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Tajemství blatenských nocí

V pátek 10. 6. se jediná noc v Blatné proměnila ve dvě noci, kdy
se otevíraly kulturní památky a instituce. Tento ročník se spojila Noc
kostelů a Noc muzeí v jednu, a proto si návštěvníci mohli prohlédnout
hned dvě významné památky města. Noc je zavedla do doby konce 19.
a počátku 20. stol., kdy se město chlubilo šikovnýma rukama řemeslníků a rozličným kvalitním zbožím obchodníků. To ovšem neznamenalo,
že by zde neexistovala kriminalita. Vernisáž výstavy „Ten umí to
a jiní tohle“, na níž zapěla paní Štěpánka Bořková z Retrodivadla
Orel vystřídaná neplánovaným vtipným vystoupením pana Dimitrije
Slonima, přerušil vpád četníka Pelikána, který informoval o krádeži
truhly z hospody u Křížků. Návštěvníci byli vyzváni k pomoci s vyslýcháním řemeslníků a hledáním stop, které měli doplnit do protokolu.
Stopy nakonec ukázaly, že se vlastně nic nestalo. Odměnou byla
návštěva zvonice, kde se mohli pokochat úžasným výhledem a za-

zvonit na „menší“ zvon. Všechno úsilí
bylo zakončeno u kostela, kde bylo pro
všechny připraveno tradiční občerstvení
ve formě staročeských lívanců, vdolků
a špekáčků. Vše nakonec zakončil Chrámový komorní sbor farnosti Blatná, čímž
byla završena noc dvou nocí.
Po Noci kostelů a muzeí bylo vybráno
87 protokolů. Z nich jsme vylosovali
za dětskou kategorii slečnu Kristýnu
(neznáme příjmení) 10 let, Sídliště
2/362, Sedlice 387 32 a za kategorii
dospělých Ivanu Gajdošovou, T. G. Masaryka 246, Blatná 388 01.
Výherci si budou moci vyzvednout svou výhru na recepci muzea.
Všem gratulujeme a budeme se na vás těšit opět příští rok.
Petr Chlebec - Městské muzeum Blatná

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
BG sklep Blatná

zve všechny příznivce bluegrassu
a country hudby na 2. ročník festivalu

Country Park Buzice

Blatná 24. června 2016

Ročník 27 (37)

Končí první pololetí již
27. ročníku Blatenských listů,
které bylo díky Blatenské tiskárně
barevnější, než jsme všichni
čekali.
Další číslo vyjde před blatenskou
poutí, 19. srpna.
Našim čtenářům přejeme
hezké léto a příjemné zážitky
o prázdninách a dovolených.
Za redakci Blatenských listů
Zdeněk Malina
UKÁZKA PALIČKOVÁNÍ KRAJKY V PRŮBĚHU
RYBÁŘSKÝCH SLAVNOSTÍ

na nádvoří hospody U Čiláka

6. srpna 2016 od 14 hodin
Těšíme se na vás a vy se můžete těšit
na spoustu muziky, dobré pivo, skvělé
jídlo, pohodu a přijemnou atmosféru, jak
je ostatně u Čiláka zvykem. Hrát (i tančit)
se bude tak dlouho, jak se vám bude chtít
poslouchat.
Na pódiu se vystřídají
BG sklep, Š-umíci, Tamty - Blatná, Banjo
Café Horažďovice, Monogram Neratovice,
Kombajn Bezdědovice-Nashville, Barbecue Ml. Boleslav

a to celé zakončí Ivan Preisler Band
– bigbeat 60. let

RYBÁŘSKÉ SLAVNOSTI - „RYBÁŘKY“ - jak
se jim již říká, jsou opět tady, a to již zítra!
Stejně jako v minulých letech jsme pro
všechny milovníky tenkých nitek, jemnosti,
trpělivosti a krásy, připravili UKÁZKU PALIČKOVÁNÍ KRAJKY, kterou předvede tuto
sobotu od 11.00 hodin na tř. J. P. Koubka 3,
Marie Štrosová.
Paličkování krajky je jedním z nejstarších
a nejvýraznějších řemesel našeho kraje.
Abychom práci krajkářek přiblížili co nejširší veřejnosti, je naší snahou ji využívat
na doplňky, které lze použít i v dnešním
běžném životě. Jedním z takových využití je
krajka jako šperk - ozdoba ženy. Patří mezi
ně náušnice, brože, přívěšky, náhrdelníky,
ale také náramky a spony do vlasů. Vhodné
jsou nejen do společnosti, ale také jako doplněk k letnímu oblečení, kde zaujmou svojí
lehkostí a jemností. Krajkové doplňky jsou
v současné módě na jednom z předních míst
i jako součást oděvů.
Paličkování je řemeslo ryze ženské, i když
z historie víme, že vyjímečně paličkovali
i muži.
Zveme všechny - přijďte se podívat jaké
novinky jsme pro vás tentokrát připravili.
LÉTO BUDIŽ POCHVÁLENO
Nastal zas letní čas. Čas toulek, omamných vůní, nekonečných nocí, prázdninových
zážitků i neopakovatelných dovolených, ať již
jsou prožívány v dalekých krajích, nebo třeba
jen za humny. Všichni se alespoň na chvíli
staneme svobodní, spojení s přírodou a jejími
krásami.
LÉTO TEPLÉ A SUCHÉ BÝVÁ, VE ŽNI SVOU
OKRASU MÍVÁ
V LÉTĚ - DOBŘE JE NA SVĚTĚ
LIDÉ SE RADUJÍ LÉTU - VČELY KVĚTU
CO SE V LÉTĚ ZRODÍ, VŠE SE V ZIMĚ HODÍ

Rádio Blatná se již před časem zapojilo do této sbírky pro Aličku, která onemocněla
rakovinou stehenní kosti.
Ke dni 15. 6. 2016 se u nás nashromáždilo 310 kg plastových víček. Tímto apelujeme
na všechny lidičky z blízkého okolí, aby se do sbírky zapojili a my tak mohli vybrat
co nejvíce. Sbírka bude pokračovat do 31. 8. 2016, poté se víčka vykoupí a penízky
poputují na účet Aličce.
Krom plastových víček můžete nosit i víčka kovová, to znamená: víčka od piva,
od kečupů, přesnídávek, atd. Kovové víčko poznáte tak, že se chytí na magnet ☺
Pokud možno, prosíme, aby víčka byla umytá, to se týká i víček plastových.
Těm, kteří doposud přispěli, mockrát děkujeme ☺
Víčka můžete nosit na adresu Rádia Blatná: Palackého 26, naproti parkovišti
a autobusové zastávce v centru Blatné.

NA SVATÉHO JÁNA (24. 6.), OTVÍRÁ SE
LÉTU BRÁNA
Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Z právy

z radnice
Žádosti o dotace

Město Blatná požádalo o dotace, jejichž přehled předkládáme
v přiložené tabulce.
1. Oprava povrchu atletického oválu III. Etapa – oprava atletického
oválu letního stadionu byla rozdělena na tři části. První dvě etapy
byly poskytovatelem dotace Jihočeským krajem podpořeny, v letošním roce bohužel nebyla poslední etapa podpořena. O dotaci
bude žádáno opět v příštím roce.
2. Po několika žádostech byla letos podpořena oprava omítek zdi
na starém hřbitově. Omítky budou v této etapě opraveny na vnitřní straně zdi k ulici Buzická.
3. Na místě stávajícího, již nevyhovujícího retardéru v ulici Nerudova, bude realizován retardér nový v živičném provedení (jako
u „Kostky“) v jeho koruně s přechodem pro pěší. Zároveň budou
upraveny i navazující chodníky.
4. Turistická zastavení v Blatné je zatím největší projekt, který byl
letos podpořen. Jeho předmětem je vybudování hřiště na skate
u zimního stadionu, nákup 6 kol pro půjčování pro turisty
v informačním centru, osvětlení povodňového valu, informační
a orientační tabule, kolostavy po městě a marketingové aktivity
jako je inzerce v tisku, krátký film, trhací mapa, brožura pro
nevidomé a slabozraké apod. V současné době jsou připravována
výběrová řízení na dodavatele a zhotovitele.
5. Již poněkolikáté byla požádána Nadace ČEZ o podporu na dětské
hřiště ul. Na Blýskavkách, bohužel opět bezúspěšně.
6. Vzhledem k dosluhujícím mantinelům hokejbalového hřiště
na zimním stadionu bylo požádáno o dotaci na nové mantinely
se zastřešením střídaček, trestné lavice a boxu časoměřičů,
ochranné bezpečnostní sklo, hokejbalové branky a nové osvětlení hrací plochy. Tento projekt nebyl Ministerstvem školství
Poskytovatel
dotace

Dotační program prioritní osa
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a tělovýchovy podpořen. Bude-li program podpory i v příštím
roce, bude opětovně o tuto akci požádáno.
7. Táborová základna Kadov byla za podpory dotace z Jihočeského
kraje ve spolupráci s nájemcem Sborem dobrovolných hasičů
v Blatné opravena tak, že byly vyměněny podlahové krytiny
v chatkách, v provozní budově, byla instalována nová kuchyňská linka, natřeny střechy provozních budov a venkovní stěny
kuchyně a chatek. Zároveň byla opravena kanalizace, vodovod
a elektroinstalace. V příštích letech se počítá s nahrazením stávajících dosluhujících postelí a opravou vnitřních stěn chatek.
8. V ZŠ J.A. Komenského budou v letošním roce vyměněna poslední
sklepní okna, čímž bude de facto ukončena oprava venkovní části
školy. V průběhu let byla za podpory dotací vyměněna střecha,
vyměněny nevyhovující okna a opravena fasáda.
9. Poslední etapou je též výměna soch na Mariánském sloupu
na náměstí Míru. V této poslední etapě bude provedena plastická
rekonstrukce a doplnění chybějících částí, barevného sjednocení
a lokální retuše, čištění a konsolidace kamenného materiálu vč.
statického zajištění. Zrestaurované originály soch jsou k vidění
v Domově pro seniory Blatná v ambitu tohoto objektu.
10. Jako každoročně je prováděna obnova drobné sakrální architektury v krajině. Po křížcích, božích mukách, je v letošním roce
opravována kaplička v Čekanicích. Z prostředků města byla
opravena střešní krytina a za podpory Jihočeského kraje se
v současné době opravuje fasáda, vnitřní omítky a okna. Opravy
se ujali občané Čekanic.
11. Ministerstvo kultury dalo příslib podpory na opravu věžičky
na ZŠ J.A. Komenského. Během opravy, která bude provedena
horolezeckou technikou, bude vyměněno oplechování věžičky
vč. nátěrů. Nátěry a opravy budou též provedeny na dřevěných
konstrukcích.
12. Ve dvorní části budovy muzea bude realizována oprava a nátěr
fasády vč. výměny klempířských prvků. Zároveň bude opraven
sokl na celé budově.
V případě zájmu o více informací k jednotlivým akcím se mohou
občané podrobněji s těmito osobně seznámit na OMIR MěÚ Blatná,
nebo své dotazy směřovat na email blovsky@mesto-blatna.cz.

Název projektu

Požadovaná dotace
(Kč)

Předpokládané náklady celkem (Kč)

Přiznaná dotace
(Kč)

317 400,00

397 252,00

0,00

1

Jihočeský kraj

Podpora sportu

Oprava povrchu atletického
oválu III. Etapa

2

Jihočeský kraj

Úcta k předkům

Hřbitovní zeď

55 000,00

63 458,00

40 000,00

3

Jihočeský kraj

Podpora zřízení bezpečnostních
prvků na pozemních komunikacích

Bezbariérový přechod Nerudova
ulice

82 000,00

102 972,00

82 000,00

4

Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR

Národní program podpory
cestovního ruchu, podprogram
Cestování dostupné všem

Turistická zastavení v Blatné

1 990 588,00

3 981 177,00

1 990 558,00

5

Nadace ČEZ

Oranžové hřiště

Blatná - dětské hřiště

248 924,00

248 924,00

0,00

6

Ministerstvo školství
a tělovýchovy

Program 133510, Podpora materiálně technické základny sportu

Hokejbalové hřiště

1 100 000,00

1 849 000,00

0,00

7

Jihočeský kraj

Podpora práce s dětmi a mládeží

Táborová základna Kadov

300 000,00

407 202,00

150 000,00

8

Jihočeský kraj

Nemovité kulturní památky

Obnova sklepních oken ZŠ J.A.
Komenského Blatná

200 000,00

359 839,48

180 000,00

9

Jihočeský kraj

Nemovité kulturní památky

Mariánský sloup

170 000,00

289 200,00

160 000,00

10

Jihočeský kraj

Obnova drobné sakrální architektury v krajině

Oprava kapličky v Čekanicích

20 000,00

29 820,00

20 000,00

11

Ministerstvo kultury ČR

Program regenerace MPZ

Revize klempířských prvků a dřevěných nosných prvků věžičky
ZŠ J.A.Komenského Blatná

100 000,00

285 095,00

v řízení

12

Ministerstvo kultury ČR

Program regenerace MPZ

Obnova fasády a klempířských
prvků č.p. 212 Blatná

100 000,00

264 407,00

v řízení

4 683 912,00

8 278 346,48

2 622 558,00

CELKEM
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Unikátní výstava indického malíře Rameshvarana Sharmy
v Blatné
Skřivani v lotosových květech, tygři
vyhlížející kořist, krásné ženy bujných tvarů
v půvabné draperii,
svatební průvody se
slony, erotické hrátky
maharadžů, kníratí rádžputi, pastýřky
v milostném okouzlení
bohem Kršnou, maharadža se svou družinou na lovu, sloni,
velbloudi, koně..., vše
v romantické vegetaci
plné barevných květů.
Obrazy a miniatury
na plátně, hedvábí,
papíru i starých tiskovinách, nás přenesou do pohádkového prostředí, na dvory mughalských panovníků
a rádžputských rádžů 16. až 19. století. V neuvěřitelně precizních
a do detailu vypracovaných malbách malíře Rameshvarana Sharmy
se necháme okouzlit přepestrou exotikou orientu jako v Šahrazádiných příbězích.
Životní příběh malíře Rameshvarana však v žádném případě pohádkový není. Narodil se v roce 1973 jako nejmladší ze tří synů v tradiční brahmínské rodině v hlavním městě Rajasthanu Jaipuru. V 11
letech opustil školu a začal se učit malovat u malíře Raji Babu. Pět let
pracuje zdarma osm hodin denně pro svého učitele. V šestnácti letech
začíná prodávat svá vlastní díla a malovat i figurální výjevy v domech
bohatých měšťanských vrstev. Daří se mu a otvírá vlastní obchod pro
turisty, kde prodává
jeho malby starší bratr. Od roku 2011 však
zájem o jeho práce
upadá. Malířství bylo
v Indii již od pradávna
pokládáno za řemeslo
a nikoliv za umění.
S nástupem nových
technologií se originály stávají neprodejnými. Zájemci jsou všeobecně šizeni obrázky
z „kopírky“ s plastickou stopou několika
tahů štětce vydávané
za ruční malbu. Rameshvaran tak ztrácí
možnost obživy. V té
době umírá na rakovinu jeho nejstarší bratr,
hlavní živitel rodiny. V tradiční velkorodině, kde žije 13 osob, včetně
starých rodičů spolu s manželkami a dětmi bratrů, má práci jenom
prostřední bratr, který je prodavačem. Rameshvaran se jen velmi
těžce pokouší sehnat práci jako příležitostný taxikář či prodavač.
S Rameshvaranem jsem se seznámila v roce 2001. Poznala jsem
se s jeho rodinou a odvezla si domů několik nádherných obrázků.
Prožívala jsem s nim nemoc a smrt jeho bratra, výběr nevěsty i smutný
konec kariery. Před dvěma lety jsme společně s jeho ženou otevřeli
skříň plnou Rameshvaranových obrázků. Některé už pomalu začí-

naly plesnivět. A tehdy se zrodil nápad
je zachránit, odvézt
do Čech a pokusit se
uspořádáním prodejní
výstavy pomoci chudému malíři a jeho
rodině.
V kontrastu k malbám jsou vystavovány
i fotografie kýčů, které patří k nezbytnému koloritu současné
Indie.
U příležitosti otevření výstavy Umění
a kýče Indie pořádá CKVB ve dnech
16. a 17. července
Víkend s Indií. Kromě přednášek, tance,
hudby a divadla nás čeká i kulinářský zážitek.
Těší se na Vás Kamila Berndorffová
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Kontrola dětských hřišť
Strážníci městské policie se pustili
do postupné kontroly všech veřejných dětských hřišť a pískovišť. Pomocí detektoru
kovu zbavili tato místa nebezpečných věcí,
které by mohly ublížit dětem, když zde tráví
volný čas. Tuto aktivitu prováděli strážníci
společně s paní Kateřinou Koptyšovou,
která provozuje půjčovnu detektorů kovů

V Blatné bude k vidění
vrcholová cyklistika
Český pohár v silniční cyklistice
2016 má na programu předposlední
závod, jehož dějištěm bude v sobotu
23. července 2016 jihočeské město
Blatná.
Pořadatelství tohoto závodu se, stejně
jako v předchozích třech letech, ujme
CK Příbram. Na startu nebude chybět
česká cyklistická špička v čele s týmy:
Whirlpool-Author, Dukla Praha nebo CK
Příbram FANY Gastro. Pro občany města
má organizátor připraven doprovodný
program v podobě skákacího hradu, který
se bude nacházet na třídě J. P. Koubka.
Start závodu je naplánován na 13,00 hodin, cílem pak závodníci projedou okolo
17-té hodiny. Start a cíl závodu proběhne
na třídě J. P. Koubka v Blatné. Trasa okruhu povede přes obce Blatná - Skaličany
- Vahlovice - Střížovice - Chobot - Paštiky
- Blatná.
V souvislosti se závodem CK Příbram upozorňuje občany na uzavírky
ulic Čechova, Paštická, Boženy Němcové, náměstí Míru a již zmíněné třídy
J. P. Koubka. Délka jednoho okruhu je
15 km a pojede se celkem 11 krát = 165
km. Dále si vás dovolujeme upozornit
na omezení počtu parkovacích míst nacházejících se v bezprostřední blízkosti
OC COOP v den závodu (23.7.), a to již
od 9,00 hodin. Za případné komplikace
způsobené dopravním omezením se organizátor závodu omlouvá. Všechny čtenáře
zve tým CK Příbram.

(www.detektoryblatna.wz.cz) a zdarma přístroje zapůjčila. Nalezly se předměty jako:
hřebíky, dráty, šrouby, klíče, zátky od plechovek a pár drobných mincí.
Ve městě se nachází celkem deset dětských hřišť, z toho tři ve školkách a jedno
ve škole. Každý herní prvek umístěný na hřišti musí mít certifikaci. Kontroly stavu hřišť
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se provádí minimálně čtyřikrát do roka.
Jednu kontrolu musí provést certifikovaná
firma. Do pískovišť se používá písek, který
odpovídá zdravotním předpisům. Závěrem
vás prosím o spolupráci. Pokud byste při návštěvě hřišť zjistili, že je herní prvek rozbitý,
poškozený, neváhejte kontaktovat pracovníka
MěÚ p. Novotného (tel.: 383 416 120, email:
novotny@mesto-blatna.cz).
Pavel Ounický

Zprávy
TS Blatná

Úprava nám. J. A. Komenského
Jak již bylo uvedeno v minulém čísle
Blatenský listů, dochází k úpravám prostranství na náměstí J. A. Komenského. Úpravy
realizují Technické služby města Blatné, s.
r. o. ve spolupráci s firmou Skala, která provádí pokládku kamenných kostek o velikosti
7x7 cm.
V dnešních dnech je již dokončen prostor
před parkovištěm, kde byly vybudovány
chodníky pro přímý vstup z parkoviště
do blízkých provozoven (pekařství, elektro,
bar), kdy dříve lidé chodili přes trávník.
Prostor byl dále osázen novými stromy –
katalpami.
V současné době probíhají úpravy před
samotnými provozovnami. Plocha bude celá

vydlážděná z kostek a budou zde vysázeny
opět katalpy. Vysazením stromů vznikne malá
alej, která vytvoří v letních dnech příjemný
stín. Místa budou osazena novými lavičkami,
stojany na kola apod.
K dalším úpravám dojde postupně i v prostoru za schodištěm u Obchodního střediska
Labuť, kde dojde opět částečně k vydláždění
kamennými kostkami, vzniknou dva travnaté
ostrůvky a budou vysazeny opět dvě katalpy.
Děkujeme, že tolerujete omezení během
výstavby a věříme, že po dokončení všech
úprav Vám bude odměnou nový vzhled nám.
J. A. Komenského a budete rádi trávit čas
v centru města.
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Informace z SOŠ Blatná

Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745, se
ve čtvrtek 26. 5. 2016 na zámku v Blatné rozloučila
s letošními absolventy tradičním slavnostím předáním maturitních vysvědčení z rukou ředitele školy
Ing. Mgr. Kotrouše a třídních Mgr. Bláhové a Mgr. Podlešákové před
zraky dojatých rodičů a v přítomnosti paní starostky. Absolventům
oborů Elektronické počítače (RVP Elektrotechnika), Informatika
v ekonomice (RVP Informační technologie) a Obchodní akademie SOŠ
Blatná vydala nejen zasloužené maturitní vysvědčení, ale někteří dostali v modrých deskách i „školní“ certifikáty osvědčující absolvování
ucelených bloků odborných znalostí. Nejen čtvrťáci, ale i žáci nižších
ročníků po absolvování bloku odborného učiva či odborných praxí
obdrží písemný certifikát přesně pojmenovávající odborné znalosti
a dovednosti v daném oboru. Například z oblasti ekonomiky a účetnic-
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například v matematických schopnostech. Mori pro spolužáky i pro
žáky místních ZŠ připravil pěknou a vtipně komentovanou počítačovou prezentaci o Japonsku a srovnání života u nás a v Japonsku.
Žáky v době prázdnin v budově DM, v jídelně i v areálu školy
po dobu šesti týdnů vystřídají rekreanti a již tradičně i stovky mladých
počítačových nadšenců na letním tématickém táboře společnosti
Craftcamp, která již několik let využívá pronájmu areálu SOŠ Blatná
včetně rozsáhlého počítačového vybavení. To od září zase bude sloužit
nejen žákům SOŠ, ale od října každý pátek i žákům základních škol,
kteří mohou znovu navštěvovat bezplatný počítačový kroužek – bližši
informace na webu www.blek.cz či v místních ZŠ.
Krásné léto přejí žáci a zaměstnanci SOŠ Blatná

NOC MUZEÍ A KOSTELŮ
O kouzelné Noci v Blatné,
nebylo to vůbec lehké.
Úkoly jsme dostali,
hlavičky si lámali.
Křížovku jsme vyluštili,
a zvony se rozezněly.

