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Městský úřad Blatná
třída T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná
tel.: 383 416 111

V Blatné dne 15.09.2017
Č.j. MUBL 8043/2017/OSŽÚ/13

Oznámení
o době a místě konání voleb
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Bc. Kateřina Malečková v. r.
starostka města
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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který můžeme definovat - mezi nebem
a zemí... A že si to české musíme hýčkat, to
již určitě všichni víme!
Z dalších novinek zatím ještě prozradíme, že připravujeme vánoční přání
s blatenskou tématikou nebo betlém
na modrotisku.

ktuality
Historie téměř detektivní.

Nedej zahynout
nám ni
budoucím…
28. září
jsme oslavili
státní svátek
nazvaný Den
české státnosti, který
si většina
obyvatelstva
České republiky spojuje
se svatým
Václavem.
Právě tento
den léta páně
935 měl být
zavražděn
kníže Václav
svým bratrem
Svatý Václav.
Boleslavem.
Dlouhá léta byl svátek slaven jen jako památný den a celá váha svatováclavské tradice
20. stol. ležela převážně na křesťanské církvi.
Teprve v roce 2000 vešel tento svátek pod
názvem Den české státnosti - Svatý Václav
do druhého čtení poslanecké sněmovny.
Tehdejší premiér Miloš Zeman jej označil
jako symbol kolaborace a servility. Svou poznámkou narážel na zneužití českého patrona
fašistickou vládou v roce 1945. V dalším
argumentu zaměnil tehdejší premiér daň míru
(tribut pacis) za ohýbání zad knížectví 10.
stol., čímž se dopustil mírného anachronismu. Obdobně se vyjádřil i předseda KSČM
Vojtěch Filip, který chtěl svátek vypustit
ze seznamu. Svátek byl nakonec uzákoněn,
avšak musel pozbýt dovětku Svatý Václav.
Tato neznalost či dokonce překrucování historické skutečnosti na parlamentní půdě nás
dnes zavedla ke krátkému příspěvku, kterým
bychom vám chtěli představit další sbírkový
předmět z muzea a trochu se zamyslet nad rolí
tohoto světce v Českých zemích.
V krátkosti můžeme připomenout slavnou
bitvu u Chlumce v roce 1126, kde zjevení sv.
Václava podpořilo českého krále Soběslava
I. v boji s německým králem Lotharem III.
Obdobně se dle kronikářů zjevil i na Moravském poli v roce 1260, aby pomohl Přemyslu
Otakarovi II. proti uherskému králi Bélovi.
(pokrač. na str. 7)
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NÁŠ TIP NA ŘÍJEN: KERAMIKA ZE
ŠAMOTOVÉ HLÍNY

O SVATÉM JERONÝMU (30. 9.) PŘIPRAVUJ SE UŽ NA ZIMU
Rychlý nástup podzimního počasí pokračuje, krajina se již zahalila do mnoha barev,
ranní i večerní chlad a mlhavo jen potvrzují
fakt, že skončilo i polétí a PODZIM je tu
v plné kráse...
Doufáme, že měsíc říjen konečně přinese pár dnů neopakovatelného babího léta,
kterých jsme si v letošním roce ještě neužili.
SEZÓNA POMALU DEFINITIVNĚ
KONČÍ
I když ještě říjnové víkendy patří do
letošní sezóny, záleží na rozmaru počasí,
zda se vydaří.
Proto budeme v tomto měsíci pravděpodobně prodávat pouze v sobotu
dopoledne od 9.00 do 14.00 hodin a prodloužené odpoledne i nedělní prodej bude
již s otazníkem.
Stále platí, že pokud budete mít nějaká přání, nebojte se nás oslovit buď
telefonicky 736765747 (E. Fučíková) nebo
e-mailem obchod@lidoveremeslo.cz. Určitě
se domluvíme.
www.lidove-remeslo.cz - na našich
stránkách najdete všechny informace
a také internetový e-shop.
NESTRAŠÍME - ALE VÁNOCE SE BLÍŽÍ...
Čas plyne rychleji než bychom si přáli,
a proto se již pomalu připravujeme na čas
zimní a zimní znamená vánoční. A i když
ještě nebylo ani havelské posvícení, je
dobré připravovat vše v klidu a pohodě,
abychom si potom všichni ten nádherný
čas už letos konečně vychutnali.
Postupně budeme do naší nabídky doplňovat novinky - začneme třeba malými
andělíčky vyřezanými z lipového dřeva
nebo andělíčky - muzikanty z keramické
hmoty, řadou originálních vánočních přání.
U nás najdete zejména ojedinělé drobnosti
pro potěšení, které jsou vlastně ty nejdůležitější, pokud nemáme čas a chuť si sami
nějaké zhotovit. Také mějte na paměti, že
naše zboží je opravdu české, připravované
s láskou a velkou trpělivostí od lidí s darem,

PŮJČOVNA LODĚK
Také provoz Půjčovny loděk pomalu
končí - snad ještě nějaký víkend...
PO TEPLÉM ZÁŘÍ, ZLE SE ŘÍJEN TVÁŘÍ
DIVOKÉ HUSY NA ODLETU, KONEC
I BABÍMU LÉTU
ZÁŘÍ VÍNO VAŘÍ, ŘÍJEN VÍNO PIJEM
ČÍM DŘÍVE LISTÍ OPADNE, TÍM ÚRODNĚJŠÍ PŘÍŠTÍ ROK
KDYŽ DLOUHO LISTÍ NESPADNE, TUHÁ
ZIMA SE PŘIKRADNE
Eva Fučíková, lidové řemeslo

Setkání zaměstnanců
bývalého Podniku služeb
se uskuteční 6. 10. 2017
v 17.00 hodin
v hotelu Beránek.
Na motivy televizní komedie
zpracoval SPOLEK
DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ
„KOLÁR“ STRAŠÍN

SVĚTÁCI
KD Škvořetice

pátek 13. 10. 2017
od 20 hodin
Vstupné 50,- Kč
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Ženy:
1. SDH Březnice (23,84s)
2. SDH Záhoří (27,46s)
3. SDH Hajany + Tchořovice (36,58s)

Z právy

z radnice
V Blatné v poliklinice
ambulance cévní chirurgie

Veteráni:
1. SDH Skaličany (25,23s)
2. SDH Hajany (27,01s)
Pavel Ounický, místostarosta města Blatná

Nemocnice Strakonice, a.s. v rámci zkvalitňování zdravotnických služeb pro občany našeho regionu otevřela od září letošního
roku v Poliklinice v Blatné ambulanci cévní chirurgie.
Ordinační hodiny jsou každý čtvrtek od 8 do 12 a od 13 do 15
hodin. Ambulanci vede MUDr. Jan Hlad, zkušený cévní chirurg,
bývalý primář chirurgického oddělení strakonické nemocnice,
po sesterské stránce má ordinaci na starost Mgr. Hana Benediktová.
Nově zřízené pracoviště nabízí své služby pacientům se širokou
škálou onemocnění cévního systému jako jsou zejména varixy
dolních končetin a poruchy prokrvení končetin. Je úzce napojeno
na lůžkové zázemí chirurgického oddělení Nemocnice Strakonice.
Nová ordinace zlepšuje dosažitelnost specializovaného cévního
vyšetření pro občany blatenského regionu bez nutnosti jejich dojíždění za touto službou do okresního města.
MUDr., Bc. Tomáš Fiala, MBA
předseda představenstva

Omezení provozu odboru dopravy
Noční hasičská soutěž o pohár ve dnech 16. – 18. 10. 2017
Městský úřad informuje, že z důvodu malování chodby a kanceláří
místostarosty města Blatná
nebude od 16. do 18. října fungovat evidence vozidel, registr řidičů, ani
V sobotu 9.9.2017 se konal již čtvrtý ročník noční hasičské soutěže
v požárním útoku o pohár místostarosty města Blatná. Zúčastnilo se
jí celkem 15 týmů (10 týmů muži, 3 týmy ženy a 2 týmy veteráni).
První místo ovládli hasiči z Hlubyně u Březnice, kteří se jako jediní
dostali pod hranici 20 sekund. V kategorii ženy se na stupně vítězů
postavily hasičky z SDH Březnice a v kategorii veteráni se proti sobě
utkaly 2 týmy, a to SDH Skaličany a SDH Hajany. Oba útoky byly
povedené a pouze sekunda a půl rozhodla o vítězi, kterými se stali
veteráni s SDH Skaličany.
Hasiči z Chobota, během požárního útoku dojali všechny přítomné
svým gestem, při kterém zavzpomínali a poděkovali svému kamarádovi
Davidu Hanzlíkovi, který bohužel
nedávno podlehl těžké nemoci.
Poprvé se noční hasičská soutěž
konala za téměř úplné tmy, jednotlivé týmy měly k dispozici pouze
světlo z hasičské stříkačky.
Rád bych poděkoval SDH Blatná za výbornou organizaci a všem
sponzorům za poskytnuté dary: Zámecký PIVOVAR Blatná, Měšťanský pivovar Strakonice, Restaurace Beránek, Technické služby města
Blatné, Hospoda Staďák Blatná, EKO – Kratochvíl, ADVOKÁTNÍ
KANCELÁŘ Zájeda – Stejskal.
Celkové výsledky:
Muži:
1. SDH Hlubyně (19,29s)
2. SDH Bezdědovice (20,68s)
3. SDH Březnice (21,14s)
4. SDH Blatná (22,80s)
5. SDH Kocelovice (25,62s)

6. SDH Sedlice (26,98s)
7. SDH Chobot (29,61s)
8. SDH Skaličany (30,74s)
9. SDH Jehnědno (37,68s)
10. SDH Hajany (NP)

většina dalších agend odboru dopravy (mimo zkušebního komisaře).
V této souvislosti připomínáme, že od 1. června letošního roku je
většinu záležitostí na úseku registru vozidel možno řešit na kterékoliv
obci s rozšířenou působností. V naléhavých případech tak bude možno
ve věcech evidence vozidel využít služeb jiného úřadu.
Děkujeme za pochopení.

Poradenská a informační
služba České obchodní
inspekce v Blatné
Česká obchodní inspekce opětovně uskuteční pro občany bezplatnou poradenskou a informační službu každou druhou středu
v měsíci v budově Městského úřadu Blatná, tř. T. G. Masaryka čp.
1520 (vedle ZŠ TGM), v kanceláři č. dveří 307.
V letošním roce se poradenský den uskuteční dne 11. října,
8. listopadu a 13. prosince od 13.00 do 14.30 hod.
Ing. Hana Valachová, odbor správní a živnostenský úřad

Z P R ÁVA
Jihočeská hospodářská komora, Oblastní kancelář Strakonice
zve rodiče a žáky 7.,8.a 9. tříd ZŠ na prezentaci středních škol
a učilišť, která se koná v úterý 31.10.2017 od 9.00 do 15,00 hod.
v Kulturním domě ve Strakonicích. Při prezentaci se představí
odborná učiliště, střední školy a VOŠ z Jihočeského kraje.
Těšíme se na setkání s Vámi
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Milena Dopitová svou úspornou instalací
jediné, zato však rozměrné barevné fotograﬁe
a citová podstata člověka, je, jak se ukázalo, zasněného seniorského páru, opodál na nekonejlepším prostředkem fotograﬁe výtvarná nečné videosmyčce tančícího za doprovodu
a konceptuální. O výstavě Františka Dostála klavíru svůj dojemný tanec lásky a odcházení.
Autorka se svým dílem proslavila
již před mnoha lety právě v USA,
v zahraničí je také mnohem známější
než v Čechách. Ve své volné tvorbě
se dlouhodobě věnuje společenskému postavení žen, stárnutí, umírání
a sociální problematice, současně
působí i jako vysokoškolská pedagožka na AVU v Praze. V Blatné
byla do posledního zaplněna všechna místa na její přednášce doplňující
výstavu.
Přínosně téma identity pojednali
každý po svém členové pravidelně
vystavující volné SkupinyNeskupiVýstava Pavla Máry na zámku. Foto Jaroslav Kortus.
ny, fotografové Benek, Grichová,
a Aleny Vykulilové v blatenském muzeu, stej- Hankeová, Kratochvíl, Němec, Pikous, Pužně jako o fotograﬁích několika zástupců Svazu manová, Wágner a Zbořilová. Za všechny
českých fotografů, kteří zachytili humorné zmiňme třeba Jiřinu Hankeovou, jež s kreastránky všedního života za normalizace, se
už v Blatenský listech psalo.
Společné výstavní prostory muzea však
letos patřily především konceptu. Tento
soudobý umělecký směr již běžně diváky přijímaný a chápaný například v USA a dalších
západních zemích, se v Čechách zatím teprve
těžce probíjí a hledá. Ve spojení s digitální
technologií však nejen fotografům, přináší
nekonečné možnosti vyjádření. Ze souborů
vystavených v muzeu snad nejsilněji zapů- tivitou a citem pro barevnost sobě vlastními
dává novou identitu poztráceným drobným
předmětům, když je skládá do snových pohádkových příběhů.
Vrcholnou událostí fotofestivalu se bezesporu stala výstava s názvem 2 dny/ 2 cykly
Pavla Máry. Uznávaný umělec a kmenový
pedagog Institutu tvůrčí fotograﬁe v Opavě,
který v Blatné dosud nevystavoval, ale měl
zde v roce 2008 přednášku k tématu Žena,
přivezl výběr barevně nasvícených, analosobily barevně a obrazově téměř na úroveň govým aparátem nasnímaných fotograﬁí ze
grafiky zjednodušené autoportréty Lenky souboru Mechanické korpusy vytvořeného
Bláhové, nazvané Uvnitř sebe potkávám sebe, v roce 1997 a černobílé digitální fotograﬁe
vyzařující intimitu, křehkost a zranitelnost
jako projevy záznamu autorčina citového života. Na obdobných principech jsou založeny
také fotograﬁe Jolany Havelkové – snímky
pohozených oděvů jejího dítěte proměněné
ve stopy lásky erotické i mateřské. Do fantazijního světa dětské mysli se divák ponořil
při podhledu na fotograﬁe souboru Nevyřčené
hry Marka Matuštíka. Pamětníci čtvrtého ročníku fotofestivalu mohli zjistit, že série Tichý
čas madon Miroslava Němečka je vlastně ze série Negativní hlavy; ty vznikly o třináct
myšlenkovým pokračováním provokativního let později. Originální instalace velkoformásouboru Modly vystaveného v Blatné v roce tových fotograﬁí z obou souborů umožňovala
2009. V centrální části výstavního prostoru divákovi vidět buď celý barevný soubor napak nad tímto hnízdem konceptualistů vládla jednou z jednoho, nebo celý černobílý soubor

Blatenský fotofestival - IDentita

Je tu zase podzim a ti, kteří nedočkavě
vyhlíželi další ročník Blatenského fotofestivalu, se opět dočkali. Čas a místo konání již
tradičního setkání milců fotograﬁe
jsou dány, také dramaturgie se v průběhu let ustálila, takže každý předem
tuší, že v sobotu se proběhne od jedné vernisáže k druhé na trase mezi
muzeem, Kaplankou a zámkem,
v neděli se pro změnu můžeme těšit
na Otevřenou scénu a přednášky. Co
však vytváří neopakovatelnou atmosféru každého ročníku a je i klíčem
k představení prací významných
českých fotografů, je téma fotofestivalu. Pořadatelé ho vyhlašují
v předstihu, aby bylo dost času pro
jeho zpracování fotografy usilujícími o vystavení svých nových fotograﬁí na Otevřené scéně. Je to vlastně taková
hra, která zajímá, podněcuje a baví fotografy
i diváky. Letos ještě před letními prázdninami

bylo vyhlášeno téma IDentita. Podle slovníku
cizích slov toto slovo v odborném smyslu
znamená shodu zkoumaných objektů ve všech
vlastnostech, tedy jejich totožnost, ve smyslu
ﬁlozoﬁckém pak konkrétní celistvou, ničím
nezaměnitelnou podstatu, kterou se od sebe
liší jednotlivá individua. Bylo tedy jasné, že
v centru pozornosti letos bude člověk. Cíl
objektivu jistě nejběžnější, nejčastější, často
nejbanálnější, ale téma velesložité. A jak ta
hra dopadla…?
Komu je bližší zaznamenávání lidského
bytí v dobovém kontextu, zachycení podoby,
oblékání, způsobu života, prchavých denních

okamžiků, i důležitých činů, neřku-li počinů,
tomu nejlépe poslouží dokumentární fotograﬁe. Pro zkoumání všeho nehmotného, nehmatatelného, ale s lidským životem neodmyslitelně spojeného, jako je duševní, duchovní
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z protilehlého místa. Jaká škoda, že výstava
byla k vidění jen necelé dva dny! Zájemcům
lze už jen doporučit publikaci Fotografie
1969 – 2014vydanou v roce 2015 nakladatelstvím MARA ve spolupráci s nakladatelstvím
KANT, za kterou ve spojení s retrospektivní
výstavou umělec obdržel ve stejném roce
ocenění Osobnost české fotograﬁe.
Tím nejhlubším kotlíkem inovativních
myšlenek a postupů každoročně vydávajícím
pestrý a přínosný obsah je Otevřená scéna.
Na nedělní vernisáži byla přítomna a své
práce představila většina ze čtyřiadvaceti
vybraných autorů. Zmiňme jen nejpodnětnější
myšlenky: společnost zatvrzele vyžaduje ztotožnění identity člověka s jeho zaměstnáním
(soubor hp Evy Novotné), nemožnost úniku
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ze své identity ve veřejném prostoru (soubor Big Brother Jany Bauerové) nebo třeba
deﬁnice člověka tím, co jí (cyklus Milana
Maxy Na stole). K výtvarně velmi zdařilým
patřily soubory Paralelní svět Lukáše Macha
zkoumajícího vnější a vnitřní podobnost dvou
dívek, nebo stínové obrázky Dagmary Skořepové snímané metodou negativ – pozitiv podél
vertikální osy, obsahově zpytující vlastní
já. Jako rozhraní konceptu a etnograﬁckého
dokumentu lze vnímat portréty domorodců
z indického Fatehpur Sikri, které ze svých
cest přivezla Kamila Berndorﬀová.
Vystavujících bylo jako vždy mnoho, nelze je tu všechny vyjmenovat. Zmiňme ještě
Studio Matela, školy výtvarné a profesionální
fotograﬁe zabývající se výhradně současným
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vizuálním uměním, jejíž absolventi by si
v Blatné zasloužili rozsáhlejší samostatnou
výstavu. Návštěvníky fotofestivalu také
zaujaly přednášky Jiřího Hanke a Tomáše Pospěcha. Honza Flaška stejně jako loni vtipně
glosoval vernisáže a sem tam se k pobavení
publika nenápadně otřel i o současné politiky.
Závěr nedělního večera patřil promítání jedinečného ﬁlmového portrétu fotografa Josefa
Koudelky natočeného jeho asistentem, izraelským režisérem Giladem Baramem, Koudelka
fotografuje svatou zemi. To už ale mnozí byli
na cestě domů…

Pro Blatenské listy v září 2017 napsala
Iva Capoušková

Kdo jí ryby v každém čase, ten je mlád a štíhlý v pase

Stará lidová moudrost, která stále platí. Ryby jsou potravina, jež
je pokládána za jeden ze základních kamenů, na kterém by měla být
založena zdravá výživa. Český kapr je ideálním pokrmem pro všechny,
kteří chtějí žít zdravě.
U nás na Blatensku mu ze sladkovodních ryb patří přední místo.
Má tu svou mnohaletou tradici, už před dávnými časy zaujímal své
místo na stolech šlechty i obyčejných lidí.
Co je na této rybě tak cenného, proč právě kapr je u nás tak oblíbený? Především pro nízký obsah tuku v jeho mase, pro jeho velmi
dobrou stravitelnost a hodnotu bílkovin a pro řadu minerálních látek
a vitaminů.
Je potěšující, že domácí spotřeba kapřího masa v posledních letech
stoupá.
Blatenská ryba, společnost s ručením omezeným, obhospodařující
od roku 1993 kolem 230 rybníků nejen
na Blatensku, ale i na Strakonicku, Písecku a Příbramsku o celkové výměře
1 600 ha, patří do první desítky všech
rybníkářských podniků v republice.
Má 80 zaměstnanců, z nichž asi 30
pracovníků o rybníky pečuje po celý
rok. Vyvrcholením jejich celoroční
práce jsou rybolovy, jak říkají rybáři
– mokré žně. V loňském roce vylovili
793 tuny různých druhů ryb. Největší
rybník Labuť (108 ha) vydal 945 q
kapra, 30 q tolstolobika, 9 q sumce, 6 q amura, 5 q candáta, 3 q štiky
– celkem 998 q ryb, což odpovídalo průměrnému výnosu.
Téměř 60 % vylovených ryb každoročně putuje do zahraničí, zbytek
jde na domácí trh. Dominantu přirozeně tvoří převážně kapr lysec, pak
kapr šupinatý (asi 90 %).
„Že k pivu patří masíčko kapří, to znali jenom páni. Dnes náš lid
prostý, byť nezval hosty, ke kapru kachničku shání“. Tento reklamní
slogan zdobil vchod do kachní farmy při mačkovské silnici od roku
1953, kdy státní rybářství ve snaze zvýšit ﬁnanční výsledky hospodaření začalo na několika vybraných rybnících s velkochovem bílých
kachen pekingských.
Letošní poměrně tuhá zima přichystala blatenským rybářům
nemalé starosti. Ve večerním zpravodajství České televize 25. ledna bylo oznámeno, že na rybníce Řitovíz byl zjištěn výskyt ptačí
chřipky. Den nato muselo být utraceno 6 500 kusů kachen a když 6.
února propukla nákaza i na kachní farmě, bylo utraceno 20 000 kusů
kachen a zlikvidována celá kachní farma, včetně násadových vajec.
Nákazu způsobila pravděpodobně volně uložená sláma kontaminovaná mikrobní infekcí od divoce žijícího vodního ptactva, používaná
jako podestýlka. Ztráty pro podnik byly veliké, neboť představovaly
z ročního obratu asi třetinu.

Bylo rozhodnuto o likvidaci celého kachního chovu. Patnáct
zaměstnanců, kteří se starali o drůbež, z pracovního poměru ale společnost nepropustila. Následně požádala stát o kompenzaci ztrát. Díky
vstřícnosti ministerstva zemědělství, které podniku zaplatilo všechny
škody v požadované částce víc než čtyři miliony korun, mohou Blatenští ve výkrmu jatečných kachen pokračovat, nikoliv však kachen
určených k chovu. Aby se předešlo případně nové nákaze, nebudou
se pohybovat volně na rybníce, ale v uzavřených halách, které budou
postupně modernizovány.
Společnost Blatenská ryba se nevěnuje pouze chovu ryb a domácích kachen. Její středisko mechanizace provádí pro všechny zájemce
opravy nákladních vozidel, opravy traktorů a zemědělských strojů,
zámečnické práce a zajišťuje i nákladní dopravu. Vyrábí vybavení
pro rybářské provozy (nakladače,
lovící zařízení, lodě). Má vlastní
zpracovnu ryb a podnikovou prodejnu,
v níž je možno po celý rok zakoupit
čerstvé ryby, ryby uzené a mražené. Tři
speciálně upravená auta rozvážejí její
výrobky nejen pro Jihočeském kraji.
Celkový zisk podniku v loňském roce
činil 5 782 000 Kč, tržby, to jest příjem
peněz za prodané zboží, představovaly
136 milionů korun.
Oblibu mezi občany Blatné si získaly též Rybářské slavnosti, zaměřené
především na propagaci konzumace
ryb. Řadí se mezi nejoblíbenější události v kraji. Setkávají se zde
příznivci rybářů a konzumenti rybího masa zblízka i zdaleka a jsou
současně podporou turistického ruchu na Blatensku, malebného kraje
lesů a rybníků. Letošní se konaly ve vlastní režii podniku s podporou
města a sponzorů v areálu sádek a v prostředí vodního zámku a jeho
okolí. Návštěvníci si mohli prohlédnout zpracovnu ryb, zhlédnout
správné zpracování kapra, ochutnat rybí výrobky a zakoupit i ryby,
které vyrostly v blatenských rybnících. Bohatý kulturní program
uspokojil jak milovníky dechové hudby, tak i příznivce swingu. Na své
si přišel každý návštěvník. Součástí slavností se staly také nedělní
vycházky kolem rybníků na Blatensku, spojené s výkladem o jejich
historii a kulturním významu. Již se připravují jubilejní – desáté, které
se uskuteční v sobotu 23. června 2018.
Letošní rok, i když dešťových srážek v extrémně horkém létě
nebylo mnoho, nebude pro blatenského rybáře špatný. Ryby rostly
hlavně v letních měsících, úhyny byly minimální, takže lze očekávat
při podzimních výlovech dobré výsledky. Předpokládá se, že ceny ryb
zůstanou přibližně na stejné úrovni jako v minulých letech.
Pozoruhodnou událostí nebude tentokrát výlov rybníka Labuť, ale
rybníka Buzického, který proběhne ve dnech 27. a 28. října.
Jiří Sekera
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Zprávy

TS Blatná

Noční život
Návštěvy restauračních zařízení či různých akcí nejsou o víkendech
ničím neobvyklým. Někteří občané, posilněni alkoholem, potřebují
dokazovat svou sílu či navyšovat své chabé ego a při návratu domů ničí
v noci cizí majetek. Rozkopané odpadkové koše, poválené popelnice
nebo poničené dopravní značky nejsou ničím neobvyklým. Nejinak
tomu bylo o předminulém víkendu, kdy byly v Blatné u polikliniky
vyvrácené dopravní značky – „stopky“. Bohužel si však takový člověk při dokazování svého „hrdinství“ neuvědomuje, co může svým
chováním způsobit. Jsou-li značky poválené, pro přijíždějícího cizího
řidiče, který nezná místní poměry, se mění význam hlavní a vedlejší
silnice a může tak dojít k dopravní nehodě.

Polom v Husových sadech
Před cca 14 dny došlo v Husových sadech k polámání vzrostlého
dubu. Důvodem byl silný vítr a horší zdravotní stav stromu. Strom
byl pracovníky Technických služeb postupně rozřezán a zbylý kmen
pokácen, aby nedošlo k dalšímu ohrožení návštěvníků parku. Stromy
v Husových sadech jsou průběžně kontrolovány odborem Životního
prostředí a podle jejich stavu dochází k následné prořezávce či pokácení. Mezi stromy určenými k pokácení patřil i tento dub, příroda
však vše urychlila.

Další „šmejdi“ u dveří
17.3.2017 http://www.eru.cz/-/dalsi-smejdi-u-dveri?inheritRedirect=true

Pojem „šmejdi“ bohužel všichni známe. Dříve nabízeli deky, hrnce,
a dokonce i mobilní tarify. V energetice se nyní od elektřiny a plynu
posunuli k teplu.
V oblasti energetiky zaujala podomní prodejce nejdříve elektřina
– zcela logicky, protože ji využívá každý a trhu s plynem přitom rozumí málokdo, i přestože jsou pravidla přehledná. Spotřebitelé, kteří
mířili za nižší cenou prostřednictvím těchto obchodníků, často skončili
s nevýhodnými smlouvami z ekonomického i právního hlediska. Plyn
přibyl do portfolia „šmejdů“ vzápětí, a to podle stejných not. Nyní tu
ale máme novinku. Zájmu rádoby zprostředkovatelů se těší i teplo,
respektive tepelná energie.
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Situace v teple není zdaleka tak jednoduchá jako u elektřiny a plynu. Obchodníci cílí na poměrně úzce vymezený trh. Teplo a teplou
vodu potřebujeme všichni. Velká část populace využívá centrálního
zásobování tepelnou energií, kde daná uzavřená síť mívá jen jediného
dodavatele. Jakou konkurenční nabídku může takovým lidem obchodník dát? Cesta se bohužel našla.
Předsedy společenství vlastníků jednotek nebo bytových družstev
totiž obcházejí dealeři tepelných čerpadel. Odpovědné zástupce takových společenství a družstev přemlouvají, aby se celý bytový dům
odpojil od centrálního zásobování teplem. Když si prý místo toho
pořídí tepelné čerpadlo pro vytápění objektu, mnoho ušetří.
Podobně jako tomu bylo u elektřiny, i tady mají „šmejdi“ klasické
zbraně. V jejich standardní nabídce je jednoduchá kalkulace, která
předpokládá, že zákazníkům zůstane jedna smlouva na odběr elektrické
energie pro celý bytový dům s tarifem pro tepelná čerpadla. Smlouvy
pro jednotlivé byty se pak prý zruší. Každopádně ušetří. Skutečně je
to tak jednoduché? Není!
Prvním úskalím je, že z odběrného místa pro tepelná čerpadla nelze
bez zvláštních smluv napájet jednotlivé byty. V cenovém rozhodnutí
ERÚ je výslovně uvedeno, že „je-li vytápěcí soustava součástí společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům
nebo uživatelům bytů, musí být napájena samostatným přívodem
a měřena samostatným měřicím zařízením“. Tepelné čerpadlo, které
slouží k vytápění všech bytů, je typickým příkladem této podmínky.
Jednotlivé byty pak musí mít samostatné smlouvy na dodávku elektřiny,
což dealeři tepelných čerpadel často záměrně zamlčují.
Druhým úskalím je, že bytový dům si odpojením od centrálního
zásobování uzavírá jednu cestu pro vytápění a přebírá odpovědnost
za vytápění celého objektu sám na sebe. Při poruše tepelného čerpadla
už není možné použít centrální zásobování teplem jako náhradního
zdroje. Bytový dům by si musel najít jinou alternativu. Jednodenní
porucha tepelného čerpadla se dá ještě přežít ve svetru. To však není
důstojná a především dlouhodobá alternativa. S odpojením od CZT
souvisí také dodatečné náklady vyplývající z §77 odst.6 energetického
zákona 458/2000 Sb.. Z tohoto paragrafu vyplývá, že náklady na odstranění přípojky hradí ten, kdo odpojení požaduje.
Mezi další úskalí které nabídky „šmejdů“ neuvádějí patří:.
1. odpisy - amortizaci zařízení, které bude po určité době (1015 let) nutné vyměnit a bude nezbytné se znovu „složit“
na nové, v budoucnu jistě dražší zařízení. Vstupní investice je
v hodnotě min. jeden milión Kč
2. náklady na opravy - žádné zařízení není bezporuchové, tudíž
náklady na opravy bude muset někdo hradit
3. náklady na revize - revize elektro, tlakových nádob, dopouštěcích zařízení, MaR,...
4. náklady na obsluhu - nikdo neponese odpovědnost za provozování zařízení zdarma
Sečtením všech položek pak konečná cena dodávky tepla narůstá.
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH v ČR z.s. ,
místní organizace Blatná

Výlet na zámek Kačina,
za bílými jeleny
Po blatenské pouti ve čtvrtek 24. srpna 2017 jsme jeli na celodenní
výlet na zámek Kačina, do obory ve Žlebech, Lechův kámen, podívat
se na střed Evropy, vesnický skanzen v Kouřimi a viadukt v Úvalech
u Prahy.
Odjezd z Blatné byl v ranních hodinách směr Praha. První zastávka
byla na zámku Kačina, který patří mezi nejvýznamnější stavby empírové architektury v Čechách. Na zámku jsou tři expozice, my jsme si
prohlédli zámek v části, kde bydleli poslední majitelé, representační
prostory hraběcí rodiny, hostinské pokoje, Chotkovskou knihovnu
s původně více jak 40000 svazky a vyslechli výklad Chotkové a jejich panství, zejména život generací svázaných se zámkem Kačina.
Od roku 2001 se zámek Kačina na základě nařízení vlády stal národní
kulturní památkou.
Po prohlídce přejíždíme do obce Žleby,
kde jsme navštívili pod
státním zámkem oboru
s bílými jeleny, muflony, daňky, vodními
ptáky, dravci, divokými
prasaty, srnčí zvěří,
jeleny sika. Průvodce
nám předvedl krmení bílých jelenů a pak nám povyprávěl o zdejším
chovu a historii bílých jelenů. Bylo vidět, že své práci rozumí a dělá
ji odborně a s láskou. Provozovatelé
žlebské obory se starají také o handicapovaná zvířata v záchranné stanici.
Některé zvířata jsme mohli vidět,
jako čápa s jedním křídlem, o které
přišel při přeletu drátů vysokého
napětí.
Po obědě, v motorestu Zlaté slunce, jsme přejížděli na Lechův
kámen, který se nachází na kopci Stará Kouřim u Kouřimi a referenční bod nedaleko od kamene je označován za astronomický střed
Evropy. Kámen je 3 metry vysoký a po obvodu měří okolo 30 metrů
a my jsme si ho prohlédli přes okna autobusu. Dále jsme pokračovali
směrem na Kouřim, kde jsme navštívili Muzeum lidových staveb,
které je jediným nadregionálně zaměřeným skanzenem v ČR a nabízí
přímé srovnání různých typů lidové architektury z území středních,
východních a severních Čech.
Myslím, že nikdo si nenechal ujít prohlídku čtrnácti větších
obytných a hospodářských stavení na nově vzniklé návsi skanzenu.
Mnozí z nás si tu připomněli své dětství. Když
vkročili do zařízených
stavení, bylo slyšet
hlasy, tak tohle jsme
měli také, na tu pec rád
vzpomínám a podobně.
Posledním místem
našeho výletu byla
technická památka
viadukt Devět kanálů přes potok Výmol na trati Praha-Kolín, která je
zapsána v seznamu Národního památkového ústavu. Viadukt je dlouhý
135 metrů a vysoký 13 metrů, je zděný z pískovcových a žulových
kvádrů. Byl postaven za rekordních sedm měsíců. Devět kanálů se říká
proto, že je to devítiobloukový viadukt o devítimetrové šíři.
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Při zpáteční cestě jsme si v autobuse pochvalovali, jak nám ten den
počasí vyšlo a co jsme ten den všechno navštívili a viděli.
Milan Vrbský
Za výbor STP v ČR z.s. m.o. Blatná

Nedej zahynout nám ni budoucím...
(dokončení ze str. 2)
Jako symbol konsolidovaného českého státu se Václav opakovaně
objevuje na rubu královských pečetí, neboť on byl chápán jako věčný
vladař, který vládu jen propůjčuje. Jeho koruna, kterou sice nechal
zhotovit Karel IV. v roce 1346, vždy náležela jen právoplatnému vladaři
a ochraniteli Českých zemí.
Ostatním měla dle pověsti přinést smrt, a to do roka a do dne, jak se
prý stalo zastupujícímu říšskému protektorovi Reinhardu Heydrichovi.
11. října (dle ruského kalendáře 28. září) 1914 na Kyjevském náměstí
přísahali českoslovenští dobrovolníci na svatováclavský prapor, čímž
vznikl základ pro československé legie na Rusi. Za zmínku stojí i naše
dvacetikoruna, kde stále vévodí svatý Václav na koni, doprovázen
úryvkem svatováclavského chorálu „Svatý Václave nedej zahynout
nám ni budoucím.“
Úcta k světci je patrná také v ulicích Blatné, kde na nás dohlížejí jeho sochy. Stejně tak nemůže tento světec chybět v Blatenském
kostele, kde ho najdete na hlavním oltáři. Jeho plastiky se samozřejmě
snadno zatoulaly i do muzea, a právě jednu z nich bych vám na závěr rád
představil. Prohlédneme-li si tuto dřevěnou plastiku zblízka, upoutá nás
její detailní propracovanost oděvu. Kníže má na hlavě typickou knížecí
korunu s křížkem, ramena mu halí hrubý plášť a jeho halena (zbroj) je
zdobena rostlinným reliéfem, což podtrhuje majestát hodný knížete.
Jedná se ovšem o světce 10. stol., a proto má na nohou vysoké sandály,
čímž sochař zdůraznil starou zaostalou dobu. Autor sochy dozajista
neznal také dobovou výzbroj, a proto dal do levé ruky štít ozdobený
volutami, ačkoliv se více využíval mandlový nebo kruhový tvar. Socha
byla původně polychromovaná. Nejviditelnější zůstal namalovaný kříž
na praporci, který nahradil běžnější přemyslovskou orlici, snad pro
lepší pochopení křesťanské symboliky světce. Záda plastiky nejsou
dovedena do takových detailů, neboť právě tato část byla upevněna
u stěny kostela nebo kapličky, jak napovídá i kovové očko.
Jak se zdá, tak na svatého Václava narážíme nevědomky doslova
všude. Stačí zaplatit dvacetikorunou nebo se jenom projít po ulicích
Blatné. Tento symbol je neodlučitelný od státu, a proto i přes oﬁciální
pojmenování zůstává svátek v povědomí jako den svatého Václava,
který má dohlížet na celistvost a blahobyt Českých zemí. Bohužel není
jeho role, stejně jako ochrana míst paměti, zcela pochopena, a proto
dnes slavíme trochu neurčitý den státnosti, místo abychom si připomněli mnohem starší tradici. Doufejme jen, že za to nedá zahynout
nám ni budoucím.
Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná

Číslo 16 / strana 8

Blatná 29. září 2017

ZŠ T. G. MASARYKA BLATNÁ, OKR. STRAKONICE
SOUČASNOST
V minulém díle jsme se obecně věnovali historii školy a školnímu vzdělávacímu programu, dnes bychom chtěli čtenáře
seznámit s aktuálním životem ve škole.
Vzdělávací oblast zajišťuje v současné
době 31 pedagogických pracovníků, z toho
24 učitelů a 7 vychovatelek ŠD. Od letošního
školního roku pracují ve škole také 4 asistentky pedagoga a 2 školní asistentky. Chod školy
zajišťují také nepedagogičtí zaměstnanci školy, a to účetní, hospodářka, školník a 3 uklízečky. Nedílnou součástí je také školní jídelna,
ve které pracuje 5 kuchařek a 1 vedoucí ŠJ.
Školu od 1. 9. 2017 navštěvuje 376 žáků.
Přibyla jedna třída, takže v tomto školním roce
máme ve škole 16 tříd. Děti se mohou vzdělávat i v odborných učebnách, a to ve dvou
učebnách informatiky, v učebně chemie, přírodopisu, fyziky a hudební výchovy. V rámci
posílení čtenářské gramotnosti využíváme
v hodinách čtení a literatury také školní
knihovnu. Snažíme se také rozvíjet u dětí zájem o technické předměty, především formou
kroužků, jako např. šachy, technické stavebnice Merkur či novinku letošního školního
roku počítačový kroužek zaměřený na první
krůčky v programování a graﬁce. Od 1. třídy
mohou žáci navštěvovat kroužek anglického
jazyka, který si klade za cíl hravou formou
připravit děti na start ke studiu angličtiny,
která povinně začíná od 3. ročníku. Dětem
také nabízíme možnost logopedické péče
s logopedickými asistentkami a dyslektickou
péči s dyslektickými asistentkami. Škola nemá
vlastní tělocvičnu, ale k dispozici máme blízká sportoviště, a to sportoviště Sokol Blatná
a TJ Blatná.
Od 7. ročníku si žáci volí jednak 2. cizí
jazyk ( v současnosti nabízíme ruský jazyk
a německý jazyk) a jeden volitelný předmět
(přírodovědná praktika, konverzace v Aj,
sportovní hry, sborový zpěv). Pokud si žák
vybere více předmětů, může je navštěvovat
jako nepovinné.
Škola se pravidelně zapojuje do různých
projektů. V letošním školním roce jsme
aktivně zapojeni do projektu Podpora škol
formou projektů zjednodušeného vykazování.
Tato podpora si klade za cíl zlepšení kvality
vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích prostřednictvím mnoha aktivit, jako
např. personální podpora v podobě školních
asistentů, pedagogických intervencí, rozvoje
čtenářské gramotnosti nebo klubů zábavné
logiky. Dále jsme se zapojili do projektu
Společenství praxe. Jeho cílem je podpora
rozvoje kompetencí učitelů i žáků ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Z grantu KÚ
Jihočeského kraje „Škola zařídí, kraj zaplatí“
jsme získali ﬁnanční prostředky na podporu

rozvoje environmentální výchovy. Žáci 7. a 8.
ročníku již letos využili této nabídky a zúčastnili se exkurze do Kompostárny Jarošovice
u Týna nad Vltavou.
ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT ZŠ TGM
„MASAŘKY“
Žákovský parlament je skupina žáků, kteří
se pravidelně scházejí a realizují nápady, kterými chtějí přispět k lepší atmosféře ve škole
nebo ve své třídě. Věnují se i tématům jako
je životní prostředí a charitativní činnost.
Smyslem činnosti žákovského parlamentu
je rozvíjet v žácích odpovědnost za své
chování a život v komunitě. V žákovském
parlamentu se sejdou zástupci z každé třídy, na naší škole jsou to žáci od 2. do 9.
ročníku. Jsou voleni svými spolužáky, a to
jednou za dva roky. Volby do žákovského
parlamentu proběhly v letošním roce 11. září.
Z každé třídy je v žákovském parlamentu aktivní alespoň jeden, obvykle však dva zástupci
třídy. Žákovský parlament není v žádném
případě uzavřená skupina žáků, každoročně
se přidá spousta spolužáků, kteří vypomáhají
na určitých projektech. Některé práce natolik
zaujme, že se stanou trvalou součástí skupiny.
Schází se pravidelně každý čtvrtek od 7:00
a schůzka trvá celou vyučovací hodinu.
Žákovský parlament pracuje pod vedením
koordinátorek Mgr. Ludmily Růžičkové a
Mgr. Věry Vitákové. V souladu s prioritami
současného školního vzdělávacího programu
si členové ŽP rozvíjejí své kompetence. Učí
se analyzovat problémy, hledat řešení a své
projekty dotáhnout od začátku do konce.
Rozvíjejí si komunikativní dovednosti, někteří z nich si vyzkoušejí i roli předsedy či
místopředsedy ŽP.
Za dobu své činnosti se členové ŽP zúčastnili mnoha projektů, soutěží a připravili mnoho
akcí pro své spolužáky i rodiče. Největší úspěch
zaznamenal parlament v roce 2014, kdy děti
s projektem Pomocná ruka vyhráli v národní
soutěži charitativních projektů Gratias Tibi
studijní pobyt v Norsku. Ani další projekty
nezůstaly bez povšimnutí, v roce 2015 vyhrál
náš ŽP v soutěži Brána k druhým s projekty
zaměřenými na pomoc Záchytným kotcům
v Blatné.
Žákovský parlament dlouhodobě spolupracuje s Domovem pro seniory i Městem
Blatná, se kterými společně uspořádali v roce
2016 Maratón splněných přání. Šlo o celoškolní projekt, jehož smyslem bylo dát dětem
možnost vyjádřit přání týkající se našeho
města. Městský úřad pak některá vybraná
přání realizoval.
V letošním školním roce byl první velkou akcí adaptační pobyt nově zvoleného
žákovského parlamentu. Noví členové měli
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možnost se vzájemně poznat, naplánovat činnost na školní rok a prožít mnoho nevšedních
zážitků. Přeji novým členům, aby se jim práce
v parlamentu dařila.
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Školní družina je důležitou součástí školy. Kapacita ŠD je 200 žáků a pracuje zde
7 vychovatelek, 1 asistentka pedagoga a 2
školní asistentky. Provoz školní družiny je
od 6, 30 hod. do 8, 00 hod. a od 10, 45 hod.
do 16, 15 hod.
Ve školní družině rozvíjíme osobnost žáků
v jejich volném čase. Zájmové vzdělávání
umožňujeme žákům I. stupně. Spolupracujeme s pedagogy a navazujeme na vzdělávací
oblasti ŠVP. Dětem nabízíme zájmové kroužky – dovedné ruce, paličkování, výtvarný,
taneční, sportovní, kytarový, šachy.
Vychovatelky školní družiny vytvářejí
měsíční plány, ve kterých se snaží dětem nabízet další zájmové aktivity jako např. zimní
olympiáda, družinový trojboj, burza hraček,
netradiční karneval…. Součástí činnosti ŠD
jsou také sobotní poznávací výlety, minimálně
dva za školní rok.
ŠKOLNÍ JÍDELNA
Školní jídelna a kuchyně pracuje pod
vedením p. Květoslavy Holmanové. Jídlo pro
děti připravuje 5 kuchařek. Při své práci se řídí
zásadami zdravé výživy, platnými legislativními normami a metodickými doporučeními.
Při ŠJ pracuje také stravovací komise složená
z ředitelky školy, zástupce pedagogů, vedoucí
kuchařky a vedoucí školní jídelny.
Obědy je možné platit hotově, složenkou,
případně elektronickou cestou. Odhlašovat
a přihlašovat obědy je možné osobně, telefonicky nebo elektronicky na www.strava.cz .
BUDOUCNOST
Do budoucna se chceme zaměřit na modernizaci technického vybavení školy a účelné
využití prostor budovy. Město Blatná podalo
žádost o přístavbu školy v prostoru školního
dvora. V tuto chvíli se čeká na vyhodnocení
projektové žádosti, takže zatím nevíme, zda
se tento záměr podaří.
Ve vzdělávací oblasti chceme posílit čtenářskou a ﬁnanční gramotnost žáků, posílit zájem
o technické předměty. Našim cílem je dovést
žáky k úspěšnému složení přijímacích zkoušek na střední školy a vychovat osobnostně
všestranného žáka, který se dokáže zapojit
do života společnosti.
Do nového půlstoletí přejeme škole, aby
měla především nadšené žáky, kvalitní pedagogy
a spokojené rodiče.
Mgr. Zdenka Voříšková, ŘŠ
Mgr. Dana Houzarová, ZŘŠ
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Jubilejní 10. ročník Westernového dne
v Domově PETRA Mačkov

Národní hry
Šumperk

Dne 12.9.2017 se konal v Domově PETRA Mačkov již 10. WESTERNOVÝ DEN.
Pozvání přijala tato zařízení: DOZP Osek, DOZP Zběšičky, Denní a týdenní stacionář Duha
Písek, Domov Libníč a Centrum
sociálních služeb Empatie Č.
Budějovice, Denní stacionář pro
mentálně postižené děti, mládež
a dospělé Strakonice, Klíček Tábor,
Sociální pohoda o.p.s. Javorník,
DOZP Milíře a Domov pro seniory
Světlo Drhovle.
Program začal představením
našeho chovu koní a vystoupením
klientů s poníky. Dalším číslem
byl Jessie a kůň Puntík, divadlo
ToTem s pohádkami a na závěr nám
ukázaly svůj program mažoretky
PREZIOSO z Blatné. Samozřejmě
ani o sportovní soutěže nebyla nouze. Občerstvení s přípravou párků v rohlíku zajišťovala ﬁrma
DENTIMED. Dále se podávaly pochoutky jako řezy, slané pečivo a guláš. K tanci a poslechu
zahrála country písničky DJ IRIS. Celé odpoledne provázela, jako každoročně, moderátorka
Hitrádia Faktor Jana Křížová.

Celkem 9 sportovců z Domova PETRA
Mačkov s doprovodem se od 13.-15.9.2017
zúčastnilo Národních her v atletice a cyklistice v Šumperku. Družstvo ve složení Anna
Křížová, Pavlína Trunečková, Jan Wittberger,
Kristina Francová, Veronika Moudrá, Dana
Procházková, Tomáš Hamáček, Jana Loužecká a Dagmar Jandová přivezlo domů 6 zlatých,
4 stříbrné a 3 bronzové medaile. Nejúspěšnějším sportovcem byl Jan Wittberger, který
získal dvě zlaté medaile v cyklistice a zcela
nečekaně, ale naprosto hladce, si vybojoval
postup na světové hry v Abú Dhabí v roce
2019. Třetí prvenství získal v běhu na 100 m.
Dalším sportovcem, který bude naši republiku
reprezentovat, je atletka Veronika Moudrá,
která získala zlato v běhu na 400 m a stříbro
na 100 m trati. Držitelkou zlata byla také
Kristina Francová na 100 m trati a k tomu
přidala stříbro ve vrhu koulí. Anna Křížová,
která ve svých 55 letech uběhla trať 800 m,
získala nejen zlatou medaili, ale i obdiv a respekt všech zúčastněných sportovců a hlavně
organizátorů. Ve skoku dalekém si skočila pro
bronz. Dalšími medailisty z našich řad byla
Jana Loužecká, která získala stříbro ve skoku
dalekém a na 100 m trati si doběhla pro bronz.
Také Pavlína Trunečková si vybojovala třetí
příčku ve vrhu koulí. Všichni podali maximální výkony a vzorně reprezentovali naše
zařízení nejen sportovními výkony, ale i svým
chováním.

Domov PETRA Mačkov tímto děkuje sponzorům: Dudák – Měšťanský pivovar Strakonice,
a.s., DENTIMED, VESAD s.r.o. – výroba elektronických součástek a POGRR s.r.o.
Za Domov PETRA Mačkov, Bc. Petra Očenášková, vedoucí úseku CHB a STD.
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Všechny kluby získaly od ČHSO dva
oštěpy a mají za úkol rozjet novou disciplínu
a představit ji na Národních hrách v létě 2018
v Brně, které jsou také nominační pro Abú
Dhabí a také povinné pro již nominované
sportovce.
Těchto Národních her v atletice a cyklistice se zúčastnilo 130 mentálně postižených
sportovců z celé republiky.
Poděkování patří trenérkám Domova
PETRA Mačkov p. Janě Čížkové a p. Ing. Evě
Hrubé, které se naplno věnovaly přípravě
sportovců.
Za Domov PETRA Mačkov, Bc. Petra
Očenášková, vedoucí úseku CHB a STD.
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u l t u r n í k a l e n d á ř
Akce
28. 9. ČTVRTEK | 14:00 |
OSLAVA DNE ČESKÉ STÁTNOSTI
Nádvoří zámku Blatná
Program začíná v 14:00 Selskou jízdou od
zvonice kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Na nádvoří zámku jsou pro vás připravena
vystoupení jihočeských tradičních skupin.
Pořádá Spolek Nobiscum Humanitas.

1. 10. NEDĚLE | 8:45 – 12:00 |
VYCHÁZKA S POZOROVÁNÍM PTACTVA „FESTIVAL PTACTVA 2017“
Vycházka k rybníku Starému u TCHOŘOVIC u Blatné, sraz je u vlakové zastávky ve
TCHOŘOVICÍCH.
Přihlašování emailem na: csopblatna@
seznam.cz. Pořádají blatenští ornitologové
ze ZO ČCOP Blatná s podporou České společnosti ornitologické.

2. 10. PONDĚLÍ | 18:00 |
KURZ ZDRAVÉHO VEG(ETARI)ÁNSKÉHO VAŘENÍ
ZŠ J. A. Komenského | Cvičná kuchyňka

4. 10. STŘEDA | 17:00 |
KÁVA S CKV
II. patro, budova muzea

5. 10. ČTVRTEK | 18:00 |
CIRK LA PUTYKA | BIOGRAF
Divadelní sál, Sokolovna, Blatná
Jedinečné divadelní setkání hrdinů ