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HOKEJBAL PROTI DROGÁM – OKRESNÍ KOLO 4.-6.4.2017 BLATNÁ
Měsíc duben jsme zahájili tradiční akcí HOKEJBAL PROTI
DROGÁM. 4.4. 2017 se v blatenské hokejbalové aréně utkaly
celkem čtyři týmy ze Strakonic a Blatné. 6.4.2017 probíhala utkání
základních škol, kterých se zúčastnily školy z Blatné, Bělčic a Sedlice. Velké uznání patří děvčatům osmých a devátých tříd, která se
nebála a předvedla nám všem krásný hokejbal. Ani špatné počasí
nepřekazilo báječnou atmosféru. Utkání přišli zahájit zástupci
Města Blatné paní starostka Kateřina Malečková a místostarosta

pan Pavel Ounický, kterým rovněž děkujeme za podporu našeho
sportu a za předání pohárů všem kategoriím. Výherci jednotlivých
kategorií postupují do krajských kol, kde jim samozřejmě budeme
držet palce. Všem děkujeme za účast a za pěkný sportovní zážitek.
My jsme si to s vámi užili po oba dny. A nesmíme zapomenout
na fanoušky ze základních i mateřských škol , kteří přišli své kamarády a spolužáky podpořit. Doufáme, že se v příštím roce znovu
setkáme.				
Zdena Braunová

I. kategorie 1.-3.třídy		
1. ZŠ JAK Blatná			
2. ZŠ TGM Blatná			

dívky 8.-9.třídy
1. ZŠ TGM Blatná
2. ZŠ JAK Blatná

II. kategorie 4.-5. třídy 		
1. ZŠ TGM Blatná 		
2. ZŠ JAK Blatná			
3. ZŠ Sedlice			

III. kategorie 6.-7. třídy
1. ZŠ JAK Blatná
2. ZŠ Bělčice
3. ZŠ TGM Blatná

IV. kategorie 8.-9. třídy
1. ZŠ JAK Blatná
2. ZŠ TGM Blatná
3. ZŠ Sedlice

V. kategorie SOŠ a SOU
1. Gymnázium Strakonice
2. SOŠ Blatná
3. SOU Blatná - škola
4. SOU Blatná - DM

V květnu budeme pořádat krajské kolo HPD 2017 pro VI. kategorii.
Termín včas oznámíme. 		

Další foto na straně 11.

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

HEZKY-LI NA BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ S PRACÍ NA POLI ZČERSTVA ZAČNI
JARO PLNÉ KVÍTÍ - VELIKONOČNÍ
PRODEJ NA TŘ. J. P. KOUBKA 3
Letošní velikonoční prodej ukončíme zítřejším dnem 15. 4., kdy budeme mít otevřeno
od 9.00 do 16.00 hodin.
V dalších týdnech bude otevřeno vždy jen
v sobotu v době od 9.00 do 16.00 hodin, a to
pravděpodobně až do konce června.

Vzpomínka
Jan Pikl,

který před 7 lety předčasně zemřel
a právě v dubnu 2017 by oslavil 55 let.
Prosím všechny, kdo Honzu znali a měli
rádi, věnujte mu v tyto dny tichou
vzpomínku.
Za rodinu Šilhavých - Helena,
Lucie a Tomáš Piklovi.
BLATENSKÁ RYBA
AKCE - DUBEN 2017
PRODEJNA
Areál sádek, naproti
PENNY
Ryby mražené:
MAKRELA na gril kuch.
s hl. 1,2kg bal.
99,50/1,2kg
PSTRUH kuch.s hl. balený
129,50/kg
HEJK kuch. VAC balený
89,50/kg
LOSOS filet bez kůže balený 109,-/0,5kg
Ryby uzené:
MAKRELA
HEJK
TOLSTOLOBIK
PSTRUH
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10,90/100g
16,90/100g
13,50/100g
21,90/100g

Drůbež mražená:
Kuřecí čtvrtě (balení 10kg)
35,-/kg
KACHNA BD 2,4kg
75,-/kg
FARMÁŘSKÉ KUŘE cca 2,5kg 89,50/kg
Kuřecí stehenní plátek
(balení 2kg)
82,50/kg
Kuřecí prsa(balení 2kg)
102,50/kg
29,90/kg
Kuřecí křídla (balení 1kg)
Ovoce a zelenina:
JAHODY mr. – (balení 2,5kg) 38,50/kg
BORŮVKY mr. – (balení 2,5kg) 95,50/kg
Zelenina pod svíčkovou 350g
10,90/ks
Zelenina polévková 350g
9,90/ks
Ostatní:
SÝR EIDAM 30%, cca 2kg
119,50/kg
VEPŘ. panenka mr. cca 0,5kg 155,-/kg
Hranolky 9*9 balení
(balení 2,5kg)
24,50/kg
Kořenící směsi cca 100g
45,-/ks
Uvedené ceny včetně DPH.
Akce platí do vyprodání zásob.

JE-LI NA BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ JASNO, BUDE LÉTO SLUNCEM
I VODOU PŘÍHODNÉ A NA DAR BOŽÍ
ÚRODNÉ.
Jarní svátky, vítání nového života, otvírají se
nám nové časy...
VELIKONOCE - křesťanské svátky
slavené na památku umučení a vzkříšení Ježíše Krista na sebe vážou stejně jako svátky
vánoční velké množství obyčejových zvyklostí, pověr, rituálů, magických konání a her.
Zároveň v sobě jarní svátky skrývají také
obyčeje původních pohanských slavností vítání jara a oslav konaných na zahájení jarních
zemědělských prací.
Také velikonoční pranostiky obsahují
vysoké množství pověrečných tvrzení, nepodložených předpokladů, víry v magické působení v pravou chvíli vyřčeného slova nebo
provedeného úkonu a mystických výkladů
pozorovaných přírodních jevů. Příhodné podmínky pro vznik různých pověr poskytovalo
hlavně tajuplné období přechodu zimy do letní
polovice roku ještě zesílené zázračnou křesťanskou ideou vzkříšení a zmrtvýchvstání.
Vítání jara, proubouzení nového života,
radosti, dny protkané sluncem přicházejí právě včas po dlouhém temném a pochmurném
zimním období.
KOSTELNÍ ZVONY PO MŠI NA ZELENÝ ČTVRTEK ODLÉTAJÍ AŽ DO BÍLÉ
SOBOTY DO ŘÍMA, A KDYŽ NA ZELENÝ ČTVRTEK NAPOSLEDY ZNÍ, MÁ
ČLOVĚK CINKAT PENĚZI, ABY SE
HO DRŽELY.
NA ZELENÝ ČTVRTEK SE MÁ VYSÉVAT HRÁCH A OTEVÍRAT VČELÍN.
VELKÝ PÁTEK DEŠTIVÝ, DĚLÁ ROK
PŘÍZNIVÝ.
NA VELKÝ PÁTEK SE NEMÁ HÝBAT
ZEMÍ NEB ONA KVÍLÍ SPASITELE.
DÉŠŤ NA BÍLOU SOBOTU PŘIVOLÁVÁ
SUCHOTU.
NA BÍLOU SOBOTU JE DOBŘE SÁZET
STROMY, HLAVNĚ ŠTĚPY, ABY HOJNĚ
PLODILY.
NA BÍLOU SOBOTU SE MÁ CHODIT
PO SADU NEBO OVOCNÉ ALEJI
A ZVONIT, ABY BYLA ÚRODA VŠEHO
OVOCE

PŮJČOVNA LODĚK
Podle přízně počasí bude opět zprovozněna PŮJČOVNA LODĚK, která
bude mít otevřeno po celý týden od 9.00
do 17.00 hodin. Přesný termín zahájení
vám ještě dáme na vědomí. Jistě již víte,
že nás můžete kdykoliv kontaktovat www.
lidove-remeslo.cz , 736765747,
obchod@lidove-remeslo.cz
Všem čtenářům i občanům přejeme
příjemné prožití jarních svátků (věříme, že
plných slunečních paprsků) v kruhu svých
nejbližších.
Eva Fučíková, lidové řemeslo

Přijďte na besedu s šéfredaktorem týdeníku Respekt, panem Erikem Taberym.
Hlavním tématem budou dezinformace,
kterým Respekt věnoval nedávno svůj
speciál, ale dojde určitě i na další témata,
která Vás zajímají.
ZM
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Z právy

z radnice

Struktura vyhodnocení 134
požadavků občanů (námitky, připomínky)
písemně uplatněných k návrhu
ÚP Blatná
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veškeré stavební záměry žadatelů posuzovány pouze a jen dle této
nové dokumentace. Nový územní plán řeší celé správní území města
Blatná (tedy všech 8 katastrálních území) a plně vyhovuje současným
právním předpisům, zejména pak novému stavebnímu zákonu z roku
2007, včetně jeho velké novely z roku 2013. Nový Územní plán Blatná bude zveřejněn na internetových stránkách města Blatná – sekce
územní plánování, zároveň také na geoportálu města Blatná a také
na geoportálu Jihočeského kraje. Fyzicky bude možné do územního
plánu nahlížet na odboru výstavby a územního plánování, kde Vám
rovněž rádi zodpovíme další případné dotazy. Nový územní plán se
zpracovával čtyři roky, a to od roku 2013. Během této doby se konalo
několik besed na téma urbanismus, město a územní plánování. Občané
byli pravidelně informováni o všech důležitých etapách zpracování,
což vyústilo k podání 134 požadavků (námitky, připomínky či neoficiální podněty) na odbor výstavby a územního plánování. Z těchto
134 požadavků bylo 77 zapracováno, 19 zapracováno částečně, 37
nezapracováno a 1 se vůbec nevztahoval k problematice územního
plánování. Celkem tedy bylo akceptováno či částečně akceptováno
70 % požadavků. Urbanistická koncepce, koncepce veřejné infrastruktury a koncepce uspořádání krajiny byla navržena architektonickou
společností ARCHUM architekti s.r.o., která se umístila na první příčce
soutěže o návrh Územního plánu Blatná. Pevně věříme, že koncepce
definované tímto dokumentem, přispějí k harmonickému rozvoji města
Blatná a jeho osad.
Mgr. Vlastimil Peterka
Odbor výstavby a územního plánování

Prodej řadové garáže
v lokalitě Podskalská, Blatná
podněty k průzkumům a rozborům
vyhověno
vyhověno částečně
nevyhověno
mimo podrobnost (neřeší ÚP)

86
46
19
20
1

podněty neformální beseda
vyhověno
nevyhověno

27
20
7

připomínky společné jednání
vyhověno
nevyhověno

10
6
4

námitky a připomínky veřejné projednání
vyhověno
nevyhověno

11
5
6

celkem
vyhověno
vyhověno částečně
nevyhověno
mimo podrobnost (neřeší ÚP)

134
77
19
37
1

Město Blatná má nový územní plán

Dne 29. března Zastupitelstvo města Blatná vydalo na svém zasedání nový Územní plán Blatná, který nabyde účinnosti v polovině
dubna tohoto roku. Nová dokumentace nahrazuje v celém svém rozsahu
stávající platnou územně plánovací dokumentaci města (Územní plán
sídelního útvaru Blatná z roku 1996 včetně jeho 5 změn a také Regulační plán Skaličany). Upozorňujeme proto, že od poloviny dubna budou

Město Blatná zveřejňuje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), záměr prodat pozemek st.p.č. 2128 o výměře
19 m2, jehož součástí je stavba – budova řadové garáže, který se nachází v katastrálním území Blatná v lokalitě Podskalská. Prodej bude
probíhat formou výběrového řízení, ve kterém je hodnotícím kritériem
výše nabízené kupní ceny. Zájemci o odkoupení garáže mohou podávat
písemnou nabídku, která musí obsahovat jméno a příjmení žadatele,
rodné číslo, adresu trvalého pobytu, telefonní (případně emailový)
kontakt, celkovou výši nabízené kupní ceny v Kč a čestné prohlášení, že
žadatel/žadatelé nemají ke dni podání žádosti žádné závazky vůči městu
Blatná. V případě, že žadatel bude žádat o prodej do společného jmění
manželů, musí být v žádosti uvedeny požadované údaje obou manželů.
Nabídku s požadovanými údaji doručí žadatel/žadatelé osobně nebo
poštou v zalepené obálce, která bude žadatelem řádně zajištěna proti
samovolnému otevření a označena nápisem „Prodej řadové garáže
v lokalitě Podskalská, Blatná“, nejpozději do 25. 4. 2017 do 12:00
hodin na podatelnu Městského úřadu Blatná, tř. T. G. Masaryka 322,
Blatná. V případě neúplného vyplnění nabídky bude tato z hodnocení
vyřazena. Výše minimální nabídky je stanovena na částku 150.000,Kč. K nabídkám či připomínkám podaným po uvedeném termínu
nebude přihlíženo. Kupní cena bude splatná v jedné splátce v celé výši
kupní ceny nejpozději do 14 dnů po podpisu kupní smlouvy bankovním
převodem na účet prodávajícího. Kupující je poplatníkem daně z nabytí
nemovitých věcí. Prohlídka garáže pro případné zájemce se uskuteční
ve středu 19. 4. 2017 od 10:00 do 11:00 hod. a od 15:30 do 16:30 hod.
na místě samém. Jednotlivé nabídky budou vyhodnoceny komisí pro
nakládání s obecním majetkem ve středu 26. 4. 2017 od 15:30 hod.,
přičemž mají žadatelé možnost zúčastnit se jednání hodnotící komise.
Město Blatná je oprávněno kdykoliv odstoupit od záměru prodeje a prodeje vlastního, a to i bez uvedení důvodu. Podrobnosti jsou zveřejněny
na úřední desce a na internetových stránkách města.

Číslo 7 / strana 4

Blatná 13. dubna 2017

Gurmáni v Bezdědovicích
soutěžili ve výrobě
pomazánek

Bezdědovice - Ne, nebyl to apríl. 1. dubna skutečně proběhla
na půdě bezdědovického hostince soutěž gurmánů- tentokrát ve výrobě domácí pomazánky. Šlo již o třetí ročník kulinářské tvořivosti.
Odbornou porotu tvořili starosta obce Jiří Bláha, zdejší podnikatel Radek Šimsa a pan Jiří Mráz.
Vítězkou se stala zahraniční účastnice paní Louisa z USA, která
tou dobou pobývala v Bezdědovicích na návštěvě.
Lososová pomazánka byla skutečně výtečná a potvrzuje to
i fakt, že si získala srdce i žaludek návštěvníků restaurace.
OLÉÉÉ!
Ing. Pytner - V. Šavrda
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Čtení si užíváme

Na středu 29. března jsme se s dětmi z 1. A a z 2. A moc těšili.
Čekala nás příjemná návštěva. Klientky z Domova pro seniory nás
každoročně navštěvují, aby nás pozvaly do světa pohádek. Tentokrát jsme slyšeli nestárnoucí
příběhy pejska a kočičky.
Laskavé a vtipné povídání
o tom, jak pekli dort nebo
jak šli o velikonoční neděli
na procházku, děti se zájmem
poslouchaly. Jak už to při čtení
pohádek bývá, může se stát, že
nás přemůže spánek… JNenechali jsme se přemoci! Zazpívali jsme
si a zacvičili a doufám, že jsme tím i pobavili naši milou návštěvu.
Děti pro babičky (doufám, že je toto oslovení neurazí) vyrobily jako
poděkování drobné dárečky a ani děti neodešly s prázdnou.
Když prožíváte příjemné
chvíle, čas rychle utíká i nám
doba strávená v milé společnosti uběhla jako chvilka.
Chtěla bych moc poděkovat
paní Anně Adamcové, paní
Růženě Koželoužkové, paní
Emilii Záhorbenské a paní
Martě Žižkové za příjemné
dopoledne. Velký dík patří samozřejmě pracovnicím Domova pro
seniory paní Anně Horové a paní Haně Končelíkové.
Přejeme všem klientům a pracovníkům Domova pro seniory krásné
a požehnané svátky velikonoční a těšíme se s nimi na brzkou shledanou.
Mgr. Zdenka Voříšková a Mgr. Pavla Fousová

UKLIĎME ČESKO,
UKLIĎME BLATNOU

Čtvrtým rokem se koná po celé republice
akce s názvem „ Ukliďme svět, ukliďme Česko“. V jeden den vyrazí skupiny či jednotlivci
na různá místa, kde uklízí poházené odpadky a likvidují černé skládky.
Akce probíhá o víkendech, kdy jsou žáci z našeho Domova mládeže ve svých bydlištích. Proto jsme pojali akci po svém a chodíme
kdy a kde je v Blatné potřeba. Vždy se předem dohodneme s úředníky
Městského úřadu nebo Technickými službami a vyrazíme. V letošním
roce jsme 21.3.2017 uklízeli v okolí objektu na Vinici.
Děkuji všem zúčastněným a těšíme se na další spolupráci s městem
SOU Blatná
Blatná.		
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Záměry nakládání s obecním majetkem
Na 21. zasedání zastupitelstva města Blatná, které se uskutečnilo
29. 3. 2017, byla projednávána i majetková část programu. Během
tohoto jednání se zastupitelstvo zabývalo několika záležitostmi souvisejícími s majetkoprávním vypořádáním vztahů k obecním pozemkům. V souladu se zákonem o obcích byly schváleny záměry prodeje
a záměry směn pozemků či jejich částí v katastrálním území Blatná
a Drahenický Málkov. Poměrně obsáhlou zamýšlenou majetkovou
dispozicí je schválení záměru darování pozemků, které souvisí či se
nacházejí pod stavbami komunikací Jihočeského kraje, které jsou
ve správě Správy a údržby silnic Jihočeského kraje. Předpokladem
vlastní transakce je vzájemné reciproční darování některých pozemků
v katastrálním území Blatná, Blatenka, Jindřichovice u Blatenky, Drahenický Málkov a Skaličany. S uvedenými záměry se veřejnost může
seznámit na úřední desce MěÚ Blatná, jak na té fyzické před objektem
radnice, tak na webových stránkách města na www.mesto-blatna.cz

Místní poplatek za užívání
veřejného prostranství

Poplatek za užívání veřejného prostranství v Blatné se vybírá podle obecně závazné vyhlášky č. 5/2012. V příloze k této vyhlášce je
uveden seznam náměstí a ulic, které jsou veřejným prostranstvím pro
zvláštní užívání. Zvláštním užíváním se rozumí provádění výkopových
prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování
prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení,
zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění
skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání veřejného
prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby
tvorby filmových a televizních děl.
Užívání je třeba ohlásit před zahájením na pokladně městského
úřadu v č. p. 322. Splnění ohlašovací povinnosti nenahrazuje povolení
užívání veřejného prostranství, o které se nejčastěji žádá na odboru
majetku, investic a rozvoje.
Sazba poplatku je stanovena dle způsobu užívání od 1 do 100 Kč
za každý i započatý m2 a za každý i započatý den. Za vyhrazení trvalého
parkovacího stání je stanovena paušální částka za rok.
Veškeré místní poplatky lze ohlašovat a platit v pokladních hodinách (pondělí a středa 7.30-12.00 a 13.00-16.30, pátek 7.30-10.30h)
na pokladně městského úřadu v č. p. 322. Zde je možno si vyzvednout složenku, případně požádat o sdělení variabilního symbolu pro
provedení úhrady s přiděleným VS na účet města č. 271688994/0300,
případně na účet č. 4198900247/0100.

IV. ČÁST PREZENTACE CKVB:
KOMUNITNÍ CENTRUM
AKTIVNÍHO ŽIVOTA

Jednoho krásného slunného léta, konkrétně roku 2014, se stalo naší
součástí Komunitní centrum aktivního života. A od té doby tam aktivně
a komunitně žijem. Komunitní centrum ve své koncepci bere v potaz
všechny věkové kategorie (od batolat až po seniory) a dramaturgie je
zaměřena primárně na produkci místního až regionálního charakteru.
Zároveň je kladen velký důraz na práci s veřejností – s komunitou.
Co se týče prostor Komunitního centra, ty se postupem času proměnily z prázdných chodeb a tmavých zákoutí v galerie, komunitní
knihovničku a především v místo, kde se lidé mohou setkávat a sdílet
své nápady a přání jak s námi, tak s ostatními. Komunitní centrum je
proto v první řadě otevřený prostor celé široké veřejnosti, je místem
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nápadů, názorů, zážitků, přání, tvorby. Je místem setkávání se nejen
s Blateňáky samotnými, ale i s jinými lidmi a jejich projekty, které
fungují na stejné či podobné koncepci.
Kromě spousty aktivit je možné v Komunitním centru využít jeho
prostor v podobě pronájmů, nebo navštívit kavárnu.
To, že Komunitní centrum aktivního života žije opravdu aktivně,
je zásluha tří osob, které dávají centru život. Seznamte se s nimi:
DRAMATURG 1: RŮŽENKA VITÁKOVÁ
Těžko byste jinde hledali hodnějšího a ochotnějšího člověka.
Růženka jakoby se narodila pro práci v Komunitním centru. S komunitou totiž vychází skvěle, a proto jsou pořady z její produkce
u publika oblíbené a vyhledávané. V její režii probíhají převážně
cestopisy, dále celorepublikové projekty Science Café a LiStOVáNí,
ateliéry, kavárenské kvízy, kytarohraní a mnoho dalšího. Pokud si
potřebujete pronajmout některou z místností k tomu určených, i tohle
s vámi Růženka vyjedná. A pokud ji zrovna nepotkáte v Komunitním
centru, můžete se s ní snadno potkat na recepci Městského muzea
nebo na větších akcích CKVB, které připravuje spolu s Míšou (o té
jsme vám už psali). Růženka je totiž dramaturgem a produkční nejen
pro Komunitní centrum, ale také pro ostatní akce CKVB, jako jsou
například Studentský den či Jazz Day. Z toho tak trochu také vyplývá,
že ví o organizaci skoro všechno, skoro u všeho je a skoro se vším vám
poradí. Takže se na ni rozhodně neváhejte obrátit, pokud potřebujete
řešit cokoliv kolem Komunitního centra, věřte, že to pro vás bude
příjemné setkání.
DRAMATURG 2: MARKÉTA MRÁZOVÁ
Markéta je sice nejnovějším členem CKVB, ale od prvního dne je
tady jako doma a jako ryba ve vodě. Obzvlášť, co se týče Komunitního
centra, neboť komunitní projekty a práce s veřejností jsou jí nejbližší.
Markéta s sebou přinesla do Komunitního centra nový svěží vítr a je to
dost znát. Od počátku jejího působení v Komunitním centru se nejen
zvelebily a zestetičnily jeho prostory, ale přinesla i nové a zajímavé
nápady do dramaturgie a koncepce centra. Její vizitkou jsou například
akce Jedlé KCAŽ, které má za cíl vytvořit na terase Komunitního
centra komunitní zahradu, Blešáky, Zhuntovanou matku, Tvoření se
zvířátky a spoustu dalšího. S Růženkou spolu vytvořily skvělý tým,
který Komunitní centrum posunul na další úroveň, a to jak kulturně,
tak vizuálně. Z původně neoblíbeného místa, které mnozí zatratili ještě
před tím, než bylo vůbec definitivně otevřeno, se stalo místo, kam lidé
chodí rádi a tráví tam svůj čas. Navíc u Markéty platí rozhodně to stejné, co u Růženky – kdykoliv vám s čímkoliv, co se týká Komunitního
centra, pomůže, poradí, doporučí, vyřídí či zařídí.
TECHNIKA A ÚDRŽBA: PAVEL BARTŮŠEK alias BANDASKA
No, prostě co psát… bez Bandasky by to tak nějak nemohlo fungovat vůbec. Pořád nemůžeme přijít na to, jak je možné, že cokoliv opraví,
zprovozní, zreviduje, atd. Je to prostě naše, a to doslova a do písmene,
opora a podpora, nejen technická, často i morální. Komunitní centrum
bez Bandyho, to je stejně nemyslitelné, jako pivo u Datla bez Bandyho.
V neposlední řadě je také nutné podotknout, že Bandaska zajistí nejen
chod Komunitního centra, ale také techniku u dalších akcí CKVB či
u divadelních představení.
Závěrem bychom snad jen doplnili, že náplň Komunitního centra
není jen čistě naší zásluhou, ale že ji zajišťují určitým podílem také
spolky, které jsou pro Komunitní centrum partnery. Kromě spolků –
partnerů doplňují využití Komunitního centra ještě nejrůznější poradny
(sociálního zaměření), masáže nebo jiné soukromé subjekty, které
využívají prostor k pořádání rozmanitých aktivit.
Tolik tedy asi o Komunitním centru. V příštím čísle Blatenských
listů se CKVB kruh uzavře prezentací Infocentra a Sýpky. Pokud pozorně a pravidelně čtete, měli byste nás znát skoro dokonale 
Za tým CKVB, Michaela Sikorová
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Zprávy

TS Blatná

Zemřelí – březen

Scheinherr František, Bezdědovice, nar. 1938, úmrtí 1. 3. 2017
Tyrpeklová Růžena, Blatná, nar. 1943, úmrtí 6. 3. 2017
Tumpach Miloslav, Kokořov, nar. 1934, úmrtí 7. 3. 2017
Mora Roman, Blatná, nar. 1951, úmrtí 9. 3. 2017
Lukášová Anna, Kocelovice, nar. 1928, úmrtí 11. 3. 2017
Trhlík Jaroslav, Tojice, nar. 1940, úmrtí 11. 3. 2017
Dvořák Josef, Blatná, nar. 1932, úmrtí 12. 3. 2017
Krčková Eliška, Lnáře, nar. 1925, úmrtí 16. 3. 2017
Machová Anastázie, Skaličany, nar. 1924, úmrtí 18. 3. 2017
Jirková Anna, Tchořovice, nar. 1916, úmrtí 22. 3. 2017
Pešková Libuše, Škvořetice, nar. 1927, úmrtí 26. 3. 2017
Kalabová Lenka, Blatná, nar. 1935, úmrtí 27. 3. 2017
Meloun František, Škvořetice, nar. 1931, úmrtí 29. 3. 2017

OZNÁMENÍ
Ředitelství Mateřské školy Blatná, Šilhova
a Mateřské školy Blatná, Vrchlického
vyhlašují zápis dětí pro školní rok 2017/2018.
Zápisy se budou konat

Ve středu 3.5.2017 od 8-16 hodin

a budou probíhat:
pro MŠ Šilhova: v budově MŠ Šilhova č.822
pro MŠ Vrchlického a Husovy sady:
v budově Vrchlického č.726
K zápisu si s sebou vezměte k nahlédnutí:
OP zákonného zástupce
rodný list dítěte
Přerostová Vladimíra, Havlenová Věra
ředitelky MŠ

INFORMACE K POVINNÉMU PŘEDŠKOLNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠK.ROCE 2017/2018
VYMEZENÍ ŠKOLSKÝCH OBVODŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL
Při přijímání dětí do mateřských škol se přihlíží k rozdělení
školských obvodů dle obecně závazné vyhlášky města Blatná
č.3/2016. Na rozdělení obvodů se mohou rodiče informovat
v mateřské škole, kterou děti navštěvují a ve vývěsce města
Blatná.
POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ POSLEDNÍ ROK
PŘED VSTUPEM DO ZŠ
Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je
od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné.
Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho
zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jim vybrané
mateřské škole v termínu zápisu.
Tato povinnost se vztahuje:
– na státní občany České republiky, které pobývají na území
ČR déle než 90 dnů
– na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří
pobývají v ČR déle než 90 dnů
– na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů
– na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ BLATNÁ
pořádá
každoroční pálení čarodějnic
Kdy: 30. dubna 2017
Kde: Hasičská zbrojnice
Čas: od 20.00 hodin
Občerstvení zajištěno!
Srdečně zvou pořadatelé!

Milí, zlatí!
My, hajanské čarodějnice,
Vás srdečně zveme
na
Sraz 30.4. v 19,00 hod před hospodou
Lampionový průvod
Opékání vuřtů
Pálení čarodějnice
Posezení v hajanské hospodě

Hraje country skupina Š-umíci

Ročník 28 (38)

Blatná 13. dubna 2017

Bývalí studenti soš blatná
vzpomínají
V dnešním rozhovoru vzpomíná Bc. Anton Murárik, maturant z roku 1999.
Tondo, jaký obor
jste na naší škole
studoval a kdo byl
Vaším třídním?
Obor Ekonomika zemědělství a výživy, třídní učitelkou
byla Ing. Marie Bartošová. Maturoval
jsem v roce 1999.
Bude to už 18 let!
Které předměty jste měl ve škole rád a co Vás
hodně bavilo?
Tak určitě jsem měl rád tělocvik, v prvním ročníku také dějepis s paní profesorkou
Berndorffovou. Jak vyplynulo z dalších životních zkušeností, jsem spíše humanitního
ražení, což je do jisté míry trochu v rozporu
se střední školou, kterou jsem si vybral. Jak se
ale postupem času ukázalo, střední škola není
určitě určena k tomu, aby vás přímo směřovala
tam, kam si myslíte, že vás dle jejího názvu
či zaměření směřuje.
Tondo, popište stručně Vaši pracovní historii.
Co v současnosti děláte??
S ohledem na datum mého narození
(1980), samozřejmě ani mě neminula základní
vojenská služba. Avšak s ohledem na mou
filozofii jsem tuto možnost odmítal, a tak jsem
nastoupil tzv. civilku (civilní služba). Tuto
jsem vykonával 18 měsíců. Zprvu v Ústavu
sociální péče Čekanice, později v Domově
Petra Mačkov.
Po skončení civilní služby jsem nějakou
chvilku strávil jako běžný dělník v místním
blatenském aglomerátu Dura. Musím přiznat,
že jakožto mladého muže v rozkvětu mě ta
práce nenaplňovala. Cca po ročním působení
jsem vyrazil poznávat jiné mravy do zahraničí, např. do Irské republiky, Španělska i Portugalska. Zcela po vlastní ose, tudíž autostopem.
Po těchto získaných zkušenostech jsem v roce
2003 nastoupil na vysokou školu. Tři roky
jsem studoval na Zdravotně sociální fakultě
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Po zdolání tohoto náročného studia jsem opět
na krátkou dobu vyrazil své zkušenosti prodávat do světa, tentokrát to odneslo anglické
království.
Po návratu jsem opět mohl díky dosaženému vzdělání nastoupit na MěÚ Blatná jako
sociální pracovník. Tuto práci jsem vykonával cca tři roky. Práce byla velice zajímavá,
bohužel, kontrakt byl podepsán jen na dobu
určitou, za mateřskou dovolenou, proto jsem
toto zaměstnání, ač nerad, musel opustit.

Poté jsem ještě krátce pracoval stále pro
Město Blatná, ale už jako zaměstnanec Centra
kultury a vzdělání v Blatné.
V roce 2012 jsem byl osloven personální
pracovnicí Policie České republiky, kam jsem
v minulosti dal k dispozici svoje CV.
Od uvedeného roku jsem v zaměstnaneckém poměru u PČR, v současné době sloužím
na Obvodním oddělní Policie České republiky
Blatná. Jsem zde od února 2017, ale služební
zkušenosti jsem nabíral již na obvodním oddělení PČR ve Strakonicích.
Co je na Vaší práci zajímavé?
Pod pojmem práce u policie si asi většina
z nás představí udělování pokut, ale to je
však samozřejmě jen velmi malá a okrajová
část náplně práce policisty. Bylo by velice
zdlouhavé a obtížné zde popisovat veškerou
činnost zaměstnance Policie ČR a není to
zcela účelem tohoto rozhovoru.
U policie mě nejvíc baví práce s lidmi. Je
však zřejmé, že při výkonu tohoto povolání
přijde člověk do styku z celou škálou lidí,
a mnohokrát je tak vystaven velice obtížným
životním situacím.
Poraďte prosím našim studentům, na co by
se měli zaměřit, aby byli konkurenceschopní
mezi ostatními absolventy.
Klasika: na jazyky, komunikaci, sebevzdělávání.
Na co nebo na koho rád vzpomínáte?
Rád samozřejmě vzpomínám na různé
sportovní akce, kterých jsem se účastnil
v rámci školy, dále na různé brigády.
Ani já ani moji spolužáci nezapomeneme
na brigády chmelové. Těchto, jestli se nepletu,
se moje třída zúčastnila 2 x. Ta druhá chmelová brigáda byla zvolena dobrovolně místo různých exkurzí a výletů, takže to hovoří za vše.
Myslím si, že všichni dobře vědí, o čem tato
brigáda byla, takže je bezpředmětné toto více
komentovat.
Splnila škola vaše očekávání? Je něco,
co byste změnil, případně něco, co zvlášť
oceňujete?
Ano i ne. V každém případě jsem poznal
nové přátele, s mnohými jsem v kontaktu
dodnes. A vůbec, každá cesta má nějaký cíl.
Slyšela jsem, že jste párkrát vyrazil za exotikou. Kde všude jste byl? Zažil jste na svých
cestách něco neobvyklého?
V rámci studia na VŠ jsem také studoval
jeden semestr v USA, konkrétně nedaleko
města Boston, kdy toto bylo pro moje další
rozhodování, co bych v životě rád dělal, velice
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přínosné a poučné. Práce v zahraničí člověka
posune kupředu.
Tondo, úspěch znamená pro každého něco
jiného. Co konkrétně pro Vás znamená být
spokojený?
Někdo chce třeba vilu u moře nebo ferrari,
ale já za úspěch považuji mít zaměstnání,
které vás baví a co je pro mě nejvíc – spokojená rodina.
Tondo, děkuji za rozhovor a přeji hodně
spokojenosti.
H. K.

Velikonoční ranec
Běžecký závod i srandaběh
pro všechny věkové kategorie

v sobotu 15. 4. 2017
v Buzicích
Vyznačená trasa bude v kategorii II.
– IV. zpestřena několika záchytnými
punkty s úkoly.
prezentace všech kategorií
od 12:00 – 12:45
Hromadné vyhlášení výsledků všech kategorií proběhne cca v 17:00 na dvoře před hospůdkou U Čiláka po skončení závodu
poslední kategorie.
Po vyhlášení bude následovat opékání buřtíků a příjemné posezení.
Přijďte si užít pohodové jarní
odpoledne.

Pozn.:
Všechny kategorie startují na vlastní nebezpečí.
Závodníci mladší 18 let se mohou zúčastnit
pouze s podpisem zákonného zástupce.
Pro soutěžící v dětských kategoriích je doporučená bezpečnostní helma.
V případě velmi špatného počasí se termín
závodu přesouvá.
Startovné platí jen účastníci kategorie
I. (6 km) – 50 Kč.

Děkujeme sponzorům: SDH Buzice,
obec Buzice, hospoda U Čiláka,
SMS Elektro

Vzpomínka na
Vladimíra Samce

Před deseti lety, 11. dubna 2007, zarmoutil své blízké odchodem na cestu, z níž
není návratu, pan Vladimír Samec z Buzic
u Blatné. Zemřel po dlouhé těžké nemoci.
Byl to člověk pevných morálních zásad,
který nikdy nezkazil žádnou legraci a byl své
rodině pevnou oporou. Jeho ryzí srdce tlouklo až do posledních okamžiků pro všechny
lidi dobré vůle.
Všichni, kteří jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu, prosím, tichou vzpomínku.

Za milující rodinu

syn Petr, dcera Eva, vdova Marie
a jeho přátelé
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u l t u r n í k a l e n d á ř

Akce
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:
Celodenní venkovní výstava
17:00 | komentovaná procházka Mgr. Jiřího Sekery, začátek na nám. Míru u Mariánského sloupu
18:00 + 19:00 + 20:00 | komentovaná prohlídka Zámeckého lihovaru a pivovaru

22. 4. SOBOTA | 10:00 – 12:00 |
POHYBOVÝ WORKSHOP
S DIVADLEM CONTINUO

Divadelní předplatné
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: 100 Kč
Zájemci, nechť se hlásí na tel: 734 274 292
nebo mail: sikorova@ckvb.cz. Počet míst
je omezen!

22. 4. SOBOTA | 19:00 |

DEN OSMÝ | Kolektiv autorů Divadla Continuo
DIVADLO CONTINUO, MALOVICE

Divadelní předplatné
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Divadlo Continuo je mezinárodní nezávislá
divadelní skupina, jejíž členové společně
pracují a žijí v malé vesnici Malovice v jižních Čechách, v prostorách bývalé zemědělské usedlosti pojmenované Švestkový
Dvůr.
Inscenace Divadla Continuo je prakticky
nemožné žánrově zařadit. Pohyb, fyzické
herectví, tanec, cirkusové techniky, živá
muzika, stejně jako výrazná výtvarná stylizace - to vše vytváří nezaměnitelnou poetiku jednotlivých inscenací.
Divadlo Continuo pravidelně vystupuje na
řadě prestižních mezinárodních festivalů
(Francie, Holandsko, Maďarsko, Slovensko, Polsko, Německo, Slovinsko, Švýcarsko, Japonsko, Jižní Korea, USA).
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.
Režie: Pavel Šťourač | Obsazení: Kateřina
Šobáňová, Zuzana Smolová, Mariana Tucci, Martin Janda, Michal Puhač, Alessandro La Rocca
Délka představení: 65min
Poznámka: v představení se hovoří následujícími jazyky – čeština, angličtina, italština, španělština. Tento aspekt nemá vliv na
pochopení díla.
Předprodej: infocentrum, recepce Městského muzea Blatná | 150 Kč

24. 4. PONDĚLÍ | 18:00 |

KURZ ZDRAVÉHO VEG(ETARI)ÁNSKÉHO VAŘENÍ | Sbalená energie

ZŠ J. A. Komenského
Cvičná kuchyňka

26. 4. STŘEDA | 19:00 |

VEILSIDE (D) + OUT OF STEP (D) +
LIBIDO CHALLENGE
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

27. 4. ČTVRTEK | 17:00 |

ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ PRO
VEŘEJNOST

Koncertní sál, ZUŠ Blatná
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29. 4. SOBOTA | FLASHMOB

Potřetí se Blatná zapojuje do celorepublikového projektu FLASHMOB v rámci
oslav Mezinárodního dne Tance. Jedna
hudba, jedna choreografie a stovky či tisíce
tanečníků, kteří ve stejný den a ve stejný
okamžik vzdávají hold tanci! Neváhejte a
zapojte se i vy!
Nácvik choreografie pro veřejnost:
21. 4. + 28. 4. | 17:00 | velký sál, KCAŽ
Program Flashmobu:
29. 4. | 15:00 | Prezentace tanečních souborů z Blatné
16:00 | Flashmob - společná choreografie

Kino
14. 4. PÁTEK | 20:00 |

T2 TRAINSPOTTING

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
Pásmo oblíbených klasických animovaných pohádek | 20 Kč

19. 4. STŘEDA | 19:00 |

RYCHLE A ZBĚSILE 8

Akční/krimi/thriller v původním znění s
titulky | USA/Japonsko/Francie/Kanada
2017 | 130 Kč

21. 4. PÁTEK | 20:00 |
MUZZIKANTI

Romantický/hudební v českém znění | ČR
2017 | 109min | Nevhodný mládeži do 12
let | 100 Kč

23. 4. NEDĚLE | 15:00 |

ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA O
KONCI SVĚTA

Animovaný / akční v českém znění | USA
2016 | 107min | Mládeži přístupný | 80 Kč

26. 4. STŘEDA | 19:00 |
ŠPUNTI NA VODĚ

Rodinný/komedie v českém znění | ČR
2017 | 120 Kč

28. 4. PÁTEK | 20:00 |
THE CIRCLE

Drama/Sci-Fi v původním znění s titulky |
USA/Spojené arabské emiráty 2017 | 90min
| Nevhodný mládeži do 12 let | 110 Kč

30. 4. NEDĚLE | 15:00 |

POHÁDKY ZA DVĚ PĚTKY | FIMFÁRUM JANA WERICHA
Pásmo oblíbených klasických animovaných pohádek. | 20 Kč

Knihovna
18. 4. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |

ČTEME, PLETEME a … navštívíme
výtvarnou výstavu v muzeu

25. 4. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |

ČTEME, PLETEME a … jdeme na

Ročník 28 (38)

vycházku
Pro děti:
KŘÍŽOVKA PRO DĚTI

Komunitní centrum
18. 4. ÚTERÝ | 16:00 |

JAK SE NESTAT ZHUNTOVANOU
MATKOU VI.

Kavárna, KCAŽ
Tentokrát s Veronikou Pavlovou na téma:
módní diety a jejich rizika. Vstupné dobrovolné.

19. 4. STŘEDA | 16:00 – 19:00 |

JEDLÉ KCAŽ II.: PLÁNOVÁNÍ

KCAŽ
Po dávce inspirace komunitních zahrad v
jiných městech přichází čas na podrobné
plánování komunitní zahrady na terase
Komunitního centra. Vstup volný.

20. 4. ČTVRTEK | 15:00 – 17:00 |
TVOŘENÍ SE ZVÍŘÁTKY

Kavárna KCAŽ
Tentokrát se naší inspirací stane želva Žofka, se kterou si vyrobíme želvičky z papíru.
Vstupné dobrovolné.

20. 4. ČTVRTEK | 18:00 |

HOST BLATENSKÝCH LISTŮ:
ERIK TABERY
Velký sál, KCAŽ

21. 4. PÁTEK | 17:00 |
KYTAROHRANÍ

Kavárna KCAŽ
Vezměte doma své hudební nástroje (nejen
kytary!!!) a přijďte si s námi zahrát. Možná
se něco nového naučíte a možná, že si prostě jen společně zajamujeme, zahrajeme a
zazpíváme. Vstup volný.

23. 4. NEDĚLE | 9:00 |

ÁJURVÉDA | TICHÁ MEDICÍNA
PŘÍRODY II.

Kavárna, KCAŽ

23. 4. NEDĚLE | 15:00 |

NOVÝ ŽIVOT PAMÁTEK

Kavárna, KCAŽ
Přednáška a debata. Vstupné dobrovolné.
Pořádá: navíc z.s.

25. 4. ÚTERÝ | 18:00 |

CESTOPIS: ZA SOPKAMI NA JIH
EVROPY

Velký sál, KCAŽ
Další část volného cyklu Mgr. Josefa Šindeláře, tentokrát o cestě napříč Itálií a
plachetnicí kolem Liparských ostrovů. Doplněno originálními filmy autora Od Alp
k Sicílii a Od Etny ke Stromboli. Vstupné
dobrovolné.

28. 4. PÁTEK | 18:00 |

KAVÁRENSKÝ KVÍZ

Kavárna KCAŽ
Týmový vědomostní kvíz o ceny! Přijďte
otestovat své všeobecné znalosti a přitom
se pobavit s přáteli! Týmy 2-6 lidí, startov-

Blatná 13. dubna 2017
né 20 Kč/osoba.

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

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

Číslo 7 / strana 9
Velká klubovna, KCAŽ
Pořádá: STP Blatná

KAŽDÝ ČTVRTEK | ATELIÉRY
Suterén, KCAŽ
20. 4. | 17:00 | MALBA
27. 4. | 18:00 | SOCHAŘSTVÍ

Výstavy

JAZYKOVÉ KONVERZACE
Klubovna
Středa
Čtvrtek
Novinka

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 | 15:30 |
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

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

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

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 15:00 - 16:00 |
STP CVIČENÍ PRO MLADŠÍ I STARŠÍ

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
Městské muzeum Blatná

3. 4. – 31. 5. | GALERIE V ÍČKU:
JOSEF SYNEK / HLAVNĚ HLAVY

Infocentrum Blatná
Malá výstava blatenského malíře Josefa
Synka představí návštěvníkům Infocentra
jeho nejnovější práce. Hlavními tématy
olejomaleb na papíře jsou hlavy a krajiny.

Těšte se
PROGRAM JAZZ DAY 2017:
7. 5. NEDĚLE | nádvoří zámku | vstup volný

18:00 | SWINGOVÁ TANČÍRNA POD VEDENÍM LEKTORŮ
Swingová tančírna i pro úplné začátečníky.
Pojďte s námi rozhýbat Jazz Day v rytmu
swingu. Pod vedením profesionálních lektorů se naučíte pár základních tanečních
kroků a společně se naladíme na Jazz Day.
Tančírna je otevřena všem, ať už úplným
začátečníkům nebo i zkušenějším v tanci.
Výhodou je přijít v páru :-)
20:30 | promítání filmu: SLADKÝ NIČEMA
Woodyho Allena (Allenova pocta jazzu)

8. 5. PONDĚLÍ | Sokolovna Blatná + nádvoří

zámku | Vstupné (zámek): 150/100 Kč
13:00 | slavnostní průvod městem k Sokolovně | od Labutě k Sokolovně
13:15 | H-Band | Swingový orchestr ZUŠ
Blatná | Sokolovna Blatná
13:30 | připomenutí konce druhé světové války, slavnostní proslovy | Sokolovna
Blatná
13:45 | H-Band | Swingový orchestr ZUŠ
Blatná | Sokolovna Blatná
14:15 | slavnostní zahájení festivalu na
nádvoří zámku
14:30 | SWINGOVÝ ORCHESTR FOR EVERGREENS | ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál pod
Třemšínem | zámek
15:30 | YVONNE SANCHEZ A PEDRO
TAGLIANI | jazz s latinsko-americkými
rytmy | zámek
17:00 | BACK SIDE BIG BAND, Praha | moderní, energický jazzový orchestr | zámek
18:30 | SZIDI TOBIAS & BAND | nezaměnitelný hlas persony (nejen) jazzové scény
| zámek
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Sport

Čtvrté Mistrovství Něco z fotbalu
zajíždí A tým do Vacova, další domácí utkání sehraje 22/4 od 17 hodin, kdy hostí Tatran
republiky v šipkách 15/4
Prachatice.
16/4 hraje doma B tým, od 17 hodin hostí Češtice, 23/4 zajíždí do Katovic.
na bělčické půdě
Více o dění ve fotbalovém oddíle najdete na www.blatnafotbal.cz.
„Bohužel naše veteránské závodníky by
marně hledali s lucernou za pravého poledne,“ posteskl si ředitel prestižní podívané Pavel Mašek.

Bělčice - Poprvé za čtyři roky, co má
šipkařský klub ŠK Šneci Bělčice možnost
pořádat na domácí scéně Mistrovství České
republiky žáků, juniorů a veteránů, chybělo
v reprezentaci zastoupení nejstarších závodníků a závodnic z hostujícího města. „Marně
by je hledali s lucernou za pravého poledne,“
posteskl si ředitel prestižní podívané a jednatel místního klubu Pavel Mašek.

Muži „A“
Muži „B“
Ženy
Dorost

Blatná-Týn n.Vltavou
Bavorov-Blatná
Blatná-Jindřichův Hradec
Zdíkov/Stachy-Blatná

3:0 (2:0)
4:2 (2:0)
3:4 (0:1)
0:3 (0:0)

Mišiak, vlastní, Merašický
Míka, Peleška
Velíšková, Klásková, Šebková
Peroutka 2x, Maleček(p)

Minulé kolo:
Muži „A“ Chýnov-Blatná
3:3 (1:2)
3:3 (1:1)
Muži „B“ Blatná-Doubravice
Ženy
VS Plzeň-Blatná
3:2 (0:2)
Dorost
Blatná-Čkyně/Šum.Hoštice
6:1 (3:0)
			

Petrášek, Motyka, Říha Štěpán
Vanduch, Peleška, Brabec
Velíšková, Kozáková
Šilhavý 2x, Maleček, Říha Jiří,
Zíka, Mach

1. A muži					

1. A dorost

1.

Dražice

16

13

3

0

53:16

42

0

2.

Bernartice

16

9

5

2

28:11

32

0

0

3.

Sokol Sez.
Ústí

16

8

4

4

36:21

28

0

0

4.

Prachatice

16

7

6

3

32:14

27

0

0

5.

Vacov

16

8

2

6

40:33

26

0

0

6.

Týn /Vlt.

16

7

4

5

28:28

25

0

0

7.

Blatná

16

6

3

7

30:24

21

0

0

8.

Chýnov

16

5

6

5

28:27

21

0

0

9.

Vodňany

16

5

5

6

25:27

20

0

0

10.

Vimperk

16

5

4

7

27:35

19

0

0

11.

METEOR
Tábor

16

3

5

8

21:34

14

0

0

12.

Nová Ves Brloh

16

4

1

11

24:60

13

0

0

13.

Milevsko“B

16

4

0

12

16:43

12

0

0

14.

Hradiště

16

2

4

10

21:36

10

0

0

1.

Osek+Sedlice

12

11

0

1

64:15

32

1

2.

Blatná+
Bělčice

12

10

0

2

73:1

31

0

3.

Katovice+
Stř.Hoštice

12

9

0

3

56:24

28

0

4.

Vimperk

11

8

0

3

53:27

22

2

5.