Nikola Wurmová, Sedlice, 4. třída

BLATENSKÁ NOC KOSTELŮ A MUZEÍ

tví, marketingu, manegementu, kancelářského softwaru, operačních
systémů (IT instalací), programování (windowsových databází, SQL
servrů, ale také pro CNC obrábění), webových technologií, svařování
optických vláken, ale i certifikace účasti v mezinárodních projektech
či obhajoby odborného žákovského projektu. Tyto certifikáty, které
dostává jen žák, který za danou oblast měl alespoň hodnocení „dobrý“,
konkretizují a doplňují ročníková vysvědčení (obsahující jen strohé
názvy předmětů) a maturitní vysvědčení (to obsahuje i specifikaci
profilových zkoušek, ale ta nemůže přesně popsat všechny dílčí
bloky odborných kompetencí). Elektrotechnici z oboru Elektronické
počítače navíc na konci studia mohou obdržet i certifikát o zkoušce
„z vyhlášky 50“ opravňující je k samostatné práci se zařízeními pod
proudem.
Co museli maturanti v rámci maturitních zkoušek úspěšně absolvovat? V pátek 6. 5. proběhla šestihodinová komplexní praktická
maturitní zkouška z odborných předmětů a již od 2. do 5. 5. maturanti
absolvovali didaktické testy z češtiny a z matematiky nebo z cizího
jazyka (anglického či německého) a také písemné práce z ČJL a z ANJ
nebo z NEJ. V týdnu od 16. 5. pak proběhly ústní zkoušky z ČJL a cizího jazyka a ústní zkoušky ze dvou profilových odborných předmětů:
podle oboru z elektrotechniky, z operačních systémů (nebo volitelně
z programování), z ekonomiky, z účetnictví, případně z nepovinných
předmětů. Bližší informace o škole a o oborech najdete na webu
www.blek.cz
Kromě čtvrťáků opět vyletěla z „rodné“ školy i čtyři mláďata poštolek obecných, která bylo možné sledovat na webkameře na hnízdišti
na balkóně budovy domova mládeže. Přímý přenos zajišťují zaměstnanci a žáci SOŠ Blatná ve spolupráci se ZO ČSOP Blatná (kromě
webu školy jsou informace a fotografie i na webu ochránců přírody
www.csop.cz/blatna ). Po roce školu opustí i japonský student Mori
Ito, který si SOŠ Blatná a obor Elektronické počítače vybral pro svůj
studijní pobyt a stal se oblíbeným spolužákem v druhém ročníku,
který se obstojně naučil i česky a byl i téměř nedostižným vzorem

V pátek 10. 6. 2016 jsme přijeli do Blatné na prohlídku
místního muzea a kostela. Těšili jsme se na hledání truhly
s pokladem. Postupně jsme luštili křížovku, která nás k němu
dovedla. Nápovědu nám dávali například lékárnice, kostelník,
řezník, ministrant, a další. U lékárnice jsme vyráběli mastičku
a pilulky. Poklad byl schovaný ve zvonici a za odměnu jsme si
mohli zazvonit na zvon. Dneska už víme, že na zvonici vede
70 schodů. Pak jsme si s radostí u fary opekli pár špekáčků.
Než jsme šli spát, zahráli jsme si stezku odvahy. Druhý den
jsme si vyřezávali před Sýpkou vílu a jelena z lipového dřeva.
Moje víla zůstala v muzeu. Opravdu jsme si to užili.

Zbyněk Hrdlička, Sedlice, 4. třída

Zdravé grilování

Pokud patříte mezi ty, co si život bez občasného fláku masa nedokážou představit, pak jsme na tom asi stejně. Když se ale v květnovém vydání BL objevila pozvánka na veg(etari)ánskou grilovačku,
zvědavost rozhodla. Maso a živočišné produkty protentokrát půjdou
stranou.
Atmosféra byla skvělá. Povídalo se, vařilo, jedlo a potom zase
povídalo. Podávaly se kurkumové topinky ve vejci bez vejce, seitan
a sójové plátky naložené v citronové marinádě, výborné špenátové
pesto a k tomu všemu domácí celozrnný chléb. Pomyslnou třešničku
na dortu potom představovaly mrkváky s hřebíčkem.
Všechno bylo na jedničku s hvězdičkou a my se budeme těšit
na pokračování kurzů zdravého vaření po letních prázdninách.
Karolína Spálenská
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Prázdniny jsou za dveřmi aneb jak si zdravě užít dovolenou

Rok utekl jako voda a máme tady opět
závěr školního roku. Celý rok jsme si s dětmi
v naší školce užili spoustu činností, aktivit,
her a legrace. Hráli jsme si, naslouchali
jeden druhému, zvykli jsme si na sebe. Při
nabízených aktivitách
děti objevovaly, zažívaly a učily se něčemu
novému a zajímavému.
Naučily se žít v kolektivu svých vrstevníků,
pomáhat jeden druhému a získaly plno
vědomostí a poznatků.
S těmi staršími jsme
se slavnostně rozloučili na školní zahradě 15.6.2016. Pozvání přijala i p. Ing. Eva
Linhartová z Odboru
školství MěÚ Blatná.
Počasí nám nejprve
pohrozilo dopoledním
deštěm, ale odpoledne nás již příjemně hřálo
sluníčko. Zpívalo se, recitovalo, soutěžilo.
Na závěr jsme si společně s dětmi a rodiči
opekli buřtíky a společně popovídali. Děkujeme rodičům za hojnou účast, příjemnou
atmosféru a sponzorské dary, věnované
dětem jako upomínkové předměty. Tento
okamžik je slavnostní, avšak velice citlivý
zážitek. Děti přišly do mateřské školy jako
tříleťáčci a po třech či čtyřech letech se
z nich stali zdravě sebevědomí předškoláci
připraveni na vstup do první třídy. Ano…i

nám pedagogům se bude stýskat. Přejeme
našim předškolákům mnoho úspěchů ve škole i v osobním životě a věříme, že i po letech
si na naši mateřskou školu a na p. učitelky
v dobrém vzpomenou.

Děkujeme dětem i rodičům za celoroční spolupráci a přejeme krásné prázdniny
plné sluníčka a aktivního odpočinku. …
Aktivně odpočívat? A jak na to?
Vědci tvrdí, že bychom měli denně jednu
hodinu věnovat sportu, dále hodinu denně
strávit nad krásnou literaturou, nejméně hodinu se věnovat nějakému koníčku. To už jsou
tři hodiny denně. Psychologové usoudili, že
nám prospívá společenský styk, připočtěme
dvě hodiny. Pro citový rozvoj je důležité chodit do kin a divadel, řekněme též dvě hodiny.

Host Blatenských listů

Za velkou čest považujeme,
že naše pozvání přijal a prvním
hostem Blatenských listů se 17.
června stal novinář a spisovatel
Karel Hvížďala. V konkurenci
s fotbalovým utkáním a rock
festem se naší první akce, zajímavé přednášky a besedy o roli
medií, zúčastnilo asi 50 lidí.
Dalším hostem Blatenských
listů bude 6. července v 18 ho-

din v Komunitním centru Alexej Kelin.
Alexej Kelin je historik žijící v České republice, je zástupcem ruské menšiny
ve vládní radě pro národnostní menšiny. Pochází z rodiny ruských protikomunistických emigrantů (bělogvardějců), které se podařilo přežít likvidaci zbytků
ruské emigrace v roce 1945. Je spoluautorem Velkých dějin Ruska 20. století,
spolupracuje s Putinovým kritikem, taktéž historikem, Andrejem Zubovem.
A jaká témata jsme s Alexejem Kelinem na tentokrát připravili?
- Je možné poučení z dějin?
- Střet civilizací nebo konec dějin?
- Je slušnost, morálka, etika, pravda a láska překonaná samoúčelnost pro
krasoduchy? Nebo má i ekonomický dopad?
Věříme, že i tentokrát Vás host Blatenských listů zaujme.
Dalším hostem Blatenských listů by se nejspíše kolem 10. srpna měl stát
Daniel Kroupa, politik a filosof. Účast přislíbil, čekáme na definitivní potvrzení.
Těšíme na setkání s vámi a hostem Blatenských listů, Alexejem Kelinem
6. července.					
Zdeněk Malina

Celkem už sedm hodin na splnění poznatků
vědy o aktivním odpočinku. Pak je důležitý
pobyt na čerstvém vzduchu. Zvláště procházky lesem…řekněme tři hodiny. Mezisoučet:
10 hodin. A co vyhovění poznatkům o tom,
že si má rodina porozprávět alespoň hodinu
denně? Vliv na člověka
má i domácí kutilství,
dejme tomu, že hodinu
denně budeme kutit.
Dohromady 12 hodin.
Ještě je tu zájmová
umělecká činnost…
hra na hudební nástroj…tři hodiny denně. V přestávkách mezi
aktivními odpočinky je
nezbytné jíst a umýt
si ruce…vezmeme to
hopem…asi tak hodinka. To už máme 16
hodin. Teď ještě něco
důležitého…spánek! Podle názorů vědců
máme spát osm hodin denně. Ano, je to tak!
Jestliže máme žít kulturně, všestranně
a vůbec zdravě, nezbude nám ani minuta
na práci! ☺
Tak zkusme alespoň o prázdninách
a dovolených „uklidit“práci do šuplíku
a žít aktivním odpočinkem, ať jsme poté
v plné síle, odpočati a připraveni znovu
do pracovního procesu. ☺
KRÁSNÉ A SLUNEČNÉ PRÁZDNINY
H.P. Mateřská škola Blatná, Šilhova
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Tanečníci ze ZUŠ Blatná úspěšně zakončili další školní rok

Žáci tanečního oboru ZUŠ Blatná mají
za sebou další školní rok, během kterého nacvičili 28 skladeb a absolvovali
24 vystoupení na různých
společenských
a kulturních
akcích. Hned
na začátku
školního roku
uspěli žáci
na taneční
soutěži v Klatovech, kde
získali stříbrné medaile v dětské i juniorské kategorii. Ve vánočním čase slavila blatenská
„ZUŠka“ úspěch s muzikálem
„O dvanácti měsíčkách“.
Tečkou za každým uplynulým
školním rokem je tradičně Závěrečné představení tanečního
oboru, které se i letos konalo v červnu v divadelním sále
blatenské sokolovny, tentokrát
s názvem „Letem světem“. Žáci
předvedli šestnáct choreografií
ve dvou dopoledních programech
pro základní školy a ve večerním
programu pro veřejnost.

V sobotu 11. 6. se ve Strakonicích konala soutěžní přehlídka, kde tanečníci získali celkem
tři třetí, tři druhá a jedno první
místo. Zvláštní cenu dostala
choregrafie nejstarších žáků
„Stroj času“, která měla velký
úspěch taktéž u diváků při Závěrečném představení. V rámci
celé přehlídky se udělovala
cena Nejlepší tanečník, kterou
v loňském roce získal Tomáš
Březnický. V tomto roce ocenění opět
putovalo do Blatné, tentokrát mladšímu
tanečníkovi, Romanovi Červenému.
Po takto úspěšném roce si žáci zaslouží odpočinek v podobě letních prázdnin

a poté se již opět vrhnou na nácvik vánočního představení, které bude i tentokrát
velkým překvapením.
Veronika Loukotová - učitelka TO

Miroslav Sekera
tentokrát sólově
na zámku v Blatné

Po dvou letech bude mít Blatná možnost
opět přivítat jednoho z nejlepších českých
pianistů. Svůj galakoncert v rámci 30. jubilejního ročníku Jihočeských klavírních
kurzů zde odehraje pianista MIROSLAV
SEKERA. Že se dostane posluchačům opravdu toho nejlepšího z české hudební elity,
svědčí i slova Ireny Černíčkové, která ve své

recenzi Sekerova koncertu ve vyprodané
Dvořákově síni Rudolfina píše následující:
„Miroslav Sekera mne tento večer okouzlil
vším, čím si přeji být po takovém typu koncertu okouzlena – excelentní technickou
přípravou, soustředným výkonem od začátku do konce, pokorným projevem bez
zbytečných pódiových afektů, ale především
– hloubkou prožitku a porozumění každého
díla, kterým přišel své publikum oslovit.“ Tato

slova naprosto vypovídají o tom, že koncert,
který odehraje Miroslav Sekera v sobotu,
9. července, od 19.30 hod. ve Starém paláci
blatenského zámku, bude neobyčejným a jedinečným zážitkem každému, kdo na koncert
zavítá. Pomyslnou třešničkou na dortu slavnostního večera bude přítomnost vzácného
hosta, v osobě významné české herečky, Ivy
Janžurové.
Michaela Sikorová - CKVB
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Historie téměř detektivní.

