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

Cestování časem
jedné noci v muzeu

Každý rok během jediné noci
ožívá muzeum i po zavírací době.
Otevírají se dveře do výstavy i dalších
prostor a návštěvníka čeká nezapomenutelný zážitek. Bylo tomu tak i letos.
Tentokrát skutečně ožily postavy

Postavy z minulosti ožily.

z Dějin udatného českého národa, jak
se nazývá probíhající výstava v muzeu. Na krátký čas uprchly z expozice

Středověký rytíř v expozici.

před muzeum, a to hned jak se ohlásili
vojáci z třicetileté války výstřelem
z děla.
(pokr. na str. 9)
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

Další číslo Blatenských listů
vyjde až na Blatenskou pouť

Tradičně se teď na pár týdnů odmlčíme.
Pravdou je, že nejen kvůli našim kolportérům, kterými jsou studenti, ale i my ostatní si
potřebujeme oddechnout. Další číslo Blatenských listů najdete ve svých schránkách před
Blatenskou poutí, 19.srpna.
Doufám, že alespoň částečně barevné
Blatenské listy naše čtenáře těší a věřím, že lze
v nich najít zajímavé informace. Připomínám,
že na první straně Listů najdete webovou adresu, kde jsou Listy zveřejněny jednak dříve,
než v tištěné podobě (zpravidla už ve středu)
a navíc mají všechny strany barevné.
Za potřebné považuji připomenout, že
vstupujeme už do druhého roku pořádání
besed s hosty Blatenských listů. O důvodech
pořádání besed a připravované červencové
besedě s Markem Wolnerem píše Kamila
Berndorffová. Že se jednalo o zajímavé a známé hosty, můžete posoudit z přehledu besed:
Přehled dosavadních besed s hosty Blatenských listů:
17.6.2016 Karel Hvížďala: Média
7. 7.2016 Alexej Kelin: Specifika ruské
mentality
8.8.2016 Petruška Šustrová: Odkazy komunismu
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18.9.2016 Michal Kocáb: Odsun sovětských
vojsk
14.10.2016 Václav Žák: Evropská Unie mezi
Ruskem a USA
4.11.2016 Petr Pelikán: Islám, šária, migrace,
terorismus
19.12.21016 Marcin Piasecki, blatenský farář:
Církev v totalitním Polsku
14.1.2017 Jan Kára, blatenský rodák, velvyslanec, stálý představitel ČR při OSN:
Aktuální vývoj ve světě a v Čechách.
3.2. 2017 vystoupení bluesrockové kapely
The Villains
23.3.2017 Jan Ziegler, Rusko - historie
a současnost
20.4.2017 Erik Tabery, šéfredaktor týdeníku
Respekt: Dezinformace
26.5.2017 Michael Žantovský, ředitel knihovny Václava Havla: Zrada vzdělanců: krize
politiky a krize svědomí
8.6.2017 Martin Schulz, novinář: Jak se žije
politickému komentátorovi
Chystáme: 20.7.2017 Marek Wollner,
investigativní novinář a spisovatel: Jak čelit
dezinformacím
Našim hostům znovu za jejich ochotu
s námi spolupracovat děkujeme a těšíme se
i na další besedy, na které Vás srdečně zveme
Zdeněk Malina

Pravda – dezinformace - propaganda

Rudé právo jsem nečetla nikdy, Haló noviny také ne. Z Mladé fronty dnes se stal bulvár
a o objektivitě Lidových novin se dá pochybovat. Parlamentí listy jsou nepokrytě manipulátorské
a z některých pořadů televize Barrandov je mi na zvracení. Co zbývá pokud nechci rezignovat
na dění u nás i ve světě, pokud chci při volbách svědomitě vybrat stranu, která představuje
alespoň nejmenší zlo a pokud nechci trávit každodenně spoustu času vyhledáváním zdrojů
internetových zpráv z obavy, že nohsledi novodobé KGB překroutili pravdu k obrazu svému?
Stále jsou ale u nás osobnosti, kterým se dá věřit. Hosté každoměsíčního setkání HOST BLATENSKÝCH LISTŮ jsou toho dokladem. Více než rok zveme do Blatné známé osobnosti,
které se zapojují do veřejného života a které pro nás mají jistý morální kredit. A co si slibujeme
od setkávání s těmito zajímavými lidmi? Informovanost, tříbení názorů, odmítání populismu,
korupce, xenofobie a zlodějen, kultivovaný projev…
Naším dalším vzácným HOSTEM, který patří ve světě české investigativní novinařiny
ke skutečné špičce, je šéfredaktor publicistiky České
televize, nositel Ceny Ferdinanda Peroutky, redaktor,
moderátor a dramaturg pořadu Reportéři ČT, pan
Marek Wollner. Každý pondělní večer je v České televizi pořad, který stojí za to. Aktuální silné kauzy,
které odkrývají pravdu. Vlivní a mocní reagují často
vztekem a výhrůžkami. Potrefené husy zůstávají ale
bez šance. Tým Marka Wollnera nedělá chyby a zveřejněné informace tvrdě prověřuje. Marek Wollner
dělá svoji práci dobře, ať se to líbí či ne!
Ve čtvrtek, 20. července v 18 hodin se potkáme
s tímto bezesporu statečným mužem, panem Markem Wollnerem v Komunitním centru. Budeme mít
možnost zeptat se na „slasti“ a strasti jeho nelehké
práce. Téma zvolil sám: „Pravda – dezinformace –
propaganda“.
Těšíme se i na oponenty.
Kamila Berndorffová
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AHOJ LÉTO, AHOJ PRÁZDNINY
ČERVENEC NESE PARNA, KRUPOBITÍ
A MEDOVICE, JESTI HOJNÝ NA BOUŘKY A VICHŘICE
Všichni si přejeme LÉTO jak má být
- plné slunce, vůněmi nasycených teplých
večerů a velkého množství zajímavých a nezapomenutelných zážitků. Znovu je vše před
námi...
LIDOVÉ ŘEMESLO NA TŘ. J. P. KOUBKA 3 A PŮJČOVNA LODĚK
V minulých číslech už jsme sice uváděli
jaké budou otvírací hodiny v době prázdnin,
ale přece jenom se ještě jednou budeme
opakovat:
PŮJČOVNA LODĚK bude v provozu
po celé prázdniny DENNĚ od 9.00 do 17.00
hod. Loďku si můžete zarezervovat nebo
objednat na jinou hodinu třeba - večerní
- přímo na stanovišti proti Kaplance nebo
na tř. J. P. Koubka 3, ale vůbec nejlépe na tel.
736765747 (E. Fučíková)
PRODEJ ČESKÉHO UMĚLECKÉHO
ŘEMESLA na tř. J. P. Koubka 3
Otevřeno bude ve dnech - středa, čtvrtek,
pátek, sobota. Pouze v sobotu také dopoledne,
tedy po celý den od 9.00 - 17.00 hodin. Ostatní
dny od 13.00 do 17.00 hod.
Zde také platí, že pokud budete mít nějaké
přání mimo otvírací dobu, klidně zavolejte
na výše uvedené číslo pro půjčování loděk a pokud to bude jen trochu možné, domluvíme se.
Na letní prodej připravujeme řadu novinek
a už se těšíme na nové hosty našeho kouzelného kraje.
NÁŠ TIP: Čarovné bylinkové škapulíře
ozdobené paličkovaným blatenským sluníčkem (malé pytlíčky naplněné devatero
čarovnými voňavými blatenskými bylinami
ozdobené paličkovaným symbolem léta.
Škapulíře od nepaměti ochraňovaly před
zlými silami)
www.lidove-remeslo.cz, obchod@lidove-remeslo.cz - mob. 736765747
Všem čtenářům přejeme krásné léto!
Eva Fučíková, lidové řemeslo

NEPŘEHLÉDNĚTE!

Upozorňujeme všechny čtenáře, že provoz loděk je z důvodů nedostatku vody
a snad i konání rybářských slavností
dočasně přerušen. zatím nevíme, kdy
bude znovu obnoven.
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Z právy

z radnice
Vážení spoluobčané,

přibližně před šesti měsíci jste si mohli v Blatenských listech
přečíst, co nás v Blatné v tomto roce čeká. Půlrok utekl, alespoň pro
mě, velmi rychle. Pokusím se krátce zrekapitulovat to nejzákladnější.
Jak jistě víte, město v závěru loňského roku odkoupilo od a.s. Tesla
Blatná budovu ubytovny. Od 1. 1. 2017 spravují předmětný objekt,
ve kterém byl pro tento rok zachován stávající chod ubytovny, Technické služby města Blatné s. r. o. V současné době je připravována
projektová dokumentace na úpravy vnitřních prostor. Není žádným
tajemstvím, že zde má město zájem vybudovat nájemní byty (cca 24
bytových jednotek). I přízemí, ve kterém nově od měsíce dubna sídlí
městská policie, a první podlaží dozná změn, jelikož je v nich plánováno vybudování čekárny pro cestující a veřejných toalet, nicméně
stávající služby budou v prostorech zachovány. Budova by měla dostat
nový vzhled, kdy nezbytná je výměna oken a zateplení. Nebylo by
ode mě správné v tuto chvíli říci konečné datum všech úprav. Každý,
kdo někdy stavěl, ví, že jenom získání potřebných povolení je velmi
náročné. Ale pevně doufám, že ještě tento rok bude vše „papírově“
připraveno a že se příští rok začne s prvními pracemi.
Dlouhá zima nás zbrzdila v plánovaných investicích do komunikací a chodníků. Daří se ale skluz dohánět. Je dokončena komunikace
U Čertova kamene včetně chodníků, chodník v ulici Nerudova, oplocení a úpravy venkovních prostor u bytového domu v ulici Šilhova.
V nejbližších dnech začnou úpravy na tř. T. G. Masaryka a po blatenské
pouti celková rekonstrukce ulice Topičská. Průběžně od května probíhá výměna
mobiliáře na nám. Míru a tř. J. P. Koubka
(lavičky, koše, stojany na kola, vývěsní
desky). Úplnou novinkou bude v našem
městě nabíječka na elektrokola, která
bude umístěna na budově veřejných
toalet na nám. J. A. Komenského. Snažíme se tím reagovat na dotazy turistů,
kteří do Blatné na elektrokolech přijíždějí. Sami, jak jste již byli informováni,
půjčujeme dvě elektrokola v infocentru.
Když zmiňuji novinky, za přečtení určitě stojí informace pana místostarosty o pořízení „chytré lavičky“, kterou naleznete v dnešních
blatenských listech.
Obě poslední aktivity zapadají do koncepce Smart City tj. chytrého
města, mezi které bychom rádi patřili. Tento koncept se opírá o využívání moderních technologií s cílem zlepšit kvalitu života ve městě
a s ohledem na ochranu životního prostředí. Zastupitelé města schválili
uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci v projektu Smart City
se společností E.on Česká republika. O konkrétních krocích budete
průběžně informováni.
Poslední aktivitou, o které se chci zmínit, je aktualizace Strategického plánu našeho města. V současné době probíhá analýza a plnění
opatření předchozích dvou let. Následovat bude návrh nových opatření, která připraví jednotlivé pracovní skupiny a dojde k veřejnému
projednání, které by mělo proběhnout přibližně v září. Celý dokument
naleznete na webových stránkách města. Budu velmi ráda, pokud se
veřejného projednání zúčastníte a zapojíte se do plánovaných aktivit
našeho města.
Přeji Vám příjemné prožití léta, které snad bude dostatečně teplé
a přiměřeně deštivé.
Kateřina Malečková, starostka města
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Další pozitivní změny při udělování podpory
na energetické úspory v bytových domech v IROP
Možnosti pro podporu bytových domů v Integrovaném regionálním operačním programu se nyní rozšiřují. Podporu je totiž
možné získat jak na zateplení bytového domu a výměnu oken, tak
i na výměnu zdrojů tepla. Navržená nová sada hodnotících kritérií
byla dne 8. 6. schválena Monitorovacím výborem IROP a vejde
v platnost revizí Specifických pravidel pro žadatele a příjemce.
Drtivá většina žadatelů (zhruba 95 % předložených žádostí) doposud požadovala podporu na zateplování obvodových konstrukcí
a výměnu oken. Nyní se Ministerstvu pro místní rozvoj podařilo
dojednat příznivější podmínky také pro zdroje tepla, jako jsou plynové kotle, tepelná čerpadla nebo jednotky pro kombinovanou výrobu
elektřiny a tepla.
Zásadní změny se týkají nových možností získání podpory v následujících případech:
1/ výměna starého plynového kotle za plynový kondenzační kotel;
2/ pořízení plynových tepelných čerpadel výměnou za staré plynové
kotle, kotle na tuhá fosilní paliva nebo vytápění elektřinou;
3/ umožnění samostatné instalace fotovoltaických systémů (pro již
zateplené bytové domy);
4/ podpory změny vytápění plynem nebo elektřinou za elektrická nebo
plynová tepelná čerpadla;
5/ podpory připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou
energií;
6/ umožnění prodeje přebytků vyrobené elektrické energie z fotovoltaických systémů a jednotek pro kombinovanou výrobu elektřiny
a tepla do sítě;
7/ snížení požadavků na tepelně-technické parametry bytového domu
při instalaci některé technologie bez současného zateplení bytového
domu. Podpora tedy nebude poskytována pouze na komplexně
zateplené bytové domy. Pokud je Váš bytový dům ale zateplen
pouze částečně, je vhodné současně s novým zdrojem tepla zauvažovat o zateplení zbývajících konstrukcí – pouze komplexnost
provedených opatření přinese maximální úspory výdajů za energie;
8/ snížení hodnotících kritérií pro nové zdroje tepla – např. v případě projektu na instalaci tepelného čerpadla už není hodnocen
topný faktor tepelného čerpadla, ale pouze shoda s požadavky
ekodesignu.
Na začátku června bylo v 37. výzvě IROP „Energetické úspory v bytových domech II“ předloženo celkem 660 žádostí o podporu. Objem administrovaných žádostí o podporu představuje 3,57 mld. Kč celkových
způsobilých výdajů, z toho 1,17 mld. Kč tvoří příspěvek z Evropského
fondu pro regionální rozvoj. Výzva č. 37 byla vyhlášena v červenci
2016 a žádosti o podporu budou přijímány do konce listopadu 2017.
Aktuálně je již proplaceno několik ukončených projektů: například
zateplení bytového domu o šesti bytech v Bystré nad Jizerou, kde díky
komplexnímu zateplení došlo k posunu z nejhorší klasifikační třídy
G do klasifikační třídy C, nebo zateplení panelového bytového domu
o 77 bytech v Šumperku.
Žádosti o podporu ve všech fázích realizace evidujeme ve všech 13
krajích, celkem v 260 obcích a městech. (V Praze poskytuje podporu
bytovým domům program Nová zelená úsporám.)
Informace o výzvě č. 37 „Energetické úspory v bytových domech
II“ naleznete na webu IROP („webu IROP“ vložit prolink na: http://
www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Tema/Zateplovani)
Projektové záměry a podmínky výzvy lze konzultovat na regionálních pracovištích Centra pro regionální rozvoj („regionálních
pracovištích“ vložit prolink: http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontaktni-osoby-k-vyzvam/37-vyzva/).
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V naší školce, však to víme, hrajeme si, nezlobíme. Máme se tu
všichni rádi, protože jsme kamarádi…
…a kamarádské vztahy nadále upevňujeme i se školami
ZŠ JAK a ZŠ TGM. V ZŠ JAK se byli naši předškoláci podívat na akci s názvem„Prvňáčkem na zkoušku“ a v ZŠ TGM
si vyzkoušeli, jaké je to sedět v lavici, plnit úkoly a vlastně už byli
jednou nohou v opravdové škole, která na ně v září čeká.

Žáci ze ZŠ TGM pro nás jako již tradičně zorganizovali hry, soutěže
a přišli nás navštívit na karneval i Den dětí. Moc děkujeme za krásné
zážitky a zpříjemněné dny.
Předškolní děti se zapojily do programu „Hrajeme si společně“
a navštěvovaly Domov pro seniory.
Ve třídě Motýlků se konala beseda s Policií ČR za účasti paní
starostky Bc. Kateřiny Malečkové, kde se děti dozvěděly mnoho
zajímavých informací.

na zahradě MŠ s ukázkou jejich výcviku a také Sorbon pes fotbalista, který dětem ukázal, jak se ke zvířátkům máme chovat. Bonusem bylo, když
si s námi na zahradě MŠ zahrál fotbal. Všechny třídy navštívily chovatele.

V naší školce se dětičky měly moc hezky celý rok, ale na konci
roku obzvlášť. Koťátka se podívala do ZOO Hluboká a do Pohádkové
kovárny v Selibově.

Myšky a Motýlci navštívili svíčkárnu v Písku a ZOO Plzeň.

Jako již tradičně se naše školka se všemi třídami zapojuje do výtvarných soutěží. Úspěšnou se stala také soutěž „Požární ochrana očima
dětí a mládeže“, kde se v okresním a krajském kole umístila Michalka
Červenková z Motýlků na 1. místě a Kubíček Carda z Myšek obsadil
krásné 2. místo. Michalky obrázek byl zaslán do celorepublikové soutěže, kde získal ocenění v rámci republikového kola. Gratulujeme ☺

Celá naše školka se může pyšnit i dalšími cenami v soutěži „Příroda
Blatenska“, ve které krásná ocenění získaly děti z Motýlků, Myšek
i nejmenších Koťátek, jimž byla udělena Mimořádná cena poroty.
V květnu jsme pro naše milované maminky a samozřejmě i tatínky
či babičky připravili v každé třídě besídku, abychom jim připomněli,
jak moc je máme rádi. Besídky byly krásné, dojemné a děti ukázaly,
jak se od Vánoc zlepšily.
Děkujeme rodině Scheinherrů za možnost návštěvy hospodářství
s poutavým vyprávěním o jeho chodu, které děti moc bavilo. Vztah dětí
ke zvířátkům se zase o chlup prohloubil. K tomu přispěla i návštěva dravců

Protože jsou Motýlci předškolní děti, které se s námi brzy rozloučí, chtěli jsme jim pobyt v mateřské školce co nejvíce zpestřit, a proto jely na výlet do Hornického muzea v Příbrami, vydaly se vláčkem
na plavání do Mačkova a pochodem si zašly do Bezdědovic, kde
si opekly špekáčky. Myšky a Koťátka opékaly na zahradě MŠ a bylo
to príma dopoledne.

Ve školce se ještě těšíme na slavnostní rozloučení s dětmi z Motýlků za účasti rodičů.
Již teď mohu říct, že nám všem bude velké smutno, až se děti rozlétnou do světa objevovat jeho krásu. Doufáme, že všechny nástrahy
zvládnou bez újmy, že se jim ve velkém světě bude hodně dařit a nikdy
nezapomenou: Že všechno, co opravdu potřebují znát, se naučily právě
v mateřské školce, se kterou se rozloučí. (Robert Fulghum).
Všem děkujeme za krásný rok a v září se budeme těšit nejen na nové dětičky a jejich rodiče, ale i na nové zážitky a krásné společné chvíle. Teď už zbývá jen popřát krásné prázdniny
a v září naviděnou v naší školce.☺
Vaše Mateřská škola Blatná, Vrchlického s celým kolektivem ☺
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Zprávy

TS Blatná

Technické služby města Blatné, s.r.o.

oznamují a zveřejňují toto rozhodnutí ve věci záměru prodeje
areálu v Blatné, ulice Vrbenská zveřejněného dne 5.5.2017:
Technické služby města Blatné, s.r.o., zveřejnily dne 5.5.2017
záměr prodeje pozemků v areálu v Blatné, ulice Vrbenská, a to
pozemek p.č. 1561/17 – ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, o výměře 4.144 m2, pozemek st. p.č. 2871 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 271 m2, jehož součástí je budova bez č.p./č.e.
– jiná stavba a pozemek st. p.č. 2816 – zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 266 m2, jehož součástí je budova bez č.p./č.e. – výroba,
vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice, na LV č. 4337.
Technické služby města Blatné, s.r.o., využívají svého vyhrazeného práva zrušit nebo nevybrat žádného zájemce a přihlášené zájemce odmítají a záměr prodeje zrušují.

Zemřelí – květen

Slivová Drahoslava, nar. 1930, Blatná, úmrtí 3. 5. 2017
Říhová Marie, nar. 1943, Blatná, úmrtí 4. 5. 2017
Klecán Miloslav, nar. 1936, Lažánky, úmrtí 5. 5. 2017
Proška Václav, nar. 1936, Buzice, úmrtí 7. 5. 2017
Štěpánová Jitka, nar. 1955, Praha-Drahenický Málkov, úmrtí 10. 5.
2017
Šorna Bohumil, nar. 1939, Buzice, úmrtí 28. 5. 2017
Dubský Václav, nar. 1935, Drahenický Málkov, úmrtí 31. 5. 2017
Kratochvíl Josef, nar. 1974, Tchořovice, úmrtí 31. 5. 2017
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Stavební práce

Na přelomu května a června byl zrekonstruován chodník v ulici Nerudova,
v jednosměrné části. Došlo k odstranění
starého asfaltového povrchu a kamenných obrub, které byly nahrazeny betonovými. Na povrchy chodníku byla použita
opět zámková dlažba Best Klasiko. Chodník byl zúžen, čímž došlo
k nepatrnému rozšíření komunikace pro vozidla a tím k lepší možnosti
zaparkování automobilů na dříve vybudovaných parkovacích místech.
Mnozí také zaznamenali nově instalovaná zařízení na nám. Míru a tř. J.
P. Koubka. Jedná se o opěrné oblouky pro
jízdní kola. Slouží k odkládání a uzamykání jízdních kol. Cyklisté opírající kola
o stromy či budovy je tím ničí a instalací
oblouků dojde ke snížení škod na stromech a fasádách budov. V centru města byly také nainstalovány další
kolostavy, uchycené do kamenných podstavců a dojde tím k rozšíření
míst pro zaparkování jízdních kol.
V ulici Hálkova došlo ke zpevnění
příjezdové komunikace k nemovitostem
ve vyvýšené části ulice. Bylo využito
zatravňovacích tvárnic Best Vega,
zpevněno bylo cca 60 m cesty.
Průběžně také probíhají různé drobné stavební práce, jako např.
úprava komunikace ul. V Podzámčí, výstavba nové autobusové zastávky v osadě Hněvkov apod. Probíhají také různé opravy propadlých
komunikaci či výtluků.
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Solární lavička v Blatné

Již od 24.5.2017 si mohli občané města Blatné všimnout
neobvykle vypadající lavičky v prostoru u nově vybudovaného
skate hřiště. Jedná se o solární lavičku CapaSitty nabízející kromě
odpočinku především wifi připojení na internet a dobíjení mobilních zařízení. Tato lavička může také poskytovat monitoring
čistoty ovzduší (CO2 a prachové částice), monitoring hladiny
hluku a monitoring statistických dat (lze sledovat ve který den,
v jakou hodinu, se připojilo kolik lidí, a sledovat tak např. frekventovanost v dané lokalitě). Lavička k tomu využívá obnovitelné
zdroje energie ve spojení s integrovanou baterií a je tak šetrná
k životnímu prostředí. Její unikátnost spočívá v kompletní energetické soběstačnosti. To znamená, že nepotřebuje připojení k pevné elektrické síti a ihned
může být instalována na požadovaném místě. Chytrá lavička byla navržena předními odborníky
v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Proto lze pozorovat oproti obdobným projektům jasné
výhody, které ji činí ojedinělou. Vzhledem ke slunečním podmínkám je solární panel nakloněn
tak, aby měl co nejvyšší účinnost. Instalovaný výkon solárního panelu a kapacita integrované
baterie je navržena tak, aby vydržela až 14 dní bez slunečního svitu.
Projekt solární lavičky získal 1. cenu v rámci soutěže Obnovitelné desetiletí v kategorii Obnovitelný start-up a inovativní řešení v energetice. Byl představen na světové výstavě EXPO
2015 v Miláně a také se bude prezentovat na světové výstavě EXPO 2017 v kazašské Astaně.
Pavel Ounický, místostarosta města Blatná
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Prodej stavebních
pozemků v lokalitě
Za Malým vrchem
v Blatné

Město Blatná informuje, že byl schválen
záměr prodeje pozemků v lokalitě Za Malým
vrchem v Blatné. Pozemky jsou určeny pro
zástavbu za účelem rodinného bydlení. Předmětem prodeje jsou dva pozemky. Pozemek
č. 1 tvoří parcela katastru nemovitostí p.č.
846/133 o výměře 928 m2, pozemek č. 2 tvoří
parcely katastru nemovitostí p.č. 846/128
o výměře 669 m2 a parcela katastru nemovitostí p.č. 846/137 o výměře 164 m2 (celková

V Blatné se bude konat další díl ČP
v silniční cyklistice 2017
Do Blatné, stejně jako v předchozích
letech, zavítá v sobotu 8. července Český
pohár v silniční cyklistice 2017. Na startu
nebudou chybět nejlepší české cyklistické týmy a do Blatné tentokrát zavítají
i týmy ze zahraničí. Nově se totiž závod
v Blatné pojede také jako první etapa
mezinárodního cyklistického závodu LIDICE, který má u nás dlouhou tradici.
Start závodu je naplánován na 13,00 hodin,
cílem pak nejrychlejší závodníci projedou
okolo 17-té hodiny. Start a cíl závodu proběhne na třídě J.P. Koubka v Blatné. Trasa okruhu
povede přes obce Blatná – Skaličany- Vahlovice – Střížovice – Chobot – Paštiky – Blatná.
V souvislosti se závodem CK Příbram upozorňuje občany na uzavírky ulic Čechova, Paštická, Boženy Němcové, náměstí Míru a třídy J.
P. Koubka. Dále si vás dovolujeme upozornit
na omezení počtu parkovacích míst nacháze-

jících se v bezprostřední blízkosti OD COOP
v den závodu (8.7.), a to již od 9,00 hodin.
Délka jednoho okruhu je 15km a pojede se
celkem 11 krát = 165km. Všechny čtenáře
zve tým CK Příbram.
Mapa okruhu:

NOVÝ PŘÍSTŘEŠEK

V Hněvkově se konečně podařilo instalovat přístřešek u autobusové zastávky.
Změnou v silničních předpisech byla
před lety posunuta zastávka z nebezpečné zatáčky a dopravci zastavovali na jiném místě.
Původní, před kapličkou, již nebyla funkční
i dosloužila morálně. Za pomoci TS-Blatná,
MÚBL i místního zastupitelstva se konečně
dobrá věc podařila. Jen se obáváme lepičů
plakátů, kteří pěkné, změní svými polepy na nevkusné. Na místní schůzi se domluvilo
střežení proti „černým lepičům“ a jejich ohlášení k přestupkovému řízení. Konečně naše
kaplička vynikne na svém místě.				
foto a text: Petr Vích

plocha prodávaného pozemku č. 2 je 833 m2).
Případní zájemci o odkoupení uvedených pozemků mají možnost seznámit se s podmínkami a zásadami prodeje, které jsou zveřejněny
na úřední desce MěÚ Blatná na internetových
stránkách města www.mesto-blatna.cz. Prodej
bude realizován za minimální podání ve výši
700,- Kč/m2. Vyhodnocení nabídek proběhne
v pondělí 4. 9. 2017 od 15:30 hod. (žadatelé
mají možnost zúčastnit se jednání komise)
na MěÚ Blatná. Nabídky je možné doručit
nejpozději do 30. 8. 2017 do 12:00 hodin
na podatelnu městského úřadu.
Prodej řadové garáže v lokalitě Podskalská,
Blatná
Město Blatná informuje, že byl schválen
záměr prodeje pozemku st.p.č. 2128 o výměře
19 m2, jehož součástí je stavba – budova
řadové garáže, nacházející se v katastrálním
území Blatná v lokalitě Podskalská. Výše
minimální nabídky je stanovena na částku 150.000,- Kč. Nabídky je možné doručit
nejpozději do 30. 8. 2017 do 12:00 hodin
na podatelnu městského úřadu. Případné
prohlídky garáže je možné domluvit na MěÚ
Blatná, odbor majetku, investic a rozvoje.
Vyhodnocení nabídek proběhne v pondělí 4.
9. 2017 od 15:30 hod. (žadatelé mají možnost
zúčastnit se jednání komise) na MěÚ Blatná.
Podrobnosti jsou zveřejněny na úřední desce
a na internetových stránkách města www.
mesto-blatna.cz.
OMIR, MěÚ Blatná
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Tanečníci ZUŠ Blatná přivezli ze Strakonic nespočet Mačkovské děti oslavily svůj
svátek dvakrát. A s plnou
diplomů i cenu za FAIR PLAY
parádou!

Konec školního roku bývá pro žáky ta- bírala pouze šest nejlepších skupin ze všech
nečního oboru ZUŠ Blatná vždy hektický. zúčastněných. V rámci přehlídky se ještě
V pátek 16.6. děti vystoupily na Závěrečném udělavalo ocenění NEJLEPŠÍ TANEČNÍK
představení, a to jak pro mateřské a základní A NEJLEPŠÍ TANEČNICE. Obě tato ocenění
školy, tak pro veputovala do Blatřejnost. Předstané, a to Romanovi
vení se jim velmi
Červenému (již
povedlo a chtěli
druhý rok za sebychom poděkobou) a Aničce
vat všem za poKrýdové.
moc, zejména
Nejvíce mne
pak vedení školy,
však těší, že naše
Spolku rodičů při
„ZUŠka“ dostala tak é C EN U
ZUŠ a Centru kultury a vzdělávání
ZA FAIR PLAY.
Blatenská výprava ve Strakonicích.
Blatná.
Pravým cílem
Hned druhý den v sobotu se tanečníci přehlídek leckdy není „zlatá medaile“, ale
zúčastnili soutěžní přehlídky DANCE SHOW krásná atmosféra, kterou můžeme vytvořit
ve Strakonicích. Za sebe musím říci, že mám my všichni- tanečníci, rodiče, diváci, trenéři.
velkou radost z předvedených výkonů a dě- Fandit ostatním, popřát soupeři hodně štěstí,
kuji rodičům žáků za pomoc při organizaci. každému zatleskat a držet palce kamarádům
Odvezli jsme si celkem dvě 3. místa, dvě 2. je podle mne důvodem, proč se taneční semísta a jedno 1. místo v dětské a juniorské tkání v podobě soutěží doopravdy organizují.
kategorii. K tomu jsme ještě přidali nádherné Za tuto cenu jsem na „svoje“ děti nejvíce hrdá.
3. místo ze SUPER FINÁLE, kam porota vyVeronika Loukotová

Roman Červený a Anička Krýdová.

UKOLÉBAVKA - 1. místo.

Motivační program „Třídíme“
Obsluha sběrného dvora občas nestíhá razítkovat ☺ a na odboru
životního prostředí už se schází vyplněné karty. Již řada z Vás se
zapojila do programu „Třídíme“, za což jsme velmi rádi.
Je polovina roku, proto pár připomenutí pravidel: cílem našeho programu není
soutěžení o co nejvíce odevzdaného množství odpadu! Nechceme Vás nabádat
k produkci odpadu, naopak, nejlépe je vzniku odpadu předcházet! S naším dnešním
životním stylem se však produkci nějakého toho odpadu stěží vyhneme.
Ve chvíli, kdy jste na našem sběrném dvoře získali potvrzení o odevzdání
plastového odpadu, či obalů od nápojových kartonů o objemu 40 litrů na osobu;
prohlédli si sběrný dvůr; zjistili, kolik různých druhů odpadů zde můžete odložit (např.
také bioodpady, vysloužilá elektrozařízení, plechovky od barev, laků, nepotřebné oleje,
použité jedlé oleje z kuchyně, …); že od března letošního roku byla ve středu zrušena na sběrném dvoře polední pauza; … doneste svou vyplněnou kartu na odbor
životního prostředí Městského úřadu Blatná!
(podrobné informace získáte na www.mesto-blatna.cz)

Mačkov - Velmi pestrý a nápaditý program
připravili mačkovští zastupitelé v čele se starostkou
Hanou Míkovou u příležitosti „Mezinárodního dne
dětí“ domácím ratolestem. Navíc tady mohl nárůdek
předškoláků i školáků oslavit svůj velký svátek
nadvakrát, což jinde není obvyklé.
Pohádkově rozmanitý úvod představoval v sobotu 27. května turistický pochod o délce cca 10
kilometrů. Přesně o půl desáté dopoledne vyrazilo
čtyřicet dětí i dospělých na příjemnou procházku
okolo osmi rybníků. Zúčastnily se i maminky
s kočárky. „Potěšující byl fakt, že nás doprovázel
také překvapující počet klientek z mačkovského
domova „Petra“, uvedla starostka obce Hana Míková, která jako ostatně vždy šla příkladem. Všichni
bez výjimky určenou vzdálenost statečně zvládli,
včetně nejmenších výletníků. „Zaplaťpánbůh jsme
nezmokli, naopak spíše jsme se připekli,“ usmívá
se první žena Mačkova, která jako milé překvapení
hlavně pro „potěr“ naplánovala zastávku v Rošicích. Tam i ti odrostlejší jedinci potěšili svůj zrak
pohledem na stádo kraviček s telátky. Za odměnu
si pak po příchodu domů děti na mačkovském hřišti
opekly buřty a zapily je osvěžujícími limonádami.
Při té příležitosti si mohla drobotina vyzkoušet nový
hrací prvek- lanovou pyramidu.
I večer si oslavenci přišli na své. Úderem devatenácté hodiny se přestěhovali do sálu obecního
domu, kde jim povolaná osoba prostřednictvím
nově zakoupeného projektoru promítala fantastické
pohádky. O dvě hodiny později si mohli hoši a dívky na rybníčku pod objektem klientského domova
„Petra“ vyzkoušet pouštění lodiček. Následoval lampiónový průvod vesnicí. Po jeho skončení fascinoval
děti místní modelář Tomáš Flandera na rozlehlé
louce vypouštěním světelných modelů letadel, které
se někteří dovádivci snažili marně chytit do rukou.
Vyvrcholením zábavného dne byla stezka
odvahy, na kterou vyrazilo dvacet „lovců bobříka
odvahy“. „Prostředí bylo samo o sobě stísňující.
Chlapi z obce se navíc při této příležitosti přeorientovali na strašidla, kdy šustili křovím nebo
vybafli na aktéry nočního dobrodružství. Mládež
to ale přestála na jedničku s hvězdičkou,“ nešetří
chválou na adresu absolventů stezky odvahy Hana
Míková. Jedenáct dětských hrdinů pak s dozorem
přespalo na sále obecního domu. Pro zklidnění
bušících srdíček shlédli ještě před ulehnutím jednu
pohádku. Poslední opozdilec zavřel oči v jednu
hodinu po půlnoci. Ráno nocležníkům připravila
milá a usměvavá paní hostinská vydatnou snídani.
Uplynul týden a děti z Mačkova opět slavily.
V sobotu 3. června si třicet kluků a holek vychutnalo
jízdu na koních a plavání v bazénu, což je součást
vybavení místního klientského domova „Petra“.
Všechno by bylo bývalo úžasné, kdyby…. „Zaměstnanec, který vodil koně s dětmi, se choval poměrně
nepříjemně až hrubě. Pokazil tím řadě oslavenců
jinak hezky strávené dopoledne,“ okomentovala nevesele stinnou stránku programu starostka Mačkova.
Zlatým hřebem svátečních chvilek uvnitř obce
se stala diskotéka na obecním sále, kterou doprovázely žertovné soutěže- stříhání bonbónů poslepu
aj. „Nechyběla ani bohatá tombola a další promítání
pohádek. Moc mně potěšilo, že sál doslova praskal
ve švech,“ raduje se i dnes Hana Míková.
Rozdávat radost dětem je základním kamenem
vypěstování nové generace čestných a laskavých
lidí. V Mačkově jsou si toho dobře vědomi a v tomhle směru skutečně „jedou ve velkém“.
Vladimír Šavrda
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Vážení čtenáři,

v našem předposledním díle o příspěvkové organizaci - domov pro
seniory mi dovolte představit zdravotně-ošetřovatelský úsek domova pro seniory.
V péči o seniory je velmi důležité mít
na paměti, že stáří přináší mnoho zdravotních
komplikací. Postupně člověku ubývají tělesné
i duševní síly, dochází ke zhoršování kognitivních funkcí, tzn. zhoršení paměti, objevují
se poruchy řeči i porozumění mluvenému
slovu. Následkem těchto změn se zhoršuje
provádění denních činností, jako je osobní
hygiena, udržení vyvážené stravy, oblékání
a další. A právě tyto činnosti, které jsou pro
zdravého člověka samozřejmostí, pomáhá
uživatelům domova provádět personál zdravotně-ošetřovatelského úseku.
Našim uživatelům je poskytována komplexní ošetřovatelská péče metodou ošetřovatelského procesu 24 hodin denně. Tato péče
je postavena na základě holistického přístupu
a v souladu s etickým kodexem ošetřujících.
Je přísně individuální, založena na aktivním
vyhledávání a uspokojování potřeb uživatele
ve vztahu k jeho zdraví a k uchování soběstačnosti, tedy zcela v souladu s Koncepcí
ošetřovatelství ČR. Kvalita ošetřovatelské
péče je garantována ošetřovatelskými standardy, které nyní průběžně aktualizujeme
dle nejnovějších poznatků. Pravidelně
vyhodnocujeme indikátory kvality ošetřovatelské péče (pády, dekubity a stav výživy)
a porovnáváme je s národními referenčními
ukazateli. Zdravotní péče je poskytována
na základě indikace praktického lékaře všeobecnými sestrami a je velmi úzce propojena
se sociální péčí, poskytovanou pracovníky
v sociálních službách. Součástí celodenní
péče je podpora v aktivitách denního života,
podpora v soběstačnosti a aktivitě pomocí
jednotlivých terapeutických metod. Důležité
je soustavné hodnocení aktuálního stavu
klienta, sestavení individuálního plánu péče
a naplňování denních potřeb. Náš nelékařský
zdravotnický personál je profesně i odborně
vysoce erudovaný, což je zajištěno metodou
kontinuálního vzdělávání ve formě interních
a externích školení a seminářů. Od ledna 2017
jsme rozdělili zdravotně-ošetřovatelský úsek
na 2 samostatné stanice. Celý tým tvoří 32 pracovníků pod přímým vedením vedoucí sestry.
Z tohoto počtu je 22 pracovníků v sociálních
službách, 8 sester a 2 fyzioterapeuti. Na každé
stanici působí metodik ošetřovatelské péče,
který nejenže zajišťuje péči uživatelům, ale
navíc dohlíží na to, aby péče ze strany ostatních pracovníků byla na odpovídající úrovni.
Dále zajišťuje materiálové vybavení a provádí
kontrolní činnost. Pracovnice v sociálních
službách zajišťují základní péči uživatelům
dle jejich potřeb. 2 fyzioterapeuti, kteří jsou
součástí našeho týmu, provádějí rehabilitační
úkony dle ordinace lékaře (praktik, neurolog,
ortoped). Jedná se především o individuální
Léčebně tělesnou výchovu (nácvik chůze,
LTV na lůžku, LTV po úrazech končetin).
Dále aplikují procedury z fyzikální terapie vodoléčba, elektroléčba, magnetoterapie, laser
apod. Domov disponuje závěsným stropním
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systémem, který je využíván u uživatelů,
kteří již nejsou schopni chůze s kompenzační
pomůckou. Novinkou v oblasti péče o naše
uživatele a zejména v prevenci pádů, je zakoupení interaktivní pomůcky Homebalance. Je
využívána u uživatelů s poruchou rovnováhy
různého původu. Nácvik rovnováhy probíhá
formou hry. Uživatel stojící na stabilometrické
plošině má za úkol měnit pozici zobrazeného
objektu změnami polohy svého těžiště. Úlohy
jsou kombinovány s tréninkem kognitivních
funkcí. Scény s audiovizuální zpětnou vazbou
je možné ovládat také bez využití plošiny
náklonem tabletu a pohyby horních končetin.
Terapie s využitím systému Homebalance má
příznivý efekt zejména na stabilitu, koordinaci pohybů, prostorovou orientaci, délku
reakční doby, paměť, pozornost, motivaci
k pravidelnému cvičení a psychickou pohodu
uživatele. Homebalance poskytuje možnost
efektivnějšího tréninku v domácím prostředí,
monitoringu a automatického vyhodnocení
průběhu cvičení. Systém umožňuje rychlou
objektivní diagnostiku poruch rovnováhy.
Výsledky a grafy jsou ukládány do přehledného archivu pro zpětné vyhodnocení. Naše
služba je zařazena do studie efektu tréninku
rovnováhy systémem Homebalance. Naší
snahou je udržet klienty, co možná nejdéle
samostatné a chodící.
Do ošetřovatelské péče zahrnujeme
moderní pedagogicko-ošetřovatelský koncept Bazální stimulace, který podporuje
komunikaci, vnímání a pohybové schopnosti
člověka. Zvyšuje kvalitu života a bezpečnost
poskytované péče. Má široké spektrum využití. V našem domově je vhodný zejména
u lidí s demencí, po mozkových mrtvicích
atd. Je využitelný na tišení bolesti, celkové
zklidnění uživatele a zajištění pocitu jistoty.
Naši pracovníci absolvovali základní kurz,
někteří i nástavbový a v rámci domova nad
aplikací Bazální stimulace uživatelům drží
odborný dohled fyzioterapeuti. Při nástupu
nového uživatele vyplní s rodinou a s uživatelem biografickou anamnézu, kde získáváme
informace o tom co měl/neměl uživatel rád/
nerad. Následně se sestaví individuální plán
dle 10-ti centrálních evropských cílů respektujících všechny potřeby člověka, který se
pravidelně vyhodnocuje. Velmi důležitá je pro
nás vždy spolupráce s rodinou. S Bazální stimulací máme pozitivní výsledky a usilujeme
i o získání certifikátu: ,,Pracoviště, pracující
s konceptem Bazální stimulace“.
Lékařskou péči našim uživatelům zajišťuje praktický lékař každou středu v odpoledních hodinách. Pokud uživatel nechce
přeregistrovat k našemu lékaři, respektujeme
jeho přání, a veškerá lékařská péče je následně zajišťována jeho lékařem. Ze specialistů
do domova pravidelně dochází ortoped,
psychiatr, diabetolog a neurolog. Spolupracujeme i s lékařem z nutriční ambulance, se
kterým konzultujeme nechtěné úbytky váhy
uživatelů a zajišťujeme jim výživové doplňky.
K ostatním specialistům zajišťujeme dopravu
s doprovodem. Jako doprovod jezdí většinou
pracovníci v sociálních službách, ale je samozřejmě možné, aby uživatele doprovázela
rodina.
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V péči o uživatele je pro nás na prvním
místě vždy jejich spokojenost. V našem domově dbáme na to, aby péče pro ně byla vždy
přínosem. Neopomíjíme ani důležité aspekty,
kterými je empatie, laskavý přístup a jednání
na vysoce osobní úrovni.
V případě dotazů k péči o Vaše blízké mě
neváhejte kontaktovat.
Bc. Tvrdá Markéta, email: vrchnisestra@
domovblatna.cz
Mgr. Lenka Fousová (tel. 608 609 018),
Mgr. Anna Baťková (tel. 774 479 525).

V příštím čísle: Odborná recenze knihy Blatná –
Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kurz kreslení pro začátečníky
- Kreslení pravou mozkovou
hemisférou
Písek 05. - 06.08. 2017

Víkendový kurz kreslení je vhodný i pro
naprosté začátečníky. Během tohoto kurzu se
naučíte ovládat techniku kreslení, zjistíte, jak
hezky a snadno nakreslit portrét, jak stínovat
objekty tak, aby vypadaly realisticky a hlavně
Vás naučíme, jak se na objekty správně dívat
a následně to, co vidíte přenést na papír.
Na konci kurzu budete mít před sebou krásný
portrét nakreslený podle vybrané předlohy.

Informace o dalších termínech a místech
kurzu naleznete na www.ateliermozaika.cz.
Svá místa rezervujte prostřednictvím emailu
info@ateliermozaika.cz
Pokud při rezervaci udáte kód
2017KRBLATNA, dostanete slevu 500,- Kč
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LOUČÍME SE S PŘEDŠKOLÁKY ANEB ČAS PLYNE JAKO VODA
Rok se sešel s rokem a další šikovné
předškoláčky pošleme v září do školy. Děti,
které přišly mezi nás jako malí tříleťáčci,
prošly obdobím adaptace na nové prostředí,
na nový režim, na nové tváře, na paní učitelky,
na nové kamarády. Naučily se být dobrými
kamarády, spolupracovat s vrstevníky, umět
vyslechnout ostatní, společně prožily nespočet
zážitků, získaly plno vědomostí, potřebných
právě pro vstup do základní školy. Prožili
jsme s vašimi dětmi opravdu kousek života,
hráli jsme si, naslouchali a snažili se pochopit
jeden druhého…jednoduše řečeno…zvykli
jsme si na sebe!
Pokud se vcítíme do dušiček tříletých dětí,
které poprvé nastupují do mateřské školy, musíme popravdě uznat… nemají to lehké ☺…
zpověď malého/velkého/ předškoláka aneb
Jak jsem prožil život v mateřské škole ☺

„Tak a je to tady! Už jsou mi tři roky
a moji rodiče přemýšlí o tom, že mě umístí
do jakéhosi kolektivu dětí-do mateřské školky. Ale myslím, že se mi ještě moc nechce
opustit máminu sukni, tátovu dílnu a vůbec
- ten skvělý rodinný servis, který mám. Budu
muset zřejmě i trochu poslouchat. A bavit
se s někým, koho neznám? To nechci! Ale
jsem poslušný a poprvé vcházím do dveří
mateřské školy.
…člověk jako já ještě neumí moc číst
a psát, proto má v šatně své místo Zajíc obrázek nákladního auta a Pivoňková tam má
namalovaný kočárek. Zatímco obrázek pivoňky má Nováková a zajíčka dostala Valentová.
Paní ředitelka má vše dobře promyšleno, aby

byl ve všem pořádek. Nakonec se mně tento
systém líbí a zvykám si okamžitě.

Světe, div se … je to tady príma. Paní učitelky jsou usměvavé, hodné a děti v prvních
dnech bázlivé jako já. Slyším plno smíchu,
křiku i pláče… nevadí, alespoň mám co
pozorovat.
Kamarádů mám hned první den plnou
třídu. Hrajeme si, povídáme, kreslíme, soutěžíme, cvičíme, zpíváme, tancujeme a každý den chodíme na procházky. Jsem spíše“
lenochod“, ale maminka i paní učitelka říkají,
že pohyb je zdravý, tak jim zkouším věřit
a vyrážím s ostatními. A ještě něco, máme
šikovné paní kuchařky…moc mi tady chutná.
…nějak rychle to uteklo! Je mně líto, že
se musím se školkou rozloučit, ale do školy
už se těším! Děkuji všem p. učitelkám za jejich péči, pozornost, úsměvy a za všechny
potřebné vědomosti, které se budou v životě
jistě hodit. Chodím sem už čtvrtý rok a myslím, že jsem se ve školce mnohému naučil!
Jsem dobrým kamarádem, umím vyslechnout
ostatní, domluvím se, nehádám se, umím
pomoci, pozdravím i poděkuji, mám plno

Cestování časem jedné noci v muzeu (pokr. ze str. 1)
Následně už mohli všichni návštěvníci
dovnitř, aby nasedli na stroj času a nalezli
správnou kombinaci pro napravení dějin.
Úspěšní cestovatelé si mohli pochutnat

Voják předvádí výstřel z muškety.

na sladké odměně. To ovšem nebylo vše, co
si muzeum připravilo. Paní Lucie Seifertová,
autorka leporela Dějiny udatného českého
národa, předváděla v knihovně návštěvníkům,
jak vytvářet leporelo a svazovat dějiny do papírové formy. Někteří si zde mohli její knížky
i zakoupit a nechat podepsat od samotné
autorky. V průběhu akce se ještě několikrát
předvedli vojáci, jak obtížné bylo vystřelit
z muškety.
Nakonec byli vylosování dva úspěšní
cestovatelé časem, kteří si mohou své ceny vy-

vědomostí, které budu potřebovat v první
třídě základní školy…myslím, že souhlasím
s Robertem ☺…
…„VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘEBUJU ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLCE.“ ☺ /Robert Fulghum/
Dne 13. 6. 2017 se od 15.00 hodin konalo
na školní zahradě slavnostní rozloučení s našimi předškoláky. Pozvání přijala p. Ing. Eva
Linhartová (Odbor finanční a školství-záležitosti školství). Všichni malí předškoláci se
představili, zazpívali, zarecitovali a splnili
přísahu předškoláka. Dostaly upomínkové
předměty, dárky a květiny. Na školní zahradě

byly pro děti připraveny soutěže a sportovní
disciplíny. Na závěr jsme si společně s rodiči
a dětmi opekli buřty a popovídali.
Děkujeme všem za účast a za velmi pěkně
strávené odpoledne!
Předškolákům přejeme úspěšný vstup
do první třídy základní školy. Všem dětem
i rodičům bezstarostné prožití letních prázdnin a dovolených. Hodně sluníčka, radosti
a společně strávených chvil s Vašimi dětmi.
V září se těšíme nashledanou! ☺
Mateřská škola, Šilhova Blatná - H. P.

zvednout na recepci
Městského muzea
Blatná. Šťastnými
výherci jsou Matěj
Machek z Mračova
13 a Lucie Vlková
z Průchovy ulice
500 v Blatné. Všem
gratulujeme a budeme se na vás těšit
i další rok.
Petr Chlebec Městské
muzeum
Workshop Lucie SeifertoBlatná
vé v knihovně.
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ZUŠ Open 2017

Náměstí J. A. Komenského v Blatné ožilo
30. května 2017 celostátním happeningem základních uměleckých škol

„Základní umělecké školy tvoří kořeny
naší kulturnosti – lásku k umění. Ve světovém
měřítku jsou zcela unikátním vzdělávacím
systémem, který je třeba hýčkat, rozvíjet
a podporovat“. Takto se vyjádřila světová
operní pěvkyně a zakladatelka nadačního
fondu, který projekt ZUŠ Open vytvořil,
Magdaléna Kožená.
Co je vlastně ZUŠ Open?
Je to forma prezentace základních uměleckých škol na veřejnosti. V letošním roce
se konala poprvé a zúčastnilo se jí téměř 400
škol. Tímto byl vytvořen prostor pro žáky,
pedagogy, rodiče a veřejnost, kteří mají zájem o umění a kultivaci nejmladší generace.
Cílem akce ZUŠ Open bylo zviditelnění práce
a aktivit ZUŠ v rámci veřejných vystoupení,
která se konala po celé republice v jeden den
30. května a provázela je celorepubliková
mediální kampaň. Jednalo se o zapojení
do spolupráce co nejvíce uměleckých škol, se
snahou podpořit jejich vzájemnou komunikaci
v rámci regionu a zároveň posílit význam
základních uměleckých škol v povědomí
veřejnosti.
ZUŠ v Blatné se představila v tomto projektu velmi bohatým hudebním a tanečním
vystoupením většiny žáků navštěvujících
školu se současným zapojením výtvarného
oboru. Blatenská forma ZUŠ Open byla pojata
jako Závěrečný koncert školy, zahájila ho paní
starostka Bc. Kateřina Malečková a ředitel
školy Martin Škanta, který vysvětlil význam
akce a seznámil přítomné s programem. Paní
starostka se ve svém projevu zaměřila především na význam volnočasového vzdělávání
dětí, přínos a obětavost pedagogů zušek a šikovnost jejich žáků, kterou dokazují svými
výsledky a prezentací svého umění na veřejnosti. Během této nové kulturní akce, která
trvala od 15:00 do 19:30 hodin, se zde střídaly
hudební soubory, jednotlivci a žáci tanečního
oboru, vystoupilo celkem devět hudebních
souborů a sedm skupin žáků tanečního oboru
pod vedením p. uč. Veroniky Loukotové.
Hudební obor reprezentovali Blatenští
dudáci, které vede Martin Škanta s Michaelou
Dlouhou, zahráli na úvod i na závěr programu
lidové písně z našeho regionu. V úvodu se také
představil soubor bicích nástrojů pod vedením
Zdeňka Koubka. Dále jsme slyšeli flétnové
soubory pana učitele Václava Holuba, které
předvedly tradičně pestrou prezentaci skladeb
flétnového repertoáru z různých období i oblastí. Tradiční soubor Alban Eiler pod vedením
M. Škanty zahrál úpravy písní z britských
ostrovů. Méně známý školní soubor The Pil-
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grim pod vedením K. Viktorové hrající žánr
World Music, pak prezentoval písně z různých
oblastí světa. Ukázku středověké hudby obstarala se svými žáky mladá talentovaná paní
učitelka Markéta Slavíková. Dále se představil
úspěšný soubor H Band pod vedením učitelů
Romana Kopřivy a Tomáše Nárovce a v moderním rytmu také Harryho ledvina, kterou
řídí Jiří Výborný a Michaela Dlouhá.
Součástí této kulturní akce bylo také
předávání cen regionální dětské výtvarné
výstavy Příroda Blatenska. Jednalo se již o 14.
ročník této soutěže, kterou pořádá Svazek
obcí Blatenska a organizují ho především paní
Ing. RadkaVokrojová a Bohumila Hoštičková.
Součástí bylo i promítání obrázků oceněných prací z předchozích ročníků a malá
tvůrčí dílna výtvarného oboru ZUŠ, kterou
organizovala paní učitelka Eva Ďurčová.
Poděkování za organizaci ZUŠ Open
a finanční příspěvky patří Městu Blatná,
Technickým službám města, Svazku obcí
Blatenska s předsedkyní Danou Vohryzkovou,
obcím našeho regionu, které finančně na akci
přispěly, Spolku rodičů při ZUŠ Blatná s jeho
předsedou Radkem Šimsou, firmě Miger pana
Gerarda Bollena za dar koberců na taneční
vystoupení a obci Bezdědovice, především
pak panu starostovi Jiřímu Bláhovi, za zapůjčení stanů.
Vystoupení proběhlo za velmi pěkného
slunečného počasí, které bylo pro účinkující
i posluchače trochu náročné, avšak všechny žáky je třeba pochválit za velmi pěkné
výkony. O kvalitní občerstvení se postarala
firma pana Herberta Zelenky a Milana Palečka, která všem zúčastněným nabídla velmi
kvalitní občerstvení, mj. od firem Marlenka
a Moštěnické sirupy, které zastupuje.
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Blatenští dudáci reprezentovali náš region,
uvidíte je i v ČT
ZUŠ Open nebyla jediná kulturní akce,
které se naši žáci během jara zúčastnili. Blatenští dudáci si zahráli v prostorách Senátu,
ve Valdštejnských zahradách, u příležitosti
folklorního festivalu „Krojované slavnosti“.
Tyto netradiční slavnosti nabídly posluchačům

celkem šest vystoupení folklórních souborů
z celé České republiky. Jedním z nich byla
i naše dudácká muzika, přičemž vystoupení
mladých muzikantů z Blatné na této akci zprostředkoval senátor Karel Kratochvíle, který
byl akci osobně přítomen. Mezi účinkujícími
se letos objevil také jeden pěvecký soubor ze
zahraničí, a to soubor Lužických Srbů Chór

Lipa. V rámci doprovodného programu se
mohli návštěvníci těšit na ukázky výroby skla
a sami si mohli jeho foukání vyzkoušet. Akce
se konala pod záštitou Stálé komise Senátu pro
rozvoj venkova, jejíž je senátor dvanáctého
volebního obvodu Karel Kratochvíle členem.
Krojované slavnosti byly zahájeny v 10 hodin
dopoledne a zakončeny v 18 hodin.
Před vystoupením předcházela prohlídka
Valdštejnského paláce s výkladem. Naši
mladí muzikanti získali velký obdiv po předvedeném hodinovém programu od našich
i zahraničních hostů. Poděkování patří všem
účinkujícím za reprezentaci našeho regionu,
školy a města Blatná. Tohoto vystoupení se
zúčastnila i první blatenská dudačka Jana
Janovská, která toto vystoupení s panem senátorem Kratochvíle domluvila a s dudáckou
muzikou si opět zahrála i zazpívala.
Dále stojí za zmínku akce, která byla pro
žáky dudácké muziky velmi atraktivní, bylo
to natáčení pořadu „Putování za muzikou
po krajích“ Českou televizí Praha, který
uvádí známý folklorista Jožka Šmukař a bude
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vysílán ČT 2 na podzim. Natáčení se odehrálo v historickém areálu
v Chodové Plané 11. května a po šestihodinovém vyčerpávajícím
maratónu natáčení bez jediné přestávky, se snad vše zdařilo. Tým
České televize nešetřil chválou na kvalitu muziky, kterou předváděli
nejen naši mladí muzikanti, ale i starší sestava Blatenských dudáků,
která je složená z bývalých členů této dětské formace a byla hlavním
protagonistou tohoto pořadu.
H Band ZUŠ Blatná v republice bronzový
V rámci programu ZUŠ Open připomněl ředitel školy Martin
Škanta velký úspěch souboru H Band v Krajském kole soutěže ZUŠ
ve Vimperku, kde získal po velmi kvalitním výkonu 1. místo s postupem do ústředního kola. V sobotu 10. června v Litvínově již proběhlo
i ústřední kolo soutěže ZUŠ, pořádané MŠMT, kterého se zúčastnilo
49 souborů rozdělených do několika kategorií a sjelo se zde na 1300
mladých muzikantů z celé republiky. Ve velké konkurenci orchestrů se
naši žáci umístili ve své kategorii v bronzovém pásmu, což lze považovat za velký úspěch. Patří zde poděkování všem žákům a vedoucím
souboru Romanu Kopřivovi a Tomáši Nárovcovi.

Personální změna v blatenské
farnosti
S účinností od 1. července byl jmenován
administrátorem Římskokatolické farnosti Blatná
(a také farností Černívsko, Kadov, Sedlice a Záboří) R. D. JCLic. Mgr. Rudolf Hušek. Nový
správce se narodil 2. 2. 1974, vloni přijal kněžské
Rudolf Husek.

svěcení a současně je farním vikářem v Záhoří
a přilehlých farnostech.

Jeho výpomocným duchovním bude R.
D. Karel Vrba, rodák z Čečelovic, dosud
administrátor stejných farností. Dosavadní správce R. D. ThLic. Marcin Piasecki
končí působení v České republice, které
bylo možné na základě pětileté smlouvy
mezi diecézí českobudějovickou a jeho domovskou arcidiecézí katovickou v Polsku.

Karel Vrba.
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BÝVALÍ STUDENTI SOŠ BLATNÁ
VZPOMÍNAJÍ
Dnes vzpomíná Lenka Burdová (dříve Veselá)
1. Lenko, jaký obor jste na naší škole studovala
a v kterém roce jste maturovala? Jaká je Vaše studijní
a pracovní historie, co je náplní Vaší práce?
Vystudovala jsem obor Ekonomika zemědělství
a výživy a maturovala v roce 2004. Poté jsem studovala
Vysokou školu obchodní v Praze a pracovala na různých pozicích. V současné době pracuji v digitálním
marketingu.
2. Které předměty jste měla ve škole ráda, případně
které Vás ovlivnily při výběru povolání?
Nejraději jsem měla angličtinu, kterou jsem pak mnoho let vyučovala a dodnes mě živí. Skvělá byla také literatura, právo a marketing.
Také ráda vzpomínám na živočišnou výrobu a dodnes nevím, jestli má
kráva hrbol kyčelní nebo to byly hrbolky čelní? Naše škola má skvělé
vyučující, určitě mi pomohli v mnoha ohledech.
3. Poraďte prosím našim stávajícím studentům, na co by se měli
zaměřit, aby byli konkurenceschopní mezi ostatními absolventy.
Pokud mám mluvit za sebe, tak největší uplatnění nyní nalézám
v oblasti sociálních médií. Trh ještě není plně nasycen kvalitními specialisty, a stále je po nich poptávka. Otázkou je, jak to bude v budoucnu,
protože nic netrvá věčně. Určitě bych se zaměřila na jednu konkrétní
oblast, kterou bych rozvíjela.
4. Splnila naše škola Vaše očekávání? Je něco, co byste změnila,
případně něco, co zvlášť oceňujete?
Škola očekávání splnila. Dala mi nejen vědomosti, ale hlavně jsem
zažila spoustu zábavy. Oceňuji snahu vyučujících pouštět se do debat se
studenty a nevést jen monology. Změnila bych ústní maturitu a rozdělila
ji do více dnů – myslím si, že zkoušení několika předmětů v jeden den
vede ke zbytečnému stresu a učení se všeho najednou zase k rychlému
zapomenutí. Možná by maturita měla být pojata zábavnější formou ☺.
5. Na co ráda vzpomínáte?
Na své milé spolužáky a učitele, chmelové týdny a meruňkovou
přesnídávku s rohlíkem v pátek k obědu.
6. Jaké země jste služebně navštívila?
Anglii, Skotsko, Thajsko, Slovensko a Německo.
7. My studenty učíme, že úspěch není tak zcela měřitelný. Pro každého
může znamenat něco jiného. Co vy považujete za osobní úspěch?
Za velký osobní úspěch považuji stvoření svého syna. S tím mi ale
škola nijak nepomohla ☺.
8. Co byste popřála svým bývalým učitelům a našim žákům?
Žákům přeji, aby se z nich nestaly ovce, a učitelům, aby se pro
žáky stali inspirací.
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JIHOČESKÝ ÉTER ožije
novým VKV RÁDIEM
BLATNÁ 89,7 MHZ
Město Blatná bude mít svoje
informační rádio

BLATNÁ (10.6.2017.) – V jihočeském městečku Blatná vznikne nová česká
rozhlasová stanice, šířící program pomocí
VKV vysílače. Stanice s názvem RÁDIO
BLATNÁ, dosud vysílající pomocí sítě
internet rozšíří svůj program a vstoupí
na vlny jihočeského éteru a stane se nejen
informačním kanálem pro oblast blatenska.
V úterý 6.6. 2017 na 10. zasedání
RRTV byla udělena Josefu Týcovi, IČ:
03299805, podle § 18 zákona č. 231/2001
Sb. licence k provozování rozhlasového
vysílání prostřednictvím vysílačů se
souborem technických parametrů Blatná
89,7 MHz / 100 W, souřadnice WGS 84:
13 53 06 / 49 25 44, pro program RÁDIO
BLATNÁ na dobu 8 let.
RÁDIO BLATNÁ není stavěno jako
klasické komerční rádio, za účelem výdělku, RÁDIO BLATNÁ je stavěno jako nízkonákladové, nemá ani v plánu konkurovat
ostatním rozhlasovým stanicím v dané
oblasti, ale stát se součástí informování
obyvatelstva blatenska i při mimořádných
událostech, jako byly např. povodně v roce
2002, které blatensko výrazně zasáhly.
Program bude vysílán v rozsahu 24
hodin denně, 7 dní v týdnu. Programová
charakteristika – hudebně informační mix
s akcentem na region blatenska. Hlavní
náplní rádia je přínos informací zaměřený
na blatensko,dále vysílání informací z MÚ,
tudíž nebudou tak ve vysílání chybět informace typu: přerušení dodávek energií,
kulturní akce, informace z radnice apod.
ve zprávách se objeví informace o dění
v regionu – zprávy od policie ČR, HSZ
pro blatensko, sportovní výsledky místních sportovních oddílů, včetně místních
sportovních týmů. Zprávy budou doplněny
o předpověď počasí zpracovávanou přímo
pro daný region místním meterologem.
Ve vysílání se objeví i žákovský parlament
základní školy T.G.M. .
V hudebním složení dostanou příležitost místní umělci a skupiny pro prezentaci
své tvorby.
Studio je umístěno v historickém
objektu původní staré roubené chaloupky
v centru města Blatná, ( která se možná
brzy stane kulturní památkou ), na adrese:
Palackého 27.
Více informací o RÁDIU BLATNÁ
je možné získat na webových stránkách
www.radioblatna.cz .
Kontaktní osoba:
Josef Týc - 776 349 732
radioblatna@blatna.cz
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Letní klavírní kurzy v Blatné
Na začátku července budou opět v Blatné probíhat již
tradiční letní klavírní kurzy. Ptám se hlavní organizátorky
a “duše” celé akce, paní profesorky Jany Korbelové, na co
se letos můžeme těšit:
Blíží se začátek prázdnin a v Blatné očekáváme příjemné tóny klavírů z oken ZUŠ i zámku a, doufáme, že se
můžeme těšit i na oblíbené koncerty. Kdy to všechno
“vypukne”?
Klavírní kurzy a koncerty se letos opět uskuteční
v Blatné, a to od 2. - 14. července.
31. ročník Jihočeských klavírních kurzů je věnován
vynikající pedagožce prof.Zdeně Janžurové, která kurzy
založila a mnoho let vedla. Švagrová paní profesorky,
významná česká herečka Iva Janžurová, zaštítila kurzy svým patronstvím a této kulturní události se take zúčastní.
Přijedete, doufám, v tradiční oblíbené sestavě?
Lektory kurzů budou mladí kolegové, vynikající klavíristé a pedagogové, Veronika Ptáčková
a Pavel Voráček. Pan prof. M. Ballý se letos omluvil, ale také doporučil výše uvedené vyučující.
Elitní pianista M. Sekera bude vést semináře a můžeme se těšit na jeho klavírní recitál
na zámku v sobotu 8.7. v 19,30 hod. Hostem večera bude paní Iva Janžurová a řada významných osobností.
Přinesou letošní kurzy něco nového?
Z koncertů bych ráda doporučila ve středu 5.7. v 19.30 hod. na zámku beethovenský večer
klavíristy Pavla Voráčka, v sobotu 8.7. v 19.30 hod. Gala koncert M.Sekery, ve čtvrtek 13.7.
v 19 hod. slavnostní koncert mladých klavíristů a v pátek 14.7. v 11 hod. závěrečný koncert
a setkání všech účastníků kurzu. Koncerty se uskuteční na zámku ve Velkém sale Starého
paláce. Jen zahajovací koncert v neděli 2.7. ve 14 hod. se koná v základní umělecké škole.
Ze seminářů bude pátek 7.7. v 18 hod. věnován výročí Johannesa Brahmse.
Seminář M.Sekery bude také seznámením s hudbou tohoto významného romantického
skladatele. Zazní poté v plném provedení v sobotu večer na Gala koncertu na zámku.
V neděli 9.7.v 9 hod. M.Sekera bude v rámci interpretačního semináře spolupracovat
s některými účastníky kurzu.
Novinkou je v tomto roce hudební setkání a koncert pořádaný pro Domov seniorů.
Jedná se o komornější program tak, abychom potěšili hudebním zážitkem i obyvatele
tohoto Domova.
Uskuteční se v úterý 11.7. v 16,30 hod.
Může se do kurzu ještě nekdo přihlásit? Musí to být již aspoň trochu pokročilý klavírista?
Klavírní kurzy jsou otevřené všem věkovým kategoriím a stupňům, od začínajících až
po pokročilé a profesionální adepty klavírního umění. Budeme velmi rádi, když zejména z Blatné
a okolí nás osloví noví zájemci. Dveře jsou otevřené všem jak do výuky, tak na semináře a koncerty. Je možné se účastnit tedy i pasivní formou, tj. návštěvou a sledováním výuky a dalšího
programu. V závěru kurzu pak obdrží aktivní i pasivní účastníci certifikát o absolvování kurzu.
Veškeré informace jsou take na www. klavirni-kurzy.cz
Srdečně zveme k návštěvě.
Kdo všechno s Vámi v Blatné spolupracuje?
V Blatné je organizátorem kurzu Centrum kultury a vzdělávání, kde spolu s ředitelem
E. Oberfalcerem je výborný tým nadšených, mladých lidí. Důležité zázemí poskytuje v místě
ZUŠ vedená ředitelem M.Škantou a díky velkorysé a štědré pomoci paní baronky zámku Blatná
Jany Hildprandt Germenis mohou se koncerty a veškeré slavnostní dění uskutečnit na zámku.
Vážíme si i celkové atmosféry a zájmu jak vedení města Blatná, tak všech obyvatel, kteří nám
své sympatie dávají znát. Není tedy náhodou, že patronkou kurzů je take starostka Blatné paní
K. Malečková a baronka zámku Blatná paní J. Hilprandt Germenis.
Těšíte se i Vy do Blatné?
Osobně se do Blatné těším velmi. Blatná je malebné město s kulturní tradicí, neopakovatelnou atmosférou, překrásným zámkem, parkem a okolím.
Zajímají mne vždy noví účastníci kurzu, velmi sleduji opakovaně se po řadu let vracející
mladé klavíristy, těší mne zájem a setkání s jejich pedagogy a návštěvnost celé odborné a rodičovské veřejnosti.					
Ptala se B. Malinová
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Výstavní léto

Léto začíná, ale pokud se výstav týče,
Blatná rozhodně nebude trpět okurkovou
sezónou. Výstav pro vás máme nachystaných
hned několik.
Z rozpálených ulic se můžete přijít
zchladit do kobek Městského muzea v úterý
4. července, kdy podzemím bude od 17.
hodiny znít italsko-české duo Oswaldovi.
Tímto malým koncertem otevřeme v kobkách
výstavu „Křížová
chodba XV“. Pod
tajemným názvem
se schovává volné
sdružení výtvarníků,
jejichž první společné výstavy se konaly
v křížové chodbě bývaléhoPiaristického
kláštera v Českých
Budějovicích, a to
dalo celé skupině
Křížová chodba XVnázev. Sdružení se
Dana Ledl.
zformovalo v roce
2004, kdy se několik talentovaných studentů
katedry výtvarné výchovy Jihočeské univerzity rozhodlo každoročně prezentovat svoji
tvorbu veřejnosti. Na jejich patnácté výstavě
v blatenských kobkách můžete vidět různorodou tvorbu deseti členů. Těšit se můžete
na malbu, kresbu, grafiku i prostorovu tvorbu.
Svaz tělesně postižených v ČR z.s. ,
místní organizace Blatná

Výlet na Šumavu
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Tradiční sestavu „Křížové chodby“ letos doplní i volyňský rodák, akademický malíř Roman
Kubička, pod jehož pedagogickým vedením
prošla většina vystavujících.
Hned následující týden ve středu 12. července vás zveme na další vernisáž výstavy.
V kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Blatné a v kapli
sv. Michala budou
vystaveny snové fotomontáže
Daniela Reynka
(1928 – 2014).
Tento fotograf byl
Daniel Reynek.
synem francouzské básnířky Suzanne Renaud a slavného
českého básníka a grafika Bohuslava Reynka,
jehož dílo je protknuté křesťanskými motivy.
Daniel Reynek pomáhal otci tisknout grafiky
a také spolu experimentovali s upravovanými skleněnými negativy. Fotografovat
začal ve 40. letech 20. století a dnes je znám
především pro svoje barevné fotomontáže,
které vytvářel skládáním dvou snímků přes
sebe. Na fotografiích zachycoval především
okolí svého bydliště v Petrkově na Vysočině.
Snímky krajiny kombinoval s detaily stromů,
květin a jinými drobnými předměty. Výsledkem jsou snové obrazy na hranici abstrakce,
které návštěvníka kostela osloví svojí nezaměnitelnou poetikou.

V posledním týdnu měsíce července
uměním ožije také sýpka. Malého letního
dřevosochařského sympozia se zde bude
účastnit několik sochařů, kteří budou v průběhu sedmi dní tvořit svá díla inspirovaná místní
krajinou a jejími příběhy. Až budete mít cestu
kolem sýpky, stavte se a můžete s některým
z tvůrců o jeho uměleckých záměrech pohovořit. Na výsledky jejich celotýdenní práce se
přijďte podívat v neděli 30.7. v 17.00 hodin,
kdy proběhne malá vernisáž.
Další výstava bude také pod širým nebem,
a to po celý srpen na nábřeží u zámku v ulici
Na Příkopech. Tentokrát si kolemjdoucí
na naší venkovní galerii připomenou příběh
Jana Palacha. Chystáme také vzpomínkový
večer, o jehož průběhu se dozvíte v srpnovém
kulturním kalendáři.
Posledním tipem je už probíhající výstava
obřího leporela Lucie Seifertové Dějiny udatného českého národa v Městském muzeu,
kam můžete zavítat až do konce srpna. Pro
zvídavé návštěvníky i pro dětské kolektivy
z letních táborů je zde přichystáno několik
kvízů. Na recepci také můžete za zvýhodněnou cenu zakoupit knihy od autorky tohoto
slavného leporela.
Přejeme Vám pěkné výstavní léto a budeme se těšit, že se s vámi potkáme na některé
z našich akcí!
Pavlína Eisenhamerová
Městské muzeum Blatná

svahu trasu nad plavebním tunelem, dlouhém
419 m od portálu nad osadou až k druhému
portálu postaveném v letech 1821-1823. Je
jednou z nejdochovanějších technických
památek Šumavy.

podél pravého břehu a po 1,5 hodině jsme
přistáli v Lipně nad Vltavou, kam pro nás
přejel autobus.
Posledním místem výletu byl Vyšší Brod
s návštěvou vyšebrodského kláštera cisterciáků, duchovního centra celého domina
nejvýznamnějšího panského rodu v Čechách,
Rožmberků.
V rámci prohlídky s průvodcem jsme si
prohlédli gotický chrám Nanebevzetí Panny
Marie, kde jsou uloženy ostatky 38 Rožmberků, klášter, kde dnes žije 5 mnichů, cisterciáků, velký sál, knihovnu s 70000 svazky
v oborech matematiky, fyziky a medicíny,
filozofický a teologický sál a v přízemí galerii
gotických madon.

Na konci května jsme jeli na celodenní
výlet na Šumavu, odjezd z Blatné byl v ranních hodinách se zastávkou v Sedlici pro
další účastníky zájezdu. První naplánovaná
zastávka byla v osadě Jelení vrchy, která leží

na území Národního parku Šumava v údolí
Jeleního potoka. Zde jsme se zastavili hlavně
kvůli Schwarzenberskému plavebnímu kanálu, kterým se splavovalo dříví nejen do Čech,
ale i do Rakouska. Většina si prošla v lesním
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Po prohlídce přejíždíme do Frymburka
na poloostrově u Lipenského jezera, po cestě
na levém břehu nádrže jsme si prohlédli jeho
velikost, pro kterou je umělé jezero nazýváno
jihočeským mořem, jedná se o největší vodní
plochu v ČR.
Ve Frymburku máme zajištěn oběd,
po kterém se přemisťujeme do přístaviště
lodní Dopravy, odkud můžeme pozorovat
přívoz aut mezi břehy Lipenského jezera.
Po chvíli k přístavišti připlula výletní loď
a my se vydáváme na plavbu po samotném
Lipně. Pohodlná loď nám ukázala Lipno, tak
říkajíc z lodi, z vodní hladiny, byl to krásný
zážitek, provázen výkladem posádky o osudu
zaplavených osad, o historii kdysi zakázaného
území podél hranic s Rakouskem, o Lipně
samotném. Vypluli jsme z přístavu Frymburk

Při zpáteční cestě přes České Budějovice
byly slyšet v autobuse hlasy plné dojmů z návštěv všech míst, která jsme ten den navštívili
a i počasí nám ten den vyšlo vstříc, celý den
nám svítilo sluníčko, takže se nebylo na co
mračit.
Věra Čáslavská, Milan Srbský
Za výbor STP v ČR z.s., m.o. Blatná
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K ulturní
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k a l e n d á ř

Akce

5. 7. STŘEDA | 17:00 |

2. – 14. 7. | 31. ROČNÍK JIHOČESKÝCH

8. 7. SOBOTA | 19:00 |

Lektoři: Jana Korbelová, Veronika Ptáčková, Pavel Voráček
Semináře: Miroslav Sekera

2. 7. NEDĚLE | 14:00 |

ZAHAJOVACÍ KONCERT
31. ROČNÍKU JKK

Koncertní sál, ZUŠ Blatná
Koncert je určen pro účinkování všech frekventantů kurzu. Harmonogram výuky,
konzultace repertoáru, program seminářů
a přednášek.