Čkyně+
Šum.Hoštice

12

5

0

7

46:32

18

0

1.A starší žáci
Hlavnímu tahounovi klubu ŠK Šneci Bělčice
P. Maškovi dělá benjamínek Mikuláš velkou
radost.

Jinak byla ale účast solidní. Bojovat
o mistrovské ostruhy přijelo do Bělčic 41
borců z Blatné, Benešova, Berouna, Brna,
Pardubic, Prahy a Plzně. Spolu s nimi se
vydala na místo určení i česká reprezentantka
a vítězka loňského žebříčku své elitní kategorie na území republiky Jana Kaňovská ze
Zlína, která vyhledává a sleduje mladé talenty
mezi juniory a juniorkami. „V Čechách je
určitě nutností juniorskou třídu posílit. Naše
„želízko v ohni“- Barbora Hospodářská z Třeboně – bude ze své skupiny přecházet mezi
ženy a mladí pánové, kteří si mohou dovolit
závodit na takové úrovni, jsou maximálně
čtyři. Je určitě mnoho talentovaných jedinců,
jenže v růstu jim brání velké provozní náklady, spojené s odpovídajícím posilováním
svých kvalit.
(dokončení v příštím čísle)

1.

Blatná

9

8

0

1

38:5

24

0

0

2.

Slavia ČB

9

7

0

2

33:9

21

0

0

3.

D. Voda“B+Třeboň“B

9

6

0

3

32:18

17

1

0

4.

Junior Strakonice“B

9

5

0

4

25:13

17

0

2

5.

Týn /Vlt.

9

5

0

4

30:29

15

0

0

Memoriál Vladimíra Samce
a Jiřího Himla

TURNAJ VE VOLENÉM MARIÁŠI
15. 4. 2017

O sobotě velikonoční
v Buzicích v hospůdce „U Čiláka“
Prezentace: 11.00
Zahájení: 12.00

PŘÍŠTÍ SOBOTU 22. 4. 2017 SE KONÁ
V HOSPODĚ U ČILÁKA V BUZICÍCH
TURNAJ V KARETNÍ HŘE

PRŠÍ

PREZENTACE OD 12.00 HOD.
ZAČÁTEK VE 13.00 HOD.
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Charitativní Pfeifer Cup se hokejistům vyvedl

V sobotu 18. 3. 2017 pořádali hokejisté z Chanovic charitativní turnaj na podporu Rané
péče Diakonie. Na zimním stadiónu v Sušici se sešlo pět amatérských týmů - Red Stars Chanovice, Black Dogs Chanovice, Blatenský kanci, Farma Číhaň a Loozers Klatovy. Turnaj se
hrál systémem každý s každým. V deseti půlhodinových zápasech bylo k vidění mnoho hezkých akcí, soubojů, několik samostatných nájezdů, prostě vše, co k hokeji patří. S nástrahami
celého turnaje se nejlépe vypořádali hráči Black Dogs Chanovice, kteří nenašli přemožitele
a celý turnaj zaslouženě vyhráli.
Tabulka turnaje:
BLATNÁ

BLACK

FARMA

KLATOVY

RED

BODY

BLATNÁ

X

1:2

3:2

2:1

3:0

BLACK

2:1

X

5:0

2:0

3:1

FARMA

2:3

0:5

X

1:3

KLATOVY

1:2

0:2

3:1

X

RED

0:3

1:3

1:0

3:1

X

SKÓRE

POŘADÍ

6b.

9:5

2.

8b.

12:2

1.

0:1

0b.

3:12

5.

1:3

2b.

5:8

4.

X

4b.

5:7

3.

Individuální ceny:
Nejlepší brankář – Jiří Cikán (Black Dogs Chanovice) 2 obdržené góly
Nejproduktivnější hráč – Jan Svoboda (Black
Dogs Chanovice) 6 b. (4+2)
All Stars turnaje – Pavlovský David (Red Stars
Chanovice)
Kapr Boris (Blatenský kanci)
Johánek Dalibor (Klatovy Loozers)
Hlavin David (Farma Číhaň)
Zleva Svoboda Jan (organizátor), Bc. Tereza HáčŠiška Radim (Black Dogs Chanovice)
ková a Mgr. Pavla Skalová (Diakonie - Raná péče),
Cikán Jiří (Black Dogs Chanovice)
Pavel Srb (organizátor).
Hlavním záměrem akce bylo podpořit již zmiňovanou Ranou péči Diakonie, a to se dle
ohlasů po turnaji zcela jistě povedlo. Chtěl bych poděkovat všem partnerům, hokejistům
a příchozím divákům za podporu celého turnaje. Před turnajem a v jeho průběhu se podařilo
vybrat krásných 38 541,- Kč, někteří sponzoři též přispěli věcnými dary. Finanční částka byla
po skončení turnaje předána zástupkyním Rané péče Bc. Tereze Háčkové a Mgr. Pavle Skalové
formou šeku.
Za tým hokejistů z Chanovic Tomáš Kopelent

Blatenský kanci - spodní řada zleva - manažer Karel Šrámek, Miloš Kadlec, Luboš
Skuhravý. Horní řada zleva Jaroslav Bauše, kapitán Roman Pojer, Tomáš Andrlík, Boris
Kapr, Václav Vrba, Jan Mašek, Ladislav Suda, Karel Hromada.

HOKEJBAL PROTI
DROGÁM 2017
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Mezinárodní den památek
Pivo, víno, pálené…

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 letos během Mezinárodního dne památek. Význam alkoholu
ve společnosti městečka Blatná dokládají
i jeho nejstarší listiny.
Již v roce 1489, kdy byla konfirmována
listina Břeňka ze Strakonic Zdeňkem Lvem
z Rožmitálu a na Blatné, se nám pivo, jeho
produkce a prodej objevuje na šesti místech
dokumentu. Nejprve je zmíněna domácí produkce piva, ze které se má platit jeden peníz
(7 penízů = 1 groš) z každého strychu sladu,
pokud bylo vyrobeno k účelu prodeje neboli
šenkování. Stejná daň byla stanovena na domácí pivo vyvezené mimo město. Poněkud
dráž však vyšlo pivo dovezené, ze kterého
musel vozataj zaplatit jeden groš za každý

Historie téměř detektivní

Zvony odlétají
do Říma

Nad dnešním příspěvkem jsem dlouho
hloubal. Chtěl jsem napsat něco s Velikonoční
tématikou, ale mnoho se toho v muzeu neuchovalo. Nakonec však tomu prozřetelnost
chtěla a vzpomněl jsem si na malý těžký
kus železa, o který jsem často v našich depozitářích zakopával. Co má tento fragment
společného s Velikonocemi, ptáte se? Jedná se
totiž o kus zvonu, na kterém se zachovalo několik písmen a malé vyobrazení lilie. U toho
bychom snad mohli i skončit, ale právě tím
bychom byli ochuzeni o velikonoční legendu
o zvonech a o příběh nenápadného sbírkového
předmětu, který bych vám rád povyprávěl. Jak
se dostal kousek zvonu do muzea?
Zvony nám sloužily a slouží celé roky. Už
od pradávna dělily den, ohlašovaly příjezdy
ctihodných pánů, varovaly před požárem či
odháněly mraky a bouře. Také měly úlohu
svolávací, kdy připomínaly všem okolo, že je
čas na mši nebo že se všichni mají sejít v kostele. Za zpronevěru své úlohy byl zvon bičován nebo dokonce pohřben, avšak to se stalo
jen, pokud na něj někdo ohlásil např. revoluci
nebo převrat, který byl nakonec potlačen.
Zvony jsou však každý rok i chváleny, a to
právě na zelený čtvrtek. V tento den po odeznění modlitby „Gloria in exelsis Deo“ zvony
náhle utichnou a prý odlétají do Říma, aby jim
papež za jejich věrné služby požehnal. Je otázkou, jak se dostanou přes Alpy, avšak víme,
že se vždycky na Bílou sobotu vrátí, aby nám

sud. Víno bylo na tom ještě hůře. Je možné,
že již v této době na vrchu Vinice nebo na soukromých zahrádkách se pěstovala vinná réva,
ale asi ne dost, aby pokryla místní spotřebu.

Hotel Beránek (foto J. P. Hille).

