravý vývoj a růst ošetřených stromů, zajistí zlepšení
jejich zdravotního stavu a zvýšení provozní bezpečnosti. V první fázi
se to týkalo dřevin rostoucích před a za základní školou J. A. Komenského. U těchto stromů byl proveden především řez stabilizační
a prosvětlovací, u některých jedinců byla potřeba zajistit stabilizace
bezpečnostní vazbou. Dále se péče zaměřila na stromy v parku Husovy
sady. U některých jedinců byly provedeny především zdravotní řezy,
které strom zbavují nemocí či poškozených větví a redukční obvodové
řezy, které snižují těžiště stromu a zlepšují tak jeho stabilitu.
Své připomínky, výhrady, názory či postřehy k umístění nebo
ošetření dřevin můžete nosit přímo na odbor životního prostředí či
zasílat na email: cervena@mesto-blatna.cz.

Oznámení
MěÚ Blatná odbor finanční a školství upozorňuje občany,
že splatnost místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů je nejpozději

do 31. 5. 2016.
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Pokládání kytice a věnců na pietních místech

Májové dny jsou každoročně příležitostí vzpomínek a uctění
památky všech, kteří položili své životy v době druhé světové války.
Na Blatensku existuje celá řada míst, kde jsou formou pomníků či
pietních míst připomínány události a oběti největší válečné vřavy
20. století a důsledků fašistického fanatismu. Město Blatná, společně
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s ostatními, nejenže dbá o tato pietní místa, ale právě každoročně
u příležitosti konce války ve střední Evropě ctí památku obětí položením kytice na několika pietních místech. Nejinak tomu bylo
i v roce letošním, kdy byl prostřednictvím paní starostky Bc. Kateřiny
Malečkové vzdán hold obětem nacismu.

Text a foto:
Václav Cheníček.
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Vysloužilé úsporné žárovky patří do sběrných
nádob, aby nezamořily životní prostředí
Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu místo ve specializované
sběrné nádobě, představují ekologickou hrozbu. Obsahují totiž malé
množství toxické rtuti. Podle odhadu jí ročně skončí na skládkách
desítky kilogramů.
„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje
do koše. V domácnostech však „wolframky“ postupně nahrazují
úsporné zdroje: zejména úsporné kompaktní či lineární zářivky. Ty
ale obsahují velmi malé množství toxické rtuti. Vydrží svítit mnoho
let a spotřebují až o 90 % méně elektřiny než klasické žárovky. Když
ale doslouží, nesmějí se vyhodit do koše, je potřeba odevzdat je
k odborné recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP.
EKOLAMP v rámci zpětného odběru zdarma sbírá a recykluje nejen
světelné zdroje, ale i průmyslová svítidla.
Při náhodném rozbití zářivky stačí místnost dobře vyvětrat, střepy
zamést a odvézt do sběrného dvora.
„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů
na skládkách komunálního odpadu dochází k únikům rtuti do ovzduší
nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man z organizace Arnika. Vyšší
koncentrace rtuti mohou znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť může
transformovat do organické formy, která je obzvláště nebezpečná
pro nervovou soustavu.
Kam s nefunkčními úspornými zářivkami
Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběrného dvora, nejbližší
prodejny elektra či do takzvaných malých sběrných nádob, které
se nacházejí např. v obchodních centrech. EKOLAMP v současnosti
provozuje přes 4200 sběrných míst.
Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné likvidaci
úsporných žárovek se dovíte na www.ekolamp.cz.

Změny ve fungování územního pracoviště
finančního úřadu od 1. června 2016

Od 1. června 2016 bude v Blatné omezen provoz zdejšího
územního pracoviště aneb „místního berňáku“. To bude počínaje uvedeným dnem pro občany a podnikatele dostupné pouze
v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin. Bude přitom
i nadále fungovat ve stávajících prostorech, tj. na adrese tř.
J. P. Koubka 91. V pondělí a ve středu mohou občané místní
územní pracoviště kontaktovat také telefonicky, a to na nových
číslech 387 722 410 a 387 722 411. Stávající telefonní čísla
budou od 1.6.2016 zrušena.
Výše popsaná změna byla dlouze diskutována na místní i centrální
úrovni. Nakonec bylo rozhodnuto, že síť územních pracovišť bude
i nadále kopírovat síť obcí s rozšířenou působností (přinejmenším
v Jihočeském kraji toto platí stoprocentně). Současně však bylo rozhodnuto, že v některých obcích (celkem třiadvaceti) bude zkrácena
provozní doba územních pracovišť. A jednou z těchto obcí je právě
Blatná.
Občanů (např. poplatníků daně z nemovitých věcí) by se kromě
omezení provozní doby neměla dotknout žádná další omezení a měli
by na zdejším pracovišti vyřídit všechny věci jako doposud. Budou
zde moci činit veškerá svá podání a obdrží informace, které potřebují.
Pouze k nahlédnutí do daňového spisu bude vždy třeba předchozí
domluvy, protože ten bude přemístěn do Strakonic.
V souvislosti s provedením změny v uložení spisu nebudou muset
poplatníci činit žádné úkony. Vše nastane automaticky. Všichni blatenští poplatníci jsou totiž místně příslušní Finančnímu úřadu pro
Jihočeský kraj, a tak – i když jejich spis byl dosud uložen v Blatné
a nově bude přemístěn do Strakonic – nebudou vydávána žádná nová

rozhodnutí o registraci. Pokud bude pro někoho z občanů Blatenska
výhodnější, aby byl jeho spis uložen v jiném okresním městě (např.
Písek, České Budějovice), může o přemístění spisu požádat.
V době zvýšeného náporu při výběru daňových přiznání k dani
z nemovitých věcí (leden) a k dani z příjmů fyzických osob (březen)
bude provozní kapacita územního pracoviště rozšířena. Buďto zde
bude v pondělí a ve středu více daňových úředníků, anebo bude
územní pracoviště otevřeno i v dalších pracovních dnech. Pokud jde
o podnikatele (zejména pak právnické osoby), i ti zde mohou činit
svá podání. Nicméně s ohledem na skutečnost, že mnohá podání už
dnes činí elektronicky, předpokládáme, že služeb místního územního
pracoviště nebudou využívat tak často jako „nepodnikatelé“.
Současně při této příležitosti upozorňujeme, že už v minulém roce
byl omezen příjem daňových plateb v hotovosti na územních pracovištích mimo sídla okresu. Bylo zde možné platit pouze částky uvedené
na exekučních příkazech a správní poplatky. Od 1. června 2016 bude
daňová pokladna v Blatné z bezpečnostních důvodů zcela uzavřena.
Správní poplatky bude možné uhradit pouze kolkovými známkami
(popř. bezhotovostním převodem). Připomínáme, že toto opatření bylo
kompenzováno zřízením tzv. „daňové složenky“, tj. složenky, kterou
lze na pobočkách České pošty hradit nejběžnější daňové povinnosti
občanů bez poplatku za platbu složenkou.
Věříme, že kratší provozní doba ani některá další drobná omezení
nezkomplikují občanům Blatenska významněji plnění daňových povinností. Daňoví úředníci se budou snažit, aby vyřešili všechny oprávněné
požadavky místních občanů vůči daňové správě co možná nejlépe.
Miroslava Pýchová, ředitelka Územního pracoviště ve Strakonicích
Pavel Fantyš, ředitel Finančního úřadu pro Jihočeský kraj

Zprávy
TS Blatná

Zemřelí – duben

Ambrožová Ivana, Domov Petra Mačkov, nar. 1973, úmrtí 2. 4. 2016
Skuhravá Marie, Polánka, nar. 1935, úmrtí 6. 4. 2016
Šabatka Václav, Blatná, nar. 1939, úmrtí 9. 4. 2016
Pokorná Helena, Chanovice, nar. 1931, úmrtí 13. 4. 2016
Ruszová Ladislava, Kdyně, nar. 1947, úmrtí 12. 4. 2016
Kuděj Josef, Blatná, nar. 1938, úmrtí 15. 4. 2016
Káchová Marie, Čekanice, nar. 1935, úmrtí 16. 4. 2016
Fišerová Anežka, Hlupín, nar. 1943, úmrtí 18. 4. 2016
Toucauer Jiří, Kralovice, nar. 1944, úmrtí 18. 4. 2016
Postřehovský Václav, Blatná, nar. 1948, úmrtí 19. 4. 2016
Netušilová Libuše, Mečichov, nar. 1948, úmrtí 30. 4. 2016
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Informace odboru správního a živnostenského úřadu

Vítání občánků 26. dubna 2016 na Zámku Blatná

Foto:Dagmar Šornová
V obřadní síni blatenského zámku se 26. dubna 2016 uskutečnily tradiční slavnosti vítání občánků města. Pod vedením paní učitelky Dany
Strnadové s recitací vystoupily děti z Mateřské školy Husovy sady, Blatná. Pan místostarosta Pavel Ounický přivítal do života 19 občánků
Blatné:
Vanesa Fiřtová
nar. 03.11.2015
Vanessa Cirdei
nar. 07.01.2016
Aneta Citterbartová
nar. 10.11.2015
Ondřej Vozka
nar. 13.01.2016
Petr Ježek
nar. 10.11.2015
František Rezek
nar. 25.01.2016
Monika Hořejšová
nar. 22.11.2015
Rozárka Mikolášková
nar. 29.01.2016
Anastázie Pelíšková
nar. 22.11.2015
Ondřej Hlaváč
nar. 02.02.2016
Přemysl Orság
nar. 02.12.2015
Kryštof Vlk
nar. 11.02.2016
Alex Dobřemysl
nar. 03.12.2015
Tobias Tomek
nar. 15.02.2016
Richard Sabo
nar. 07.12.2015
Matyáš Jícha
nar. 25.02.2016
Vincent Baránek
nar. 13.12.2015
Tomáš Maleček
nar. 25.02.2016
Dominik Štěpán
nar. 05.01.2016
Maminkám dětí, které splnily podmínky stanovené Radou města
Blatná, byly předány poukázky pro výplatu příspěvku v hodnotě
4 000 Kč. Jménem města Blatná přejeme do života hodně zdraví, štěstí
a lásky také občánkům Anně Kaiserové, nar. 28.01.2016 a Karlu
Dlabačovi, nar. 20.02.2016, kteří se vítání občánků nezúčastnili.
Rada města Blatná dne 23. března 2016 usnesením č. 119/16
schválila zásady pro výplatu příspěvku narozeným dětem: Příspěvek
ve výši 4 000,- Kč se vyplatí dítěti do věku 1 roku, občanovi ČR, jehož
matka má trvalý pobyt v Blatné a jejích částech minimálně 2 roky
bezprostředně před narozením dítěte a trvalý pobyt matky a dítěte
v Blatné a jejích částech ke dni výplaty příspěvku trvá. Příspěvek se
nevyplatí matce, u které budou zjištěny ke dni vyplacení příspěvku
nesplněné závazky vůči městu Blatná. V případě, že matka nesplňuje
délku trvalého pobytu, příspěvek se vyplatí, pokud tuto podmínku
splňuje otec dítěte, a trvalý pobyt matky, otce a dítěte v Blatné a je-

Cestová ní s d ětmi d o z ahraničí
Blíží se letní turistická sezóna a s ní
zvýšený zájem o vydání osobních dokladů.
Upozorňujeme rodiče dětí do 15 let, že
mohu cestovat do států Evropské unie a dalších států (Albánie, Bosna a Hercegovina,
Černá Hora, Island, Makedonie, Norsko,
Srbsko a Švýcarsko) jen na občanský prů-

jích částech ke dni výplaty příspěvku trvá. Příspěvek se nevyplatí
rodičům dítěte, u kterých budou zjištěny ke dni výplaty příspěvku
nesplněné závazky vůči městu Blatná. Na výplatu příspěvku není
právní nárok a nesplnění výše uvedených podmínek nelze prominout
ani udělit výjimku.
Způsob výplaty: Matka obdrží při slavnostním aktu vítání občánků
poukázku na 4 000,- Kč, která bude následně proplacena na pokladně
Městského úřadu Blatná, tř. T. G. Masaryka čp. 322 nebo převedena
na účet matky/otce dítěte do 15 dnů ode dne vítání občánků. V případě
neúčasti na tomto slavnostním aktu si matka dítěte vyzvedne po výzvě
poukázku na 4 000,- Kč na Odboru správním a živnostenském Městského úřadu Blatná, která bude následně proplacena na pokladně
MěÚ nebo převedena na účet matky/otce dítěte do 15 dnů ode dne
vítání občánků. V případě nevyzvednutí poukázky do 30 dnů po výzvě
příspěvek propadá.

kaz. Správní poplatek za vydání občanského
průkazu činí 50 Kč, za vydání cestovního
pasu 100 Kč. Tyto doklady mají platnost 5
let. Zákonní zástupci si mohou podat žádost
na kterémkoli obecním úřadu obce s rozšířenou působností, kam je nutné se dostavit
i s dítětem a potřebnými doklady (rodný list

dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, příp. občanský průkaz nebo cestovní pas
dítěte, byl-li již mu vydán). I nově narozené
dítě musí mít pro cesty do zahraničí vlastní
cestovní doklad (cestovní pas nebo občanský
průkaz), rodný list není cestovním dokladem
Ing. Hana Valachová, odbor správní
a živnostenský úřad
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Historie téměř detektivní

Slavný neslavný konec války v Blatné

Blatná spolu s dalšími městy v jihozápadních Čechách stála na demarkační
linii, a tudíž byla oproti zbytku republiky
osvobozena Američany. V neděli 8. května
2016 jsme mohli opět zažít vítání americké
motorizované pěchoty, avšak tentokrát bez
tanků, jež by dozajista značně poškodily
místní komunikace. Málokdy se však připomíná i druhá, méně radostná tvář osvobození,
která následovala po příjezdu Američanů.
V dnešním příspěvku nechceme upozorňovat
na Ruskou osvobozeneckou armádu, která
byla odvedena z nedalekých Hajan na popravu do rukou Rudé armády. Nebudeme se
zabývat ani lidovými soudy, které vykonávali
„spravedlivou“ pomstu národa. Cílem našeho
příspěvku bude krátké zamyšlení nad vlastenectvím vlajkařů.
Pan Vladimír Šulc, dědeček Kamily
Berndorffové a Kláry Jánské, měl to štěstí,
že v prvních květnových dnech byl ihned
povolán do Národního výboru ve Strakonicích, a proto mohl být i při rozhodujících
chvílích. Díky své znalosti angličtiny působil
jako překladatel pro Američany. My jsme měli
zase štěstí, že právě on si vedl velice pečlivou
kroniku, díky které se dozvídáme o existenci
fašistické organizace Vlajka. Ačkoliv o ní píše
pouze vzhledem k událostem 7. května 1945.
Z historie víme, že tato organizace vznikla
mnohem dříve a to již v roce 1928. Název se
shodoval s jediným vydávaným periodikem
„Vlajka“. Jejich idea nebyla tehdy ještě natolik zrůdná a pokřivená, jak se stalo až po roce
1938 pod vedením Jana Ryse-Rozsévače.
Samozřejmě kontinuálně zastávali některé
názory shodné s německými nacisty jako
např. antisemitské postoje obhajované nesourodostí křesťanství s cizí kulturou, která
je ohrožuje, čistotu národa, silného člověka
v čele státu apod. Nicméně prvorepubliková
Vlajka odmítala arizaci a poněmčování. To
vše se změnilo po roce 1938, kdy byl hledán
přesný vzor v Německu.
Z hlediska doby je bylo možné považovat
za zrádce a lynčování jako spravedlivý trest,

avšak některá dobová svědectví dokládají
i nesouhlas a morální odsuzování divokých
rejů. Takto popsal události 7. května 1945
v Blatné Vladimír Šulc, který veřejné lynčování neschvaloval z hlediska vyššího principu
mravního. Co se teda přihodilo? Již před
příjezdem Američanů se po Blatné objevily
nápisy proti místním vlajkařům Kokoškovi

Vlajkaři Barák, Šlajs s milenkou.

a učitelce Baumrukové. Ti pravděpodobně
rychle pochopili, že je zle a prchli. Kokošku později našli oběšeného. Jeho příklad
následoval i Láďa Libý, zvaný Babík, který
si podřezal žíly. Pokud obviňované nestihla
deprese z německé prohry, byl zde ještě stále
dav, který svévolně rozhodoval o vině. Do jejich hledáčku se dostal např. starý Matějka,
Bedřich Hildprandt, který se pouze přihlásil
k němectví, okresní hejtman Podstatný, který
zůstal zodpovědně na svém postu, a později
byl brutálně bit ve vězení.
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Největší incident se odehrál ovšem později, když už Američané byli pevně usídleni
v Blatné. Vladimír Šulc zaslechl jednoho dne
hlomoz na náměstí a z okna zjistil, že dav
vede okovy spoutané a zakrvavené kolaboranty Baráka, Šlajse a jeho milenku. Pohled
to musel být otřesný, neboť se do situace
rychle vložil jeden důstojník, který Šulcovi
vysvětlil, že přišli osvobozovat a ne lynčovat
lidi. Všichni tři zatčení byli odvezeni do vězení daleko od rozlíceného davu.
Z kroniky Vladimíra Šulce je patrný zájem
o celorepublikové i blatenské události, ale
také bezmoc při popisech násilností, kterých se dopouštěli „hrdinové za pět minut
dvanáct“. Chybí tu ovšem ono ideové hodnocení kolaborantů. Šulcova rodina pociťovala
okupaci jako ohrožení, do kterého nebylo
snadné zasahovat, a proto se v deníku věnoval více informacím z celé Evropy. Vlajka tím
pádem zůstala stranou. Zamyslíme-li se my
nad pohnutkami vlajkařů, najdeme podobné
znaky s dnešní dobou. V 19. a poč. 20. stol.
bylo běžné podezření vůči židům, kvůli jejich
odlišnému náboženství a zvykům, kolem
nichž se tradovalo mnoho pověr a mýtů. Dnes
právě tuto démonizaci židovstva považujeme za jednu z příčin holocaustu. Obdobně
po zkušenostech s nadvládou Rakouska nad
Čechy věřil každý v národní stát, ke kterému
se upíral, i když to byl vynález 19. stol. Historické zkušenosti je varovaly před vnějšími
zásahy, a proto se zaměřili na všechny společenské aspekty, které pouze v omezeném
měřítku mohli ovlivnit. Jejich demonstrace
síly po roce 1938 se vztahovala především
na menší výtržnosti, které nemohly změnit
chod státu. Vlajkaři se přesto domnívali, že
chrání svůj národ, který je posléze odsoudil
k smrti.
Příspěvek není obhajobou zločinů kolaborantů, ale pouze přiblížením mentality druhé
strany. Připustíme-li si, že tito lidé neutekli,
i když byla válka již rozhodnuta, zůstane znít
poslední otázka: „Kdo z nich byl pevnější
v postojích, osvobození nebo kolaboranti?“
Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná

Svátek Božího Těla

Svátek Božího Těla patří mezi ty trošku zapomenuté
a zároveň nesrozumitelné oslavy. Přesto a možná
právě proto se ta slavnost v Blatné alespoň trošku
obnovuje. Loňský průvod Božího Těla, který se konal
po téměř 60 létech, byl uvítán pravým zájmem věřících
a překvapivou zvědavostí těch, kdo se křesťanských
obřadů neúčastní.
Informujeme, že i letos oslava nebude chybět.
V neděli 29. května ve 14.30 hod. se shromáždíme
v blatenském kostele na mši, při níž 5 dětí přistoupí
k prvnímu svatému přijímání. Následně se uskuteční
zmíněné procesí, které projde ulicí Na Příkopech
a skončí kolem 16.30 na nádvoří zámku.
Podrobnosti naleznete v dalším čísle.
P. Marcin Piasecki

Termín:

1. – 7.8.2016

Místo:

Envicentrum Horažďovice (1.‐ 5.8.), Blatná (5.‐ 7.8.v rodinách)

Proč jet?

možnost intenzivně mluvit anglicky nebo německy, poznat nové přátele, zažít spousty legrace

Cena:

2.800,‐ Kč

při sportovních a zážitkových aktivitách…

Informační schůzka:

KCAŽ (kavárna)17.5.2016 od 16:00 (1. možnost přihlášení)

Další informace:

tel. 606 476 903

Přihlášky lze také po telefonické dohodě zaslat po 17.5. e‐mailem nebo budou k dispozici v ředitelně v ZŠ J. A.
Komenského. Počet volných míst pouze 15!! Pro děti d 12 do 16 let!
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Blatenští „Zápaďáci“
Máme zde opět výročí konce druhé světové války. Před více jak sedmdesáti lety miliony lidí
oslavovaly osvobození po dlouhých 6ti letech nepřízně. Dnes se dá jen smutně konstatovat,
že mnoho lidí má vše spojené jen s jedním dnem volna, a ten navíc připadl letos na neděli.
Naštěstí přibývá lidí se zájmem o historii, zvláště o tu národní. A jelikož se již řadu let zajímám
o náš zahraniční odboj na Západě, tak bych rád přispěl svým příspěvkem o několika lidech
z Blatné a okolí, kteří bojovali v naší zahraniční armádě.
František Fink

Narodil
se roku 1908
ve Vídni v neúplné rodině
a většinu svého dětství a dospívání strávil
v Katovicích
na Strakonicku
u svých příbuzných. Koncem třicátých let začíná pracovat
jako servisní technik u Bati ve Zlíně, je velmi
dobře hodnocen, dostává se opakovaně do filiálky v tehdejší Jugoslávii ve Vukovaru. Má
zde na starost zacvičení nového personálu
a spuštění strojů do provozu.
Ze své poslední pracovní cesty roku 1939
se již nevrací. Pod vlivem okolností a vzniku
Protektorátu se dobrovolně hlásí na Československé ambasádě v Bělehradě do naší zahraniční armády. Ovšem ta ještě není oficiálně utvořena, proto spolu s dalšími skupinami
vlastenců podniká dlouhou cestu přes Řecko,
Turecko až do Libanonu, kde v Beyrutu vstupuje do francouzské cizinecké legie, ovšem
nedlouho poté je po domluvě s naší exilovou
vládou propuštěn. Následně se přesouvá
lodí do Marseille, kde se 24.1.1940 hlásí
do nově vzniklé československé zahraniční
armády. Vstupuje do výcvikového táboru
v Agde. Ve Francii slouží u dělostřelectva
jako dělovod 85mm kanonu, a to u 8.baterie spadající pod 1.dělostřelecký pluk. Je
aktivně nasazen v boji. Nutno podotknout,
že naše dělostřelecké jednotky si vydobyly
ve Francii i Anglii renomé. Po ústupu je pak
transportován s dalšími vojáky do Anglie
17.6.1940. Lodí Vice roy of India připlouvá
do Británie 7.7.1940. Zde prochází řadou
kurzů a cvičení, je vyznamenán medailí Za zásluhy (2.stupně). Je vybrán do výsadkářského
kurzu ve Skotsku, i přes jeho náročnost
a dlouhé trvání jej úspěšně splní a stane se
tak záložním výsadkářem pro diverzní akce.
Později je přeložen k nově se tvořící tankové
brigádě, kde dostává úkol řidiče a mechanika. S celou brigádou se v červnu 1944
vyloďuje a účastní bojů u Dunkerque. Zde je
za svoji odvahu v boji vyznamenán vysokým
britským vyznamenáním Military Medal,
tohoto uznání se dostalo za celou válku
je pár Čechoslovákům, konkrétně za boje
o Dunkerque 1944-1945 jen šesti. Z citace
o udělení vyznamenání: „11. dubna 1945 při
společném útoku československých a britských jednotek se účastnil se svým tankem
boje, během celé akce obsluhoval vysílačku

a tank i přes přímý zásah svého tanku, jež
jej vyřadil z boje, a pod neustálým ostřelováním z děl a minometů neopustil svou pozici
a nadále podával hlášení pohybu jednotek
a podporoval a synchronizoval útok pěchoty
a dělostřelectva, který se díky tomu podařilo
dostat přes první linii a dobýt opěrné body.“
Během své služby je hodnocen jako
energický, svědomitý, ukázněný a spolehlivý
člověk, dosáhne hodnosti rotného. Po válce
a demobilizaci se vrací ke své původní profesi, jako mechanik pletařských strojů pracuje
v Krásné Lípě, později se za prací stěhuje
do Blatné, kde je vedoucí provozu, vzhledem k pověsti západního vojáka jen krátce,
po uzavření podniku střídá řadu povolání,
pracuje v Tesle, později pracuje jako topič,
je neustálé pod dohledem STB. Naštěstí se
mu větší perzekuce vyhne. S rodinou dožije
v Blatné. Je vyznamenán ČS pamětní medailí
se štítky F a VB, medailemi Za chrabrost,
Za zásluhy, ČS válečným křížem, Military
Medal a řadou britských kampaňových medailí. Jeho syn žije v Blatné.
Jakub Kreuz

Narodil
se v Dílech
na Domažlicku v roce 1910.
Měl několik
sourozenců.
Rodinu již před
válkou potkala
tragédie, kdy
při stavbě komínu zahynuli
v Německu
dva bratři a bratranec. Jakub se vyučil malířem pokojů. Jeho vášní byla malba a ještě
větší pak sport.
Se svým bratrem se zapsali nejen do vojenské historie, nýbrž i do té sportovní.
Stali se ikonami a zakladateli běhu na lyžích
na Domažlicku. Vyhráli řadu cen na národní
i mezinárodní úrovni, ať již v běhu jednotlivců, tak i ve štafetě. Republiku na sklonku
třicátých let velmi úspěšně reprezentovali
po celém světě. Po zabrání Sudet se o bratry
zajímali Němci a nabízeli jim funkci trenérů
v národním běžeckém týmu. Pod tlakem
událostí a s averzí vůči Německu se oba
rozhodují pro útěk do zahraniční armády.
Absolvují spolu náročnou cestu do Polska,
kde se dostanou do vojenského tábora v Bronovicích u Krakowa. Zapojují se do cvičení
a formování armády, ale pro nezájem polské
vlády o přijímání našich mužů do své armády
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velká část vojáků zvolila nabídku Francie
ke vstupu do Cizinecké legie.
V červenci 1939 se přesouvají z přístavu
Gdyně na parníku Chrobry do francouzské
Boulogne, slouží krátce v Alžíru, ale vrací
se zpět do Francie, konkrétně do přístavního
městečka Agde. Zde 26.09.1939 vstupují
oba do nově vytvořené zahraniční armády.
Počátkem června 1940 se dostávají na frontu, Karel jako velitel 2. čety a Jakub Kreuz
jako velitel 1. čety. Účastní se ostrých bojů
i zmatených ústupů francouzské armády,
při nich svou četu dopraví do bezpečí, ale
ztrácí kontakt s bratrem Karlem. Oba bratři
se již během války nesetkají. Karel odplouvá
do Anglie, Jakub zůstává ve Francii jako
mnoho dalších Čechoslováků, kteří měli již
rodiny ve Francii, nebo kteří nestihli evakuaci do Anglie. Jakub se zapojuje do práce
v „Československém středisku pomoci“.
Snaží se buď skrývat vojáky, či je různými
cestami posílat na výcvik do Anglie. V říjnu
1942 spolu se svým přítelem Stanislavem
Zdvořákem opouští dosavadní práci a přechází k francouzskému hnutí odporu. Vystupuje pod krycím jménem Leon. Velí vlastní
jednotce, pečlivě ji vycvičí a účastní se bojů
proti německým okupantům. Tato odbojová
činnost vrcholí před plánovaným vyloděním
Spojenců v Normandii. Hlavní snahou je
oslabit přesun německých jednotek a jejich
techniky k Normandii a podpořit tak snahu
Spojenců, kteří plánují osvobození Francie.
Při obléhání města Tulla v srpnu 1944 se
jim podaří zajmout 3000 německých vojáků.
Jakub Kreuz zde velí jedné z jednotek o síle
300 mužů. Při další z nebezpečných akcí je
část oddílu napadena kolonou obrněných
vozů a tanků, v nerovném boji je zabit Stanislav Zdvořák a Jakub Kreuz je těžce zraněn.
Spolubojovnící však Jakuba stačili ještě včas
dopravit do nemocnice. Po zotavení zůstává
na jihu Francie až do jejího osvobození, následně odjíždí do Paříže a koncem roku 1944
se spolu s ostatními příslušníky čs. družiny
přesouvá do Anglie, tomuto transportu velí,
odjíždí s hodností poručíka francouzské
armády.
Za své činy byl vyznamenán francouzskými vyznamenáními: Médaille Militaire,
Croix de Guerre, Ordre de la Libératio,
Medaille de la Resistance Chevalier, Croix
du combattant, a řadu dalších… Ovšem
v Anglii zažívá zklamání, je degradován
na svobodníka. Čeho dosáhl ve Francii, zde
neplatí. V Anglii absolvuje vojenský výcvik
a působí dále ve výcvikovém středisku jako
instruktor, do bojů již nezasáhne. Teprve
v říjnu 1945 se vrací domů. Anglie v něm
zanechala křivdu a nedocenění jeho skutků,
což se vše ještě více prohloubilo po návratu
domů. Ve Francii se stal téměř legendou,
v Anglii byl dehonestován, v Čechách perzekuován a téměř zapomenut. Svůj život dožil
na Domažlicku. Do článku jsem jej zařadil,
jelikož měl vztah k regionu a jeho syn žije
mnoho let na Blatensku.
MUDr. Jiří Ladman ml.
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Ocenění dlouholeté činnosti v ZUŠ v Blatné pro Mgr. Josefa Škantu,
bývalého ředitele školy od ministryně školství Kateřiny Valachové
„Velmi si vážím Vaší mnohaleté společensky prospěšné činnosti.
Ve funkci ředitele ZUŠ Blatná jste působil 28 let. Za Vaší působnosti
se škola rozrostla ze 100 na pozdějších 400 žáků. Na škole vznikla
řada hudebních souborů, které reprezentovaly region i republiku
na soutěžích v zahraničí, a rozšířil se provoz školy o taneční obor.
Od roku 1990 jste založil a zorganizoval 10 úspěšných ročníků
Blatenských hudebních slavností, na kterých vystupovaly dechové
a folklórní soubory z Čech, Moravy, Německa a Rakouska. V loňském

roce jste oslavil kulaté životní jubileum a rozhodl se odejít na zasloužený odpočinek, v rámci kterého se nadále věnujete umělecké
tvorbě – dřevořezbě. Oceňuji, že jste věnoval svůj čas a úsilí mládeži
ve školních a mimoškolních činnostech. Věřím, že svoje zkušenosti
uplatníte i v další Vaší práci.
Přeji Vám hodně zdraví a klidu do dalších let a uspokojení z další
Vaší činnosti.“
Ing. Václav Holub, zástupce ředitele ZUŠ

BLATENSKÁ SPOJKA V AMSTERDAMU
Na začátku letošního roku, přesněji
27. února 2016 se v hlavním městě Nizozemí,
Amsterdamu, uskutečnila první zahraniční premiéra nové české pohádky PRACH
A BROKY natočené společností ROSENTHAL.
Někteří se mohou ptát, čím je tato událost
zajímavá? Máme pro vás hned dva důvody.
Pohádka se z velké části odehrává na Blatensku a v prostorách Blatenského zámku.
Druhou zajímavostí je skutečnost, že Amsterdamskou premiéru zorganizovala Blateňačka, uměleckým jménem LULU LIGHTNING
(ve spolupráci s Ombre Design), která má již
třináctým rokem v tomto krásném městě své
umělecké působiště.

Od roku 2011 zde Lulu společně s přáteli, jako LULU LIGHTNING PRODUCTION
(www.lululightning.com), pořádá mimo jiné
i Česko-Slovenské kulturní akce. V této
souvislosti v březnu tohoto roku založili
neziskovou kulturní organizaci s názvem BOHEMIAN MOTION (www.bohemianmotion.
com), jejímž cílem je zvýšit počet pořádaných
uměleckých aktivit a v neposlední řadě založení kulturního domu v Amsterdamu.
Díky vřelému kontaktu, který s Lulu máme,
je domluveno, že nám čas od času pošle zajímavé informace o dění v Amsterdamu a okolí.
V květnu pořádá LULU LIGHTNING PRODUCTION - NA STOJÁKA v AMSTERDAMU,

kde vystoupí tradiční umělci této Stand Up
Comedy Show. Akce je plně vyprodaná, ale
pokud máte v plánu Amsterdam tento rok
navštívit, jste srdečně zváni 3.září na nizozemskou premiéru filmu LÍDA BAAROVÁ,
který bude Lulu s Ombre Design a Bohemian
Motion promítat společně s dokumentárním
filmem Zkáza krásou od paní režisérky Hany
Třeštíkové (která bude přítomna). Obdivovat
toto krásné město můžete i 1.října, kdy Amsterdam navštíví pan Žalman & spol, který
zde oslaví své letošní 70 jubileum. Pro kompletní přehled činnosti v Nizozemí navštivte
webové stránky Lulu Lightning.
Brzy opět naslyšenou z Amsterdamu,
Lulu & spol.
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Skaličanská čarodějnice upálena!
Poslední dubnový den letošního roku
zaznamenal doposud snad nejhezčí letošní
počasí, a tak mohl být tento magický den,
po němž následuje Valpružina noc plná čar,
kouzel a ohňů, prožit v příjemném a slunném odpoledni, které bylo ve Skaličanech
ve znamení příprav na stavění máje a pálení
čarodějné vatry. První z dobrovolníků se
na tradičním místě u skaličanského Rybníčku sešli již krátce po poledni a chystali se
na celodenní a celonoční maraton hlídání

májky a pálení čarodějnic. Zmíněný slunný
den značně vyžíznil přítomné, což však nebyl
problém, neboť tekutin bylo k doplňování
připraveno více než dostatek. Nejmenší
místní i přespolní drobotině byly rozdány
špekáčky, jež byly opečeny pod dohledem
rodičů, kteří krátce před setměním zaveleli
k odchodu k vatře. V již tradičním lampionovém průvodu počtáři zaznamenali celkem
108 účastníků a pohled na rozzářená dětská
očka byl odměnou snad všem zúčastněným.
Vatra u pískovny na Drahách úspěšně vzplála
a v pekelných plamenech byla upálena čarodějnice Kateřina, která díky své oblibě mezi
místními a náklonnosti šenkýře ze sousední
vesnice v roce 2011 a v letech následných
ušla svému osudu, nikoliv však v roce letošním. Místní hasičská jednotka prováděla
dohled a hlídkování u ohně, který byl předem
dle příslušných regulí nahlášen na jihočeskou centrálu Hasičského záchranného sboru, a tak mohli všichni v klidu spát. Nikoliv
však mnoho zdatných hlídačů vztyčeného
máje, kteří sice postupně opouštěli bojiště
a dali přednost spánku, nicméně několik
neúnavných jedinců, jako obvykle, vydrželo
až do svítání a májku úspěšně uhlídalo před
záludnými káceči, kteří si naši vesnickou
ozdobu patrně popletli a místo ní bezostyšně
skáceli strom u silnice na Nových hájích.
Václav Cheníček

TANEČNÍ 2016

Kurz společenského tance pro mládež bude zahájen v sobotu 10. září 2016
pod vedením manželů Strnadových.
Bližší informace a přihlášky ke stažení na www.tanecni-blatna.webgarden.cz
Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu tanecni.blatna@centrum.cz

Legendární pivo Blatenský Kohout se
po desítkách let vrací na scénu

Po bezmála čtyřicetiletém půstu blatenští znovu ochutnají místní vyhlášené pivo.
Společnost Zámecká palírna Blatná totiž
po mnohaměsíčních přípravách a milionových investicích rozjíždí produkci kdysi tolik
populárního piva značky Blatenský Kohout.
Tradice výroby piva v Blatné sahá až do
15. století, ale je spojena především s šlechtickým rodem Hildprandtů, jejichž pivovar
zažil největší slávu v 19. a v 1. polovině
20. století. Po znárodnění však již pivovar
tak nevzkvétal a v roce 1978 byl jeho provoz
zastaven.
„Navazujeme na receptury i postupy,
které Hildprandtové velmi úspěšně razili.
Vyrábíme tedy absolutně přírodní produkt
ze špičkových surovin, který bude dostupný
zejména, ale nikoli výhradně v nejbližším
okolí,“ uvedl sládek nového pivovaru Martin Fried pod odborným garantem Dagmar
Vlkové. Ve snaze o zachování autenticity šli

v pivovaru dokonce tak daleko, že angažovali
jako poradce bývalého sládka, který zde vařil
pivo koncem 70. let.
Produkce piva takzvaně „pod komín“, tedy
pro zákazníky přímo v regionu, je českou tradicí, která umožňuje vyrábět pivo skutečně
přírodní cestou, bez pasterizačních a konzervačních technologií, které sice prodlužují
trvanlivost, ale ochuzují nápoj na chuti.
První várku Blatenského Kohouta uvaří
koncem května v historických prostorách,
ale se zcela novými technologiemi. Každý
správný ležák musí samozřejmě následně
ležet a zrát, takže bude k ochutnání až
v červenci, kdy se bude blatenský zámecký
pivovar slavnostně otevírat.
Nový blatenský pivovar má roční kapacitu
více než 2 200 hektolitrů piva. Blatenského
Kohouta zde budou vyrábět jako dvanáctku
a polotmavou třináctku. Pochopitelně vždy
za použití těch nejlepších surovin – českého

chmele, sladu a vody z vlastních studní.
Blatenský Kohout přitom bude k dostání
v KEG sudech, skleněných třetinkách nebo
PET lahvích. Ke kmenové značce postupně
přibydou i další, počítá se s výrobou v Česku
méně známých piv typu ALE a IPA a také
sezónních pivních speciálů.
Samotný Kohout bude k mání přímo
v podnikové prodejně Zámecké palírny Blatná, ale rovněž ve vybraných restauracích
a na internetu.
Navíc pivovar hned zpočátku své novodobé existence přichází s výjimečnou nabídkou
– možností pronajmout si prostory pro oslavy
a setkání přátel nad dobrým pivem přímo
ve starobylých historických místnostech
v bezprostřední blízkosti samotného provozu,
kde se Blatenský Kohout vaří.
Denisa Šitnerová
Manager obchodu
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Japonský student na SOŠ Blatná

V září letošního roku přivítala naše škola nového studenta
z Japonska. Jmenuje se Mori
Ito. Je mu 19 let a pochází
z města Honsyu, které leží ve střední části
Japonska. Do České republiky přijel na roční
studijní pobyt v rámci výměnného programu
organizace AFS (American Field Service),
která patří mezi největší vzdělávací organizace svého druhu na světě. V současné době
funguje ve více než padesáti zemích světa,
ročně se jejích programů účastní zhruba
11 000 studentů a s podporou 30 000 dobrovolníků z celého světa je zároveň jedním
z největších dobrovolnických společenství
současnosti. Jejím cílem je zprostředkovávat
dlouhodobé vzdělávací programy pro studenty středních škol. Moriho zajímá elektrotechnika a výpočetní technika, a tak si vybral
obor, který je mu blízký – Elektrotechnické
počítačové systémy. Byl zařazen do druhého ročníku, účastní se běžného vyučování
a z většiny předmětů je i klasifikován. Baví ho
matematika (patří v ní k nejlepším ze třídy)
a angličtina. Češtinu se učí pozvolna (pomáhá
mu s ní hlavně jeho hostitelská rodina). Považuje ji totiž za velmi těžký jazyk, ale rychle
se v ní zlepšuje. Ve škole nás občas překvapí
pohotovou slovní reakcí v hovorové češtině,
samozřejmě s roztomilým asijským přízvukem. Po osmiměsíčním pobytu má už dostatek zážitků a zkušeností, aby se o ně s námi
mohl podělit, a také případně porovnat život
v Japonsku a České republice. Požádala jsem
proto Moriho spolužáky, aby s ním připravili
během hodiny angličtiny rozhovor.

Proč sis ke studiu vybral právě Českou
republiku?
Náhodou. Jednou jsme ve škole o hodině
hudební výchovy poslouchali skladbu Vltava
od Bedřicha Smetany a mně se moc líbila.
Chtěl jsem vědět, kde řeka tohoto jména leží,
našel jsem si ji na mapě, a tak jsem „objevil“
i zemi, kde ji můžete spatřit na vlastní oči.
Pak jsem se o České republice chtěl dozvědět
víc, a tak jsem hodně hledal na internetu.
Když se ukázalo, že v ČR mohu prostřednictvím AFS strávit rok, neváhal jsem.
Cestoval jsi po Česku? Které město se ti
líbilo nejvíc?
Ano, byl jsem v Praze, Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Plzni, Strakonicích…
Nejvíce se mi líbilo v Praze. Je to krásné
město. Moc se mi líbí pohled na Pražský hrad
z Karlova mostu, na ten nikdy nezapomenu.
Co si myslíš o Češích? Jsou hodně jiní
než Japonci?
Češi jsou hodně rezervovaní, stejně jako
Japonci. Dlouho jim trvá, než si pustí někoho k tělu. Nevzpomínám si na nikoho, kdo
by na mě začal sám od sebe mluvit, když
mě viděl poprvé. Také si myslím, že jsou tu
vcelku dobrosrdeční a ochotní lidé. Pokud
jsem se na někoho obrátil s prosbou, vždy

mi pomohl. Ale někteří čeští prodavači milí
nejsou. V Japonsku jsou prodavači celkově
příjemnější než tady.
Jaký vidíš zásadní rozdíl mezi životem
v Japonsku a v České republice?
Velký rozdíl jsem zaznamenal v cenách.
Čechy jsou pro mě výrazně levnější. Nejlépe je to vidět na potravinách, v Japonsku
například zaplatíte za litr mléka asi 40 Kč,
tady někdy méně než polovinu. Velmi mě
překvapilo, jak je tu levné pivo. Podle mě
jsou Češi tak spokojení a šťastní, protože
si mohou koupit pivo za pár korun. Další
velký rozdíl je v dopravě, mám na mysli
hlavně cestování vlakem. V Japonsku se
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žil na internátu i v Japonsku. Ale občas se
cítím osamělý, což je pochopitelné. Neviděl
jsem svou rodinu už osm měsíců. Někdy jim
napíšu, co potřebuji poslat z domova, a to je
tak celé. Ještě jsem s nimi nevolal, telefonický
kontakt nebo kontakt přes sociální sítě AFS
nedoporučuje. Jako účastník programu bych
neměl být ovlivňován domácím prostředím.
Rodičům jsem jen posílal novoroční pohlednici, protože to je v Japonsku tradicí.
Jaká je tvá hostitelská rodina?
Lepší jsem si nemohl přát. Jsem opravdu
rád, že jsem potkal takové lidi. Začátky byly
komplikované. Já jsem při příjezdu uměl česky jenom ″dobrý den“ a moje rodina neuměla
moc dobře anglicky, takže bylo dost těžké se
dorozumět. Často jsme používali internetové
překladače. Teď jsem schopný aspoň trochu
mluvit česky, takže doma mluvíme pouze
v češtině. Čeština je pro mě hodně těžká,
ale každodenní konverzace mě nejen hodně
naučí, ale i pobaví. Moji „náhradní rodiče“ mě
berou na výlety, byli jsme třeba i na hokejovém zápase, zodpovědně mohu říct, že se tu
nenudím. Jídlo je tu úžasné a moc mi chutná.
Máš nějaké oblíbené české slovíčko?
Ježišmarjá. – Zdá se, že to tu používají
všichni.
Chtěl by ses do ČR někdy vrátit?
Ano. Mám to tady rád. Je to pro mě jako
druhý domov. Určitě se sem v budoucnosti
přijedu ještě podívat.

vlakem dostanete téměř všude, vlaky tam
jezdí častěji, asi každých 15 minut. Tady
je to problém, když se potřebujete někam
dostat. Dlouho čekáte, zvláště ve večerních
hodinách. Spojení z Prahy do Blatné není moc
dobré. Poslední večerní vlak odjíždí v 19:12,
což je příliš brzy. V Japonsku bydlím 300 km
od Tokia a poslední vlak domů mi jede kolem
desáté večer.
V čem je jiná japonská škola?
Studenti ve škole tráví mnohem víc času,
a to nejenom při vyučování, ale i po něm. Je
běžné účastnit se různých zájmových kroužků, které probíhají v budově školy, a domů
chodit až večer. Všichni musí nosit uniformu.
Studenti po vyučování školu sami uklízejí.
Zametají a vytírají nejen třídy a chodby, ale
i WC. Při vyučování sedí v lavici každý sám,
více se dbá na respektování autorit, nejenom
žáka vůči učiteli, ale i mladších vůči starším.
Tady je ve škole volnější ovzduší, víc se respektuje individualita, což se mi líbí.
Co ti tu chybí?
Nejvíc kamarádi, japonské jídlo a samozřejmě rodina.
Je těžké být bez rodiny? Jak s nimi komunikuješ?
Než jsem přijel do Česka, myslel jsem
si, že se mi nebude stýskat, jelikož jsem

Morimu zbývají do návratu domů ještě
dva měsíce. Za celou školu mu přejeme, aby
si je užil a aby mu na naši zemi zůstaly jen
hezké vzpomínky.
Mgr. Lenka Žihlová, třídní učitelka
Petra Přerostová,
Jan Bačovčin – studenti
2. ročníku SOŠ Blatná
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 K u l t u r n í k a l e n d á ř
Akce
KAŽDÉ PONDĚLÍ | 19:00 |
MEDITACE V ZÁMECKÉM PARKU

Sraz u Sokolovny
Program: Královská jóga - pranajáma, dýchací techniky, meditace v chůzi, pozorovatel, teorie i praktická cvičení. Více info
na www.masazeslunecnice.cz nebo tel. 774
440 062. V případě nepříznivého počasí se
meditace nekoná.

14. 5. SOBOTA | 08:30 |

MEMORIÁL JANA JANOVSKÉHO

Letní stadion, Blatná
Tradiční běh zámeckým parkem.

14. 5. SOBOTA | 21:00 |

U – 73 JARDY TOMKA

Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

19. 5. ČTVRTEK | 17:00 |

KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ pro veřejnost

ZUŠ Blatná, sál

21. 5. SOBOTA | 21:00 |
STONEHILLS

Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

25. 5. STŘEDA | 17:00 |

ŠKOLNÍ AKADEMIE ZŠ T. G.
MASARYKA

Divadelní sál, Sokolovna Blatná

26. 5. ČTVRTEK | 14:00 – 22:00 |
STUDENTSKÝ DEN

Nám. J. A. Komenského
Letošní Studentský den bude nabitý
spoustou skvělé zábavy a hudby. Těšte se
na studentské kapely, Riverside Project,
Sabrage nebo PAVLA CALLTU! K tomu samozřejmě spousta zážitkových aktivit jako
sumo-ring, hokejbal, graffiti na chodník,

obří Člověče, nezlob se!, slackline a žonglování a chybět nebudou ani nealko
koktejly a Milkshake ´n´ Challenge od
Station 17 a spousta dalšího. Těšíme se
na setkání s vámi! Vstup dobrovolný.

28. 5. SOBOTA | OD 14:00 |

BLATENSKEJ TURNAJ VE STOLNÍM
FOTBÁLKU
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor
Od 20:00| FULLSTEP WARM-UP

31. 5. ÚTERÝ | 16:00 |

ŠKOLNÍ AKADEMIE ZŠ J. A.
KOMENSKÉHO

Divadelní sál, Sokolovna Blatná

Kino
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pečnost a její základní pravidla, na které
by měl dbát každý střelec i nestřelec. Proběhnou ukázky skutečných zbraní všech
kategorií, balistické ochrany či střeliva s
objasněním efektu a ukázkami testů průchodnosti různými materiály. Vstupné
100/50 Kč (důchodci, ZTP, studenti).

17. 5. ÚTERÝ | 19:00 |

KINOKAVÁRNA:
MANŽELKA ZA 50 OVCÍ

Kavárna, KCAŽ
Mnozí afghánští muži vyznávají radikální
islám a ctí tradici obchodu s manželkami
mladšími o generace, se kterými někdy
nejednají lépe než se psy. To je také případ
šestnáctileté Sabere…
Švédský dokument na téma porušování
lidských práv.

18. 5. STŘEDA | 18:00 |

KVALITA ŽIVOTA ANEB CO JÍME,
PIJEME, ŽIJEME?
Kavárna, KCAŽ

13. 5. PÁTEK | 20:00 |

TAJEMSTVÍ DIVADLA SKLEP ANEB
MANUÁL NA ZÁCHRANU SVĚTA

Dokumentární v českém znění | Česko
2016 | 90 min | mládeži přístupný | 80 Kč

18. 5. STŘEDA | 19:00 |

CAPTAIN AMERICA: OBČANSKÁ
VÁLKA | 3D

Akční / sci-fi / thriller v původním znění s
titulky | USA 2016 | 150 Kč

20. 5. PÁTEK | 20:00 |

X - MEN: APOKALYPSA | 3D

Akční / dobrodružný / fantasy / sci-fi v původním znění s titulky | USA 2016 | 140 Kč

27. 5. PÁTEK | 20:00 |

NÁVŠTĚVNÍCI 3: REVOLUCE

Komedie v původním znění s titulky |
Francie / Belgie / Česko 2016 | 110 min |
110 Kč

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

17. 5. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |

ČTEME, PLETEME… a hrajeme společenské hry

31. 5. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |

ČTEME, PLETEME … jídlo jako lék, jídlo

jako jed!

Komunitní centrum
13. 5. PÁTEK | 18:00 |

BLACKOUT ACADEMY

Kavárna, KCAŽ
Přednáška zaměřená primárně na bez-

Kvalitu našeho života ovlivňuje, co jíme, co
pijeme, co žijeme. Na náš život nahlédneme například formou jednoduchého testu, zjistíme, jak jsme na tom „tady a teď“
a seznámíte se s principy Nové germánské
medicíny.
Vstupné 150/80 (důchodci, ZTP, studenti).

19. 5. ČTVRTEK | 17:00 |
ATELIÉR: MALBA

Suterén, KCAŽ
Malba akrylovými barvami s výtvarnicí
Lenkou Pálkovou. Zájemci ať se hlásí na
tel: 603 395 160.

26. 5. 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.
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1. 5. - 30. 6. |OK - OTEVŘENÁ

KAVÁRNA | VÝSTAVA | FOTOGRAFIE
CESTOVATELKY RADKY LINDOURKOVÉ

Fotografie spisovatelky a cestovatelky z
Třeboně, Radky Lindourkové, která v roce
2010 podnikla cestu do Etiopie. Výstava
fotografií, kterou zde můžete vidět, je zaměřená na jednotlivé etnické skupiny, se
kterými se zde setkala.
Cestopisná přednáška s R. Lindourkovou
na téma „Domorodé kmeny Etiopie“
proběhne v Komunitním centru 7. 6. 2016
od 18:00.

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

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
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 BLATENSKA - PROMĚNY

Na výstavě se můžete potěšit fantazií a
uměním děvčat a kluků ze škol i školek,
kteří zde představí svá výtvarná a fotografická díla společně s učiteli ZUŠ Blatná.
Autorem výstavy je Svazek obcí Blatenska.

Těšte se
10. 6. PÁTEK | 17:00 – 22:00 |
NOC MUZEÍ A KOSTELŮ

Městské muzeum Blatná + Kostel Nanebevzetí Panny Marie
MUZEUM | 17:00 |
Vernisáž výstavy TEN UMÍ TO A JINÝ
TOHLE aneb Jak se živili lidé na Blatensku
MUZEUM+KOSTEL | 18:00 - 21:00 |
Detektivní hra s četníkem Pelikánem s překvapením na závěr
AMBIT U KOSTELA | 18:00 – 22:00 |
Občerstvení
KOSTEL | 21:00 – 22:00 |
Koncert Chrámového komorního sboru
farnosti Blatná
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13:00 + 15:00 | Kuchařská show Eduarda
Levého – Jak zpracovat kapra do poslední
šupinky I a II
Prodej živých ryb a rybích specialit, ochutnávky ryb
Řemeslné a farmářské trhy
NÁDVOŘÍ + PARK
7:30-12:00 | Rybník Naděje - rybářské závody pro děti „O blatenského kapra“ | prezence od 7:00
10:00 – 16:00 | Dětský program
11:00 + 15:00 | Divadlo 100 opic | představení pro děti
SÁDKY
12:30 | Ukázky práce mladých hasičů
13:00 – 17:00 | Soutěž o pohár starostky
města
ZPRACOVNA RYB - Blatenská ryba | Exkurze v 11:00, 12:00, 14:00 a 16:00
LIHOVAR | exkurze 12:00 a 15:00 (vstupné
50 Kč)
NEDĚLE | Po Blatenských rybnících III s panem Jiřím Sekerou – vycházka s výkladem
Vstupné: 100/50 Kč (důchodci, studenti,
ZTP), děti do 12 let zdarma, VSTUPENKY
LZE ZAKOUPIT POUZE NA MÍSTĚ

10. 6. – 31. 8. | ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |

TEN UMÍ TO A JINÝ TOHLE aneb Jak
se živili lidé na Blatensku

Městské muzeum Blatná
VERNISÁŽ VÝSTAVY se koná 10. června
v 17:00 v prostorách Městského muzea
Blatná.
Výstava, inspirovaná knihou doc. MUDr.
Dimitrije Slonima - Jak jsem přišel do Blatné, vás provede Blatnou první poloviny
20. století. Navštívíte krámky a řemeslné
dílny, po kterých zbyly jen vzpomínky pamětníků a staré fotografie. Součástí výstavy je také putovní výstava Od alchymie k
moderní lékárně.

25. 6. SOBOTA | 10:00 – 23:59 |
RYBÁŘSKÉ SLAVNOSTI

Nábřeží zámku, Blatná
NA RYBÁŘKY PARNÍM VLAKEM! JÍZDNÍ
ŘÁD A ROZPIS PŘÍJEZDU HISTORICKÉHO VLAKU DO BLATNÉ NALEZNETE NA
WWW.CKVB.CZ
10: 00 | Průvod od zvonice a oficiální zahájení slavností na nábřeží zámku Blatná
HUDEBNÍ STAGE
10:30 – 15:00 | Vystoupení ZUŠ Blatná
16:00 | Aniby Neřekla | Anna Polívková a
J.X. Baro
18:00 | Gipsy.cz
20:00 | Cirkus Problem
21:45 | Fire show
22:00 | Votvíráci

13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27
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sport

„Střílí jako pánbůh s ledovým
klidem ďábla,“

prohlašují o Václavu Kučerovi jeho
kamarádi z kolektivu sportovních střelců

(dokončení z č. 7)
K tomuhle tématu bych přidal jednu
prověřenou moudrost: „Bez peněz jen orel
k výšinám vyletí, s penězi to jde i teleti.“
Dříve jsme měli střediska vrcholového sportu na vysoké úrovni, mleli jsme i západní
„mazánky“- a kde to všechno je ?,“ rozhazuje
bezradně rukama pamětník, který moc dobře
ví, o čem mluví.
O tom, že
Vá c l a v Ku č e r a
skutečně „umí“,
svědčí i fakt, že
se mnohokrát dokázal v minulosti
prostřílet na prestižních podnicích
do desátého místa: „Když se ještě
pořádalo federální Mistrovství republiky, bylo nás tam dvacet
Čechů a patnáct Slováků. A my je převálcovali ! Když se dva naši „sousedé“ od Tater
dostali do první desítky, byl to div.“ Po roce
1989 popustil uzdu své vášni Václav Kučera
i v zahraničí, konkrétně na německé a holandské půdě. Mnohokrát startoval během
svého života na Mistrovstvích republiky, každoročně jich objede minimálně deset. Jeho
výsledky jsou hodny tím většího obdivu, že
Václav Kučera prakticky netrénuje: „Je to tak!
Hlavně z úsporných důvodů- vždycky jsem
musel šetřit patrony. A když vyhraju nějakou
hotovost, utopím ji zase v patronách! Ani
koruna z toho nejde na pivo. Vůbec nejlepší
je, když rovnou na bedně dostanu krabici
patron. Nebo radši dvě.“ A jak se vůbec
odměňuje na střeleckých závodech ? „Dnes
už pořadatelé seženou hodnotnější ceny, než
tomu bylo před nějakými pětadvaceti- třiceti
lety. Obzvlášť na významnějších sportovních
podnicích. Dříve bylo v kursu takové rádio.
To už dnes nikdo nechce. Každý závodník
radši sáhne po uzené kýtě,!“ směje se Václav
Kučera. On sám si určitě stěžovat nemůže,
navíc za střeleckou kapitolu svého života nashromáždil na dvě stě pohárů: „Dal jsem to,
kam se dalo- zbytek vozím v autě. Nakonec
tyhle trofeje skončí asi v přístřešku. Hlavně
je musím přikrýt dekou, aby na ně nedělaly
kočky jako ve Švejkovi kálely mouchy na obraz mocnáře,“ udržuje si dobrou náladu
úspěšný střelec.
Ve světě, kde se pálí jako u legendárního
Verdunu, reprezentuje Václav Kučera město
Mirotice. To si jeho houževnatosti, maximálního nasazení a zápalu velice váží a také ho

Blatná 13. května 2016

Ročník 27 (37)

pravidelně finančně podporuje. Za hlavního
sponzora ale Václav Kučera žertem označuje
svou manželku: „A víte, že jí vůbec nevadí,
že jsem o víkendech permanentně v čudu? Já
totiž taky závodně mastím mariáš. Spíš by se
divila, kdybych někdy zůstal doma,“ dodává.
Asi nejvýznamnější a nejcennější zkušeností Václava Kučery byly starty na Mistrovství světa roku 2007 na Konopišti
a na Mistrovství Evropy roku 2009 ve Vráži
u Benešova. „Hlavně ten mistrák na Konopišti,“ poznamenává Václav Kučera, „Tam
střílelo 1002 závodníků- no, prostě to připomínalo Olympijské hry. Musel se kvůli tomu
vykoupit a upravit lán kukuřice.“
Ani tam se mirotický reprezentant neztratil. Celkově skončil na 38. místě, mezi devíti
českými veterány získal „bramborovou“.
Geny střeleckých osobností podědili
po Václavu Kučerovi i jeho dva synové Jaroslav a Václav. Dokonce se o nich mluvilo
docela vážně jako o olympijských nadějích.
„Jiní kluci jezdili na brambory, synátoři pilně
trénovali. Ale přišla tahle doba, hoši založili
rodiny a dali jim přednost před kariérou

profíků. Jsem na ně stále pyšný, vždyť jeden
z nich se ocitl „Na Julisce“ mezi vrcholovými
sportovci. Kromě něho se tam připravoval
mezi ostatními jen jeden střelec. Pak zamířil
do Dukly Hradec Králové, kde už těch střelců
působilo deset.“
Václav Kučera má ve světě sportovní
střelby pevnou pozici. „Osobně se znám
s olympijským vítězem Josefem Panáčkem,
co provozuje střelnici v Uherském Hradišti.
Setkávám se se všemi státními trenéry, kteří
jsou ovšem všichni mladší než já. A nezapomenutelným zážitkem se pro mě stalo setkání
s Janem Hůlou, který střelil na Mistrovství
světa ve španělské Zaragoze 200 „čistých“.“
Václav Kučera je prostě a jasně „živel“
v dobrém smyslu toho slova. Proto nestárne
a určitě ještě mnoho let bude postrachem
mladších soupeřů na českých i mezinárodních střelnicích. Dlouho ještě neřekne své
poslední slovo. Vlastně nevypálí svůj poslední
výstřel. A až se rozhodne pověsit svou vášeň
na hřebík, potečou vodopády vzhůru a místo
slunce bude vycházet nanuk značky Magnum.
Vladimír Šavrda

Výsledky našich týmů za poslední dva víkendy
a pozvánka na další domácí utkání mužů
V sobotu 21/5 2016 hostí áčko od 17 hod. Větrovy a v neděli 22/5 2016 od 17 hod. přivítá
béčko Civa Trans.
Víkend 7 – 8/5 2016
Muži „A“

Blatná-Týn n. ltavou

1:1 (0:1)

Muži „B“

Blatná – Cehnice

1:0 (1:0)

Mišiak

Ženy

Hradiště – Blatná

1:2 (1:1)

Swietoňová, Šebková

Dorost

Čkyně/Vimperk – Blatná

2:1 (2:0)

Kareš

Žáci st.

Blatná – Protivín

7:0 (4:0)

Vala 2x, Fořt Lukáš 2x, Habada, Antoš, Tvrdý

Víkend 30.4. – 1.5. 2016
Muži „A“

Vacov – Blatná

0:1 (0:1)

Muži „B“

Katovice B – Blatná

1:0 (1:0)

Říha Štěpán

Ženy

Blatná – Protivín

2:3 (1:1)

Vajsová, Velíšková

Dorost

Blatná – Strunkovice

7:1 (3:0)

Říha Jiří 2x, Míka, Uldrich, Levý, Chlanda,
Peroutka

35+

Sedlice SG – Blatná SG

3:2 (1:2)

Vanduch M., vlastní

V sobotu 25/6 2016 se uskuteční již 5. ročník turnaje starších přípravek

,,O POHÁR ROMANA VONÁŠKA“
Tentokrát se turnaj týká ročníku narození 2005 a mladší. Přihlásilo se 10 týmů, které byly
rozděleny do dvou skupin:
Skupina A				
SK Březnice 1918			
TJ Blatná				
Spartak Rožmitál p/Tř.			
TJ Dražejov				
Sokol Bělčice				

Skupina B
Šumavan Vimperk
TJ Hradiště
FK Protivín
Litavan Bohutín
TJ Sokol Sedlice

Začátek zápasů ve skupinách je v 8.30 hodin. – Generálním partnerem turnaje jsou
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA BLATNÁ s.r.o.
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Titul okresního přeborníka získala v předstihu Blatná
Sezona 2015/2016 okresního přeboru
stolních tenistů je minulostí. Soutěže, která
se hrála dvoukolově od začátku října do poloviny března, se
letos zúčastnilo dvanáct družstev. Z nich si nejlépe počínal
E- tým TJ Blatná, který si titul
okresního přeborníka zajistil v dostatečném předstihu
a pro další ročník si vybojoval
právo účasti v krajské soutěži.
Blatenští vyhráli jednadvacet
z dvaadvaceti utkání, pouze
jednou prohráli a do tabulky si
tak připsali 64 bodů. Na tomto
úspěchu se podílel Jiří Mls,
který byl i nejlepším hráčem
soutěže s celkovou úspěšností
95% (60 vítězství/3 porážky),
Jiří Štědroňský (obsadil celkové třetí místo s úspěšností
89%, 66/8), Jiří Kostner, Pavel Mls ml., Jan

Vonášek, František Kaiser a Pavel Mls st.,
který zaslouží ve svých čtyřiasedmdesáti

letech veliké uznání. Nejlepším deblovým
párem byli opět blatenští Pavel Mls st. s Jiřím

Štědroňským s poměrem vítězství a porážek 16:2. Druhé místo se ztrátou jedenácti
bodů obsadilo družstvo TJ
ČZ Strakonice. Bronzovou
medaili obsadil tým TJ ZD
Záboří. Pomyslnou bramborovou medaili získat tým TJ
Blatná D ve složení Luděk
Jánský, Josef Hornát, Tomáš
Balík, Pavel Jindřich, Petr
Schmitd a Andrej Haštava.
Stolní tenisté TJ Blatná A vybojovali v divizi krásné druhé
místo, když jim bod scházel
k postupu do třetí ligy. V krajském přeboru měla Blatná dvě
družstva. Hráči béčka skončili
na druhém místě, s devíti
bodovým odstupem na první
Velešín. Céčko skončilo na desátém místě.
Pavel Ounický
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BLATENSKÁ RYBA s.r.o.
AKCE KVĚTEN 2016
PRODEJNA

ZJEDNODUŠ. KAPR
menší rozměry výřezu

Areál sádek, naproti BLATENSKÁ
PENNY RYBA

Ryby mražené:
MAKRELA kuch.s hl. VAC 1,2kg 82,50/kg
PSTRUH kuch.s hl. VAC bal.
129,50/kg
KAPR filet bez kosti VAC bal.
195,-/kg
LOSOS filet bez kůže VAC mr. 109,-/0,5kg
Ryby uzené:
TOLSTOLOBIK
MAKRELA
LOSOS
KAPR

13,50/100g
11,90/100g
20,90/100g
15,90/100g

Pavel Sedláček




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

Drůbež mražená:
FARMÁŘSKÉ KUŘE cca 2,5kg 89,50/kg
Kuřecí stehenní řízek 2kg
69,90/kg
Kuřecí prsní řízek (balení 2kg) 99,90/kg
Kuřecí křídla ( balení 1kg )
29,90/kg
Kuřecí čtvrtě ( balení 10kg )
39,50/kg
Ovoce a zelenina:
JAHODY mr. – balení 2,5kg
Špenát protlak 450g
Zelenina pod svíčkovou 350g
Zelenina polévková 350g

42,50/kg
8,90/ks
10,90/ks
9,90/ks

Ostatní:
SÝR EIDAM 30%, cca 2kg
79,50/kg
VEPŘ. KRKOVICE mr. bez kosti 75,-/kg
Hranolky 9*9 balení 2,5kg
24,50/kg
Kořenící směsi
45,-/ks
Uvedené ceny včetně DPH.
Akce platí do vyprodání zásob.

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

Provozovna: Tyršova 437, 388 01 Blatná

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

Firma KOVO KASEJOVICE MONT s.r.o.
hledá vhodné kandidáty na pozici

operátora CNC zařízení
Požadujeme: znalost technické dokumentace
samostatnost, flexibilita
aktivní přístup k práci
praxe v oboru výhodou
Nabízíme:

Odpovídající finanční
ohodnocení

Kontakt: Petr Slavíček
tel.: 723 337 095
e-mail: slavicek@kovokasejovice.cz
Ing. Zbyněk Šejvar tel.: 724 758 577
e-mail: vyroba@kovokasejovice.cz
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Den moderní techniky na SOU Blatná

Dne 26. dubna 2016 na SOU Blatná
proběhl „Den moderní techniky“. Organizátorem bylo Střední odborné učiliště
Blatná za podpory města Blatná. Záštitu převzal hejtman Jihočeského
kraje Mgr. Jiří Zimola a vyjádřil tak morální podporu tendencím, které
organizátoři chtějí touto akcí podpořit: spolupráci škol, odborných
firem a veřejnosti a propagace technických učebních oborů. Milými
hosty byla starostka Blatné Bc. Kateřina Malečková, dále místostarosta Pavel Ounický, učitelé a žáci základních škol J. A. Komenského,
T. G. Masaryka a ZŠ Holečkova, zástupci partnerských firem. Paní
Malečková při zahajovacím projevu ocenila spolupráci SOU Blatná
a základních škol v dílenské přípravě a pracovním vyučování.
Největší atrakcí bylo vystavení závodního kamionu LIAZ Martina
Macíka, se kterým právě absolvoval Rallye Dakar 2016 a který patří
do první desítky světových pilotů závodních kamionů. Dále byl k vidění motocykl Yamaha 450 Lukáše Kvapila. Oba závodníci z týmu KM
Racing Team se již chystají na Rallye Dakar 2017. Další přítomnou
osobností byl Petr Lusk, renomovaný fotograf motoristického sportu,
který již patří mezi VIP
fotografy Rallye Dakar. Se
závodníky absolvuje celou
trať a vybírá atraktivní
záběry pro exkluzivní fotografie do světových médií.
Po zahájení akce se
oba závodníci spolu
s P. Luskem dělili s početnými diváky o své zážitky
a odpovídali na dotazy
veřejnosti. Posluchače zajímala fyzická příprava závodníků před Rallye. Oba utužují své tělo
běhy, Martin si každé ráno dává 10 km kopcovitým terénem. Oba
posilují s osobním trenérem v posilovně. Lukáš je nyní v týmu Dukla
Praha, kde využívá silného zázemí. Oba piloti spolu i trénují na trati.
Diváky zaujal jeden prvek, kdy Lukáš jede v terénu na motorce zhruba
rychlostí 140 km/h a pár metrů za ním se žene kamión Martina stejnou
rychlostí. Pro Lukáše je to psychicky náročný pocit, který ale musí
zvládnout, i do těchto situací se občas jezdec na motorce na Dakaru
dostane. Martin popisoval své klukovské začátky a inspiraci u otce
Martina Macíka. Líčil své první závody, které se mu ihned dařilo
absolvovat mezi prvními. Též mluvil o těžkých situacích, kdy na Dakaru, když jednou dosáhla teplota ve stínu jihoamerické pouště přes