5. 7. STŘEDA | 19:30 |

KLAVÍRNÍ RECITÁL PAVLA VORÁČKA

Starý palác, zámek Blatná
Předprodej vstupenek: infocentrum Blatná, recepce Městského muzea a na www.
ckvb.cz

7. 7. PÁTEK | 18:00 |

PŘEDNÁŠKA MIROSLAVA SEKERY:
Klavírní skladby Johannesa
Brahmse

Starý palác, zámek Blatná
Vstup volný

8. 7. SOBOTA | 19:30 |

KLAVÍRNÍ RECITÁL MIROSLAVA
SEKERY

Starý palác, zámek Blatná
Host večera: Iva Janžurová
Předprodej vstupenek: infocentrum Blatná, recepce Městského muzea a na www.
ckvb.cz

9. 7. NEDĚLE | 09:00 |

INTERPRETAČNÍ SEMINÁŘ
MIROSLAVA SEKERY
Starý palác, zámek Blatná

13. 7. ČTVRTEK | 19:00 |

SLAVNOSTNÍ KONCERT ÚČASTNÍKŮ
31. ROČNÍKU JIHOČESKÝCH
KLAVÍRNÍCH KURZŮ

Starý palác, zámek Blatná
Vstup volný

14. 7. PÁTEK | 11:00 |

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ÚČASTNÍKŮ
KURZU

Starý palác, zámek Blatná
Rozloučení, předání certifikátů a osvědčení
Vstup volný

Knihovna
Pro dospělé:

*organizátoři si vyhrazují právo na změnu informací

OD PONDĚLÍ, 26. ČERVNA OD 09:00,
BUDE ZAHÁJEN PŘEDPRODEJ NA
PODZIMNÍ SEZÓNU DIVADELNÍHO
PŘEDPLATNÉ A NA HUDEBNÍ PŘEDPLATNÉ KRUHU PŘÁTEL HUDBY.
PROGRAM BUDE ZVEŘEJNĚN VE
STEJNOU DOBU, SLEDUJTE WWW.
CKVB.CZ
KLAVÍRNÍCH KURZŮ
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KÁVA S CKV

II. patro, nám. Míru 212

7. 7. PÁTEK | 20:00 |

ABBA WORLD REVIVAL

Zimní stadion, Blatná
Dále účinkují: DJ Zemen, Prezioso Blatná,
Free Workout Písek

TURNAJ V „ČLOVĚČE, NEZLOB SE!“

Místo konání a pořadatel
Hospoda Na Vinici

16. 7. NEDĚLE | 17:00 |

HUDBA PANA KOUBKA
Místo konání a pořadatel
Hospoda Na Vinici

24. -30. 7.

SYMPOZIUM NA SÝPCE

Po celý týden se budete moci přijít podívat na sochaře, kteří budou na Sýpce tvořit díla inspirovaná duchem místa. Sochy
budou umístěné v okolí Sýpky. Slavnostní
vernisáž proběhne v neděli 30. 7. od 17:00.
Paralelně se sympoziem bude probíhat
stavba dětského vodního hřiště na Sýpce.
První kroky k realizaci vodního hřiště „blátoviště“ již probíhají. Udělejte si chvilku a
přijďte nám pomoci s budováním kreativního prostoru pro naše nejmenší. Můžete
se těšit na prostor pro vlastní kreativitu,
zkoumání, dobrou náladu a VODU!

27. 6. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |

ČTEME, PLETEME a … jdeme do cukrárny

Pro děti:

KŘÍŽOVKA PRO DĚTI

30. 6. PÁTEK | 14.00 – 16:00 |

TVŮRČÍ DÍLNIČKA PRO DĚTI:
JAK OBLÉCI KNIHU

Aby se vám knížka PŘI CESTOVÁNÍ O
PRÁZDNINÁCH neponičila, pořiďte jí slušivý kabátek. Naučíme vás, jak se takový
papírový ozdobný obal tvoří.

Komunitní centrum
27. + 29. 6 | KURZY 1. POMOCI

27. 6. ÚTERÝ | 9:30 |
KURZ 1. POMOCI PRO MAMINKY A TATÍNKY
Velká klubovna, KCAŽ
Jak správně reagovat, když se zraní vaše
dítě? Jak postupovat při popálení, při
alergické reakci nebo při zástavě dechu?
Jak správně resuscitovat? Kapacita bez
omezení, vstuné dobrovolné.

30. 7. NEDĚLE | 10:00 |

CELODENNÍ SOCHAŘSKÁ DÍLNA

Sýpka, Blatná
Celodenní sochařská dílna pro veřejnost.
Bližší informace + přihlášku získáte na
emailu eisenhamerova@ckvb.cz

Kino
23. 6. PÁTEK | 20:00 |

POBŘEŽNÍ HLÍDKA

komedie v původním znění s titulky | USA
2017 | 119min | 120 Kč

28. 6. STŘEDA | 19:00 |

TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ

Akční/dobrodružný/Sci-Fi v původním
znění s titulky | USA 2017 | 130 Kč

30. 6. PÁTEK | 19:00 |
JÁ, PADOUCH 3

Animovaný/akční/rodinný v českém znění
| USA 2017 | 96min | 130 Kč

Z DŮVODU ÚDRŽBY DIVADELNÍHO/
KINO SÁLU V ČERVENCI NEPROMÍTÁME!

29. 6. ČTVRTEK | 18:00 |
KURZ 1. POMOCI PRO VEŘEJNOST
Kavárna, KCAŽ
Nejste si jistí, zda dokážete pomoci jiným,
když to budou potřebovat? Každý z nás se
může ocitnout v situaci, kdy je potřeba poskytnout 1. pomoc.
Kurz 1. pomoci a resuscitace je určen pro širokou veřejnost. Kapacita kurzu je 25 osob.
Je nutné se nahlásit předem na tel. 603 395
160 nebo na mail: vitakova@ckvb.cz.
Účastnický poplatek: 50 Kč.
Oběma kurzy vás provede DiS. Iveta Cheníčková, zdravotní sestra s bohatými zkušenostmi z kliniky anesteziologie a resuscitace FN Motol.
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30. 6. PÁTEK | 18:00 |

KAVÁRENSKÝ KVÍZ

Kavárna, KCAŽ
Týmový vědomostní kvíz o ceny! Týmy 2-4
osoby, startovné 20,-/osoba.

27. 6. - 15. 8. | KAŽDÉ ÚTERÝ | 16:00 |
VZDĚLÁVACÍ KURZ FINANČNÍ
GRAMOTNOSTI ANEB JAK SE STÁT
BOHATÝM

Velká klubovna, KCAŽ
Zveme širokou veřejnost na nově pořádané letní kurzy finanční gramotnosti. Kurzy
jsou bezplatné. Více info na www.ckvb.cz

1. 7. SOBOTA | 9:00-14:00 |

MALOVÁNÍ V PLENÉRU S LENKOU
PÁLKOVOU

Ateliér malby trochu jinak. Přijďte si s námi
namalovat obraz v přírodě, konkrétně v
nedalekém Mračově (směr Kadov), přímo
u výtvarnice Lenky Pálkové. Malovat začínáme v 09:00 a malé občerstvení bude
zajištěno.
Zájemci se mohou hlásit na tel.: 603 395
160. Cena 150 Kč.

3. 7. PONDĚLÍ | 18:00 |
MUZIKOTERAPIE

Sýpka, Blatná (v případě nepřízně počasí
se uskuteční ve velké klubovně, KCAŽ)
18:00 – 20:00 | improvizační hra
20:00 – 21:00 | relaxace
Večerní prožitkový relaxační program má
dvě části. První část je aktivní - propojení a
naladění skupiny. Druhá část, která je pro
účastníky pasivní, je věnována muzikoterapeutické relaxaci.
S sebou: karimatku, polštářek, deku a pohodlné oblečení. Vstupné: 40Kč (každý
pátý vstup zdarma). Zájemci ať se hlásí na:
mrazova@ckvb.cz nebo 604723646.

4. 7. ÚTERÝ | 09:30 |

PODPŮRNÁ SKUPINA PŘI KOJENÍ
A KONTAKTNÍM RODIČOVSTVÍ

Terasa, KCAŽ
Červencové téma je: Do kdy stačí jen kojit, jak je to s příkrmy, BLW – dítětem vedené odstavení: novinka nebo stará praxe?
Přijďte se podělit o vaše „batolecí recepty“.
Vstupné: 40Kč (každý pátý vstup zdarma).
Lektorka: Markéta Koubková.

20. 7. ČTVRTEK | 18:00 |

HOST BLATENSKÝCH LISTŮ:
MAREK WOLLNER

Pravda - dezinformace – propaganda
Velký sál, KCAŽ
Investigativní novinář, spisovatel, šéfredaktor reportážní publicistiky České televize, nositel Ceny Ferdinanda Peroutky.
Vstupné dobrovolné.

25. 7. ÚTERÝ | 18:00 |

NA TAHU JE TRPASLÍK

Terasa, KCAŽ
Povídání o nové knize Mgr. B. Hermannové
s autogramiádou.
V případě špatného počasí kavárna. Vstup
volný.

Blatná 23. června 2017

Číslo 12 / strana 15

od 13. 7. KAŽDÝ ČTVRTEK | 18 - 19 |
ZUMBA S LEKTORKOU KATEŘINOU
ŠTĚPÁNKOVOU

Velká klubovna, KCAŽ
Cena: 80 Kč/lekce/60 min
Hlásit se a rezervovat místo na telefonu:
603 436 535. Vhodné pro začátečníky i pokročilé.

KAŽDÝ ČTVRTEK | ATELIÉRY
Suterén, KCAŽ
29. 6. | 18:00 | LINORYT

1. 6. - 31. 7. | OK - OTEVŘENÁ KAVÁRNA
Výtvarný obor DDM Blatná

1. 7. – 30. 9. | MARCEL HONZA:

Zastavemí v tichu... dřevěnou
kamerou
Galerie Spektrum

V PRŮBĚHU LETNÍCH PRÁZDNIN
NEBUDOU PROBÍHAT JAZYKOVÉ
KONVERZACE, ATELIÉRY ANI CVIČENÍ S STP. PROGRAM PORADEN SLEDUJTE NA WWW.CKVB.CZ

Výstavy
ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI
VSTUP DO MUZEA ZDARMA

1. 6. – 31. 8. |

GALERIE V ÍČKU: BLATNÁ NA STARÝCH POHLEDNICÍCH

Zvětšené historické pohlednice ze sbírek
Městského muzea Blatná.
Infocentrum Blatná

25. 5. – 31. 8. | ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
DĚJINY UDATNÉHO ČESKÉHO
NÁRODA

Městské muzeum Blatná
Výstava obřího leporela vychází ze stejnojmenné knihy výtvarnice a spisovatelky
Lucie Seifertové, za kterou získala nejedno
ocenění. Leporelo bylo zvětšeno do nadživotní velikosti a zábavnou formou vás
provede českou historií od lovců mamutů
až po současnost. Vtipné komiksové ztvárnění pobaví a poučí jak děti, tak i dospělé.
Výstava je obohacena o hravé interaktivní
prvky a střípky z blatenské historie.

4. 7. – 6. 8. ÚT – NE | 13:00 – 17:00 |
KŘÍŽOVÁ CHODBA XV

Kobky Městského muzea Blatná
Vernisáž: 4. 7. od 17:00 s kapelou
OSWALDOVI
Projekt volného sdružení výtvarníků spjatých s katedrou výtvarné výchovy Jihočeské univerzity „Křížová chodba“ bude po
15 letech uzavřen do blatenských kobek.
Můžete se těšit na malbu, kresbu, grafiku i prostorovou tvorbu deseti rozdílných
osobností.

12. 7. – 13. 8. | DANIEL REYNEK FOTOGRAFIE

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Blatné
PO – PÁ | 15:00 – 18:00
SO | 9:00 – 12:00 + 13:00 – 17:00
NE | 9:30 – 12:00 + 13:00 – 17 :00
Vernisáž: 12. 7. v 17:00 v kostele
Daniel Reynek byl syn slavného českého básníka a grafika Bohuslava Reynka a
francouzské básnířky Suzanne Renaud.
Jeho typické barevné fotomontáže, zachycující zákoutí a motivy z okolí jeho bydliště
na Petrkově, osloví diváka svojí snovostí a
osobitou poetikou.

Nepropásněte
23. – 27. 8.

PRŮVAN V ULICÍCH BLATNÉ

Druhý ročník multižánrového festivalu,
kterým ožije veřejné prostranství města
Blatná a vy budete mít možnost seznámit
se s novými a zajímavými formami divadla, čekají vás koncerty, workshopy nebo
také prezentace všeho uměleckého, co se
produkuje v Blatné. Bližší program sledujte
od července na www.ckvb.cz
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Sport

Jaro v atletickém
oddíle TJ Blatná

I přes nepříznivé počasí jsme aktivně
zahájili jarní část atletické venkovní sezony.
Čekalo nás nemálo závodů. Do soutěží družstev jsme v letošním roce přihlásili chlapce
a děvčata atletické přípravky (věk do 11 let)
a také družstvo žen. Protože u žactva a dorostu
je pouze několik dětí, hostují v oddílech SK
Čtyři Dvory České Budějovice a SK Čéčova
České Budějovice.
Družstvo přípravky je po dvou kolech
na 12. místě (z 15 družstev), o bodový zisk se
zasloužili Martin Beneš (50 m, hod míčkem,
skok daleký) , Veronika Divišová a Barbora
Levá (obě hod medicinbalem, hod míčkem),
první zkušenosti sbírali Magdaléna Turková,
Andrea Chlandová, Míša Gregorová, Jiří Mls,
Nina Vilhelmová, Filip Jelínek. Družstvo
žen má také za sebou již dvě soutěžní kola
a zatím se držíme na čele soutěže z celkově
šesti přihlášených týmů. V našem týmu se
sešla děvčata dorosteneckého věku (Sokolová,
Sedláková, Polívková, Merhoutová) společně
s ženami, které již by měly nárok na zařazení
do kategorie veteránek (Loudová, Šoralová,
Mlsová, Procházková). Zatím je pro nás velmi
povzbuzující, že jsme si všechny vylepšily
svá (některé veteránská) maxima a také jsme
dokázaly bodovat v disciplínách, pro které
nemáme na zdejším stadionu podmínky (např.
běh na 400 m př., hod oštěpem, hod kladivem).
Rozhodně bychom vše nezvládaly bez
trpělivého trenéra, je jím Karel Diviš, který
do Blatné dojíždí z Petrovic (u Radomyšle).
V neposlední řadě velký podíl na prozatímním výsledku mají hostující sprinterky
z SK Čéčova České Budějovice (Váňová,
Janoušková, Čermáková, Krejčí, Strusková).
Ve výčtu výsledků nesmíme opomínat ty, kteří
přinesli body jiným družstvům: Jan Podlešák
hned na začátku sezony skočil na krajském
přeboru družstev starších žáků do výšky
170 cm.
Největším individuálním úspěchem byly
v krajském přeboru jednotlivců 2 bronzové
medaile Martina Beneše (běh na 50 a 150 m).
Ještě bych se ráda zmínila o závodnících,
kteří se s námi sice na stadionu potkávají, ale
nejsou již členy našeho oddílu. Na krajském
přeboru jednotlivců mladšího žactva vybojoval Ondřej Drnek 1. místo v běhu na 150 m
a 2. místo v běhu na 800 m a Lia Vilhelmová
obsadila 3. místo ve skoku dalekém (výkon
464 cm).
Během letních prázdnin se budou aktivní
závodníci snažit nabírat kondici, pravidelné
tréninky pro všechny začínají 5. 9. 2017.
Jaroslava Mlsová,
předsedkyně atletického oddílu
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Poslední výsledky našich týmů v sezoně 2016/2017
Muži „A“

Bernartice-Blatná

4:0 (0:0)

Muži „B“

Blatná-Dražejov

3:3 (2:3)

Písařík 2x, Vanduch

Ženy

konec sezóny

divize D

konečné 8. místo

Dorost

konec sezóny

1.A třída

konečné 2. místo

Žáci st.

konec sezóny

1.A třída

1. místo – postup do KP

Žáci ml.

konec sezóny

1.A třída

2. místo – postup do KP

Muži „A“

Blatná-Dražice

2:2 (1:2)

Stulík, Míka

Muži „B“

CivaTrans Rovná-Blatná

6:5 (4:2)

Písařík, Levý, Mišiak, Vanduch, Chlanda
Jaroslav

Minulé kolo:

Ženy

konec sezóny

divize D

konečné 8. místo

Dorost

Vacov-Blatná

2:1 (0:1)

Levý

Žáci st.

Blatná-Vacov

10:1 (6:0)

Pícha 3x, Cheníček 2x, Opava 2x, Fořt Lukáš,
Habada, Říha Vítek

TJ BLATNÁ - ODDÍL KOPANÉ
POŘÁDÁ
V SOBOTU 24. 6. 2017
6. ROČNÍK TURNAJE ST. PŘÍPRAVEK

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

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

ZAČÁTEK V 830 HODIN
GENERÁLNÍ SPONZOR:

TECHNICKÉ SLUŽBY
města Blatné s.r.o.

František Rubáš ELEKTRO
Město Blatná

Hokejbal proti drogám

Po vítězství domácího
kola HPD v Blatné postoupili naši žáci 1. – 3. tříd ZŠ
J. A. Komenského do krajského kola v Prachaticích, které se konalo
10. 5. 2017. Kluci si zde vedli znamenitě
a na hřišti ukázali opravdu skvělou
hru. Krajský turnaj
vyhráli a postupují
do republikového
kola, které se koná
6. 6. 2017 v Pardubicích. Kromě získaného zlatého poháru
byl oceněn Šimon
Fiřt za nejlepšího
hráče a Jakub Slezák za nejužitečnějšího
hráče turnaje. Takto nás informovala paní

učitelka Pavla Voborníková ihned po návratu
z krajského kola.
Nastal čas příprav na kolo poslední – celorepublikové, do kterých se zapojili i mnozí
rodiče. Sportovní zástupci s fandícími rodiči
vyrazili časně do Pardubic, aby zde poměřili síly s nejlepšími
družstvy z jednotlivých krajských kol
HPD. Na základě
výsledků zápasů
ve skupinách a závěrečných soubojů
se naše družstvo
(Teska Jonáš - III. C,
Šorna Jakub - III. C,
Slezák Jakub - III. B,
Fiřt Šimon - III. B, Tůma Tadeáš - III. B, Kvarda Tomáš - II. B, Fejtl Matěj - III. B, Chvátal

Ročník 28 (38)

Josef - III. B) stalo devátým nejlepším v ČR
v turnaji Hokejbal proti drogám.
Všem sportovcům moc blahopřejme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. Paním
učitelkám Pavle Voborníkové a Veronice Šofrové za jejich provedení přes jednotlivá kola
až do finále a fandícím rodičům za významnou
podporu v posledním kole. Děkujeme i zřizovateli – Městu Blatné za finanční příspěvek
na dopravu do místa konání turnaje, o který
zažádala paní Kvardová.
Pavla Voborníková

TJ Sokol Blatná hledá
vedoucí a pomocníky vedoucích k oddílům dětí.

Pomocníci vedoucích nemusí být kvalifikovaní.
Činnost bude finančně odměňována.

Blatná 23. června 2017
- desetiletá tradice klubu zavazuje!“ Sám se drží
jednoduché zásady, jejíž uplatnění v praxi ovšem
znamená pot, dřinu a odříkání: „Jestliže chci něco
dokázat a něco znamenat, je třeba hrát, hrát a zase
hrát. Závodit, závodit a zase závodit. Prostě makat
a ne sedět u stolu a čekat, že mi něco samo spadne
do klína!“
Potěšující je příliv nováčků do šipkařského
kolektivu v Bělčicích, kteří přes „jepičí zkušenosti“
odvádějí skvělou práci a maximálně se snaží proniknout do vyšších kruhů. „Někteří jsou u nás čtyři
měsíce, další půl roku nebo rok. Transfúzi mladé krve
potřebujeme jako sůl,“ říká Pavel Mašek.
Do další sezóny jdou bělčičtí šipkaři s následujícími partnery: Svět krmiv- Blatná / stěžejní
partner klubu /, Masáže Andrea Mašková- Bělčice,
město Bělčice, Sokol Bělčice a společenský klub
„Sokolka“ Bělčice.
Nadále funguje intenzivní spolupráce s DDM
Blatná, kde je zapsán šipkařský kroužek „potěru“
pod odborným vedením špičkových instruktorů. Tam
také požívá plné podpory a zájmu vedení střediska.
Když se něco dělá srdcem, vždycky se dostaví
úspěch. Dříve či později. V případě bělčických
šipkařů to bylo dříve i později. Protože tady fungují
srdcaři- maximalisté.
Vladimír Šavrda

Popularita bělčické vlaštovkyády zalétla
až do Prahy
Tenisová škola Blatná

Letní sportovně pohybový camp
se zaměřením na tenis
Pro děti od 6 – 15 let
Kdy? 10.07. (pondělí) - 14.07.(pátek) 2017
31.07. (pondělí) - 04.08.(pátek) 2017
vždy od 9.00 – 16.00 hod.
Kde? Areal TJ Blatná/ Zámecký park
Lnáře
Tento camp proběhne nejen formou tenisového tréninku, ale bude využitý
k všestrannému rozvíjení koordinace pohybu zábavnou formou!
Camp proběhne pod vedením Emila Vyskočila a jeho týmu!
Cena : 2 950 Kč /os. -Tréninkový program,
2x svačina, oběd, pití!
Další info: Emil Vyskočil – Mobil:
725 808 260 - emilvyskocil52@gmail.com

A pořád na to dobře vidí ! Staří šneci uzavřeli šipkařskou sezónu pěknou čtyřkou
a na vejminek se rozhodně nechystají!

Bělčice - Není čtyřka jako čtyřka. Ta, kterou si
prvním rokem v III. softové lize vyházeli bělčičtí šipkaři, není předstupínkem k propadnutí jako ve škole,
ale hezkým úspěchem, který naopak dodává hráčům
ŠK Šneci Bělčice pro další sezónu motivaci a jiskru.
Úžasně zaperlil na individuálním žebříčku jednatel
klubu Pavel Mašek, který vedle toho, že v jednotlivcích obsadil pozici statisticky nejproduktivnějšího
a nejgeniálnějšího závodníka ligy a mezi Jihočechy
se propracoval na stříbrný stupínek v rámci II. a III.
ligy, ohodnotil výkony svých kolegů slovy: „A pak,
že my „staří psi“ na terče už nevidíme! Kdepak

Bělčice - Kdo by si to byl pomyslel, že atmosféru pouštění vlaštovek v bělčické sokolovně lačně
nasají nadšenci až v samotné české metropoli ! Na 3.
ročník bělčické „vlaštovkyády“ tedy vyrazili vedle
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reprezentantů Bělčic, Závišína a Voješic u Mirovic
také nejstarší žáci Evropy / pra- žáci /.
Tuto zábavnou show pořádá Pavel Mašekjednatel šipkařského klubu Šneci Bělčice a horlivý
propagátor veselých tradic všeho druhu. V blízké
budoucnosti plánuje uspořádat například i turnaj
ve cvrnkání kuliček. Znovu se na něho usmálo štěstí
a v kombinaci s osobní zručností a postřehem obhájil
v mužské kategorii loňské i předloňské vítězství.
Výborně se zadařilo čtyřčlenné rodince z hlavního
města, která opanovala hned tři kategorie. „Až na tu
mou,“ upozorňuje skromně Pavel Mašek, „Naopak
reprezentant Prahy se stal největším smolařem dne.
Při tréninku mu šipka létala přímo úžasně, ovšem
když došlo na soutěžní hod, vzala to „čumákem“
přímo do parket.“
Nejstarší účastnicí mezi 23 soutěžícími byla
paní Božena Šilhová ze Závišína. Titul „benjamínka“ převážně nevážného přeboru patřil dvouletému
Pepíčkovi Viktorovi z Rožmitálu pod Třemšínem.
Nejzdařilejší výlet papírové šipky měřil přesně 14,
60 metru.
Hlavního organizátora Pavla Maška mrzela
jen jedna skutečnost- akce byla svolána poměrně
narychlo. „Rád bych tedy uspořádal vlaštovkyádu
ještě jednou na podzim. Stylově na odlet těch živých
vlaštovek za teplem,“ poznamenává Pavel Mašek.
Ceny na atraktivní podívanou věnovala Jednota
COOP Volyně a Masáže Andrea Bělčice. Prostory
zdarma poskytl Sokol Bělčice.
Nejen olympiád a chleba je třeba. Lidé si musí
umět nenuceně hrát. Tedy měli by to umět. Zvlášť
v dnešní chorobně přestresované době.

Vladimír Šavrda

Jen v týmu poznáš, jaký doopravdy jsi… aneb další
sezóna TJ Blatná Datels

Říkáte si, že každý tým tvoří hráči se jmény na soupisce pod vedením trenéra? Nemusí tomu
být jen tak. Tým minipřípravky, tým přípravky, tým mladších žáků, tým staršího dorostu, tým
mužů, tým trenérů a vedoucích družstev, tým fanoušků, tým rodičů, tým partnerů – společně
vlastně tým z mnoha týmů – to je náš blatenský hokejbal. Všichni, kdo do toho velkého týmu
patří, dávají tomuto sportu vše, co umí.
Rychlé nohy, vypilovaná technika ovládání oranžového míčku na čepeli, odvaha jít do souboje – to jsou přednosti hráčů, trpělivost a empatie darem trenérů, úsměv a potlesk odměnou
od fanoušků, stisknuté palečky a čas strávený při trénincích a zápasech za mantinely údělem
nadšených rodičů. Nebýt podpory města Blatná a Technických služeb města Blatné s.r.o.,
nemohl by hokejbal být na takové úrovni, na jaké je. Velké díky patří i dalším partnerům,
kteří pro sezónu 2016/2017 poskytli peněžní či materiální podporu na vybavení hokejbalového
hřiště, hráčskou výstroj či propagaci:
Silnice Klatovy a.s. 			
Blatenská ryba s.r.o.
G.T.S., s.r.o.				
E.ON
Blatservis s.r.o. Blatná			
Václav Bulka
Marek Chvátal				
ZOD Blatná
Elektromontáže Blatná s.r.o.		
EM Polar k.s.
VOD Kadov 				
Rudito.cz
BP-SERVICE, s.r.o., provozovatel elektronického obchodu NářadíOnline.cz
Ti všichni stojí za úspěchy blatenských Datlů a Datlíků – držte nám palce i v příští sezóně!
Text a foto Jitka Říhová
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Memoriál Ondřeje Havelky - Mistrovství ČR leteckých modelů v Blatné
letiště Tchořovice, 10.-11.6.2017
Letecko-modelářský klub AMC Blatná
již tradičně pořádá na nedalekém letišti
Tchořovice závody rychlostních leteckých
modelů kolem pylonů. Jedná se o vysoce specializovanou modelářskou kategorii, která je
přirovnávána k Formuli 1 mezi leteckými modeláři. Pylonovým létáním se také inspirovala
populární Red Bull Air Race. Zásadní rozdíl je
v tom, že na trati není pouze jeden letoun, ale
tři současně. Piloti se svými modely musí obletět dráhu vytyčenou třemi pylony desetkrát
za sebou. Vítězí ten nejrychlejší a současně
nejpřesnější, protože pylony musí skutečně
oblétnout, což kontrolují traťoví rozhodčí.
Jsou zde kladeny vysoké nároky na použitou
techniku a samozřejmě na kvalitu pilotů. Ani
sebemenší chyba není v tomto druhu závodění
odpuštěna.
Během posledních roků se blatenským pořadatelům podařilo z prestižního tuzemského
závodu s počtem 10-15 účastníků vybudovat
závod mezinárodního formátu s účastí 40-50
závodních týmů. České piloty, pro které byl
závod vyhlášen jako Mistrovství republiky,
doplnila evropská špička z Rakouska, Německa, Švýcarska a Francie. Z Německa dorazila kompletní sestava pilotů, protože naše
závody zařadili do seriálu závodů Mistrovství
Německa.

Závody začaly již v pátek oficiálními tréninky. Tento rok se počasí opravdu vyvedlo
a nabídlo závodníkům i pořadatelům ideální
podmínky pro závod. Soutěžilo se ve třech
kategoriích, které se odlišují výkonností a typem pohonu (spalovací motor nebo elektropohon). Blatenští modeláři jako první v Evropě
dokázali uspořádat jeden společný závod pro

všechny kategorie současně a bylo to přijato
s velmi pozitivními reakcemi. Je na místě
připomenout, že blateňák Tomáš Andrlík je
úřadujícím Mistrem světa v kategorii modelů s elektropohonem F5D. Tomáš nás bude
letos reprezentovat i v kategorii F3D na MS
ve Švédsku, kde bude obhajovat s českým
týmem zlato z roku 2015.

Naděje pro Pacelický kostel na Křesovci?
Bude „gordický uzel” rozetnut?
Dne 6. června došlo na blatenské faře
k zásadnímu kroku, který slibuje (doufáme)
záchranu , ba přímo “zmrtvýchvstání” kostela
na Křesovci u Pacelic. Kostel převzal podpisem darovací smlouvy do vlastnictví spolek
Omnium, z.s., který slibuje jeho postupnou
rekonstrukci.
Darovací smlouvu podepsal za blatenskou
farnost pan farář Marcin Piasecki, ovšem její
platnost musí potvrdit biskupství v Českých
Budějovicích.