Přesto po něm existovala velká poptávka,
a tak si pán Blatné mohl dovolit vybírat peníz
z každé obruče na daném sudu. Poslední místo
v listině, kde se objevuje produkce a prodej
piva, se dotýká vybudování šenkovny a sladovny, kterou si mohl každý měšťan svobodně
postavit na svém pozemku. Produkce piva nesvým zvučným hlasem ohlásily: „Byl jsem
tam! Byl jsem tam!“ Někteří tvrdí, že zvony
prchají před řehtačkami, které je nahrazovaly
na Velikonoce i zde v Blatné na zvonici. K velikonočnímu letu zvonů se váže ještě legenda,
která tvrdí, že kov nezapomíná. Zvon přelitý
na lokomotivu nebo na dělo, jak bylo během
válek zvykem, musí také odletět k požehnání.
Taková událost
se měla stát
během první
světové války
na řece Piavě,
kdy během
čtvrteční noci
zmizela vojFragment zvonu Matka Boží sku děla odlitá
ze zvonoviny.
z roku 1539.
Možná se snad
i tento kousek dostal obdobným způsobem
do muzea, i když nám to stále neprozrazuje,
o jaký zvon jde a zdali nám na zelený čtvrtek
odletí z depozitáře.
Pro bližší určení bylo nutné sáhnout
do přírůstkových knih, abychom zjistili,
o jaký zvon jde. Překvapení bylo opravdu veliké, neboť zde stálo, že se jedná o kus zvonu
z blatenské věže, a to přímo o kus největšího
zvonu Matky Boží. Autor neopomněl ani dataci, kterou stanovil na rok 1539. Tehdy měl
již zadlužený šlechtic a pán na Blatné Adam
Lev z Rozdražova objednat odlití největšího
zvonu u mistra Štěpána z Českých Budějovic. Za pár let se musel tento pán odstěhovat
z Blatné. V roce 1722 nechal hrabě Josef
Serenyi postavit novou zvonici v barokním
duchu, na kterou byl zavěšen i tento zvon.
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byla zřejmě ještě natolik specializovaná, aby
se omezovala jen na několik pravovarečných
domů, jak tomu bylo v následujících letech.
Z těchto několika drobných zmínek je
patrné, že alkohol byl žádanou komoditou.
Pro obyvatelstvo městečka nepředstavoval
jen každodenní rozptýlení či osvěžení. Byl
také zdrojem peněz pro pána Blatné. Ten
se takto dělil o zisky s obcí, které již v roce
1513 přenechává panský pivovar a uděluje
jim právo postavit si i další pivovary. Podle
rozdílných cen vývozu a dovozu podporoval
zejména vlastní trh a jeho export. Alkohol
neztrácí svou přitažlivost ani v následujících
letech, kdy se právě kvůli Panskému domu,
nyní hotel Beránek, dostává město Blatná
do pře s pány z Rozdražova. Nejen na tyto
příběhy můžete narazit na Mezinárodním
dni památek 18. 4. 2017 v ulicích města
Blatné, na přednášce Mgr. Jiřího Sekery
nebo v Zámeckém lihovaru.
Nenechte si to ujít.
Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná
První možností, jak se k nám mohl úlomek
dostat a odpovídalo by to i zápisu v přírůstkové knize, je rok 1834. Tehdy Blatná skoro
celá vyhořela. Zničena byla i zvonice. Všichni
autoři, Josefem Siblíkem počínaje a Vladimírem Červenkou konče, píší, že právě Matka
Boží se zřítila dolů, prorazila klenbu a zaryla
se hluboko do země. Při bližším ohledání je
na fragmentu patrná zemina, avšak v knihách
se opakuje pouze zmínka o prasklině zvonu,
která kazila jeho hlas, a ne o díře a ztraceném
kusu. Druhou možností by byla událost z roku
1916, kdy byly rekvírovány všechny zvony
pro vojenské účely. Tehdy byla Matka Boží
rozbita přímo na místě, neboť ji nebylo možné
v jednom kuse odvézt. Tomu by ovšem neodpovídal údaj z přírůstkové knihy, že fragment
pochází z roku 1539, neboť již v roce 1887
byl z iniciativy Roberta Hildprandta a děkana
Josefa Pekárka zvon odvezen do Českých
Budějovic ke zvonaři Antonínu Pernerovi.
Následně byl také přelit, aby se mu navrátil
jeho krásný hlas.
Ať je tomu jakkoliv, nenajdeme asi nikdy
přesnou odpověď, kde se u nás vzal fragment
zvonu. Možná se opravdu jedná o původní
kus zvonu Matky Boží z roku 1539, který při
dopadu na zem uvízl v hlíně a byl nalezen
při některé z rekonstrukcí zvonice. Možná jej
tehdejší děkan uschoval pro památku na rozbitý zvon a později jej Jan Pavel Hille daroval
do muzea k uchování paměti. Je ovšem patrné,
že se zvony mohou přemisťovat a dokonce
i létat. Proč by tedy nemohl odletět i do Říma,
když se zase vrátí?
Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná
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Vstupné: 10,-Kč
Parkovné: 20,-Kč
Prodejci: 100,-Kč

LETIŠTĚ
KADOV
nove
www.burzanovetchorovice.cz
nove
http://facebook.com/burzanovetchorovice
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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.

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky
typu Tetra hnědá a Dominant ve všech
barvách z našeho chovu!
Stáří 14- 19 týdnů.
Cena 149-180,- Kč/ ks.

Prodej: 30. dubna 2017

Blatná – u restaurace Na myslivně –
12.30 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích
kožek - cena dle poptávky.
Informace : Po-Pá 9.00 – 16.00 hod.
tel. 601 576 270, 728 605 840

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

Ročník 28 (38)

Blatná 13. dubna 2017

Číslo 7 / strana 15

&
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

Pizzerie

U Pejska a KoCiCky
˘ ˘
v Kasejovicích,

Pizza z domácího těsta
Tel.: 776 692 390 + Facebook
St - Pá
12.00 - 19.00
12.00 - 21.00
So		
Ne		
15.00 - 19.00

LiquiB Zámecký lihovar Blatná s.r.o.

Přijme na pozici

Mechanik - údržbář
			 opravář
			
seřizovač

Hledáme zájemce o výše uvedenou pozici
Požadavky:
– Manuální zručnost, přesnost, spolehlivost
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

Dětská odborná léčebna Ch.G.Masarykové v Bukovanech
přijme do hlavního pracovního poměru:
 Dětské lékaře s atestací I. nebo II.
 zdravotní sestry
 zdravotnické asistenty
Nástup možný ihned.
Bližší informace poskytneme při osobním jednání.
Tel.: 318 695 261, emal: lecebna.bukovany@volny.cz
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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
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Jankovský

Blatná,


Pivovarská
200,

Tel.: 383 422 554



Strakonice,
Katovická
1307 (u Kauflandu),

Tel.: 383 321 305
www.expert.cz

INTERNET CENTRUM
Z160049_EXP_inzerce_Blatna_170x100mm.indd 1

18.01.16 13:10



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



STAVEBNINY
pod rybníkem Pustý



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

Tel:mobil:

Mail:
Web:

Hajanka
výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří

Otevřeno:
po - st 8-11 12-14 hod.
čt - pá 8-11 12-18 hod.
so (liché týdny 8-11 hod.)

Hajany 80
Tel.: 732 236 153

www.spanekvperi.cz



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

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


PRODUKČNÍ STROJ KONICA MINOLTA
BIZHUB PRO C5501 do formátu 320x450 mm
MALONÁKLADOVÝ TISK KALENDÁŘŮ,
FOTOKNIH, NAVŠTÍVENEK, POZVÁNEK atd.

Příjem zakázek: pondělí - pátek od 6.00 - 14.00 hod.

Blatenské listy – čtrnáctideník – vydává Spolek Blatenské listy zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu
v Českých Budějovicích v oddílu L, vložce č. 2708, IČ 69092923, redakční rada: František Komorád, František Machovec,
Petr Chlebec, Zdeněk Malina – šéfredaktor, Vladimír Šavrda. Adresa redakce: Z. Malina, Holečkova 784, 388 01 Blatná,
tel. 731 367 507. Náklad: 3 000 výtisků. Bankovní spojení: KB, a. s., Strakonice, expozitura Blatná, č. ú. 4196610297/0100.
E-mail: blat.listy.ch@seznam.cz. Jazyková úprava: vydavatel. Sazba a tisk: Blatenská tiskárna, s. r. o.