„Blatná, tam je to u ševců!“

Není nutno opakovat vyprávění o zákulisích naší paměti, avšak postmoderní historiografie skrývá i další zajímavé problematiky historie, na které dnes můžeme narazit
na Blatensku. Vezměme si pouhou frázi, kterou jsem po příchodu do Blatné vyslechl, když
jsem se zmínil o městečku Sedlice. Ihned
jsem byl varován, že „tam
je to u Šimků“, i když jsem
vlastně nepochopil, v čem
je onen zakopaný pes.
Později jsem ovšem nalezl
zprávu o podobném „posměšném“ označení Blatné,
které zmiňuji v názvu našeho příspěvku. Prozatím
nám není známo, který Šimek nebo snad celá rodina
si tak znepřátelila Blatnou,
že se dostala do povědomí pravděpodobně širší
veřejnosti asi na 200 let.
Z hlediska blatenských ševců je toto zvolání poněkud
snáze interpretovatelné.
Jako základní metodika
nám poslouží práce Marca
Blocha a Luciena Febvra,
kteří pracovali s pojmem
„kolektivní paměť“ a „dějiny mentalit“ a poukázali taktéž na přežívání
hesel a pranostik do dnešních dob jakožto
zbytku kolektivní paměti z minulosti. Kdy
se tedy objevilo pravděpodobně poprvé posměšné označení „u ševců“ nebo „u Šimků“?
Z vyprávění Františka Chlupsy, resp. Dimitrije Slonima, se dozvídáme, že v době příchodu F. Chlupsy do Blatné v 19. stol. bylo město
známé především ševcovským řemeslem.
On sám se živil jako krejčí, avšak v Blatné

dominovali právě a jen ševci, kterých napočítal na cca 75 mistrů. Když k tomu přičtete
učedníky a pomocníky, tak se tímto řemeslem
zabývalo na 400 lidí. Kolem ševcovského
řemesla se samozřejmě seskupovala další
drobná řemesla jako např. koželuhové, knoflíkáři, výrobci krabic či prodejci. Celkově vzato

Pan Kocman prodával obuv značky Busi.

město žilo z ševcovského řemesla, a proto
snad „u ševců“. Do počátku 20. stol. nebyla
příliš rozšířená strojní výroba bot, a tak se
boty z Blatné dostávaly do blízkého okolí,
kam dokázali ševci nebo jejich prostředníci
dojet na voze nebo dojít pěšky. Železnice se
tu přeci jen objevila až v roce 1899. Prodej
se pak uskutečňoval po hospodách nebo
na tržištích. Tuto volnost obchodu a řemesel ovšem umožnil teprve živnostenský řád

Co o prázdninách v blatenském kostele?
V předchozích letech jsme se v rámci možnosti pokoušeli zpřístupnit v letních
měsících kostel Nanebevzetí Panny Marie v Blatné. Zájem místních a turistů byl
poměrně velký, proto vás zveme i letos. Kostel bude otevřený v červenci a srpnu
každou neděli od 14 do 17 hod. Nebudou chybět ani vedené prohlídky, a to 10. 7., 24.
7., 7. 8. a 21. 8. vždy od 15 hod. Budeme se snažit nechávat ve všední prázdninové
dny otevřenou branku, aby bylo umožněno nahlížení do kostela přes mříž vzadu (ze
strany od ambitu).
Samozřejmě vás srdečně zveme ke společnému slavení pouti. Doufáme, že vás
pestrý program osloví a že naší nabídky využijete. Již v pátek 19. srpna v 19 hod. se
uskuteční kytarový koncert pana Matěje Raka. Ten může být považován za alternativu pro ty, kdo volí jiný druh hudby než na pivních slavnostech. V sobotu 20. srpna
od 19.30 hod. se na faře v Blatné můžete setkat s paní Kamilou Berndorffovou a jejími
fotografiemi „Křesťané v Indii“. V neděli 21. srpna bude samozřejmě slavná pouťová
mše, která začne v 8.15 hod. Přepokládá se doprovod chrámového komorního sboru.
V závěru dne nás čeká večer chval v podání sboru Bedrs, ten začne v 19.30 hod.
(Chvály jsou náboženské písně, oslavující Boha). Přijďte i s vašimi hosty!

P. Marcin Piasecki, farář
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z 20. prosince 1859, který znamenal završení
snah liberalizace obchodu a výroby započaté
Josefem I. roku 1708. Už nebyly zapotřebí
cechy, které svou zkostnatělou strukturou
pouze brzdily rozvíjející se obchod a jeho inovace, a tak mohlo růst i řemeslo ševcovské.
Zlom v ševcovském řemesle přišel se
strojovou výrobou, kterou jako první v Blatné
zavedl František Matějka a po něm o rok později (1901) Vladimír Havel. Ještě v roce 1914
bylo v Blatné registrováno
127 ševců, avšak na konci
dvacátých let přišel Baťa se
svou levnou obuví a ševci
začali mizet. Nemohla mu
konkurovat ani místní strojově vyráběná obuv, která
byla mnohem dražší. Snad
někdy v této době ztratilo
význam nazývat Blatnou
městem ševců a více a více
se uchycovalo označení
„Blatná, město růží“. Zůstala nám jen regionální
kolektivní paměť ve formě
posměšku, který již jen
málokdo dokáže obstojně
vysvětlit.
O šikovných řemeslnících a živnostnících z celého Blatenska by bylo možné
napsat několik takových
případových studií. Jak se šily boty? Co jste
mohli všechno nalézt v dílně koželuha, ševce, krejčího a dalších? Ale to bychom vám
jen prozrazovali to, co se můžete dozvědět
na letní interaktivní muzejní výstavě „Ten
umí to a jiný tohle aneb jak se živili lidé
na Blatensku“ započaté 10. 6. muzejní nocí.
Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná

LUNEX Trade s.r.o.
provozovna MRAZÍRNA Blatná

přijme do pracovního poměru muže
na pozici

STROJNÍK – ÚDRŽBÁŘ
(den práce dva dny volno)

     

nabízí k pronájmu nebytové
prostory (garáže, sklady
a výrobní prostory)
Info. na tel. 777 630 069 nebo
email: TOMITRADE@email.cz
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Zámecká kavárna má nového provozovatele

Letos se toho v Zámecké kavárně hodně změnilo. Počínaje
novým interiérem a personálem až po nabídku, kterou skýtá.
Káva připravovaná s láskou
S trochou nadsázky opravdu můžeme mluvit o přípravě s láskou,
pokud kávě věnujeme péči, kterou si zaslouží. Filozofie kavárny je
postavena na kvalitní kávě a hlavně na nezanedbatelném způsobu
její přípravy. Neboť i z dobrých kávových zrn lze připravit hořkou
kávu čekající na pořádnou dávku mléka a cukru, případně čepici ze
skořice. ☺ Každý má rád samozřejmě něco jiného. V Zámecké kavárně
se připravuje Mezzo Caffe 100% arabica z české pražírny. Jedná se
o směs 7 druhů arabic z Brazílie a Jižní a Střední Ameriky vyznačující
se jemnou aciditou a výraznou vůní. Důraz je kladen i na správné
šlehání mléka pomocí parní trysky kávovaru tak, aby vznikla tzn.
mikropěna, která při spojení s kávou vytvoří krémovou konzistenci.
Takovým nápojem je například Cappuccino nebo Espresso Macchiato.
V repertoáru nabídky kávy objevíte i Vídeňskou kávu, Irskou kávu,
Frappé a mnoho dalších.

Zákusky a dorty ze sezónních surovin
Kromě klasických zákusků jako jsou koňaková špička, maceška,
věneček nebo třeba kremrole najdete v kavárně část zákusků, které
jsou připravovány s pomocí vlastních sil a z produktů vlastní zahrádky.
V období dozrávání rebarbory můžete ochutnat rebarborovou bábovku nebo drobenkový koláč. Teď jsou momentálně na pořadu dne
jahody. Z nich jsou připravovány nejrůznější zákusky – štrůdl, koláč,
taštičky, Panna Cotta, ale i mléčné koktejly a limonády. V nabídce
naleznete i bezlepkové produkty, jako je třeba čokoládový vláčný
dortík. Kavárna nabízí i slané zákusky, toasty, saláty a příležitostně
budou k ochutnání i pochoutky z grilu.
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Letní osvěžení
Ve slunečném dni se můžete na zahrádce přímo na klidném
prostředí zámeckého nádvoří zchladit pomocí osvěžujících drinků.
Z nealkoholické nabídky jsou to domácí limonády z čerstvého ovoce
či zeleniny, jako například citronovo-mátová limonáda či okurková
limonáda. Nebo z alkoholických svěžích nápojů můžete ochutnat
Aperol Spritz, Cuba Libre a jiné.
Zámecká kavárna nabízí ještě další služby jako jsou pohoštění na různé akce včetně obsluhy, k procházce po parku
si můžete vychutnat kávu s sebou, poskytuje dětský koutek
pro naše nejmenší a připravuje zmrzlinové poháry z velkého
výběru kopečkové zmrzliny. Více se samozřejmě dozvíte přímo
v kavárně. ☺
Eva Kadlecová

Zámecká kavárna
…připravujeme kávu s láskou

ZÁKUSKY • DORTY • POHÁRY
TOASTY • SALÁTY
DOMÁCÍ LIMONÁDY

NOVĚ OTEVŘENO

Posezení i na zahrádce na nádvoří
Dětský koutek

Těšíme se na vaši návštěvu

www.zameckakavarnablatna.cz

Otevřeno úterý–neděle: 1000–1800

„Rodák z jihu“ Michal Plachta rozjede letos v Blatné kytarové kurzy pro dospělé

Milovníci kytar, kteří se počínaje osmnáctým rokem věku chtějí zdokonalit ve hře
na tento bezpochyby nejoblíbenější strunný
nástroj, nebo by rádi začali úplně od píky,
mají jedinečnou příležitost. Ve městě Blatná
budou probíhat v posledním červencovém
a prvním srpnovém týdnu dva běhy kytarových kurzů, doplněné ještě jedním víkendem
s touto velice intenzivní náplní. Všechny
potřebné informace mohou případní zájemci
nalézt na internetové adrese : www.kytarove-kurzy.cz. Vedle již úspěšně fungujících
klavírních kurzů se tak nabízí občanům
Blatné i širokého okolí další šance se hudebně vzdělat, rozšířit si stávající uměleckou
úroveň nebo se krok po kroku vypracovat
ve stoprocentního společníka u táborových
ohňů či plnohodnotného člena kapely.
Odborným lektorem bude v tomto případě
pan Michal Plachta, který má k městu růží
více než blízký vztah. „Moje kontakty s Blatnou se datují už od doby dětství, kdy jsem
tam jezdil na návštěvy ke strýčkovi, obývajícímu krásnou a všem Blateňákům k srdcím
přirostlou Böhmovu vilu,“ potvrzuje na slovo
vzatý kytarový odborník a interpret, „Ještě
dnes mají určitě leckteří pamětníci před
očima jeho pozurohodný džínový velorex.
Spoustu let teď v Blatné navštěvuji svého
nejlepšího kamaráda a právě on mě de facto
přivedl k tomu, abych tu zmíněné kytarové
kurzy pro dospělé zorganizoval. Podle mého
soudu tohle nádherné město žije kulturou

