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Mažoretky PREZIOSO Sokol Blatná se kvalifikovaly na finále
MČR v mažoretkovém sportu
V sobotu 25.3. se konala kvalifikace na Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu. Mažoretky PREZIOSO získaly postup
na finále MČR pro všechny své velké formace i miniformace a celkově přivezly do Blatné 10 zlatých a 2 stříbrné medaile.
V květnu je potom čekají finálová kola baton v Karviné a pom-poms v Náchodě, kde budou bojovat o postup na Mistrovství
světa.  													   	   H.N.
Juniorky - miniformace baton - podzim

Kadetky pódiová choreografie pom-poms - Kniha džunglí

Miniformace kadetky pom-poms - Kostíci

Přípravka - Ferda Mravenec a Berušky
Juniorky pódiová choreografie baton - Malý princ

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 ktuality

kouzelných pohledů akademického malíře,
zdejšího rodáka, Jan Hály.
O naší kompletní nabídce jsme již psali
mnohokrát, pokud se však stále ještě k vám
nedostala, nezbývá, než se přijít podívat.

POZVÁNKA
NA
VELIKONOČNÍ
VÝSTAVU
SRPDŠ při ZŠ TGM Blatná
Vás srdečně zve na prodejní výstavu
prací žáků naší školy, která se uskuteční

v úterý 4. 4. 2017,
ve středu 5. 4. 2017
vždy od 9,00 hod. do 16,00 hod.
v ZŠ TGM Blatná
Výstava bude zahájena 4. 4. 2017 v 9,00 hod.
Vystoupí děti z II.B a kytarového kroužku.

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.

Výstava:

Josef Synek –
Hlavně hlavy

V naší komorní Galerii v Íčku bude
vystavovat blatenský malíř Josef Synek.
Návštěvníci informačního centra tak mohou od 3. dubna do 31. května obdivovat
autorovy nejnovější olejomalby, tentokrát
ty na papíře. Minivýstava představí sérii
expresivních hlav střídajících se s klidnějšími krajinami, které jsou kombinovány
s linorytem. Pokud máte rádi hravé obrazy
Josefa Synka, můžete si také v dubnu udělat výlet do severočeské Kadaně, kde má
umělec výstavu v Galerii Josefa Lieslera.
Pavlína Eisenhamerová
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PŘESTOŽE DUBEN ČASTO SÍPÁ A VĚTREM DUJE, TEPLÉ DNY JIŽ PŘISLUBUJE
A máme tu APRÍL - měsíc nestálého vrtkavého počasí. Říká se, že jaro má sedmero
druhů počasí a v dubnu z nich žádný nechybí.
DUBEN LAŠKUJE, SEDLÁK ZA PLUHEM
HUBUJE
NA DUBEN NEMĚJ SPOLEH VALNÝ,
BÝVÁ DNES JASNÝ, ZÍTRA KALNÝ
TŘEBAŽE DUBEN DOSTI DOBRÝ BYL,  
PŘECI PASTÝŘOVI KLOBOUK ZASNĚŽIL
JARO je ale tady, zahajuje se nová turistická sezóna a my se všichni  těšíme na letošní
velikonoční svátky! Přejeme si, aby byly plné
sluníčka, radosti a dobré pohody.
LIDOVÉ VELIKONOCE POD VĚŽÍ JARO PLNÉ KVÍTÍ
Letošní velikonoční prodej má v názvu
kvítí, které   bývá vždy symbolem jarních
svátků. Květy nás okouzlují, naplňují radostí,
láskou a něhou. Obzvlášť první kvítky, které
se derou z ještě nevlídné, často jen polorozmrzlé a po zimě nevzhledné země.
Těmito kvítky naši předkové zdobili kraslice, textil, své oděvy, dřevěné předměty, ale
i domy, prostě vše co je obklopovalo.
Také my jsme se pro vás snažili připravit
takovou kolekci výrobků, která potěší právě
symboly květů.

A přestože jste měli pocit, že jsou
Velikonoce ještě v nedohlednu, vězte, že
je tu máme už za čtrnáct dní! Naše lidové
Velikonoce jsou bohaté na zvyky a tradice,
tak si je okořeňte podle svého, je z čeho
vybírat. A nezapomeňte popřát hezké jarní
svátky vašim blízkým originálním přáním.
V nabídce jich máme celou řadu včetně

JAK BUDEME MÍT OTEVŘENO?
1. 4. SOBOTA 9.00 - 14.00, 7. 4. PÁTEK
10.00 - 16.00, 11.,12.,13. 4. ÚTERÝ, STŘEDA, ČTVRTEK  10.00 - 16.00, 14. 4. PÁTEK
9.00 - 16.00 A 15. 4. SOBOTA 9.00 - 16.00
V SOBOTU 8. 4. BUDE ALE ZAVŘENO,
ZÚČASTŇUJEME SE VELIKONOČNÍHO
PRODEJE V ROŽMITÁLE, na který vás také
všechny srdečně zveme. Koná se v pěkném
prostředí Muzea J. Jakuba Ryby.
Budete-li mít nějaké přání mimo otvírací
dny, neváhejte nás kdykoliv zkontaktovat.
Pokud to bude  v naší  moci - předem splněno.
E. Fučíková, mob. 736765747,
www.lidove-remeslo.cz

MEDVĚDÍ ČESNEK JE JIŽ VYPRODÁN
Jarní sadba medvědího česneku je
bohužel již vyprodána. Pro velký zájem
všem, kteří ji již nedostali, podzimní sadba
se bude prodávat v průběhu měsíce září
a pokud si ji chcete pojistit, je nejlepší ji
předem objednat.(736765747 - Fučíková)
DUBEN ČASTO ČASY MĚNÍ, ALE
OBDAŘÍ JIŽ VIOLŮ ZEMI.
Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Z právy

z radnice
Cena vodného a stočného
pro město Blatná - rok 2017

Městský úřad Blatná, odbor majetku, investic a rozvoje (OMIR)
informuje o nových cenách vodného a stočného pro město Blatná
na vodohospodářský rok 2017. Cena vodného a stočného vychází
mimo jiné i ze schváleného Plánu financování obnovy vodovodů
a kanalizací na období 2014 – 2023. Cena vodného bude v letošním
roce 41,91 Kč vč. DPH/1 m3 a stočného 30,22 Kč vč. DPH/1 m3,
tj. cena vodného a stočného celkem ve výši 72,13 Kč vč. DPH/
1 m3. Nájemné od provozovatele vodohospodářského majetku firmy Čevak a.s. činí 4.457 tis. Kč bez DPH, z kterého jsou hrazeny
opravy a rekonstrukce tohoto majetku.
Jaroslav Blovský, MěÚ Blatná

BLATNÁ - BEZPEČNÉ MĚSTO

Téměř 40 občanů přišlo besedovat na téma bezpečnosti v našem
městě s vedením města, se zástupci Policie ČR, Městské policie Blatná
a pracovníky poskytovatele sociálních služeb Prevent 99, z.ú. Vznesené podněty poslouží ke zlepšení situace ve městě.
Bc. Kateřina Malečková
starostka města Blatná

Na základě výsledků dendrologické revize bylo radou města
schváleno pokácení čtyř lip srdčitých (Tilia Cordata) v parku J. A.
Komenského. Všichni jedinci vykazují přítomnost dutin, tlakového
větvení a prosychání. Při výrazně zhoršených povětrnostních podmínkách by z důvodu tohoto špatného zdravotního stavu mohlo
hrozit bezprostřední ohrožení zdraví nebo majetku obyvatel. Za tyto
jedince proběhne v téže lokalitě odpovídající náhradní výsadba.
U ostatních jedinců je plánováno odborné dendrologické ošetření.
Dále bude také provedena náhradní výsadba za pokácené
jehličnany v ulici Šilhova. V této lokalitě proběhla výsadba již
v loňském roce, kdy zde byly vysazeny
břestovce západní (Celtis occidentalis).
Bohužel se ale zřejmě nesetkala s pochopením, protože neznámý vandal u těchto
dřevin odstřihal terminální výhony, čímž
došlo k jejich znehodnocení, jak po stránce
funkční, tak i estetické. Škoda byla vyčíslena na přibližně 9 000Kč. V této částce
jsou zahrnuty náklady na pořízení, vlastní
výsadbu a následnou péči v průběhu roku.
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Informace o opravě silnice
č. I/20 Blatná-Tchořovice

V pondělí 3. dubna má být zahájena oprava silnice č. I/20 od konce
Blatné po začátek obce Tchořovice. Jelikož použitá technologie (tzv.
recyklace za tepla) neumožní provést práce za střídavého obousměrného provozu, musí být silnice minimálně v některých fázích prací
zjednosměrněna.
Na základě rozhodnutí o uzavírce komunikace, které vydal Krajský
úřad Jihočeského kraje, bude povolen směr jízdy z Blatné na Tchořovice. V opačném směru bude od Nepomuku vyznačena objížďka přes
Oselce, Velký Bor, Horažďovice a Strakonice.
I když přes Blatnou a okolní obce oficiální objízdná trasa značena
nebude, lze předpokládat, že vlivem uzavírky na některých silnicích
II. a III. tříd k navýšení provozu dojde.
Podle rozhodnutí o uzavírce může omezení trvat až do 30. června,
předpokládané ukončení prací je nicméně cca na konci května.
Investorem opravy je Ředitelství silnic a dálnic ČR, zhotovitelem
společnost Znakon a.s., Sousedovice.
Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná

III. ČÁST PREZENTACE CKVB:
MĚSTSKÁ KNIHOVNA A KINO

Městská knihovna je posledním z prezentovaných subjektů Centra
kultury a vzdělávání Blatná, který sídlí na nám. Míru. Zabírá přízemí
historické budovy a je pro vás otevřena celoročně, každý den, vyjma
úterky a víkendy. Blatenská knihovna není jen místem, kde si můžete
zapůjčit knihy, ale máte také možnost využít veřejný internet, zapůjčit
si audioknihu, vzít své děti na některý z pravidelných workshopů nebo
vyslat babičku na úterní sedánky, při kterých dámy popíjí kávičku, čtou
si knihy, vyprávějí si, či něco zajímavého vyrábějí.
KNIHOVNICE: JINDŘIŠKA FORMÁNKOVÁ A MARTINA
ŠUSTROVÁ
Těmto dvěma dámám můžeme vděčit za to, že knihovna funguje.
Jsou její alfou i omegou. Starají se nejen o to, co je na první pohled
v knihovně viditelné – tedy o zápůjčky knih čtenářům –, ale i mnoho
dalšího, co obyčejný čtenář nevidí. Tak například Jindřiška s Marťou jezdí na knižní veletrhy, kde pro vás vybírají a nakupují knihy,
připravují a realizují letní výprodej knih, ošetřují knihy, připravují
programy pro školy a pasují prvňáčky na čtenáře, připravují každý
měsíc dílničky pro děti, zapojují naši knihovnu do celostátních akcí
jako je Měsíc čtenářů, Týden knihoven, Nocování s Andersenem a jiné.
Dvakrát ročně organizují knihovnický zájezd, neustále katalogizují
a hlavně, kdykoliv se na ně s čímkoliv obrátíte, rády vám poradí. Jak
vidno, knihovnická práce v blatenské knihovně je opravdu různorodá
a docela akční. A hlavně v ní naše knihovnice pečují od těch nejmenších
čtenářů až po ty nejsečtělejší.
Kromě Marti a Jindřišky se knihovního života účastní také Jaruška
Vaňková, která pořádá ony výše zmíněné sedánky pro aktivní blatenské
ženy. Akce pod názvem Čteme, pleteme a … probíhá každé úterý a je
vlastně pro všechny ty, kterým je v knihovně dobře.
O edukační programy pro školy se pak stará Kristýna Sodomková.
Nápomocnou a nepostradatelnou rukou, a to nejen v knihovně, je
také Monika Pauknerová, bez které bychom se na CKVB opravdu
neobešli. To, že se nám v budově podlahy lesknou čistotou a okna jsou
tak vyleštěná, že nejsou vidět ani okenní tabule, za to vděčíme Monče,
která nám v práci vytváří příjemné, uklizené a čisté prostředí a nikdy
neváhá nabídnout pomocnou ruku při jakékoliv akci.
(pokrač. na str. 5)
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Zprávy

TS Blatná

Opravy chodníků a veřejného osvětlení

Během roku probíhají na území města i drobné opravy chyb
chodníků a komunikací, které se průběžně objeví. Jde např. o propadlé
chodníky, kanalizační vpustě, vyvrácené obrubníky apod. V průběhu
března došlo ke dvěma takovým opravám, kdy se objevila díra v chodníku v ulici Palackého u okapového svodu. Další opravou byl propadlý
kanál v parkovišti před OD Labuť.
Kvůli velkým lednovým mrazům a následným oblevám se nyní
také objevují poruchy na úseku veřejného osvětlení. Pohybem země
dochází k poškození kabelového vedení, které je někde ještě původní.
Závady na veřejném osvětlení jsou průběžně odstraňovány.
Ne vždy se podaří závady odhalit včas, proto jsme rádi za nahlášení
těchto problémů, aby mohlo dojít k jejich brzkému odstranění.

Opravy a úpravy drobného mobiliáře

V jarních měsících je opravován i drobný mobiliář v majetku města.
V březnu došlo k výměně shnilých, polámaných a jinak poškozených
prken na veřejných lavičkách ve městě.
Na základě žádosti odboru Životního prostředí MÚ Blatná, který
zhodnotil připomínky a žádosti občanů, byly některé koše v Blatné
doplněny o schránky na pytlíky na psí exkrementy. Jedná se např.
o lokalitu Vinice, sídliště Nad Lomnicí, centrum města, povodňový val
ad. Spousta pejskařů těchto pytlíků využívá a přispívá tak k příjemnějšímu prostředí ve městě. Bohužel se najde i spousta takových, kteří
se raději otočí zády a dělají, že nic nevidí. Věříme, že se tím přispěje
k lepšímu komfortu těch pejskařů, kteří se za potřeby svých miláčků
nestydí a nečiní jim problém po nich uklízet.

Výstavba plotu

Jak si mnozí již všimli, kolem bytového domu v Šilhově ulici
probíhají stavební úpravy. Bylo
odstraněno původní oplocení,
které bude nahrazeno oplocením
novým, stejným jako u domu
na protější straně ulice (podezdívka z betonových bloků, drátěné
plotové panely). K opravě oplocení dojde i u bytového domu v ulici
Na Bílé husi. Dále proběhnou
drobné terénní úpravy kolem domu, opravy přístupových chodníků,
vjezdu do domu apod. Současně s tím proběhne i rekonstrukce veřejného chodníku, který je souběžný s plotem.
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Pohádkový svět na ZŠ Holečkova

Vkusně vyzdobená tělocvična naší školy připravená našimi žáky
na nevšední událost pod odborným vedením Ferdy mravence. Ten se
postaral i o svižnou hudbu vybízející k tanečním kreacím a o většinu
zábavných soutěží ke zpestření čtvrtečního dne ve stylu hesla: Ferda
mravenec – práce všeho druhu. Jeho taneční pohyby byly svižné a rytmické, ale lišily se od ladných
pohybů víly Amálky, která jimi
lákala přítomné děti do kola.
Také ona měla pro ně připravenou zajímavou dovednostní
soutěž s překonáváním krajiny
plné vody a bažin.
Děti často potkávaly hloupého Honzu při jeho putování
po světě. Tento dobrák od kosti
Hlavní pohádkoví aktéři.
nejen s dětmi tancoval, ale
na potkání jim rozdával vlastnoručně nakoupené výborné a chutné
buchty, které vytahoval ze svého bezedného ranečku pověšeného
na holi. Mezi křepčícími nešťastně pobíhal rozvážný pes Jonatán,
který štěkotem dával najevo, že by dal raději přednost klidnějším
činnostem. Jeho kamarádka Šebestová ho musela často krotit, i když
se sama ochotně zapojovala do všeobecného veselí.
Mezi ostatními bylo možno zahlédnout i králíka Boba, který svého
přítele Bobka nosil v klobouku stejně jako oblíbenou pochoutku – čerstvou mrkev. Jediný zástupce mužského pokolení Červená Karkulka
měla pro děti připravený nelehký počáteční úkol. Uhodnout obsah
košíčku novodobě pojaté pohádkové postavy byl opravdu nad jejich
síly. Schované předměty byly bez nápovědy odhaleny pouze z jedné
čtvrtiny.
Co je tohle za podivnou
pohádku? To si jen na naší
škole, malé počtem žáků, ale
velké svým posláním, připravili její pracovníci překvapení
v pohádkovém stylu v rámci
maškarního karnevalu, který
se konal 23. března.
Děti si celý den opravdu
Klauni s broučkem.
bohatě užily a při všech činnostech předváděly své velkolepé schopnosti, ať už šlo o pohybové
a dovednostní zápolení či o vědomostní soutěže, to vše prokládané
veselým tancem. V rámci reje masek proběhla zcela nepozorovaně
i soutěž 2 družstev – vodníků a draků, která skončila po napínavém
průběhu nerozhodným výsledkem. Ten byl spravedlivým vyjádřením
snahy všech účastníků zábavných soutěží.
Samozřejmě za každý úspěch přišla sladká odměna, ale nejdůležitější byla určitě radost z pohybu a příjemně navozené atmosféry.
Protože vítězem byl vlastně každý, po obědě ve školní jídelně putoval
do každé ruky sladký zákusek v podobě věnečku. Byl to dar od manželů
Havlenových. A nebyl jediný. Děti byly upozorněny, že druhý den se
bude při svačině krájet marcipánový dort v podobě fotbalového míče
ze stejného zdroje.
Těžkým úkolem se ukázalo i závěrečné vyhlášení nejlepších masek
jednotlivými pohádkovými postavami. Všechny dětské masky měly
totiž své osobní kouzlo a vyjadřovaly osobnost svých nositelů. Byly
jim předány nafouknuté balonky, které věnovali škole manželé Fousovi
stejně jako již zmiňované sladké odměny.
Na krásně a účelně strávený den, který budou připomínat pořízené
snímky, zbudou i příjemné vzpomínky. Právě zde mají všechny děti
bez rozdílu k sobě navzájem velice blízko.
Mgr. Petr Šavrda
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III. část prezentace CKVB
(pokr. ze str. 3)

KINO: JANNIS CORAKIDIS A PAVEL
KOTROUŠ
Poprvé se dostáváme pryč z území nám.
Míru a pokračujeme dále do města, kde sídlí
další subjekty CKVB. Tentokrát zamíříme
také na náměstí – Kalinovo. Tam se totiž nachází blatenská Sokolovna a v ní náš kinosál.
Provoz kina mají na starost pánové Jannis
a Pavel. Nejen, že filmy promítají, vybírají
vstupné či trhají lístky, ale také program kina
sestavují a komunikují s distributory. Blatenské kino promítá standardně středy a pátky,
v zimním období se také promítají nedělní
pohádky pro děti. Už déle než rok nám běží
projekty, kterými jsme chtěli nalákat do kin
více seniorů a návštěvníků vůbec. Jedná se
o Kino (nejen) pro seniory, které probíhá
každý první čtvrtek v měsíci a je zaměřeno
na filmovou klasiku, ať už tuzemskou či zahraniční. Druhým projektem je Kino naslepo,
které promítáme každý první pátek v měsíci.
Diváci přijdou na film, ale dopředu neví, jaká
projekce je čeká. Je to prostě kino s překvapením pro celou škálu generací, nabízející
kinematografii napříč žánry.
V neposlední řadě zmíníme i to, že blatenské kino nezapomíná ani na školy a zajišťuje
pro ně minimálně dvakrát do roka promítání.
Závěrem by bylo dobré ještě podotknout
a připomenout, že blatenské kino prošlo v roce
2013 významnou přestavbou – digitalizací –
díky které jsme schopni promítat také ve 3D.
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Vážení a milí příznivci vily Fiala na Vinici,

děkujeme Vám za Vaši dosavadní podporu a účast na našich pořadech. Je nám potěšením
je pro Vás připravovat. Dáváme dohromady program na následující měsíce. Rádi uvítáme
i případně Vaše náměty, jakým tématům bychom se mohli věnovat. Chcete si povídat o kulturních památkách, krajině, přírodě? Napište nám a my se pokusíme sehnat zajímavé hosty.
S přicházejícím jarem jsme se rozhodli vyrazit i přímo na Vinici. Naplánovali jsme proto
v rámci celorepublikové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko úklid okolí Vily Fiala a lesíku na Vinici.
Uskuteční se
v sobotu 8.
dubna od 10
hodin. Pro
přihlášené
dobrovolníky budeme
mít připravené pytle
na odpadky a drobné
občerstvení.
Těšíme se,
že při úklidu bude čas
i na popovídání o tomto
krásném místě, o lesoparku i o vile
Fiala.
Chcete-li
se k nám přidat, zavolejte
nám na tel.
723 809 110 nebo napište na pa.cernochova@post.cz, abychom s Vámi mohli počítat!
Těšíme se na setkání!

Pavla Váňová Černochová, navíc z.s.

Střední odborné učiliště,
Blatná, U Sladovny 671
zve všechny zájemce k návštěvě školy dne 26. dubna 2017. V tento den od 10
do 14 hodin proběhne v areálu učiliště již 16. ročník soutěže

Tolik tedy o Městské knihovně a o kině.
Napříště se posuneme zase o kus dál, a to
do ulice Nádražní, kde sídlí Komunitní centrum, a kde se na vás těší Markéta, Růženka
a Bandaska.

„Jízda zručnosti traktorem s přívěsem“
Soutěžit budou žáci škol zemědělského zaměření
z jihočeského regionu. Současně budou také
k prohlídce otevřeny všechny školní prostory.

Přijďte se pobavit
a podpořit mladé traktoristy.

Za tým CKVB, Michaela Sikorová
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BLATNÁ, HOLEČKOVA 1060
SE VZDĚLÁVACÍM PROGRAMEM
PRO ŽÁKY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM
OZNAMUJE

RODIČŮM ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM
narozených do 31. 8. 2011, že

ZÁPIS
do ZÁKLADNÍ ŠKOLY, BLATNÁ, HOLEČKOVA 1060
na školní rok 2017/ 2018
se bude konat v budově školy Holečkova 1060
ve čtvrtek 27. dubna od 9 do 17 hodin
v pátek 28. dubna od 9 do 15 hodin
bližší informace na telefonu 383 422 881, osobní konzultace kdykoli

RODIČŮM ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM A TĚŽKÝM
MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM, SOUBĚŽNÝM POSTIŽENÍM
VÍCE VADAMI A AUTISMEM
narozených do 31. 8. 2011, že

ZÁPIS
do SPECIÁLNÍ ŠKOLY, BLATNÁ, NERUDOVA 505
na školní rok 2017/ 2018
se bude konat v budově školy Nerudova 505
ve čtvrtek 27. dubna od 9 do 17 hodin
v pátek 28. dubna od 9 do 15 hodin
bližší informace na telefonu 383 420 215
osobní konzultace kdykoli
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„Zdravému jádru“ se z oslavy MDŽ v Mačkově nechtělo
Mačkov - Mezinárodní den žen byl po listopadu 1989 na krátký čas většinou veřejnosti
zavržen coby údajný komunistický přežitek.
Taková teorie ovšem byla a je úplně scestná.
8. březen ve skutečnosti připomíná stávku
newyorských švadlen roku 1908 a za oficiální
svátek ho vyhlásila OSN v roce 1975.
Jeho oslavu má ve svém repertoáru pravidelně i Obecní úřad Mačkov. Samozřejmě ani
letošek nebyl v tomto ohledu výjimkou. Právě
naopak. Útulný společenský sál v Obecním
domě doslova praskal při této příležitosti
ve švech. Za prostřené stoly usedlo přes
čtyřicet žen, každá obdržela krásnou kytičku
a pochutnala si na zákuscích a obložených
chlebíčcích. V režii Obecního úřadu bylo
i víno a káva.
Po uvítání zástupkyň „něžného pohlaví“
zahájilo program osm místních dětí přednesem básniček o maminkách. Výstup s nimi
nacvičila ve volném čase Gábina Barátová.
Jedno oko v sále nezůstalo suché. Velmi
podařenou volbou se ukázalo být oslovení
paní Dagmar Kubešové z Blatné, která svou
přednáškou na téma „Cyklická žena“ zahrála
na tu správnou strunu. „Žena musí obdivovat
především sama sebe, vážit si sama sebe
a pečovat o sebe. Jedná se o projev potřebné
sebeúcty. Preferuji spíše než MDŽ, který
si za totality užívali převážně muži, „Den
matek“, což je nádherná oslava mateřství.
Já sama jsem MDŽ slavila naposledy před
nějakými třiceti lety,“ prozradila propagátorka
duchovní terapie.
Trochu odlišný pohled na celou záležitost
má šaramantní starostka Mačkova Hana Míková: „„Den matek“ samozřejmě uznávám
jako hřejivé gesto vůči nejdražší bytosti,
kterou člověk ve svém životě má, ale MDŽ
je svátek všech žen. Tedy i těch, které se ještě

matkami nestaly. Já jsem moc ráda, že moje
„drahá polovička“ na mne 8. března s přáním
a kytičkou nikdy nezapomene.“ S úsměvem
vzpomíná Hana Míková na čas dětství, kdy
oslavy MDŽ prožívaly největší boom: „Jako
špunti jsme pečlivě až úzkostlivě střádali
peníze na kytku pro maminku. Pěkně jsme
si vystáli frontu v květinářství, ale jako dítěti
mi fronta vůbec nevadila. Můj taťka to vzal
originálně. Doma sice přibyla kytka do vázy,

Ženy se na oslavě MDŽ v Mačkově královsky
bavily.

ale on sám se na MDŽ doma nevyskytoval- šel to slavit s ostatními „pány tvorstva“
mimo dům,“ usmívá se paní starostka, která
od loňského roku přidala spolu se zastupiteli
na seznam obecních oslav také „Den otců“.
Samozřejmě není zapomínáno na „Den dětí“
ani na již uvedený „Svátek matek“.
Pamětníci by měli hodně a často vzpomínat, aby se mladší generace poučily z toho, co
bylo v minulosti správné i z toho, co správné
nebylo. Důchodkyně Božena Křišťanová,
která pracovala sedmnáct let v blatenském
podniku „Tesla“, ochotně vykreslila portrét
takové typické socialistické oslavy MDŽ,
jak ji zažívala ona. „Jednoduše řečeno- chlapi
nám připravili pěkné prostředí a pohoštění,
pak se „zmohli“ alkoholem a my to po nich
uklízely,“ směje se ztepilá pamětnice, která

se snaží nechybět na žádné společenské akci
v obci. Jaké dárky oslavenkyně nejčastěji
dostávaly? „Vedle typických rudých karafiátů
většinou utěrky, ručníky nebo třeba ubrusy,“
vybavuje si Božena Křišťanová a jedním
dechem dodává: „Vzpomínám na ty oslavy
MDŽ moc ráda. Protože nás,„tesláků“, byl
velký počet, 8. března nás pohltila sokolovna
a až do rána jsme se veselili a tančili. Dokud
chlapi stáli na nohou, tak se o nás vzorně
starali a doslova nás rozmazlovali, to se jim
musí nechat.“
Paní Božena Křišťanová prý prožila vzácné manželství. A dlouhé- trvalo 52 let. „Manžel na mě o MDŽ nikdy nezapomněl, ale on mi
nosil květiny běžně,“ přibližuje harmonický
svazek dvou spřízněných duší mačkovská
penzistka, „Také děti nosily datum 8. března
poctivě v hlavách a vždycky mě obdarovaly,
namalovaly mě i výkresy ve škole,“ uvádí
s nostalgickým výrazem v obličeji Božena
Křišťanová.
Protože se letos v Mačkově oslavovalo
MDŽ ve všední den, převážná část osazenstva
opustila sál po pár hodinách. Pracovní povinnosti volaly, muselo se brzy vstávat. Zůstalo
tedy jen tzv. „zdravé jádro“, které to při hudebním doprovodu K- Bandu pěkně rozbalilo
a vydrželo až do půl dvanácté v noci. Dostat
na slavici mužskou složku obce, která „trůnila“ vedle v hospůdce, se ukázalo být nesplnitelným úkolem. Jedinou výjimku představoval
zdejší podnikatel, přezdívaný „Sade“, kterému
se na tanečním parketu náramně zalíbilo
a zdatně sekundoval něžnějším protějškům.
Byl dokonce prvním, který při nesmrtelných
„Sokolících“  šel na stůl a dal všanc veškerou
slovanskou vlasteneckou hrdost.
Vladimír Šavrda

Obec Chlum už má vlastní čističku odpadních vod
Občané, kteří si připojení zajistili a zajistí sami, se mohou těšit
na finanční kompenzaci.
Chlum - Projekt století, výstavbu čističky odpadních vod v obecním katastru, zdárně završili chlumští. Celá akce byla vyčíslena do puntíku na 7 723 432 korun. „Celkové dotace z uznatelných výdajů činí
prozatím  3 858 000 korun z fondu Ministerstva zemědělství a 551 000
korun, poskytnutých Jihočeským krajem ,“ informoval starosta obce
Radim Paulus.
Lidé, kteří budou chtít v oblasti stavět či kolaudovat, prý nebudou
muset mít vlastní projekty na domácí čističky odpadních vod. „Všichni
ostatní se v duchu příslušného zákona budou muset připojit přímo.
Dobrou zprávou pro občany ale je, že obec hodlá poskytnout finanční
kompenzaci každému, kdo si potřebné náležitosti obstará sám. Cenu
stočného chceme držet na minimu,“ uvádí Radim Paulus.
Původně se před spuštěním mamutího projektu uvažovalo o kořenové čističce. „Nakonec jsme přikročili k modulovému systému, který
je možno v budoucnosti dál rozšiřovat,“ dodává první muž obce Chlum.

Zkušební provoz velkokapacitního zařízení byl odstartován 23.
listopadu loňského roku na dobu jednoho roku.
Vladimír Šavrda

Kulturní dům v Chlumu prošel velkou
elektrickou revolucí

Chlum - Mít v obci kulturní dům, jaké se rodily převážně v legendárních akcích „Z“ za dob reálného socialismu, znamená někdy
mít tak trochu i „danajský dar“. Brizolitové kolosy jsou totiž velkými
„žrouty“ peněz.
Pocítila to teď i obecní kasa v obci Chlum. Bylo totiž nutno
přikročit k „velké elektrické revoluci“ uvnitř osvětového objektu,
která zahrnovala kompletní výměnu kabeláže, zásuvek, světel aj.
„Výběrové řízení vyhrála firma Elektro- Suchý z Blatné,“ poznamenal k danému tématu starosta Chlumu Radim Paulus, „Šlo o zakázku
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za 530 000 korun, kde nám citelně odlehčila
dotace z Programu obnovy venkova ve výši
200 000 korun.“
Nyní se ocitly v hledáčku obce vnitřní
omítky, které volají po opravě. „Také se musí
udělat něco s vlhkostí ve sklepě,“ konstatoval
Radim Paulus.
Chlumští jsou ale samozřejmě rádi, že
kulturní dům uprostřed obce mají. Jeho součástí je i útulná hospoda, na prostorném sále
v patře se konají rozličné společenské akce.
V tomto směru jsou chlumští velice aktivní.
Vladimír Šavrda

Náramně dobrý kup pro
chlumské hasiče oslavila
okružní jízda vesnicí
Chlum - Chlumským konšelům se podařil věru husarský kousek, který znamenitě
poslouží v první řadě místním dobrovolným
hasičům. Ale nejen jim. Vyvinuté úsilí „přiválo“ do náruče „chráněnců svatého Floriána“
nové auto, určené k transportu osob.
Získané dotace srazily původní cenu
hasičského Fordu z 912 387 korun na finální
hranici 162 387 korun. „Výhodnou koupi
oslavili naši hasiči okružní jízdou obcí, kdy
vozidlo naložili svými malými svěřenci,“
podotkl starosta Chlumu Radim Paulus.
Vladimír Šavrda

Blatná 31. března 2017
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Je vám 12-16let a máte chuť jet na tábor
do Německa?

Místo konání: 	
Fulda, Vacha – partnerské město Blatné
Termín konání:
31.7.-6.8.2017
Počet účastníků:
15 z Blatné + 15 z Vachy (dorozumívací řeč –
			
anglický jazyk, německý jazyk)
Předběžný program: sportovní aktivity – jízda na kanoích, lezecký park, pěší turistika,
			
koupání, poznávání nových měst a míst
Předpokládaná cena: 	110 Euro (cena vč. vstupů a jídla), doprava bude částečně hrazena
			
městem Blatná, doplatek bude upřesněn až před odjezdem
			
(cca 600 – 800 Kč)
Organizátor:
Město Blatná ve spolupráci se skupinou pro partnerské vztahy
Případné dotazy:
vedoucí tábora: Jana Španihelová, 606 476 903
PŘIHLÁŠKY A DALŠÍ POTŘEBNÉ DOKUMENTY BUDOU K DISPOZICI
V BLATENSKÉM INFOCENTRU.
Přihlášky je nutné odevzdat do 14. 4. a poté zaplatit 110,- Euro do 20. 5. 2017.)
V červnu bude informační schůzka pro všechny účastníky.



Hraje: HARLEY V.R.

Oba příjezdy do Chlumu
obléknou nový asfaltový
kabát
A obecní kasu to nebude stát ani zlámanou
grešli.
Chlum - Jeden z příjezdů do obce Chlum
má výměru 1, 2 kilometru. Druhý cca 600
metrů. Jejich povrch není zrovna nejlepší. Ale
to se brzy změní.
Obecní úřad dostal totiž návrh, který se
neodmítá. „Správa a údržba silnic nás kontaktovala s tím, že na vlastní náklady oba
příjezdy opraví. Pokud s tím prý budeme souhlasit. Kdo by na našem místě nesouhlasil ?
V dnešní době není zrovna časté, že by někdo
něco mohl dostat zadarmo,“ říká starosta obce
Radim Paulus.
Jediné, co musí Obecní úřad udělat je
to, že informuje majitele sousedních parcel
o záměru Správy a údržby silnic tady provádět
pracovní činnost. Finanční spoluúčast obce
skutečně nebude žádná.
Vladimír Šavrda

22. 4. 2017

od 20.00 hod.

v kulturním domu Chlum
vstupné 80,- Kč
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Škvořetické MDŽ – málo do počtu, ale výdrž veliká!
Škvořetice - Starosta obce Škvořetice Lubomír Nový je na jedné straně komunální politik pokrokový. Na straně druhé pečlivě dbá
o zachování společenských tradic, kterými
bývala vždycky vesnice proslulá. Podtrženo
a sečteno- ideální kombinace.
Je tedy nad slunce jasné, že mezi lidovým
folklórem má stále dominantní postavení oslava MDŽ. „No, tady to bývalo velké a slavné,“
vrátila se ve vzpomínkách před rok 1989 a období krátce po něm jedna z pamětnic, která
se i letos vydala posedět při hudbě se svými
kamarádkami a sousedkami, „A hlavně se o to
zasloužilo místní JZD, které pravidelně najímalo autobus. Ten potom svážel i z okolních
vsí zaměstnance družstva. Na velkém sále
kulturního domu to hučelo jako v úle, sešlo se
tam i víc než sto lidí. O všechny bylo vzorně
postaráno, nešetřilo se ani na občerstvení ani
na dárcích. Moc ráda vzpomínám na bohatý
kulturní program, který dával obětavě dohro-

mady tehdejší osvětový pracovník František
Vošahlík. Roztomilé byly hlavně malé děti
s veršovánky pro své maminky. Na tom přece
nebylo nic špatného! Sešli se
staří známí, kteří
spolu jinak nemohli třeba celý
rok mluvit. Lidé
drželi pohromadě, pobavili
se, zavzpomínali….. Osobně
jsem moc vděčna současnému
vedení obce, že
tenhle trend poOslava MDŽ ve Škvořeticích
řád
udržuje a nese nemohla obejít bez květin.
zapomíná na nás!“
Bohužel dnes už na oslavy MDŽ, pořádané obcí, chodí poměrně málo zájemců.

Možno říci- stále stejné tváře a převážně dříve
narození jedinci. Letos jich hostil malý sál
kulturního domu pouze dvacet, z toho čtyři
„pány tvorstva“. Nicméně přítomní dokázali,
že se i při řídkém počtu dokáží královsky bavit a svátečního odpoledne si jaksepatří užít.
Blatenskou kapelu pana Koubka „propustili“
až v půl desáté večer. Muzikantům to však vůbec nevadilo: „My jsme zvyklí „držet nátisk“
až do kohoutího kokrhání,“ smáli se, když
od nich rozjařené oslavenkyně vyžadovaly
„výkupné“ v podobě několika dalších lidovek.
Pro ženy a dívky připravili organizátoři
bezplatné občerstvení, včetně obložených
chlebíčků, zákusků a lahodných teplých párků. Nezbytnou pozornost představovala růže
pro každou z nich, kterou předával kulturní
referent Obecního úřadu Mgr. Petr Šavrda.
Vladimír Šavrda

Domov pro seniory, tř. T. G. Masaryka 272,
388 01  Blatná

V RÁMCI ZKVALITNĚNÍ A ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB
PŘIJMEME 2 NOVÉ ZAMĚSTNANCE NA
PRACOVNÍ POZICI
PRACOVNÍK V PŘÍMÉ PÉČI
Místo výkonu práce:
Domov pro seniory Blatná, tř. T. G. Masaryka 272, 388 01  Blatná
Předpokládaný termín nástupu: od 01. 04. 2017 a kdykoliv,
po domluvě
Pracovní poměr: HPP na dobu neurčitou, pracovní doba v jednosměnném a nepřetržitém provozu
Pracovní náplň, požadavky a platové zařazení:
Najdete na webových stránkách domova www.domovblatna.cz
a Města Blatná  www.mesto-blatna.cz
Přihlášku předložte na adresu domova pouze v písemné formě
s tímto obsahem:
Jméno, příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, telefon, strukturovaný životopis, výpis z evidence Rejstříku
trestů ne starší 3 měsíců a ověřenou kopii dokladů o nejvyšším
dosaženém vzdělání
Informace u Bc. Markéty Tvrdé, 608 609 015
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Rybářské kroužky MO ČRS a DDM Blatná
Jarní rybářské akce 2017
30.4.2017 - Rybářské závody v Rožmitále pod Třemšínem /účast s rodiči a
vedoucími kroužků odjezd v 6.00 od DDM, návrat ve 14.00/
3.6.2017 – Rybářské závody pro děti z kroužků MO ČRS Blatná a MO ČRS
Rožmitál na chovném rybníku MO Blatná. Přihlášky předem v DDM.
Prezentace do 7.00 – vyhlášení vítězů ve 13.30hod

Dům dětí a mládeže Blatná pořádá
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2017
10.-15. 7. DIVADELNÍ TÁBOR PETKA (1800,-)
28.8.- 1.9 PRIMATÝDEN (1400,-)

16.-.18.6.2017 – Soustředění rybářských kroužků na Laciné – Lov dravců
Petru zdar

____________________________________________________________
---------------------------------------------NOVÝ ZÁJMOVÝ KROUŽEK V DDM

Oddíl judo, TJ Sokol a DDM Blatná
pořádá

VC MĚSTA BLATNÁ

SOFTBALL
(je to týmový sport, který se vyvinul z baseballu)

PRVNÍ SCHŮZKA PROBĚHNE VE STŘEDU
5. 4. 2017 V 17.00

Mláďat, mladších a starších žáků a dorostenců

NA VENKOVNÍM HŘIŠTI V AREÁLU SOŠ BLATNÁ

Všeobecná ustanovení:
Datum konání:
sobota 29. 4. 2017

určeno pro žáky 7. – 9. tříd ZŠ

Místo konání:

Střední odborná škola, V Jezárkách 745, Blatná

Ředitel soutěže:

Ing. Lukáš Kocourek, tel.: 607 126 036,
e-mail: lukas.kocourek@centrum.cz

Přihlášky:

při prezentaci na místě

Informace:

u ředitele turnaje

SVAZ  TĚLESNĚ  POSTIŽENÝCH
v ČR z.s., místní organizace Blatná

Informace a přihlášky:

produkce je určena pro vývoz. Život vozu
začíná v lisovně, která denně spotřebuje 190
tun oceli, projde svařovnou, kde přes 200 ro-

Výlet do Kolína,
Kutné Hory

Na 23. března jsme připravili zájezd
do automobilky TPCA v Kolíně, chrámu svaté
Barbory v Kutné Hoře, Katedrály Nanebevzetí
Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci
u Kutné Hory. Vyjeli jsme ráno v 7 hodin, cesta se zastávkou před Prahou, trvala 2,5 hodiny,
po příjezdu k továrně TPCA se nás ujali dva
zaměstnanci, zavedli nás do místnosti k těmto
účelům přizpůsobené, zde jsme shlédli video
o automobilce TPCA Toyota Peugeot Citroën,
která je společným podnikem Toyota Motor
a PSA, výroba začala v roce 2005, po třech
letech od zahájení stavby závodu a již násle-

dující rok dosáhla plánované roční kapacity.
V současné době 2900 zaměstnanců TPCA
vyrábí druhou generaci modelů, ale většina

botů provede více jak 3500 svarů od podvozku
po střechu, v lakovně po očištění a ošetření
přichází na řadu finální barva a lak, na holou
nalakovanou karoserii se namontují stovky
komponentů a zhruba po dvou hodinách sjíždí
z montážní linky další z trojčat automobilky
TPCA, které čekají přísné testy a zkoušky
před předáním zákazníkovi.   Po skončení
videa jsme v ochranných pomůckách na připravených vláčcích pro 36 návštěvníků projeli
celým závodem, že automobilka obdržela
certifikáty za ekologii a ochranu životního
prostředí, bylo vidět na každém úseku výroby.
Na závěr jsme se ptali na chod továrny, co
znamená výrobní systém Toyota, některé zajímaly mzdy, dovolená, volnočasové aktivity
zaměstnanců apod.
Další zastávkou byla v Kutná Hora, kde
jsme navštívili chrám svaté Barbory, který je
od roku 1995  spolu s historickým centrem

Dům dětí a mládeže Blatná, Palackého 652, 388 01 Blatná
www.ddmblatna.cz
tel: 383 422 134

Kutné Hory a katedrálou Nanebevzetí Panny
Marie a sv.Jana Křtitele v Sedlci, chráněnou
kulturní památkou UNESCO, jehož stavba začala roku 1388, probíhala v etapách do značné
míry souvisejících s těžbou stříbra v Kutné
Hoře, práce byly definitivně ukončeny roku
1558 a poslední stavební úpravy byly dokončeny až roku 1905.
Průvodkyně, která nás chrámem provedla se nejvíce zaměřila na některé kaple
s dochovanými pozdně gotickými freskami
s báňskou tématikou, které si kutnohorští
občané pronajímali. Velmi hezky vyprávěla
o začátku a důvodu stavby, zastavení stavby,
předání jezuitům, kteří vedle pak vybudovali
kolej, pár slov o barokních varhanech, až
po vybudování nového neogotického průčelí.
Končili jsme prohlídkou bohatě vyřezávaných
chórových lavic, poděkovali jsme za krásný
výklad a pokračovali na prohlídku katedrály
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele,
nejstarší ve střední Evropě, která s Kostnicí
v Sedlci tvoří součást nejstarší části Kutné
Hory. V Kostnici a dvoupodlažním hřbitovním kostele všech svatých   je pochováno
na 40 000 zemřelých, barokní úpravy kaple
jsou z lidských kostí a ztvárňují myšlenku Pamatuj na smrt.
Za STP v ČR z.s.
místní organizace Blatná
Milan Vrbský
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BÝVALÍ STUDENTI SOŠ BLATNÁ
VZPOMÍNAJÍ
V tomto vydání na studentská léta vzpomíná Miloš Vít, maturant z roku 2005.

EQUITANA HOTEL RESORT
MARTINICE 1, 262 72 Březnice
PŘIJMEME

Miloši, jaký obor jste na naší škole studoval a kde jste začal
pracovat po maturitě?
Vystudoval jsem elektronické počítačové systémy. Hned
po maturitě jsem zůstal na škole jako správce počítačové sítě.
Začal jsem studovat, a vedle práce správce počítačové sítě učím
i na částečný úvazek praxi a informační technologie. Nikdy
jsem si neuměl představit, že se v této práci najdu a v Blatné
zůstanu.
Jako student jsem si samozřejmě, jako většina studentů,
myslel, že já jsem to letadlo a proti mně stojí špatný navigátor.
Jak jsem byl naivní! Dnes letí „letadla“ proti mně a já jim musím čelit. Někdy je to pěkná fuška, ale cítím, že studentům něco dávám a je mi s nimi dobře.
Které předměty jste měl ve škole rád?
Rozhodně ty, které se týkaly informatiky. Moc studijních problémů jsem neměl, dokonce
jsem odmaturoval s vyznamenáním, ale dnes mě mrzí, že jsem se víc nevěnoval jazykům. Dnes
už se to hůř dohání a hlavně není čas.
Miloši, na co rád vzpomínáte?
Určitě na dobrou partu ve třídě. Škoda, že byla ve třídě jen jedna holka. Ale nestěžuji si,
na internátu jich bylo dost. V době, kdy jsem tam bydlel, děvčata zaplnila tři patra. Bylo z čeho
vybírat. Já jsem si však vybral až později a jak jinak, samozřejmě naši studentku.
Rád také vzpomínám na lyžařský zájezd v 1. ročníku. Zdokonalil jsem se v lyžování, zahrál
kulečník s kantory a získal pár dívčích adres.
Naší třídní učitelkou byla češtinářka Mgr. Bohumila Hermannová, která se nebála nás vozit
za kulturou, i když věděla, že před divadlem budeme mít žízeň. Naštěstí vždy všechno dobře
dopadlo, a díky ní jsem viděl spoustu divadelních představení. Nejvíc vzpomínám na Divadlo
Járy Cimrmana. Vzpomínat by se dalo dál, na maturitní ples, večery na internátě, školní výlety
atd. Zážitků jsme měli opravdu hodně.
Miloši, co vy osobně považujete za úspěch?
Určitě nečekám na Nobelovu cenu. Já jsem rád, že žiji šťastný a spokojený život. Mám
práci, která mě baví, přítelkyni a fajn rodinu. Nejen tu moji, ale dnes už za rodinu považuji
i příbuzné mé Lenky. Jsem soběstačný, nezávislý a toho si ve svých třiceti letech opravdu
považuji. Také podnikám na živnostenský list v oboru informatiky. Mým velkým koníčkem
je jízda na silniční motorce. Práce se studenty mě těší, ale někdy jsem rád, že si na motorce
můžu „provětrat hlavu“.
Miloši, jak vás přijali bývalí učitelé jako kolegu?
Z jejich strany bylo přijetí až nečekaně milé. To jen já jsem cítil respekt a velkou odpovědnost, abych nezklamal a využil šanci, kterou jsem dostal. Hodnotit sám sebe je těžké, ale
studenty i kolegy mám rád a doufám, že je to vzájemné.
Milý kolego, děkuji za rozhovor a přeji hodně nadšení do další práce.

HK

DO STÁLÉHO PRACOVNÍHO
POMĚRU

RECEPČNÍ

Hledáte zajímavou práci v prima kolektivu a v krásném prostředí hotelového
areálu s přední českou jízdárnou? Přidejte se k nám – hledáme RECEPČNÍ
hotel EQUITANA.
Vyžadujeme:
Příjemné vystupování a dobrou
komunikační schopnost
Chuť a snahu k profesnímu růstu v oboru
Dobrou znalost anglického jazyka,
německý jazyk výhodou
Samostatnost, pečlivost, ochotu k týmové
spolupráci
Nabízíme:
Zázemí stabilního hotelového areálu
Možnost profesního růstu, vzdělávací
kurzy
Dobré platové podmínky
Zaměstnanecké benefity po uplynutí
zkušební doby
Výhodné personální stravování,
přechodné ubytování zdarma
Náplň práce:
činnosti hotelové recepční, administrativní
úkony pro provozní kancelář hotelu.
Místo je vhodné i pro absolventy

Strukturovaný životopis, prosíme,
zaslat na kontakt
Kontakt: obchod@equitana.cz,
Tel.: 724 351 721
Těšíme se na možné jednání právě
s Vámi
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Po stopách Ladislava Stehlíka
EQUITANA HOTEL RESORT

Zemí zamyšlenou

MARTINICE 1, 262 72 Březnice
PŘIJMEME
DO STÁLÉHO PRACOVNÍHO
POMĚRU

XI. etapa

KUCHAŘE/KUCHAŘKU

Hledáte zajímavou práci v prima kolektivu a v krásném prostředí hotelového
areálu s přední českou jízdárnou?
Přidejte se k nám – hledáme KUCHAŘE
hotelu EQUITANA.
Vyžadujeme:
Dostatečné profesní znalosti
Chuť a snahu k profesnímu růstu v oboru
Samostatnost, pečlivost, ochotu k týmové
spolupráci
Nabízíme:
Zázemí stabilního hotelového areálu
Možnost profesního růstu, vzdělávací
kurzy
Dobré platové podmínky
Zaměstnanecké benefity po uplynutí
zkušební doby
Výhodné personální stravování,
přechodné ubytování zdarma
Práce „krátký/dlouhý týden“

sobota

8. dubna 2017

Trasa: Stehlíkova naučná stezka okolím Myslíva
Délka trasy:

12 km

Náplň práce:
činnosti směnového kuchaře
Místo je vhodné i pro absolventy
Volejte Hotel EQUITANA, p. Martin Pecka,
318 695 318 nebo nám rovnou pošlete
životopis na reditel@equitana.cz. Těšíme
se na možné jednání právě s Vámi.
Hotel EQUITANA, Martinice 1, 262 72
Březnice, www.equitana.cz

Strukturovaný životopis, prosíme,
zaslat na kontakt
Kontakt: reditel@equitana.cz,
Tel.: 318 695 318
Těšíme se na možné jednání právě
s Vámi

Start:

9:00, Myslív, náves
Doprava na místo startu:

vlastními prostředky
Srdečně zve TK BLAMIŠ
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u l t u r n í k a l e n d á ř

Akce
31. 3. PÁTEK | 20:00 |

JAN SPÁLENÝ ASPM TRIO

PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

5. 4. STŘEDA | 17:00 |
KÁVA S CKV

Nám. Míru 212, II. patro

6. 4. ČTVRTEK | 19:00 |

DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND +
EAT IT UP

PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

11. 4. ÚTERÝ | 19:00 |

FRANCOUZSKÉ BAROKO: HOBOJ,
FAGOT, CEMBALO

Koncert KPH
Starý palác, zámek Blatná
Tomáš Františ, Vladislav Borovka a Olga
Dlabačová vás provedou hudbou francouzského baroka. Těšte se na koncert v
podání špičkových hudebníků, z nichž někteří jsou členy České filharmonie.
Předprodej: infocentrum, recepce Městského muzea Blatná | 120/80 Kč

13. – 16. 4. | VELIKONOČNÍ TRIDUUM
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
13. 4. | 18:00 | Mše na památku Večeře
Páně, adorace v Getsemanech
14. 4. | 18:00 | Památka Umučení Páně,
adorace u Božího hrobu
15. 4. | 10:00 | Žehnání velikonočních
pokrmů, adorace u Božího hrobu
| 20:00 | Velikonoční vigilie
16. 4. | 08:15 | Mše na Boží hod
Pořádá: farnost Blatná

15. 4. SOBOTA | 20:00 |
JABLKOŇ + MOREK

PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

16. 4. NEDĚLE | 20:00 |
B.A.S. a FUGA

Pořadatel a místo konání
Hospoda Na Vinici
Vstupné 100 Kč

18. 4. ÚTERÝ | MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK: PIVO, VÍNO, PÁLENÉ VE
MĚSTĚ BLATNÁ

Nám. Míru, nábřeží, zámecký lihovar a
pivovar
Pivo, víno a pálenky jsou součástí dějin lidstva od počátku jeho existence až dodnes.
Město Blatná bylo nejen centrem obchodu,
ale také producentem a zároveň prodejcem
lahodného moku. Ten se prodával v šenkovních domech, pivovarech, lihovarech a
hostincích, které vám představíme. Dozvíte
se jejich příběhy a záludná tajemství, která
skrývá alkohol prodávaný v těchto objektech.

Program:
17:00 | počátek komentované procházky
pod vedením Mgr. Jiřího Sekery | sraz u
Mariánského sloupu, nám. Míru
18:00 | komentovaná prohlídka zámeckého pivovaru | zámecký pivovar

Kino
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Pásmo oblíbených klasických animovaných pohádek | 20 Kč

Knihovna
Městská knihovna Blatná
PŘEDBĚŽNĚ UPOZORŇUJEME, ŽE BUDE VE
ČTVRTEK 11. 5. Z DŮVODU NÁKUPU KNIH NA
KNIŽNÍM VELETRHU ZAVŘENO
Pro děti:
KŘÍŽOVKA PRO DĚTI

7. 4. PÁTEK | 14:00 – 16:00 |
VELIKONOČNÍ ČTENÍ…

31. 3. PÁTEK | 20:00 |
MLČENÍ

Drama/historický v původním znění s
titulky | Mexiko/Tchaj-wan/USA 2016 |
161min | Nevhodný mládeži do 12 let |
100 Kč

5. 4. STŘEDA | 19:00 |
ŽIVOT

Sci-Fi/horor/thriller v původním znění
s titulky | USA 2017 | 96min | Nevhodný
mládeži do 15 let | 110 Kč

6. 4. ČTVRTEK | 14:00 |

KINO (NEJEN) PRO SENIORY:
HŘÍŠNÝ TANEC

Romantický / Drama / Hudební v českém
znění | USA 1987 | 96 min | 20 Kč

7. 4. PÁTEK | 20:00 |

KINO NASLEPO:
VELKOLEPÁ VELIKONOČNÍ NADÍLKA

Kino Naslepo je vlastně takovou projekcí s
překvapením.
Prozradíme vám dopředu téma projekce,
ale už neprozradíme, co konkrétně budeme promítat. Abyste ale nebyli úplně
ztraceni, jeden až dva dny před promítáním vyvěsíme na Facebooku CKVB malou
nápovědu k titulu filmu. Projekce jsou určeny všem generacím diváků a můžete se
těšit jak na filmy ze zlatého fondu české i
světové kinematografie, tak na snímky komorního ražení, které obohatí váš rozhled
v kinematografii. Projekce probíhají vždy
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI, a to od 20:00 za
pouhých 30 Kč.

9. 4. NEDĚLE | 15:00 |

ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
Animovaný/rodinný v českém znění | USA
2017 | 88min | mládeži přístupné | 120 Kč

12. 4. STŘEDA | 19:00 |
JACKIE

Životopisný / drama v původním znění s
titulky | USA/Chile/Francie 2016 | 100min |
Nevhodný mládeži do 12 let | 80 Kč

14. 4. PÁTEK | 20:00 |

T2 TRANSPORTING

Drama v původním znění s titulky | VB
2017 | 117min | Nevhodný mládeži do 15
let | 100 Kč

16. 4. NEDĚLE | 15:00 |

POHÁDKY ZA DVĚ PĚTKY |
POJĎTE PANE, BUDEME SI HRÁT

…spojeno s tvůrčí dílnou, kde si děti vyrobí
něco hezkého na Velikonoce a pomohou
velikonočnímu zajíčkovi vyzdobit naší
knihovnu.
Pro dospělé:

4. 4. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |

ČTEME, PLETEME a … zhotovujeme
košíčky

11. 4. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |

ČTEME, PLETEME a … povídáme si
s kosmetičkou o kosmetice zralých
žen

Komunitní centrum
31. 3. PÁTEK | 18:00 |

KAVÁRENSKÝ KVÍZ

Kavárna, KCAŽ
Neseďte v pátek večer doma! Přijďte
do kavárny občerstvit své tělo a ducha.
Týmový vědomostní kvíz o ceny! Přijďte
otestovat své všeobecné znalosti a přitom
se pobavit s přáteli! Týmy 2-6 lidí, startovné 20 Kč/osoba.

1. 4. SOBOTA | 14:00 – 17:00 |
BLATENSKÝ BLEŠÁK

KCAŽ
Velký jarní blešák, tentokrát nejen v Komunitním centru, ale i po Blatné! Výchozí
a informační bod je KCAŽ. Hlásit se můžete
do 24. 3. (zájemci o prodej z domu) a do
28. 3. všichni ostatní zájemci (prodávající
v KCAŽ), na: mrazova@ckvb.cz či 604 723
646.

1. 4. SOBOTA | 19:00 |

KONCERT: JUSTIN LAVASH

Kavárna KCAŽ
Třešničkou na dortu po Blešáku bude koncert fantastického kytaristy s podmanivým
hlasem JUSTINA LAVASHE. Vstupné dobrovolné.

2. 4. NEDĚLE | 14:00 – 18:00 |

ODPOLEDNÍ POSEZENÍ
S DECHOVKOU: BUDVARKA

Velký sál, KCAŽ
Jihočeská dechová hudba Budvarka vznikla v roce 1941, jako hudba budějovického
pivovaru Budvar. Dnes má 12 muzikantů a
4 zpěváky. Vstup: 50 Kč.

4. 4. ÚTERÝ | 09:30 – 11:00 |

PODPŮRNÁ SKUPINA PŘI KOJENÍ
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A KONTAKTNÍM RODIČOVSTVÍ

Kavárna, KCAŽ
Dubnové téma je: Mýty o kojení aneb jak
se v tom mám vyznat?
Vstupné: 40 Kč (každý pátý vstup zdarma).
Lektorka: Markéta Koubková, registrovaná
porodní asistentka.

4. 4. ÚTERÝ | 18:00 |

(PŘED)VELIKONOČNÍ WORKSHOP
S G. ŠÍPOVOU

Suterén, KCAŽ
Přijďte si vyrobit krásné jutové motýlky s
Gabrielou Šípovou. Přihlašujte se na tel.
603 395 160 nebo na vitakova@ckvb.cz.
Vstupné 100Kč, včetně materiálu.

6. 4. ČTVRTEK | 18:00 |

SCIENCE CAFÉ: KANIBALOVÉ

Kavárna KCAŽ
Kanibalismus patří k základním tabu naší
civilizace. Co však o kanibalismu opravdu
víme? Přednáška s PhDr. Ladislavem Šmejdou, PhD. (Česká zemědělská univerzita
v Praze, Katedra ekologie; Západočeská
univerzita v Plzni, Katedra archeologie).
Vstupné dobrovolné.

10. 4. PONDĚLÍ | 18:00 |
MUZIKOTERAPIE

Velká klubovna, KCAŽ
18:00 – 20:00 | improvizační hra
20:00 – 21:00 | relaxace
S sebou: karimatku, polštářek, deku a pohodlné oblečení. Vstupné: 40 Kč (každý
pátý vstup zdarma). Zájemci ať se hlásí na:
mrazova@ckvb.cz nebo 604723646 do 7.
dubna.

13. 4. ČTVRTEK | 18:00 |

DAVID VÁVRA:
10 KROKŮ ARCHITEKTURY

Kavárna KCAŽ
Přednáška známého architekta a herce Davida Vávry o svých vlivech, proběhne promítání realizací, možná přijdou i Šumná
města. Vstupné: 40/20 Kč.

KAŽDOU STŘEDU | 15:00 - 16:00 |
ZPÍVÁNÍ PO O
Kavárna KCAŽ

KAŽDÝ ČTVRTEK | ATELIÉRY
Suterén, KCAŽ
6. 4. | 18:00 | LINORYT
13. 4. | 18:00 | ŠPERKOVÁNÍ

1. 3. - 30. 4. | OK - OTEVŘENÁ KAVÁRNA |
SUPERMARKET SVĚT

Odkud jsou a co všechno se děje s věcmi
předtím než se dostanou do našeho nákupního košíku? Výstava vznikla pod záštitou vizuálního umělce Petra Nikla.

4. 4. – 30. 6. | GALERIE FOTOGRAFIE
SPEKTRUM: MILAN FARA BALLETTO

4. 4. ÚTERÝ | 17:00 | Vernisáž výstavy a
od 18:00 beseda s autorem a promítání
fotografií | kavárna KCAŽ

JAZYKOVÉ KONVERZACE
Klubovna

Blatná 31. března 2017
Středa
Čtvrtek

17:00 ANGLIČTINA PRO
ZAČÁTEČNÍKY
18:00 ANGLIČTINA
17:00 NĚMČINA
18:00 ČEŠTINA PRO CIZINCE
17:00 ŠPANĚLŠTINA
(každý sudý čtvrtek)

PO – ÚT | 8:00 – 15:00 | STŘEDY | 8:0012:00 | 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
V případě zájmu kontaktujte PhDr. Doležalovou na tel. 724 046 602 nebo na email:
info@manzelskaporadna-strakonice.cz

KAŽDÉ LICHÉ PONDĚLÍ | 15:00 - 16:00 |
PŘEDŠKOLÁČEK
Malá klubovna, KCAŽ
Kontakt: Mgr. Petra Tuháčková,
tel. 602 303 083.

KAŽDÉ LICHÉ ÚTERÝ | 14:00 – 18:00 |
ADIKTOLOGICKÁ PORADNA
PREVENT
Klubovna, KCAŽ
Kontakt: Mgr. Nikola Brandová,
tel.: 702 050 789

NÁPRAVA ŘEČI

Klubovna, KCAŽ
Sudé pondělí | 15:00 – 16:00 | + Sudé středy | 15:00 - 17:00 |
Kontakt: Mgr. Petra Tuháčková,
tel.: 602303083
Liché úterý | 15:00 - 18:00 |
Kontakt: Mgr. Květa Zbíralová tel. 606 655
713

KAŽDÝ PÁTEK | 14:00 - 16:00 |
DĚTSKÉ DÍLNIČKY

Kavárna, KCAŽ
Tvořivé dopoledne pro dětičky a jejich maminky pod vedením zkušené lektorky.
Materiál v ceně kurzu.
Kurzovné 50 Kč/1 dítě (druhé dítě 20 Kč).
Více info na tel: 774 606 849.

KAŽDÝ ČTVRTEK | 10:00 – 11:00 |
REHABILITAČNÍ A PROTAHOVACÍ
CVIČENÍ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ
A SENIORY
Velká klubovna, KCAŽ
Pořádá: STP Blatná

Výstavy
ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI
VSTUP DO MUZEA ZDARMA
21. 2. – 23. 4. | ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
JAN JIROVEC: ŠUNKA, ŠKVARKY,
STÉKAJÍCÍ SLEPENINY

Číslo 6 / strana 13
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3. 4. – 31. 5. | GALERIE V ÍČKU:
JOSEF SYNEK / HLAVNĚ HLAVY
Infocentrum Blatná

Těšte se
22. 4. SOBOTA

10:00 – 12:00 | POHYBOVÝ WORKSHOP
S DIVADLEM CONTINUO | Fitness One

Tělo v prostoru a prostor v těle jsou témata, která budou hlavními pilíři divadelní
dílny s Divadlem Continuo. Pod vedením
členů Divadla Continuo můžete skrz tělesný pohyb, dotek a materiál hledat a nacházet příběhy odehrávající se hluboko v nás,
nebo v okolním světě.
S sebou: pohodlné oblečení pro pohyb
Cena workshopu: 100Kč
Zájemci, nechť se hlásí na tel: 734 274 292
nebo mail: sikorova@ckvb.cz. Počet míst
je omezen!

19:00 | DEN OSMÝ | Kolektiv autorů
Divadla Continuo
DIVADLO CONTINUO, MALOVICE

Divadelní předplatné
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Inspirací pro novou inscenaci Divadla Continuo Den osmý se staly nejstarší písemné
zmínky lidské historie - fragmenty mýtů
oblasti starověkého Blízkého východu.
Dramatizací a přetavením původních mytologických motivů vznikla inscenace spojující prvky fyzického a loutkového divadlo
za doprovodu živé hudby.
Vznikl příběh o dvojznačnosti lidského
bytí. O touze člověka po nesmrtelnosti a
překonání pozemského údělu na jedné
straně, na straně druhé o jeho trvalé inklinaci k nízkosti, přízemnosti, závisti, strachu a zlobě.
Předprodej: infocentrum, recepce Městského muzea Blatná | 150 Kč
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Sport

jako jarní sníh. Bývá také častým hostem
sdělovacích prostředků.
Tady v Bělčicích bylo téma přednášky
„Cesta železnou oponou“. Zhruba dvouhodinové pásmo dech beroucího vyprávění doprovázel
František Šesták promítáním vlastním potem
vykoupených snímků nejen z České republiky,
ale také z končin Německa, Rakouska, Slovenska, Maďarska, Slovinska a Itálie.
Na tak dlouhou a svízelnou výpravu se
František Šesták pochopitelně nemohl vydat
sám. Jako společník s ním vyrazil už z předchozích podobných cest osvědčený parťák
do pohody i nepohody František Hejtmánek
z Tažovic u Strakonic. „Urazili jsme celkem
2500 kilometrů a náš tzv. „výlet“ trval skoro
měsíc,“ přiblížil náročnost cykloturistického
podniku posluchačům v Bělčicích František
Šesták, „Záměrně jsme ho uskutečnili v roce
2009, kdy si veřejnost připomínala 20. výročí
pádu železné opony.“
I o tomhle „zrůdném nástroji komunistické diktatury“ se František Šesták rozhovořil
v průběhu besedy obšírněji: „Železná opona
je označení pro neprostupnou hranici mezi
západním a východním blokem- tuto definici poprvé vyslovil sir Winston Churchill.
Ke zvýšené ochraně státních hranic došlo již
po únorovém puči v únoru 1948, skutečně
neprostupnou se stala v mezidobí 1952- 1953.
Většina vesnic v hraničním pásmu byla vysídlena, později v období 1953- 1959 zcela
srovnána se zemí. Zničeny byly samozřejmě
také církevní památky- kostely, kapličky…“
František Šesták rovněž podotkl, že i na události na hranicích za vlády jedné strany je
nutno pohlížet objektivně a spravedlivě
oddělovat koukol od zrna: „Víte, ani příslušníci Pohraniční stráže to neměli jednoduché
a mnozí z nich se stali oběťmi nelidského
systému. Při výkonu služby jich zahynulo

Cyklistický dobrodruh
František Šesták provedl
bělčické posluchače
napříč železnou oponou.
I když pouze virtuálně
Bělčice - Ve městě Bělčice vznikl sportovní spolek, který si říká „Rytíři Bělčice“.
A třicítka nadšenců skutečně ztělesňuje jakési
novodobé rytíře. Jen místo koní osedlávají
bicykly a místo dobývání hradů raději „polykají“ kilometry dlouhých tratí. Čestným
rytířským soubojům se však nevyhýbají /
dávají a přijímají výzvy kopců, jinak zvaných
„střechy / a hrdinské skutky jim nejsou cizí
/ ať si případný posměváček zkusí v jednom

Cyklocestovatel František Šesták - vpravo obdržel
v Bělčicích jako poděkování sadu číší od místního
skláře.

dni „zlomit vaz“ na kole stovce kilometrů /.
Parta cyklistických nadšenců z Bělčic
a okolí si dala za úkol nejen šlapat do pedálů,
ale oblíbený sport také patřičně propagovat.
Za tímto účelem pozvali bělčičtí rytíři do zrekonstruovaného sálu vedle místní hospody
na náměstí na besedu regionální cyklistickou
legendu- cestovatele a bývalého cyklistického
závodníka Františka Šestáka / 75 let / z Blatné.
Ten je bezesporu pro členy spolku vzorem
číslo jedna. Podnikl řadu cykloturistických
cest do zahraničí a dodnes o dobrodružných
podnicích vypráví na besedách po celé republice. Napsal o nich i několik knížek, které
z pultů ihned po uvedení do prodeje mizely
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celkem 654, z toho 400 v důsledku nešťastné
náhody / autonehody, elektrický proud, nášlapné miny /, 200 jich spáchalo sebevraždu,
ostatní zastřelili běženci. Historie nikdy není
černobílá,“ zdůraznil.
Dlužno dodat, že pásmo „Železné opony“
v tehdejší ČSSR měřilo téměř 700 kilometrů.
Tvořil ho nejprve plot z ostnatých drátů, vypínající se do výšky dvou metrů. V letech 1953
až 1965 byl navýšen  ještě o půl metru a ocitl
se pod elektrickým proudem. Ke krátkodobému uvolnění režimu na „Železné oponě“ došlo
pouze roku 1968 po okupaci země vojsky Varšavské smlouvy. Tehdy uprchlo přes hranice
na 75 000 lidí, což bývá historiky označováno
jako „druhá vlna poválečné emigrace“.
K ostudné kapitole jménem „Železná opona“ závěrem besedy ještě cyklistický borec
z Blatné podotkl toto: „Mladí lidé o existenci
železné opony toho už příliš nevědí. Volnost
a svobodu, možnost studovat, pracovat a cestovat kamkoliv, berou jako samozřejmost.
Starší generace pomalu zapomíná. Bohužel je
stále mezi námi dost těch, kterým stav zapomínání velmi vyhovuje,“ říká razantně muž,
který zapomenout rozhodně nehodlá. A jeho
mírové mise na kole, jeho knihy a přednášky
napomáhají významnou měrou tomu, aby
o jeho slovech přemýšlely už ne desítky, ale
stovky a jednou možná tisíce jedinců.
Uspořádat v Bělčicích besedu s cestovatelem Františkem Šestákem se ukázalo být
jako velice šťastné rozhodnutí. Padlo doslova
na úrodnou půdu. Spolkovou místnost zaplnilo přes čtyřicet jeho příznivců. Důkazem toho,
že jeho slova si našla cestu na ta správná místa
a posluchače plně zaujala, byl i dar v podobě
nádherných skleněných číší, které mu věnovali provozovatelé zdejší soukromé sklárny.
Vladimír Šavrda

Fotbalové výsledky

Áčko hrálo s Meteorem Tábor bez branek, béčko porazilo Poříčí 4:0. Ženy podlehly Příbrami.
Muži „A“ 	 Blatná-Meteor Tábor 	 0:0
Muži „B“ 	 Poříčí -Blatná 		
0:4 (0:3) 	Vanduch, Merašický, Chlanda Ondřej,
					
Peleška
Ženy 	
Blatná-Příbram 	
1:4 (1:2) 	Velíšková
2/4 2017 zajíždí Á tým do Chýnova, 8/4 hraje doma s Týnem nad Vltavou od 17 hodin.
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Výsledky soutěže ŽENY-OP--volejbal.

7. kolo
125 S.Radomyšl - TJ ČZ Strak.“B“
2
126 TJ Fezko „C“ - Borga Horažďovice
2
127 Borga Horažďovice - TJ ČZ Strak.“B“ 0
128 TJ Fezko „C“ - S.Radomyšl
2
129 TJ ČZ Strak.“B“ - TJ Fezko „C“
1
130 S.Radomyšl - Borga Horažďovice
2
131 TJ Fezko „C“ - TJ ČZ Strak.“B“
2
132 TJ Záboří Žížaly - TJ S: Katovice
2
133 TJ ČZ Strak.“K“ - SK Řepice
2
134 SK Řepice - TJ S: Katovice
2
135 TJ ČZ Strak.“K“ - TJ Záboří Žížaly
2
136 TJ Záboří Žížaly - SK Řepice
2
137 TJ S: Katovice - TJ ČZ Strak.“K“
0
138 TJ ČZ Strak.“K“ - TJ Záboří Žížaly
1
139 S,Volyně - TJ S. Blatná
2
140 TJ Fezko „S“ - TJ ČZ Strak. „A“.
2
141 TJ ČZ Strak. „A“ - TJ S. Blatná
0
142 TJ Fezko „S“ - S.Volyně
1
143 S,Volyně - TJ ČZ Strak. „A“.
2
144 TJ S. Blatná - TJ Fezko „S“
0
145 S.Volyně - TJ ČZ Strak. „A“.
2
Tabulka soutěže
  1. S. Radomyšl
24
21	  3
  2. TJ Fezko „S“
24
19	  5
  3. TJ ČZ Strak.“B“
25
18	  7
  4. TJ Fezko „C“
24
18	  6
  5. S,Volyně
23
15	  8
  6. TJ ČZ Strak.“K“
24
14
10
  7. TJ Záboří Žížaly
25
12
13
  8. TJ S. Blatná
23
11
12
  9. SK Řepice
23	  7
16
10. TJ ČZ Strak. „A“.
25	  4
21
11. Borga Horažďovice
25	  3
22
12. TJ S: Katovice
25	  3
22

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

1	 (17, -9, 10)
0	 (13, 14)
2	 (-17, -20)
1	 (-10, 29, 16)
2	 (11, -18, -6)
0	 (21, 13)
0	 (21, 27)
0	 (19, 14)
0	 (17, 13)
0	 (18, 20)
1	 (-23, 17, 12)
0	 (7, 18)
2	 (-6, -15)
2	 (23, -24, -10)
0	 (13, 16)
0	 (18, 13)
2	 (-10, -15)
2	 (-12, 20, -10)
0	 (8, 10)
2	 (-7, -24)
0	 (24, 23)
45	  : 	  9
43	  : 	 15
39	  : 	 17
38	  : 	 17
34	  : 	 21
31	  : 	 26
26	  : 	 30
25	  : 	 26
17	  : 	 34
15	  : 	 42
8	  : 	 45
6	  : 	 45

45
43
43
42
38
38
36
34
30
29
28
28

V tenisovém a sportovním clubu Vitality Březnice z.s. vrcholí přípravy na letní sezónu 2017
Stejně jako každý rok, tak i v tom letošním, se v jarních měsících březnu a dubnu
v TC Vitality Březnice z.s. pečlivě připravují
na blížící se letní sezónu.
Klub zahájil svoji činnost v roce 2006, takže vstupuje do své již 12. letní sezóny. Za tuto
dobu se celý areál klubu neustále rozvíjel
a vylepšoval. Nyní disponuje 5 venkovními
a 2 halovými tenisovými dvorci, prostorným
a moderním zázemím, včetně kafetérie, klubovny a ubytovacích kapacit.
Koncem loňského roku zahájila spolupráci s klubem nově vzniklá JIRI VESELY
TENNIS ACADEMY (www.jiriveselytennisacademy.com), která nabízí vysoce kvalifikované tenisové tréninky nejen pro děti a mládež
z Česka, ale i ze zahraničí. Tato „novinka“
by měla umožnit, zejména českým mladým
tenistům a tenistkám, nejen společné tréninky
s cizinci, ale také konverzaci v cizím jazyce,
zejména v angličtině a němčině.
Hlavní klubovou prioritou je již dlouhodobě práce s mládeží. V TENISOVÉ ŠKOLE
JIŘÍHO VESELÉHO, která s klubem spolupracuje, se pravidelně věnuje tenisové přípravě okolo cca. 100 dětí. Nejlepší z nich budou,
jako každý rok, reprezentovat klub a město

Březnici v soutěžích družstev ve všech věkových kategoriích, to znamená v minitenisu,
babytenisu, mladším žactvu, starším žactvu,
dorostu a dospělých.

Český daviscupový reprezentant Jiří Veselý se svým otcem,
strýcem Davidem Veselým a Oldřichem Motáněm- trenérský
tým JIRI VESELY TENNIS ACADEMY.

školským vzděláním- to jsou hlavní důvody
neustále rostoucí členské základny klubu,
která v současnosti  dosahuje počtu 224 členů.
Pro další nové zájemce o tenisový trénink z řad dětí, mládeže i dospělých, se bude
konat NÁBOR DO TENISOVÉ ŠKOLY
JIŘÍHO VESELÉHO, který se uskuteční
v pondělí 03.dubna 2017 od 17.00 do 19.00
hod. v tenisové hale TC Vitality Březnice z.s.  
Všichni účastníci náboru obdrží vlastnoručně
podepsaný plakát českého daviscupového
reprezentanta Jiřího Veselého, odchovance
našeho tenisového klubu.
Za výše popsaným rozvojem klubu,
od jeho založení až po současnost, stojí velká
a obětavá práce mnoha lidí nejen z vedení
klubu, ale i některých členů, tenisových rodičů
a podpora klubu  ze strany Města Březnice.

V letních měsících v klubu proběhne mnoho krajských a celostátních tenisových turnajů
mládeže - jednotlivců všech věkových kategorií. Celé letní prázdniny budou v letošním
roce v klubu probíhat různé sportovní kempy
v tenisu, fotbalu, zumbě, aerobiku, flórbalu, aj.
Bohatý a pestrý program činnosti klubu
a zkušení, kvalifikovaní trenéři s vysoko-

Závěrem bych chtěl popřát, všem členům
klubu, závodním i rekreačním hráčům i všem
našim obchodním partnerům, úspěšné „tenisové léto 2017“ a mnoho krásných sportovních
zážitků.
Mgr. Jiří Veselý
TC Vitality Březnice z.s.
předseda klubu
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Lucka Žáčková

Lukáš Novotný

Maruška
Turčová

Tadeáš Smola

Iva Borzyková

Divadlo školou povinné uvádí

Josef
Bouše

ČESKÉ DĚJINY

aneb
JAK TO BYLO „DOOPRAVDY“
Scénář a režie: Eliška Houzimová
Kdy: Pondělí 24.4.2017 od 10:00 a 18:00.
Kde: KD Březnice

Žanda Žahourová
a Anet Červená

David Šíma

Verča Růzhová

Kuba Rába

Daniel Soukup

Andy Sehnalová
Lucka Sedláčková

Filip Nožina

TANEČNÍ KURZ 2017
Memoriál Vladimíra Samce
a Jiřího Himla

TURNAJ VE VOLENÉM MARIÁŠI
O sobotě velikonoční 15. 4. 2017
v Buzicích v hospůdce „U Čiláka“
Prezentace: 11.00
Zahájení: 12.00

Kurz společenského tance pro mládež bude probíhat
v měsících
září - prosinec 2017 pod vedením manželů Strnadových.
Přihlášky ke stažení a bližší informace najdete na
www.tanecni-blatna.webgarden.cz
Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu:
tanecni.blatna@centrum.cz
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Autodíly –
železářství
MAREK CHVÁTAL

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

Po-Pá
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

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.

Pavel Sedláček




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

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
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PODLAHY KRAMEŠ
MÜLLER
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

Obec Velké Hydčice nabízí pronájem

Restaurace Velké Hydčice

včetně vybavené kuchyně s možností si současně pronajmout služební byt (nad restaurací).
Restaurace s dobrou pověstí je navštěvovaná hlavně během vodácké sezóny.
Pronájem je možný ihned.
Kontakt: 724 307 074

˘ ˘
Pizzerie U Pejska a KoCiCky
v Kasejovicích,

uvítá k občasné (výhledově i pravidelné
pomoci), šikovnou slečnu, či paní.
Samostatnost, spolehlivost, úsměv.
Brigádně.
Informace na tel:

777 031 323.
LiquiB Zámecký lihovar Blatná s.r.o.

Přijme na pozici

Mechanik - údržbář
			 opravář
			
seřizovač

Hledáme zájemce o výše uvedenou pozici
Požadavky:
Znalosti: elektronika, elektrotechnika, elektromechanika
Nástup je možný dle dohody, jedná se o práci
jednosměnnou, občas po dohodě i dvousměnnou.
Nabízíme velice zajímavou práci v prosperující
ryze české soukromé firmě s dlouhodobou tradicí
a perspektivou, slušné jednání, závodní stravování,
příspěvky na penzijní připojištění.
Konkrétní výše mzdy bude dohodnuta při osobním
jednání na základě konkrétního vzdělání, zkušeností
a dosavadní praxe. Po zapracování a oboustranné
spokojenosti možnost dalšího zvýšení.

KONTAKT:
Ing. Václav Šitner - 602 10 27 27

Hledám brigádníka

v oboru stavebnictví pro
krátkodobou i dlouhodobou spolupráci.
Více informaci na
telefonu 725 585 652.
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STAVEBNINY
ALBÍN VESELÝ
e-mail: albin.vesely@tiscali.cz

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

NABÍDKA





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)

Doprodej briket UNION 3,5 za akční
cenu Kč 475,
 objednávek na hnědé uhlí Bílina za akční ceny
Příjem






v jarní slevě od 1.4. do 31.5. 2017

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















Ročník 28 (38)



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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