50 °C, víc než půlka závodníků etapu vzdala. Náročný je i přejezd
přes nadmořskou výšku 4000 metrů, kdy řadu lidí provází mdloby
a bolest hlavy. Odpovídal i na dotazy o konstrukci kamionu: rám je
ze švédské oceli, komponenty od špičkových světových firem, šasi je
LIAZ. Všechny díly mají ve 3D grafice pro případnou výrobu náhradního dílu u domácích dodavatelů. Každý zájemce si mohl techniku
detailně prohlédnout a posadit se za volant závodního kamionu nebo
za řídítka motocyklu.
Petr Lusk uspořádal besedu s promítáním autorských fotografií
s tématikou motorsportu a zejména letošní Rallye Dakar. Zajímavostí letošního Rallye Dakar 2016 byly intenzivní deště. Popisoval,
jak místní obyvatelé Jižní Ameriky nádherně fandí, žijí v přítomném

okamžiku, radují se, a to většina z nich je nesmírně chudá. Složil hold
všem účastníkům Rallye Dakar, zvláště těm, kteří nejsou podporováni
týmy, jedou na vlastní pěst, do rána opravují stroj a pak zase vyrazí.
Ti dojíždí do cíle silou vůle…
Atraktivní podívanou byla i show Petra Novotného, vicemistra
světa ve 3D akrobacii s RC modelem vrtulníku.
V areálu SOU Blatná se představily firmy LIVA Předslavice s.r.o.,
BP Service s.r.o. Blatná, ESAB a.s., BERNER CZ, Dura Automotive CZ
Blatná, Vishay Electronics
s.r.o, Faurecia Automotive
Czech Republic s.r.o., Agrozet České Budějovice a.s.,
STROM Praha a.s., Mikeš
– zahradní a komunální
technika Blatná. Firmy prezentovaly svůj výrobní program a vystavovaly výrobky
a techniku. Představily i své
požadavky na pracovníky,
bonusy pro zaměstnance, možnosti kariérního růstu.
Pro absolventy technických oborů škol je příznivé, že v současné
době je zvýšená poptávka po pracovnících těchto profesí, každý, kdo
chce a má chuť pracovat, dnes práci najde. Na SOU Blatná si mladí
lidé mohou vybrat mezi obory Elektrikář, Autoelektrikář, Automechanik a Opravář zemědělských strojů.
Současně v hale školního autoservisu probíhala výstava historických i nových motocyklů a automobilů. Většina vystavených exponátů byly práce žáků, absolventů nebo učitelů školy. Návštěvníci
mohli obdivovat například motocykly ČZ 150 z roku 1951, Jawa 250
z roku 1958, osobní automobil Mini Morris z roku 1971, Škoda Felicia z roku 1964, Praga Piccolo z roku 1933 a další zajímavé stroje.
Protikladem byly nové vozy Škoda prezentované firmou Autoservis
Šrachta Strakonice.
Mladší návštěvníci se bavili při různých doprovodných soutěžích
a prožitkových činnostech. Za odměnu mohli získat drobné dárky.
Poděkování patří i studentům SOU Blatná, kteří v zadní části areálu
SOU Blatná připravili trať, kde se zájemci z řad veřejnosti i základních
škol mohli svézt na školní čtyřkolce pod dohledem mistra odborného
výcviku V. Fuščiče. Několik žáků základních škol si jízdu na čtyřkolce
vychutnává každý týden na motocyklovém kroužku.
Dále na SOU Blatná působí elektrikářský kroužek pod vedením
p. Ďuriana a Schmida. Ti v elektrikářských dílnách připravili pro
mladší návštěvníky několik úkolů, jako manipulace s robotickou
rukou, zapojení jednoduchého elektrického obvodu dle schématu
nebo výrobu píšťalky z plechu.
Žáci 3. ročníků předváděli ukázky vybraných výukových činností
– práce s CNC frézkou, programování zabezpečovací ústředny JA106
od firmy Jablotron, návrh plošných spojů, zapojování kamer k DVR
atd. Kromě toho byl k vidění průřez prací studentů oboru Elektrikář,
výukové panely a jiné učební pomůcky a vybavení, funkční naprogramované stavebnice Merkur, programovatelné relé ELC atd.
K dobré náladě přispělo i výborné občerstvení, které zajistili žáci
a žákyně oboru Kuchař číšník ze Střední odborné školy řemesel
a služeb Strakonice.
I když počasí trochu zlobilo, účast na akci byla vysoká. Velké poděkování patří všem, kteří se na zdárném průběhu podíleli. O tom, že se
program líbil, svědčí četné pozitivní ohlasy návštěvníků, za všechny
uvádíme alespoň jeden:
… byl jsem včera u Vás na akci, která si zaslouží pochvalu a uznání.
Byl jsem v blatenském učilišti poprvé v životě a odcházel jsem velmi
mile překvapen vybaveností dílen, vystavovanými exponáty (pro
mě byl mj. zážitek popovídání s p. Luskem o fotografování Dakarů),
i celkovou koncepcí dne moderní techniky.
S pozdravem Milan D. - SOU Blatná
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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

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

Sjednáváme Hypoteční úvěry
Spotřebitelské úvěry
Refinancování a konsolidace
pro leasingů
Sberbank
stávajících půjček,
a úvěrů u splátkových společností

P LU S - J I P
BEzPEčnOStní DESatErO
Potraviny Blatná

1

Obecná pravidla pro operace ve Sberbank
Online Banking
Aplikaci a všechna přístupová jména a hesla
používejte výhradně Vy sami. Tištěné podklady, které
jste obdrželi od banky uchovejte na bezpečném místě.
V případě podezření na zneužití účtu či vstupních dat
k němu kontaktujte naši Infolinku 800 133 444
(+420 543 525 901 ze zahraničí) nebo kteroukoliv
pobočku nebo el. adresu onlinebanking@sberbankcz.cz.

Pro bližší informace volejte na tel.

733 654 595

popř. nás navštivte v kanceláři pojišťovny
Kooperativa: Čechova 111, Blatná

2

Pravidla pro práci více uživatelů na jednom
počítači
Znemožněte, aby se jiná osoba přihlašovala pod
Vaším uživatelským jménem. Jména a hesla neukládejte
do veřejně přístupných složek. Při podezření na zneužití
vašich práv požádejte banku o jejich zablokování.
Chraňte své přihlašovací jméno, PIN i elektronický klíč
(token) – nikdy údaje nesdělujte ani nepůjčujte další
osobě.

3

Pravidla pro práci s operačním systémem
Před přihlášením zavřete všechna ostatní okna
prohlížeče a Sberbank Online Banking spusťte
v okně novém. Doporučujeme pravidelně instalovat
aktuální verze opravných balíčků k operačnímu systému
(tzv. Service Packs).

4

Pravidla pro práci s hesly
Jako heslo nevolte snadno odhadnutelné znaky
(rodná čísla, jména, data narození atp.). Heslo
pro přihlášení měňte alespoň 1× měsíčně. Heslo zásadně
nikomu nesdělujte a znemožněte jeho odpozorování
při zadávání do počítače.
Pravidla pro práci s podpisovými certifikáty
Podpisový certifikát uchovávejte odděleně, nejlépe

Online Banking
J.P. Koubka 13

6

přijmeme

Pravidla pro zabezpečenou komunikaci
Používejte maximální míru šifrování
ve Vašem
na plný
úvazek
prohlížeči (128 bitové). Při komunikaci
Informace na tel.
prostřednictvím Sberbank Online Bankingu používejte
protokol SSL 3.0.

7

PRODAVAČKU

602 163 400

Pravidla pro nastavení internetového
prohlížeče (např. Internet Explorer)
Používejte nejnovější verze prohlížečů. Zakažte
ukládání hesel v prohlížeči (např. Nástroje/Možnosti
Internetu/Obsah/Automatické dokončování/Nastavení,
políčko „Uživatelská jména a hesla na formulářích“ musí
zůstat nezaškrtnuté – pro IE 8).

8

Pravidla pro používání Vašeho počítače
Důrazně nedoporučujeme instalaci programů
a souborů z nedůvěryhodných zdrojů (jedná se
zejména o nelegální SW a amatérské produkty). Tyto
programy bývají často spojeny s viry, které mohou ohrozit
bezpečnost práce na Vašem počítači. Věnujte zvýšenou
pozornost při příjmu e-mailů s přílohou, ta může být
často napadena virem. Používejte antivirový program
a pravidelně aktualizujte jeho databázi virů (doporučujeme
aktualizovat databáze min. jednou týdně). Chraňte svůj
počítač osobním firewallem (týká se zejména zařízení
s veřejnou IP adresou).

9

Další doporučená nastavení internetového
prohlížeče
Nastavte vysoké zabezpečení pro jazyk JAVA.
U Software channel permissions nastavte vysoké
zabezpečení. Zakažte inicializaci a skriptování prvků,
které nejsou bezpečné. Zakažte instalace součástí
desktopu. Zakažte načítání programů do IFRAME. Zakažte
používání sub-framů. Zakažte vkládání do schránky
pomocí skriptů.

Provádím kompletní
zemní a výkopové práce
minibagrem 2,1 t.
Cena dohodou
Stanislav Matoušek
Tel. 604775230
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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.
mobil: 605 463 400

email: hruby.elektro@seznam.cz

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
2015-05-04-sporknet-190x60-blatenske-listy-orez.pdf 1 4.5.2015 16:07:29
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Na vybrané modely značky
Komenského 1077, 388 01 Blatná
Tel.: 383 420 168

získáte 1000,- až 1500,- Kč zpět
KostKa od a do Z
smíšené zboží

Vedoucí: Hana Hamáková

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

Nabízíme Vám cenové bomby
Provozní doba po-pá: 8.00-19.00
so-ne: 8.00-16.00

Přijte se podívat - těšíme se na Vaši návštěvu
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Blatná 13. května 2016

STAVEBNINY
ALBÍN VESELÝ
e-mail: albin.vesely@tiscali.cz

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

Od 15.4.2016 jarní SLEVA
hnědého uhlí BÍLINA





stavební materiály
střešní krytiny
OSB desky
dveře, zárubně
kotevní a spojovací
technika

štěrk – vel. 4-8 /
8-16 / 16-32
písek – praný
– kopaný
střešní latě
dřevěné brikety (BUK)

KOTLÍKOVÉ DOTACE




podrobné informace a pomoc se
žádostí o dotaci až 150 tis. Kč na
kotel a až 6 tis. Kč na uhlí
poskytneme na prodejně


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

INTERNET CENTRUM
Z160049_EXP_inzerce_Blatna_170x100mm.indd 1

18.01.16 13:10



- připojení k INTERNETU, televize
- mobilní volání, VOIP pevná linka
navštivte naši pobočku v BLATNÉ
Pivovarská 200 - budova ELEKTRO EXPERT
WWW.KONET.CZ 383 809 555 info@konet.



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:

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



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.

Blatenské listy
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