a má v tomhle ohledu co nabídnout,“ dodává
Michal Plachta.
Michal Plachta pochází z jihočeských
Vodňan, kde čtrnáct let na místní ZUŠ vyučoval právě hru na kytaru. „Stejně dlouhou
dobu jsem působil i v tanečním orchestru, se
kterým jsme putovali nejen po šumavských
oblastech,“ podotýká k danému tématu
odborník s vytříbeným hudebním sluchem
a hbitými prsty, klouzajícími po kytarových
strunách jedna báseň. Do Prahy ho posléze

přivedla právě i láska k muzice, protože naše
„stověžatá matička“ skýtá v tomto ohledu
přece jen docela jiné příležitosti. „Nicméně
stále jsem učitelem na ZUŠ a dávám také
soukromé lekce. Jako doprovodný kytarista
jsem hrál mimo jiné se zpěvačkou Radkou
Fišarovou na mnoha pěkných akcích s jejím
přitažlivým pořadem „Malá pocta velké
Edith“. Kytara je prostě můj život,“ zdůrazňuje sympatický umělec.
Rozhodně měl kde čerpat pozitivní energii
ke kultuře a umění. „Já jsem vlastně vyrostl

na půdě kulturního domu ve Vodňanech,“
usmívá se „rodák z jihu“, „Babička byla jeho
první ředitelkou a maminka tam pracovala
43 let. Oba rodiče hráli v ochotnickém divadelním souboru Šupina a tatínek, který
kulturnímu domu také řediteloval, před pár
lety založil divadelní společnost „Divadlo pod
plachtou“, která si všude získává sympatie
a oblibu diváků.
Michal by byl pochopitelně rád, kdyby se
z kytarových kurzů v Blatné vyvinula tradice:
„Myslím, že by to nemělo být jen o učení. Věřím, že tam bude vládnout hřejivá atmosféra
bez přítomnosti stresu a nervozity, že se tam
budou scházet milí lidé se společnými zájmy.
Plánuji dostat na naše kurzy vždy nějakou
kytarovou hvězdou- pro letošní léto jednám
s legendou tohoto žánru Tomášem Valáškem.
Pokročilí účastníci kurzů budou mít také možnost zahrát si s kapelou. Také bych rád uvedl,
že naše kurzy nebudou masovou záležitostí
ani továrnou na „profíky“, takže stud určitě
není na místě. Záleží mi na tom, aby se tam
všichni přihlášení cítili jako doma.“
Michal se vyslovil i o tom, že ho příjemně překvapil zájem jak již třeba více než
padesátiletých nadšenců, tak i mladých lidí
a proto se na toto konto rozhodl udělat onen
rozhodný krok. A určitě šlo o krok správným
směrem, jak se bude mít brzy možnost blatenská veřejnost přesvědčit. Teď jen s chutí
do toho- a půl je hotovo!
Vladimír Šavrda
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Sbor dobrovolných hasičů Skaličany
uspěl v soutěži „Dobráci roku“
Sbor dobrovolných hasičů Skaličany se
účastnil soutěže hasičských sborů, kterou
organizoval Český rozhlas České Budějovice
a která se jmenovala Dobráci roku. Od září
2015 do června 2016 soutěžilo 40 vylosovaných sborů z více než 80 přihlášených. Mezi
vylosovanými sbory byl i SDH Skaličany.
S každým sborem byl natočen rozhlasový
medailonek. Náš sbor obsadil díky Vám
všem, kteří jste hlasovali prostřednictvím
SMS v celkem velké konkurenci mnohem
větších měst a sborů v rámci Jihočeského
kraje, naprosto famózní a úchvatné 5. místo! Na třetí post a zajímavé odměny nám
chybělo pouhých 55 hlasů. I tak je pro nás
tento výsledek naprosto nečekaný a úžasný...
Skaličanští hasiči vám tímto děkují za podporu! Kompletní výsledky soutěže, stejně jako
reportáž natočenou o našem sboru naleznete
na internetu na adrese: http://www.rozhlas.
cz/cb/dobraci. Pokud máte zájem, můžete
si na webu Českého rozhlasu poslechnout
i reportáž o skaličanských rybnících Závist
a Pýcha a reportáž o Ženatém dubu, které
byly natočeny v rámci pořadu Česko země
neznámá.

Vítězové získávají od Českého rozhlasu
České Budějovice velkou show v hodnotě 100
tisíc korun s živou hudbou, moderátory, točeným pivem a metrákem grilovaného masa.
Jako nejúspěšnější sbor z kraje se zároveň
utkají ve velkém národním finále v klasických hasičských disciplínách o hasičské
vybavení za stovky tisíc korun (v Nymburce
25. června). Druhý sbor dostane poukázku
na odběr 10 sudů piva a na odběr 30 kilogramů vepřového masa. Třetí sbor získává
poukázku na odběr 5 sudů piva a na odběr
20 kilogramů vepřového masa. O tom, jak
probíhalo natáčení rozhlasové reportáže
s hasiči ve Skaličanech, připravujeme samostatný článek.
Text Václav Cheníček
Foto Martina Ředinová

Výsledky soutěže Dobráci roku (prvních 10
sborů):
Pořadí

Sbor dobrovolných hasičů

Počet hlasů

1.

Jáma

2515

2.

Záboří u Protivína

1646

3.

Nemějice

921

4.

Heřmaň u Protivína

917

5.

Skaličany

866

6.

Sedlice

852

7.

Malšice

813

8.

Strmilov

811

9.

Rudolfov

727

Branná u Třeboně

680

10.
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Skaličanská pouť 2016

Svátek sv. Jana Nepomuckého, který
připadá na 16. května je vždy předzvěstí
skaličanské pouti. Místní kaplička je totiž
tomuto světci zasvěcena a vždy první
neděli po jeho svátku se ve Skaličanech
koná pouť. Nejinak tomu bylo i v letošním
roce. Kulturně společenský program začal
již v sobotu dopoledne mší svatou, kterou
vedl blatenský farář Marcin Piasecki.
Do kapličky se vměstnalo na čtyři desítky
osob, které během bohoslužby vyslechly
i poutavé kázání, které si pan farář jako
vždy připravil tak, že jeho obsah svým
námětem přesahoval oblast víry v Boha
a zasluhovalo přinejmenším zamyšlení
i u těch, kteří nevěří, pokud by na mši
přišli. Hlavní část programu se odehrávala
od odpoledních hodin do pozdní noci v doprovodu osvědčeného hudebního tělesa
K-Band pana Klímy. Tuto veselici navštívila u zdejšího Rybníčku řada místních
i přespolních návštěvníků z Buzic, Paštik,
Bezdědovic, Škvořetic, Hajan, Myštic,
Blatné a z dalších obcí a i díky velice
povedenému počasí se všichni nadmíru
dobře bavili. Neděle pak proběhla tradičně v duchu milého sousedského posezení.
Všem organizátorům a návštěvníkům
patří poděkování za příjemný pouťový
víkend.
Václav Cheníček

BLATENSKÁ RYBA
AKCE ČERVENEC 2016
PRODEJNA
Areál sádek, naproti PENNY

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

„Skaličanští hasiči při natáčení pořadu Dobráci roku“.
Foto Martina Ředinová.

Ryby uzené:
TOLSTOLOBIK
MAKRELA
LOSOS
KAPR

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

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 )
35,-/kg

Pro děti d 12 do 16 let!
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 na výletech a
při sportovních či zážitkových aktivitách (rafty, koloběžky, netradiční hry,…)

Cena:

2.800,‐ Kč

Další informace:

tel. 606 476 903

Tábor se koná za pomoci finančního příspěvku města Blatné! Uzávěrka přihlášek 30. 6.!
Přihlášky lze také po telefonické dohodě zaslat e‐mailem nebo budou k dispozici v ředitelně v ZŠ J. A. Komenského.

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
VEPŘ. KÝTA mr. bez kosti
Hranolky 9*9 balení 2,5kg
Kořenící směsi

79,50/kg
75,-/kg
24,50/kg
45,-/ks

Uvedené ceny včetně DPH.
Akce platí do vyprodání zásob.
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 K u l t u r n í k a l e n d á ř
Akce
KAŽDÉ PONDĚLÍ | 18:00 |
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.

1. 7. PÁTEK | 09:00 – 12:00 |
DESKOVÉ HRY

Pořadatel a místo konání: DDM Blatná
Volně přístupné, cena 30Kč.

1. – 13. 7. | 30. ROČNÍK JIHOČESKÝCH
KLAVÍRNÍCH KURZŮ

Jubilejní 30. ročník Jihočeských klavírních
kurzů bude opět hostit Blatná, v doprovodu našich nejlepších pianistů.

1. 7. PÁTEK | 14:00 | ZAHAJOVACÍ KONCERT 30. ROČNÍKU JKK

ZUŠ Blatná, koncertní sál

3. 7. NEDĚLE | 18:00 | PŘEDNÁŠKA
PROF. MARTINA BALLÝHO

Klavírní virtuóz Arthur Rubinstein
Starý palác, zámek Blatná

5. 7. ÚTERÝ | 19:30 | KLAVÍRNÍ RECITÁL
PAVLA VORÁČKA

Starý palác, zámek Blatná
Lístky v předprodeji na www.ckvb.cz, recepci Městského muzea Blatná a v blatenském infocentru

7. 7. ČTVRTEK | 18:00 | MASTERCLASS
PROF. MARTINA BALLÝHO A JANA
BARTOŠE

IVAN MORAVEC – velký český a světový pianista: vzpomínka na nedávno zesnulého
významného českého umělce
Starý palác, zámek Blatná

8. 7. PÁTEK | 18:00 | ZÁMECKÁ PIANO
SESSION KE 30. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
JKK

Nádvoří, zámek Blatná

9. 7. SOBOTA | 19:30 | GALAKONCERT:
KLAVÍRNÍ RECITÁL MIROSLAVA
SEKERY

Starý palác, zámek Blatná
Lístky v předprodeji na www.ckvb.cz, recepci Městského muzea Blatná a v blatenském infocentru

12. 7. ÚTERÝ | 19:00 | SLAVNOSTNÍ

KONCERT ÚČASTNÍKŮ 30. ROČNÍKU
JKK

Starý palác, zámek Blatná
Tento koncert natáčí Český Rozhlas.

13. 7. STŘEDA | 11:00 | ZÁVĚREČNÝ
KONCERT ÚČASTNÍKŮ KURZU

Starý palác, zámek Blatná

3. 7. NEDĚLE | 21:30 |

POSTŘIŽINY Z POSTŘIŽIN

Nádvoří zámku Blatná
SDO v Blatné
Vstupenky k prodeji pouze na místě: 100 Kč

9. 7. SOBOTA | 21:00 |

PHANTOM PAIN + THE CLASS OF 17
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

9. 7. SOBOTA | 20:00, 20.30, 21:00,

21:30, 22:00 | NOČNÍ PROHLÍDKY:
SEDMERO HŘÍCHŮ NA ZÁMKU
BLATNÁ

Zámek Blatná
Příběh správce, kterého zkazila moc, a zanedbával správu panství.
Vstupné: 150 Kč dospělí/80 Kč děti
Rezervace nutná! +420 383 422 934, info@
zamek-blatna.cz

15. 7. PÁTEK | B.A.S. + FUGA

Nádvoří zámku Blatná
Pořadatel: zámek Blatná, více info a čas
konání na www.zamek-blatna.cz

16. – 17. 7. | SO + NE | VÍKEND S INDIÍ

Starý palác, zámek Blatná
Vernisáží výstavy Umění a Kýče Indie Rameshvara Sharmy a Kamily Berndorffové
odstartuje víkend plný Indie. Čekají vás
přednášky, indická restaurace, koncert
klasické indické hudby v podání Ellen Kubíčkové, indická pohádka pro děti, Ivana a
Anežka Hessová s tancem kathak a mnoho
dalšího.
Sobota:
10:30 | vernisáž výstavy indického malíře
Rameshvara Sharmy a blatenské fotografky Kamily Berndorffové Umění a kýče Indie
13:30 | přehlídka indických oděvů
14:00 | přednáška PhDr. Jiřího Holby,
Ph.D.: Posvátná budhistická místa na území Indie a Nepálu
16:00 | Kathak - klasický tanec severní Indie v podání Ivany a Anežky Hessových
19:00 | Koncert indické klasické hudby,
ortodoxní hindustánské rágy zahrají na
esrádž Elena Kubičková a na tabla Fabrice
Michel
Neděle:
10:30 | Indická pohádka pro děti – Divadlo
ToTeM: O Nirdhanatovi
11:30 | Ukázka přípravy indických pokrmů
od kuchaře Manjita Singha
14:00 | Přednáška Kamily Berndorffové:
Rodina – základ indické společnosti
Celý víkend bude možnost zakoupení indických jídel přímo od indického kuchaře
Manjita Singha.
Vstupné: Sobota – 100 Kč, Neděle – 50 Kč,
děti do 12- ti let zdarma
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18. – 24. 7. | PO – NE |

LETNÍ KRAJINÁŘSKÁ DÍLNA NA
ŠPEJCHARU: SOCHA-OBJEKTINSTALACE

Špejchar u rybníka Přední Topič
Ve třetím červencovém týdnu jsme opět
po roce pro zájemce o umění v krajině připravili tvůrčí dílny pro dospělé i pro děti.
Letošní téma krajinářské dílny se váže k
silným příběhům z Blatenska a k místům s
geniem loci v okolí Sýpky. Dílny jsou určeny jak profesionálům, tak i amatérům, kteří se zajímají o výtvarné umění, sochařství,
architekturu, tvoření v přírodě a z přírodních materiálů, apod. My vám poskytneme
prostor i materiál, vy popusťte uzdu své
fantazii a přijďte s námi tvořit celý týden,
nebo i jen pár hodin na blatenské Sýpce.
Zájemci o účast se prosím hlaste na maily:
eisenhamerova@ckvb.cz nebo polickova@ckvb.cz, příp. na tel: 604 842 161.

18. – 22. 7. | PO – PÁ | 09:00 – 15:30 |
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR NA
ŠPEJCHARU

Tábor je zaměřen na sbírání příběhů z Blatenska. Ze sebraných příběhů, legend a
vyprávění budou děti společně tvořit malé
divadelní představení, animovaný film a
deskovou hru. Tábor je určen pro děti ve
věku 6 – 14let. Zájemci o účast ať se hlásí
na mailu: simatko@centrum.cz nebo na
tel: 603 181 612.
Doprovodný program na Sýpce:

22. 7. PÁTEK | 19:30 |

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, KTERÉ
NAZKOUŠELY DĚTI V PRŮBĚHU
PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA

23. 7. SOBOTA | 14:00 – 17:00 |

PLENÉR S JINDŘICHEM KRÁTKÝM

Kurz kresby v plenéru pod vedením Jindřicha Krátkého. Sraz ve 14:00 na Špejcharu.
Materiál bude zajištěn. Zájemci ať se hlásí
do 20.7. na tel: 605 061 161. Počet účastníků je omezen. Kurzovné: 100 Kč /cca 3h.

23. 7. SOBOTA | 19:30 |

JAZZOVÝ KONCERT POZOUNOVÉHO
TRIA

30. 7. SOBOTA | 13:00 – 15:00 |

VETERÁN CAR CLUB: SPANILÁ
JÍZDA BLATNOU

Výstava vozů proběhne na nám. J. A. Komenského v době 13:00 až 15:00.
Pořadatel: Veterán Car Club Strakonice

1. – 7. 8. | PO – NE |

PRŮVAN: MULTIŽÁNROVÝ FESTIVAL
V ULICÍCH BLATNÉ

Nový projekt, který má za cíl oživit letní
ospalé ulice města Blatná. Otevíráme pro
zájemce workshopy, kde budou moct tvořit s profesionály z oblasti divadla, tance,
hudby, výtvarného umění či literatury a
výslednou prací se budou jednotlivé dílny
prezentovat ve veřejném prostoru Blatné.
Bližší harmonogram a rozpis dílen, do kte-
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rých se budete moct přihlásit (kapacita
bude omezena!), naleznete začátkem července na www.ckvb.cz.

Kino
24. 6. PÁTEK | 20:00 |
PROJEKT 100: MLČENÍ JEHŇÁTEK

Thriller/horor /krimi/drama v původním
znění s titulky | USA 1991 | 119 min | Nevhodný mládeži do 15 let | 80 Kč

29. 6. STŘEDA | 19:00 |
ŽELVY NINJA 2

Akční/dobrodružný/fantasy v původním
znění s titulky |USA 2016 | 110 Kč

6. 7. STŘEDA | 19:00 |
BOJ

Válečný v původním znění s titulky | Dánsko 2015 | 115 min | Nevhodný mládeži do
12 let

7. 7. ČTVRTEK | 14:00 |

KINO (NEJEN) PRO SENIORY:
SLAVNOSTI SNĚŽENEK

20Kč

8. 7. PÁTEK | 20:00 |
HRA PENĚZ

Drama/thriller v původním znění s titulky |
USA 2016 | 95 min | Nevhodný mládeži do
12 let | 110 Kč

13. 7. STŘEDA | 19:00 |

DEN NEZÁVISLOSTI: NOVÝ ÚTOK | 3D

Scifi/akční v českém znění | USA 2016 | 133
min | Nevhodný mládeži do 12 let | 150 Kč

15. 7. PÁTEK | 19:00 |

DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ

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

20. 7. STŘEDA | 19:00 |
LÍNÁ ZÁTOKA

Komedie v původním znění s titulky |Francie 2016 | 122 min | 80 Kč

22. 7. PÁTEK | 20:00 |

TOHLE JE NÁŠ SVĚT

Drama v původním znění s titulky | USA
2016 | 120 min | 80 Kč

27. 7. STŘEDA | 19:00 |

ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ: ZA ZRCADLEM

Dobrodružný/rodinný/fantasy v českém
znění | USA 2016 | 113 min | Mládeži přístupný | 90 Kč

29. 7. PÁTEK | 20:00 |
JASON BOURNE

Akční/thriller v původním znění s titulky |
USA 2016 | 120 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.
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Komunitní centrum
1. 7. PÁTEK | 21:30 |

KINO NASLEPO NA TERASE

O prázdninách jsme pro vás připravili Kino
Naslepo na terase Komunitního centra a
červencová i srpnová projekce se ponesou
ve znamení nejslavnějších filmových muzikálů. Rozhodně se máte na co těšit, skvělá
pohodová letní atmosféra zaručena!
Vstupné: dobrovolné

2. 7. SOBOTA | 9:00-15:00 |

MALOVÁNÍ V PLENÉRU S LENKOU
PÁLKOVOU

Ateliér malby trochu jinak. Přijďte si s námi
namalovat obraz v přírodě, konkrétně v
nedalekém Mračově (směr Kadov), přímo
u výtvarnice Lenky Pálkové. Malovat začínáme v 09:00 a malé občerstvení bude
zajištěno.
Zájemci se mohou hlásit na tel.: 603 395
160. Cena 150Kč.
V případě, že byste měli problém se samostatně na místo dopravit, zavolejte prosím
a my se pokusíme dopravu z Blatné zajistit.

6. 7. STŘEDA | 18:00 |

HOST BLATENSKÝCH LISTŮ:
ALEXEJ KELIN

Velký sál, KCAŽ
Je možné poučit se z dějin? Beseda nejen
na téma ruské mentality v dějinách i v současné době. Vstup volný.

7. 7. ČTVRTEK | 18:00 |

ATELIÉR: ŠPERKOVÁNÍ

Suterén, KCAŽ
Zájemci ať se hlásí na tel: 603 395 160.

12. 7. ÚTERÝ | 19:00 |

KINOKAVÁRNA: SEDM PÍSNÍ PRO
DLOUHÝ ŽIVOT

Kavárna, KCAŽ
Snímek představuje šest mužů a žen různého věku, kteří už nemají naději na vyléčení, přitom však netuší, zda je moderní
medicína udrží při životě týdny, měsíce,
nebo dokonce roky. | 79 min | vstup volný.

14. 7. ČTVRTEK | 17:00 |
ATELIÉR: MALBA

Suterén, KCAŽ
Zájemci ať se hlásí na tel: 603 395 160.

21. 7. ČTVRTEK | 18:00 |

ATELIÉR: SOCHAŘSTVÍ

Suterén, KCAŽ
V případě zájmu se hlaste na: 603 395 160.

28. 7. ČTVRTEK | 18:00 |
ATELIÉR: LINORYT

Suterén, KCAŽ
V případě zájmu se hlaste na: 603 395 160.

1. 5. - 30. 6. | „OK“ OTEVŘENÁ KAVÁRNA
| VÝSTAVA | FOTOGRAFIE CESTOVATELKY RADKY LINDOURKOVÉ |
ETIOPIE

Fotografie spisovatelky a cestovatelky z
Třeboně, Radky Lindourkové, která v roce
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2010 podnikla cestu do Etiopie.

JAZYKOVÉ KONVERZACE
– budou pokra-čovat po letních prázdninách

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.

KAŽDÝ ČTVRTEK | 9:00 |
DĚTSKÉ DÍLNIČKY

Kavárna, KCAŽ
Kurzovné 50Kč/1 dítě (druhé dítě 20 Kč).
Více info na tel: 774 606 849.

Výstavy
ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |

KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI VSTUP
DO MUZEA ZDARMA

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
Výstava, inspirovaná knihou doc. MUDr.
Dimitrije Slonima - Jak jsem přišel do Blatné

1. 7. – 31. 8. |VÝSTAVA VE VLAKU:

TEN UMÍ TO A JINÝ TOHLE aneb Jak
se živili lidé na Blatensku
TRASA: STRAKONICE – BLATNÁ –
BŘEZNICE

Hlavní letní výstava v Městském muzeu
Blatná o živnostnících a řemeslnících dob
minulých pokračuje i ve vlaku.

16. – 31. 7. | ÚT – NE | 10:00 – 12:00 +

13:00 – 16:00 | UMĚNÍ A KÝČE INDIE
/ RAMESHWAR SHIERMA A KAMILA
BERNDORFFOVÁ

Starý palác, zámek Blatná
Výstava představí dílo indického malíře
Rameshwara Shierma, jehož malby jsou
inspirované mughalskou miniaturou. Jako
protipól tomuto tradičnímu indickému
umění budou fotografie současných indických kýčů od blatenské fotografky Kamily
Berndorffové. Celá výstava začne Víkendem s Indií, ve kterém zakusíte všechny
chutě, vůně i krásy Indie.
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Spanilá jízda přes pět vsí aneb
Kalamajka, mik, mik, mik, radoval
se kominík
(dokončení z minulého čísla)
Smlouva s „nebeským ministrem počasí“
o nepršení na čilákovských „cykloshow“ byla
opět řádně dodržena, a tak vlídné klimatické podmínky přilákaly do Buzic téměř 120
vyznavačů „ekologické jízdy“. Hromadný
start vedl z Buzic přes Skaličany, Vahlovice,
Střížovice, Chobot zpět na nádvoří rodinného
podniku „U Čiláka“, kde všichni účastníci
spanilé jízdy obdrželi za odměnu bezplatné
občerstvení v podobě delikatesní knedlíčkové
polévky paní domácí a super domácí klobásy
s chlebem a hořčicí. Jako vždycky nebyli
přítomní ochuzeni ani o kulturní program.
Tentokrát ho obstaralo taneční těleso „dříve
narozených“ madam z Řepice u Strakonic.
„Řepické babči“ a jejich tři vystoupení, zejména pak legendární kankán, by nenechaly
ani kámen chladným, a tak se prostorné nádvoří proměnilo
v živoucí lavinu,
kterou doprovázel hřmotný
potlesk, pískot
a nadšené výkřiky.
Z deseti vyhlášených kategorií se nakonec
jedna nevyhlašovala. Junioři se
tentokrát jaksi
Milovníkovi cyklistické
nostalgie v buřince ala pan nedostavili. Mezi
Tau, to náramně slušelo. dětmi do deseti let nejrychleji
šlapala Valentýna Ředinová ze Škvořetic,
na záda ji dýchala Natálka Strnadová z Blatné, hvězdnou trojku doplnila domácí Beátka
Svačinová. Mládeži ve věkovém rozmezí
deset až čtrnáct let kraloval již zmíněný Vašík Brož z Blatné, stříbro putovalo na konto
místního borce Ondřeje Holuba, bronz si vysloužila mladá naděje výkonnostní cyklistiky
Jan Vrbský z Chlumu. Elitní kategorie „pánů
tvorstva“ / 18- 38 let/ vynesla na pomyslný
Olymp Václava Šilhu z Bělčic, v těsném závěsu za ním se vřítil do cíle Pavel Karban ml.
z Blatné. Bronz nemohl být udělen, protože
se další „mladí a neklidní“ jezdci zkrátka
a dobře nezastavili na místě určení a hledaný
se nedal identifikovat. Ve složce muži- veteráni /38- 58 let/ si pozlatil symbolicky pedály
Radek Červenka z Blatné, ve stříbře se vykoupal Jiří Průcha z Bělčic, bronz byl souzen
Zbyňkovi Tvrdému z Blatné. Ani senioři /
nad 58 let/ se nenechali zahanbit a všichni
zdárně náročnou trať absolvovali. Prvenství
tentokrát patřilo Václavu Vonáškovi z Blatné,
druhé místo si ohlídal jeden ze sponzorů
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tohoto sportovního podniku Luboš Blovský
z Písku, třetí skončil Jaroslav Vojtěšek rovněž z Písku. Na akci se rovněž objevili dva
„rafani“, vlastnící závodní licenci- domácí
Ondřej Hulač a blatenský Petr Soukup. Ti
si to naostro rozdali mezi sebou a nikoho
nepřekvapilo, že vyhrál blatenský reprezentant a cyklopodnikatel Petr Soukup. Ten totiž
nedovolí přiblížit se ani vystřelené kulce či
lovícímu gepardovi, je prostě v končinách
Blatenska „nepolapitelný“.
V ženách si nejlépe vedla Kateřina Holubová z Blatné, cena za stříbrnou pozici
patřila Janě Viktorové z Blatné, bronz vyjela
domácí Klára Hulačová. Atypická kategorie
atypického cyklistického spolku „Chlastana“,
který se jako jeden muž i jako jedna žena
řadí mezi věrné štamgasty v lůně „Čilákova
království“, dala světu a přilehlému vesmíru
vítěze v osobě Vašíka Brože z Blatné. Další
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modrá bunda klubu na bedně patřila Janě Vydrové z Blatné, na bronzový schod vystoupil
Jan Klásek také z Blatné. A protože ani tentokrát na „Odemykání cyklistických studánek“
nechyběla historická kola a dobově ustrojení
velocipédisté, i oni si zasloužili vlastní kategorii. Zvítězil Pavel Rybařík z Jistebnice,
následovaný Václavem Dolejším z Milevska
a Jaroslavem Kotrbou také z Milevska.
Oceněn byl i nejstarší účastník spanilé
jízdy- Václav Machovec z Blatné / 81 let /. Při
slavnostním aktu z něho vyzařovala radost
a štěstí: „Víte, cyklistika mě vlastně uzdravila. Trpěl jsem anginou pectoris a díky jízdě
na kole po boku manželky se zdravotní potíže
úplně vytratily. Teď se cítím na dvacet, možná
třicet let!,“ směje se děda v úctyhodné formě.
Cykloturistickou akci pořádá SCV Blatná,
Obec Buzice a rodinný hostinec „U Čiláka“.
Vladimír Šavrda

Letošní sportovně pohybový camp se zaměřením na tenis
pro děti od 6 do 15 let,
pořádaný Tenisovou školou Blatná se uskuteční v následujících termínech:

11. 7. - 15. 7. 2016 a 1. 8. - 5. 8. 2016
(pondělí – pátek) vždy od 9 – 16 hodin
Cena : 2 950 Kč/os. - Tréninkový program, 2x svačina,
oběd, pití!
Přihlášky a další info:
Emil Vyskočil – Mobil: 725 808 260
emilvyskocil52@gmail.com

Honza Podlešák vítězem turnaje
Českého poháru v Chomutově!
V sobotu 11. 6. jsme se zúčastnili turnaje
Českého poháru v Chomutově. Vyrazili jsme
v silném sedmi-členném složení. Nad všemi
ale výsledkově vyčníval výkon Honzy Podlešáka, kterému se po skvělém výkonu podařilo
tento turnaj vyhrát!!

Jan Podlešák - 1. místo.

Honza procházel turnajem jako nůž máslem, až do semifinále, kde na něj čekal souboj
s příbramským Vildou Kubou. Tento souboj
byl velmi vyrovnaný, ale nakonec ho přeci jen

Honza překlopil na svoji stranu. Ve finále pak
proměnil ve vítěznou hned první techniku,
kterou na soupeře použil.
Na bodové příčky se na turnaji dostali ještě další dva borci: Pavel Urban skončil na 7.
místě (dorostenci, váha do 81 kg) a Jarda Čadek, který také obsadil
7. místo (st. žáci, váha
do 73 kg).
Ostatním se tolik
nedařilo, ale i čtveřice
Honza Budoš, Andrej
Haštava, Láďa Matějka
a Ondra Bubeník zanechala celkově z předvedeného výkonu příjemný dojem.
Oddíl juda děkuje
rodičům, kteří ve svém
volném čase zajistili
dopravu na turnaj.
Více informací o oddíle juda v Blatné a o Sokolu Blatná na www.tjsokolblatna.cz, o DDM
Blatná na www.ddmblatna.cz.
Lukáš Kocourek
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Vzdát úctu zesnulým průkopníkům
mariáše přijelo do Buzic 33 pokračovatelů
staročeského folklorního prvku

Buzice - Členové mariášnické obce si často stýskají, že postrádají nástupce z okruhu
mladých lidí. Také při mnoha příležitostech
smutně konstatují, že jejich řady řídnou.
To je bohužel pravda. Nemilá, ale nezpochybnitelná. Také dva vynikající mariášníci
Vladimír Samec z Buzic a Jiří Himl z Lomu
opustili navždy tento svět předčasně. Jejich
světlá památka však žije dál, protože nešlo
jen o dobré kamarády a vítané společníky,
ale také vzácné charaktery, které pokládaly za samozřejmost podat člověku v nouzi
pomocnou ruku a netrpět bezpráví a křivdy.
Tím nejmenším, co mohlo být pro zachování
jejich dobrých jmen vykonáno, se stala tradice mariášových memoriálů ku jejich cti.
Na půdě buzické hospůdky „U Čiláka“ se
konají už léta. Spouštěcím mechanismem
byla iniciativa majitele rodinné hospůdky,
Vladimírova syna a velkého kamaráda Jiřího
Himla, dnes čtyřicetiletého Petra Samce.
Správně usoudil, že tato forma piety pro
dva nenapodobitelné vzory jeho života je tou
nejsprávnější a nejpříhodnější.
Tentokrát usedlo za hráčské stoly v romantickém prostředí staročeského šenku
32 karbaníků a jedna karbanice z Blatné,
Slaníku, Vlčic, Bezděkova, Plzně, Budislavic,
Žinkov, Dožic, Čečovic, Tojic, Kadova, Milče, Nekvasov, Čejkov, Štěnovického Borku,
Nebílov, Mirošova, Skořic, Číčova, Míšova,
Bohutína, Příbrami, Rožmitálu pod Třemšínem, Točníku, Makova a Klatov. První list byl
vynesen přesně o pravém poledni. Funkce

ředitele turnaje se opět ujal osvědčený matador Jiří Lis z Blatné.
Jediným buzickým zástupcem na této
akci byl Stanislav Mašát. Ještě předtím, než
vypukla ta pravá mariášnická „horečka“,
věnoval Vladimíru Samcovi a Jiřímu Himlovi
osobní vzpomínku: „S Jirkou jsme se poznali,
když jsem pod standartou TJ Lom začal hrát
fotbal. To mi bylo sedmnáct let. Jirka v té

době rovněž oblékal dres, později se vypracoval na pozici trenéra. Od prvního okamžiku
nás spojilo pevné pouto přátelství. Na mariášové turnaje jsem tehdy sice nejezdil, ale
v buzické hospodě jsme si s Jirkou a naší
starou partou rádi „hodili list“.
Vláďa Samec k nám, coby malým klukům,
měl vřelý, kamarádský vztah. Bral nás jako
sobě rovné a dokonce jsme mu směli tykat.
I on s námi mastil karty, chodili jsme společně
chytat ryby na buzickou řeku. Jako nadšený
fanda kopané nechyběl na žádném našem
fotbalovém utkání v Lomu i mimo něj. Zažil
jsem s ním strašně moc hezkého. Nezkazil
žádný špás, byl pro každou čertovinu. Je
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moc smutné, že už nejsou mezi námi. Nikdy
na ně nezapomenu,“ dává průchod citům
Stanislav Mašát.
On sám prý vstřebával potřebné mariášnické znalosti a triky, když chodil do dnes
již neexistující hospody „Na Brůně“ tátovi
se džbánem pro pivo: „Než mi ho natočili,
hodně jsem toho od dědků odkoukal,“ směje
se buzický nadšenec, který svůj um a paměť
zúročuje pouze na domácím memoriálu.
„Jednou jsem se tady umístil v první desítce,“
vzpomíná Stanislav Mašát, „Nicméně já razím zásadu „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“. Takový mistr zase nejsem a na tuhle
karetní akci chodím hlavně proto, že se jedná
víceméně o přátelský srandamač.“ Tentokrát
to bohužel bylo jen na 29. pozici.
Zvonky štěstí tentokrát nezvonily ani
Milanu Štěpánkovi z Dožic, který se musel
spokojit s dvacátým flekem. „Mariáš jsem
závodně začal mastit před deseti lety, ale
de facto se pořád učím,“ je zdravě sebekritický sám k sobě statný důchodce, „Své
první zkušenosti s mariášem jsem sbíral
jako dorostenec, když jsem celé hodiny čučel
do karet starým chlapům u nás v hospodě.“
Pan Milan Štěpánek hraje i Jižanský pohár:
„Tam jsem nejlépe dopadl ziskem sedmého
místa. Normální jednotlivé turnaje jsem
i vyhrál, ale v poháru jsem to lépe nesvedl,“
zdvihá obě ruce jakoby na obranu. Jeho nejcennější výhrou v mariášnické „kariéře“ prý
byl barevný televizor.
Letošní vítězství v buzickém memoriálu si připsal na svůj účet pan Luboš Kříž
z Budislavic. Druhou cenu si domů odvážel
Václav Brožík z Nekvasov.Pomyslná bronzová
ratolest ozdobila Eduarda Svobodu z Bíluk.
Blatensko nejlépe reprezentoval ředitel
turnaje Jiří Lis, který obsadil čtvrtou pozici.
Vladimír Šavrda

Přes Mačkov se převalila vlna lehkonohých nadšenců.
Organizovaně se „prchalo“ od kapličky ke kapličce
Mačkov - V obci Mačkov není o dobré nápady nouze a od slov se jde rovnou k činům.
Přesně tak „explodovala“ myšlenka místního
všestranného sportovce Radka Müllera,
přezdívaného „Sade“, na zorganizování
běžeckého závodu okolo vesnice. Přesněji
řečeno- od kapličky ke kapličce. Myšlenka
padla na úrodnou půdu, o čemž svědčí fakt,
že se v den D postavilo na startovní čáru 41
borců. „Většina jich byla přímo z Mačkova,
ale nechyběli ani běžci kupříkladu z Blatné,
Kocelovic nebo z Buzic,“ upozornil ředitel
závodu Radek Müller.
Třesk startovní pistole - a masa lidských
těl se vrhla lačně vstříc čtyřkilometrovému
závodu. Vytyčená trasa rozhodně nebyla
nudná. „Úvodních 1100 metrů zdolávali běžci
asfaltový kopec, vedoucí k místnímu lomu,“
popisuje schéma historicky prvního mačkovského běhu Radek Müller, „Pak se točili
na pravou ruku a pelášili po zpevněné hrázi

k rybníku „Podoláku“. Tam si to za dalším
rybníkem zamířili k nově zrenovovanému už
třetímu „Krčínovskému patentu“. Pak následoval rybník čtvrtý, okolo kterého závodníci
proběhli s lesem po pravém boku. Odtud

Soustředění na startu závodu.

se pokračovalo lesní cestou na horizont
a po louce – jak jinak- zase k rybníku, který
se jmenuje „Drašťák“. Tam se běžci napojili
na asfaltovou komunikaci a své vypětí a sna-

hu zdárně završili u kapličky, odkud startovali. No, ty rybníky - někoho by snad mohlo
napadnout, že by se tenhle přátelský přebor
mohl jmenovat „Po stopách Jakuba Krčína“.
Účastníci běhu je měli na očích prakticky pořád,“ žertuje „Sade“ bez markýzského titulu.
Zvolená trať mačkovského běhu sklidila
u přítomných závodníků chválu. „Prostě
paráda! Plynulé střídání terénů, v praxi byly
využity veškeré druhy povrchů - to mi skvěle
sedlo! I délka okruhu je naprosto vyhovující,“
složil poklonu autorovi nápadu i okruhu host
z Kocelovic a předsevzal si, že příště sem
přijede určitě znovu.
Nebyl by to milovník všech existujících
sportů včetně několika neexistujících pan
„Sade“, aby se sám nepostavil na startovní
čáru a poctivě si to neodmakal spolu s ostatními: „Chtěl jsem si trasu předem natrénovat,
ale kvůli pracovnímu vytížení jsem to nestihl,
(pokr. na str. 16)
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takže jsem do toho šel naostro! Úvod jsem
poněkud přepálil, až později jsem se srovnal
a chytil tempo a dech. 80 metrů před cílem
jsem podstoupil dramatický souboj s mým
věčným rivalem Václavem Svobodou. On
mě v závěrečném
spurtu sice natrhl něco, o čem se
ve slušné společnosti nehovoří, ale
jen o pouhopouhé
milimetry. Kdybych finišoval dřív,
mohlo být všechno
jinak,“ lituje dnes
Radek, který tak
skončil celkově
na devatenácté
příčce.
Po shromážděPoslední úsměvy před
ní všech sportovců
startem. Dál už jen pot
v cílovém pásmu
a slzy.
se přítomní odebrali na sál obecního domu, aby zde z rukou
starostky Mačkova paní Hany Míkové a kul-

turní referentky Věry Pankrácové převzali
ocenění za skvělé výkony a statečnost. V každé kategorii získali věcné odměny od blatenské firmy „LEIFHEIT“ tři medailoví hrdinové,
ale zkrátka nepřišel vůbec nikdo. A k završení příjemného odpoledne pak zahrála živá
hudba a rozproudila se družná zábava.
A teď výsledková listina. Nejrychlejší „dravec“ dne, kterého by nechtěl pronásledovat
ani pětkrát rozzuřený gepard, si odvážel
domů putovní pohár. Stal se jím Ondřej Hulač
z Buzic, někdejší elitní cyklistický reprezentant stáje SCV Blatná, který po narození
potomka přesedlal spíš na běžeckou dráhu.
Stříbro v mužské kategorii vybojoval Martin
Fürbach a sebral přitom „vítr z plachet“
Radku Matasovi. Ženské složce udělala čest
prvenstvím domácí Anna Bláhová, na záda
jí dýchaly blatenské vytrvalkyně Simona
Pavlová a Jana Janků. Mezi dětmi se koupal
ve zlatě také domácí Jaroslav Zahradník,
stříbrná lázeň čekala na dalšího mačkovského šikulu Kryštofa Baráta, bronzová pak
na Lubomíra Janka. V juniorech se nejlépe
vedlo Petru Loudovi z Čekanic, neúspěšně

Seznam kulturních a sportovních akcí
v buzické hospodě „U Čiláka“ pro léto 2016
5. července 2016 - Velkolepé „Čilákovské rybí hody“, kde můžete
ochutnat lahodná sousta od všeho rybího národa, co přebývá v našich rybnících a řekách na sto a jeden způsob upravených. K dobré
náladě, tanci a poslechu bude vyhrávat populární kapela „Šumíci“.
Brány rybího království se otevřou v 15.00 hodin.
16. července 2016 - Tradiční soutěž ve vaření gulášů, kdy výtvory
přítomných amatérských i profesionálních kuchařů ochutnají všichni
hosté. Na každého se dostane! O nejlepším kulinářském výtvoru bude
rozhodovat odborná porota. Slavnostní den kromě gulášů okoření živá
hudba. Začátek kuchařského maratónu je vyhlášen na 14.00 hodin.
30. července 2016 - Velký turnaj v nohejbale, který bývá velice dobrodružný. A to proto, že vedle míče někdy létají vzduchem i půllitry

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
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„Mám toho plné zuby“, gestikuluje závodník
Václav Krajzl.

ho stíhal Martin Frýzek, medailovou trojici
uzavřel Lukáš Pavel. Nejstaršímu účastníkovi
- Vlastimilu Moravcovi - bylo 67 let. Přesně
tolik bylo i Miroslavu Mrázovi z Blatné,
od titulu „stařešiny přeboru“ ho ale dělilo
několik týdnů.
Velké poděkování náleží všem zainteresovaným složkám a jednotlivcům, především
pak Obecnímu úřadu Mačkov, starostce
Haně Míkové a samozřejmě strůjci všeho
„ctihodnému“ panu de Sade.
Vladimír Šavrda

a sklenice. Nezapomenutelný sportovní zážitek! Míč vylétne přesně
v 9.00 hodin.
6. srpna 2016 - Nádherný obří „Country Fest“ za účasti opravdových
hudebních „pecek“. Hudební událost „paar excelance“ je spojena
s druhými „Čilákovskými rybími hody“, takže vedle uší diváků si přijdou na své i jejich chuťové pohárky a žaludky. Vstup do říše fantazie
a pohody možný po obědě.
20. srpna 2016 - Od 8.00 hodin ráno zde bude probíhat prezentace
cyklistických nadšenců na 1. ročník spanilé jízdy Blatenskem „Tour de
Battaglia“ na paměť a k poctě bratronického barona a legendárního
kolaře Christiana Battaglii, od jehož smrti letos uplyne rovných 25
let. V 10.00 se vydá cyklistický peloton na přátelskou, manifestační
jízdu o výměře 53 kilometrů, během níž účastníci položí na pietních
místech kytice a věnce. Nejedná se o závod, nýbrž o vyjížďku, kdy
se jezdci budou držet pohromadě. Po dojezdu zpět na dvůr hospody
„U Čiláka“ přátelské posezení s občerstvením.
Vladimír Šavrda
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TJ BLATNÁ - ODDÍL KOPANÉ
POŘÁDÁ
V SOBOTU 25. 6. 2016
5. ROČNÍK TURNAJE ST. PŘÍPRAVEK

O POHÁR
ROMANA VONÁŠKA
(Bývalý hráč Blatné, Plzně, Sparty Praha, Belgického Lokerenu a reprezentace ČR)

ZAČÁTEK V 8 HODIN
30

GENERÁLNÍ SPONZOR:

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

František Rubáš ELEKTRO

TECHNICKÉ SLUŽBY
města Blatné s.r.o.

Město Blatná

Dne 24. 8. 1991 zemřel velký cyklista

CHRISTIAN BATTAGLIA
Na jeho počest pořádají jeho kamarádi vzpomínkovou
jízdu na kolech kolem Bratronic.
Prezentace je v sobotu 20. 8. 2016 od 8.00 hod.
v Buzicích u Blatné - hostinec U Čiláka se startem
v 10.00 hod.
Trať cyklojízdy je na trase: Buzice u Blatné, Záboří,
Bratronice, Únice, Droužetice, Sedlice, Buzice u Blatné

SRDEČNĚ ZVEME PŘÍZNIVCE CYKLISTIKY.
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Autodíly –
železářství

Provozní doba:

Po-Pá
So

30.11.15

17:24

Adresa: I. patro, Zahradnická 38, Blatná

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

1

C

M

Každý pátek od 10.00 do 12.00
Pro každého příchozího 20 minut
právního poradentství zcela ZDARMA
a to v jakékoliv věci.

Y

CM

Hrazeno ze zdrojů realitní kanceláře
A-Z Diamond reality s.r.o.

MY

CY

CMY

K

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
Koupím byt v Blatné a okolí v dobrém stavu,
peníze rychle , možno
i hotově .
Informace na tel. číslo +420 725 486861
nebo 607 851513 .
Děkuji za každou informaci a nabídku.

Pečení Blatná

Zakázkový prodej čerstvého a poctivého domácího cukroví všeho druhu za slušné ceny
(buchty, koláče, cukroví, medovníky, kremrole, věnečky) a spoustu dalších druhů ať už
na večírky, narozeniny, svatby nebo jen tak
na doma. Kontaktujte nás prosím přes email
peceniblatna@seznam.cz nebo na facebooku
„Pečení Blatná“. Osobní odběr v Blatné.

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
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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

ˇ
ELEKTROMONTÁZE
Provádíme bytové a průmyslové elektroinstalace,
hromosvody, rozvaděče, přihlášky E.ON., servis,
opravy a údržby el. zažízení včetně revizí.
email: hruby.elektro@seznam.cz

lektromontáže
E

• 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

    Freunde treffen? Meeting friends?

Petr Hrubý

mobil: 605 463 400

NABÍZÍ:

Interesse an einem Treffen der Deutsch- und Englischs-sprachigen Leuten
in Blatna und Umgebung? Reden, Lachen und Erfahrungen austauschen?
Meeting of German - and English speaking people in Blatna and
neighbourhood?
We can meet, talk, exchange experience. Call or write e-mail: HanaG@web.de
Tel. 00420-606580081
Znáte-li cizince žijící v okolí Blatné, upozorněte je prosím na tento inzerát.

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

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

Sleva hnědého uhlí BÍLINA
na objednávky přijaté do 30.6.2016





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.
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