Omnium z.s. se věnuje záchraně a obnově
zničených, ohrožených nebo nevyužívaných
památek, od drobných staveb, křížů, křížových cest až po velké sakrální i nesakrální
památky.
Spolek je z důvodu zajištění obnovy
památky vlastníkem kostela sv. Jana Křtitele
v obci Srby u Horšovského Týna, kostela
Navštívení Panny Marie v obci Nové Domky
u Rozvadova, kalvárie se sochou sv. Františka na Broumovsku, válečného památníku

na hřbitově v Heřmánkovicích, kaple sv. Anny
v obci Pelhřimovy u Slezských Rudoltic,
kapličky u Podbořan ad.
Jménem spolku podepsal darovací smlouvu pan Ing. Jakub Děd, který nám nastínil, co
se bude dále dít:
Po potvrzení smlouvy biskupstvím a zapsání v katastru může spolek Omnium začít
jednat o odborných průzkumech stavu stavby, projektech na nutné práce, stanoviscích
památkářů a možnostech získání dotací. Je
to podle pana Děda běh na dlouhou trať a viditelné výsledky nelze očekávat v dohledné
době. Cílem je vrácení kostela původnímu
účelu, to jest službě věřícím, ale zejména
vzhledem k velmi neutěšenému stavu to zabere hodně času.
O zušlechtění svého kostela se starají
I místní občané,
hodně pomohl
a to i finančně
pan Ing. Robert Flandera
zejména při
opravě střechy.
Věřme, že
společnými silami se dílo podaří a zazděný
vstup do kostela bude již brzo
minulostí.
B. Malinová

Sobotní závod byl zahájen v 9.00 hodin
ráno a piloty čekalo téměř 50 startovních
letů. Po každém závodním letu se zpracuje
naměřený čas, započtou případné penalizace
a výsledky jsou okamžitě dostupné na velkoplošné obrazovce a současně on-line přístupné
na internetových stránkách závodu. Takže
účastnící i diváci sledovali výsledky na svých
mobilních telefonech, tabletech a noteboocích díky dostupné WiFi síti zajištěné firmou
Konet. Na stupně vítězů dvakrát vystoupal
i blatenský modelář Tomáš Andrlík. V Mistrovství ČR kategorie F5D a F3D skončil
na stupních vítězů. Tentokrát ovšem ne jako
pilot, ale jako mechanik svého týmového
kolegy Jana Sedláčka.
Celá akce letos proběhla výborně a přispěla k propagaci Blatné a okolí. Většina
zahraničních účastníků je nadšena z pobytu
v našem regionu a přislíbili již účast na příštím
ročníku 2018. Je nutné poděkovat partnerům
bez kterých by nebylo možné závod uspořádat. Městu Blatná za veřejnou finanční
podporu. Dále blatenským firmám Leifheit,
Konet - United networks, NářadíOnline.cz,
GoodLack a EKO Kratochvíl.
Podrobnosti, výsledky a fotografie najdete
na www.pylonracing.cz

NABÍDKA PRÁCE V BLATNÉ
AKTUÁLNĚ HLEDÁME PRACOVNÍKY NA:
PILOVÁNÍ, BROUŠENÍ A OBSLUHU CNC STROJŮ
Nástup možný ihned
Práce ve třísměnném až nepřetržitém provozu

Požadujeme :
- spolehlivost
- fyzickou zdatnost

Nabízíme:
- základní mzdu od 88 Kč/h
(po zaučení až 120 Kč/h)
- práci na hlavní pracovní poměr
- práci pro stabilní zahraniční společnost
- příplatky za směnnost,příspěvek na stravu,
příspěvek na dojíždění
- 25 dní dovolené
Zájemci mohou zasílat své životopisy na
pisek@manpower.cz,
nebo se blíže informovat na tel.: 383 837 560,
739 343 024
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Bělčický triatlon
1. 7. 2017

Přihlášky a informace
Přihlásit se je možné ještě na místě od 12.00 hodin na fotbalovém
hřišti v Bělčicích
Plavání: 0,2 km - Telčovský rybník
Cyklistika: 11 km, trasa - Telčovský rybník - Bělčice (fotbalové hřiště), nejlépe pro horská kola, povinná přilba!! (bude kontrolováno)

Blatná 23. června 2017
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Fotoskupina Spektrum Blatná
zve veřejnost na zahájení výstavy
fotografií p. Marcela Honzy

Zastavení v tichu dřevěnou
kamerou, která proběhne v galerii
fotografie v Komunitním centru
aktivního života dne 1.7. 2017 od 17,00.
Výstava potrvá do 30.9.

Běh: 1 km - okruh „Pánovky“
Vyhlášené kategorie
Muži
M1
Ženy
Z1
Časový plán
12.00 - Prezentace Bělčice (fotbalové
hřiště)
14.00 - Start závodu, Telčovský rybník
(„u boudy“)
Startovné
Startovné 80,- Kč (kdo se přihlásí předem)
120,- Kč (v den závodu)
Kontakt:

Václav Šilha
tel.: 737 851 675
e-mail: vaclavsilha@centrum.cz

Fotoskupina Spektrum Blatná zve
veřejnost na promítání fotografií a besedu s fotografem a znalcem baletu.

RNDr. Milan Fara, CSc. -

Balletto

Komunitní centrum aktivního života –
velká klubovna

7.7. 2017 od 17,00 hod.

Prodej předchlazeného piva v KEG
sudech na teplotu 2 °C přímo z chlaďáku
pivovaru
15, 30, a 50 litrů světlý ležák, polotmavý
ležák, světlé výčepní
K vyzvednutí z chladících skladů pivovaru Plzeňská 315, Blatná každý pracovní den od 7- 15 hod.
popřípadě dle domluvy
Prodej a opětovní plnění 5-litrových párty soudků
Příjem prázdných a výdej opětovně naplněných
soudků přes podnikovou prodejnu dle otvírací
doby.
LiquiB Zámecký lihovar a pivovar Blatná ve svých
representačních prostorách s kapacitou 60 míst
zajišťuje pronájem, exkurze v pivovaru a lihovaru.
Pronájem - výčepní zařízení a skládací sety.
Kontaktní údaje: podniková prodejna tel: 383422523, 733636127
Sládek p. Fried tel: 603528270
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31. ročník krajské soutěže 1. ročníků v psaní
na klávesnici ve Střední odborné škole Blatná

Soutěže se zúčastnili zástupci osmi škol: VOŠ a SŠ České Budějovice, OA Jindřichův
Hradec, OA a VOŠ Tábor, SOŠ Blatná, SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, SŠ a JŠS České Budějovice, OA České Budějovice a SŠ a JŠ Volyně.
Soutěž slavnostně zahájila v sále školy hlavní organizátorka soutěže Ing. Hana Augustinová,
spolu s vedením školy Ing. Mgr. Pavlem Kotroušem a RNDr. Petrem Pavlíkem. Mezi vzácné
hosty patřili i místostarosta MÚ v Blatné pan Pavel Ounický a Ing. Eva Linhartová z odboru
školství. Ukázalo se, že si studenti dobře vedli, ocenění studenti získali hodnotné ceny od sponzorů, kterým bychom rádi touto cestou ještě jednou poděkovali.
Ceny do soutěže věnovali: Elektro Jankovský, Leifheit
Blatná, Dura Blatná, Mako Blatná, Město Blatná, Kar Bike sport
Blatná a SOŠ Blatná.
Studenti si den užili, nejen že si poměřili dovednosti v psaní
na klávesnici mezi sebou, ale mezi soutěží a hodnocením navštívili zámek Blatná a navázali nová přátelství.
Děkuji za pomoc při přípravě a organizaci studentům 2. C
a zapojeným vyučujícím.
Ing. Hana Augustinová - Střední odborná škola Blatná
Foto Ladislav Hořejší, SOŠ Blatná

Putovní pohár podle pravidla: „Třikrát – a dost!“ bude teď ozdobou
hasičské zbrojnice v Sedlici. Lomští spanilou jízdu nezarazili
Lom - Hliník se v populární komedii
„Marečku, podejte mi pero!“ odstěhoval
do Humpolce. Má tam dokonce své vlastní
muzeum.

Hasičská parta z Lomu na domácí půdě obhájila
tradiční stříbro.

Trasa 15 km: Blatná – U Hudečků – rybník Hadí – Tchořovice – Hajany - Chlum
– Blatná
Trasa 25 km: do Chlumu stejně jako
15 km, pak směr Paračov – Bílý most –
Bezdědovice – Blatná
Trasa 35 cyklo: Blatná – Paštiky – Chobot
– Střížovice – Myštice – Uzenice – Uzeničky – Hostišovice – Podruhlí – Bělčice
– Kocelovice – Hajany - Blatná

To putovní pohár hasičské okrskové soutěže, kde pravidelně zápolí v požárním útoku
družstva Lomu, Škvořetic a Sedlice, se také
přestěhoval. Nemá sice své vlastní muzeum,
ale v určitém slova smyslu se stal muzejním
kouskem. A nepřestěhoval se do Humpolce,
nýbrž jen takříkajíc „za roh“. Ze cvičiště v Neradově do zbrojnice v Sedlici. Na okrskové
soutěži, konané tentokrát pod taktovkou obce
Lom, totiž podle očekávání potřetí za sebou
ukořistili zlatou proudnici hosté z uvedeného
městečka. A ti už mají za desítky let soustavné
soutěžní činnosti ve vitrínách tolik trofejí, že
by z nich mohli postavit Eiffelovku a ještě by
zbylo na Louvre.
Už tradičně sedlickým „dýchali na záda“
chráněnci svatého Floriána z Lomu, škvořetičtí nenabourali tradici a zůstali na třetím
„fleku“. „Hlavně, že máme pořád nějakou
tu medaili,“ procedil skrz zuby o stříkačku
opřený Vlasta Renč- strojník a týmový vtipálek škvořetických. Škvořetických, kteří jsou

paradoxně z 99, 9% paceličtí, jenže se jmenují
podle „nadřízené“ obce.
Všichni přítomní ocenili, že se „jede“
útok na jednu stříkačku. „Nikdo tak nemůže
být znevýhodněný,“ uvedl starosta SDH
Lom Milan Batista, „Tahle mašina je klasa.
Lomský sbor ji dostal roku 1976 jako odměnu za úspěchy v okrskových soutěžích.
Jo, kdeže loňské sněhy jsou,“ povzdychl si
Milan v reakci na věčné pokusy přehoupnout
se přes sedlickou elitu. Podařilo se to vlastně
zatím jen jednou. „Jenže my máme problém
se sejít na soutěž. Vůbec nepadá v úvahu, že
bychom se sešli na trénink. Takže není divu,
že jsme tady dneska byli víceméně zamotaní
v hadicích a výkon žádná sláva,“ komentuje
starosta lomských „odrostlých soptíků“ nejnovější představení spolku.
Program okrskové soutěže byl tentokrát
ještě o něco pestřejší. Své síly přijely změřit mimo okrsek s vyzyvateli manšafty ze
Skaličan a z Buzic. Tady se velice pěkně
předvedli skaličanští pašáci, kteří s časem
27:84 sekundovali sedlickým „ohněplašům“
/ 24: 16 /. Lom v konečném účtování skončil
třetí / 38:60 /. Škvořetičtí hasiči „přeprali“ ty
buzické / 40:50, 44:57 / a zvedli si tak nabourané sebevědomí.
Jak podotkl hned v úvodu rozhodčí Josef
Šlehofer : „Neblázněte, kluci, je to jen srandamač, hlavně, ať se nikomu nic nestane!“.
A přesně o tom to bylo.
Jisté je, že když přijde k jakékoliv větší
či menší katastrofě, všichni tito pohodáři
odvedou poctivou práci a s nasazením vlastní
kůže zachrání ty nejcennější hodnoty. O tom
nemůže nikdo pochybovat!
Vladimír Šavrda
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Bylo, nebylo…….
Za devatero horami a devatero řekami
leží pohádková říše.

Přivítejte prázdniny
s pohádkami

15. ČERVENCE od 13.00 hod.
V BEZDĚKOVSKÉ LIPOVÉ ALEJI
Těšíme se na Vás!
(Při deštivém počasí bude akce zrušena)

V

V
V

V

V
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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.

PODLAHY

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

KRAMEŠ &
MÜLLER

NABÍZÍ:

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

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

REKONSTRUKCE BYTŮ
SÁDROKARTONOVÉ SYSTÉMY
PŮDNÍ VESTAVBY
DROBNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE

KRAMEŠ 777 815 005

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

MÜLLER 777 815 003

Od srpna 2017
pronajmu

zařízený byt
1+1, 3. patro bez
výtahu.

Tel. 606 476 903

Hospoda Na Tržišti
od 1. července si u nás můžete zahrát
kulečník (pool)
současně zahajujeme víkendové
grilování (pátek-sobota)
Těšíme se na Vaši návštěvu
Spálená 404, Blatná,
tel. 777 016 704
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Autodoprava Petr Chvátal Blatná
Chlumská 1355 - 388 01 Blatná
+420 603 247 601
www.adchvatal.cz
ad.chvatal@seznam.cz

Zemní a výkopové práce, traktorbagr + otočný bagr
► Dovoz kameniva, písku, betonu
► Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,
odvoz suti
► TATRA 815 sklápěč + hydraulická ruka
►
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Nabízíme k pronájmu BYT 2+1
s lodžií na náměstí J.P. Koubka
v Blatné.
Volný ihned.
Nájem 5000,-Kč /měs.
Energie: voda záloha cca
500,-Kč/měs, elektřina a plyn přímo
s dodavatelem.
Kauce 3 nájmy.
Provize realitní kanceláři 5000,-Kč.

Tel. 775 166 740

Pizzerie

U Pejska a KoCiCky
˘ ˘

Přijmeme řidiče MKD

v Kasejovicích,

Pizza z domácího těsta

řidičský průkaz sk. C + E,
mzdové ohodnocení – 35.000 – 37.000 Kč,
víkendy volné, stálá práce

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

TANEČNÍ KURZ 2017
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

Firma INTERIORS
manufacture&design a.s.
hledá zájemce na následující pracovní pozice:
* Truhlář - nábytkář

truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech

* Koordinátor montáží nábytku interiérů pro Německo a Anglii
- vyučení v oboru truhlářství
- jazykové znalosti- NJ – AJ
- výborné platové podmínky

* Konstruktér / Technolog výroby
* Programátor CNC strojů
* Asistent/ka projektu

- VŠ vzdělání
- znalost NJ plynně

Pracoviště:
		

INTERIORS manufacture&design a.s.
335 44 Kasejovice č.p. 337

Kontaktní osoba: Michaela Vyhnálková, tel. 735 177 246
email: michaela.vyhnalkova@interiors-mnd.com
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STAVEBNINY
ALBÍN VESELÝ
e-mail: albin.vesely@tiscali.cz

Jankovský

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

Blatná,
Pivovarská 200,
Tel.: 383 422 554

NABÍDKA

Strakonice,
Katovická 1307 (u Kauflandu),
Tel.: 383 321 305

www.expert.cz
Z160049_EXP_inzerce_Blatna_170x100mm.indd 1

●
●
●
●
●
●

Nad Vdovečkem 1123

●

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











LETÁKY, PLAKÁTY


NAVŠTÍVENKY,
POZVÁNKY


PROSPEKTY, ČASOPISY


KNIHY, BROŽURY

KALENDÁŘE

DIPLOMOVÉ
PRÁCE


GRAFICKÉ SLUŽBY


VÝHODNÉ CENY




štěrk – vel. 4-8 /
8-16 / 16-32
písek – praný
– kopaný
střešní latě

Doprodej střešní krytiny KMB
za ceny roku 2016 do vyprodání zásob


18.01.16 13:10

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



Příjem objednávek na hnědé uhlí Bílina za akční ceny
v jarní slevě od 1.4. do 31.5. 2017

DOPRAVA na místo určení

Iveco s hydraulickou rukou/Avie/Multicar
SKLÁDÁNÍ UHLÍ pásovým dopravníkem

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





INTERNET CENTRUM
- 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.cz


STAVEBNINY
pod rybníkem Pustý



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

Tel:mobil:

Mail:
Web:

Blatenské listy

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
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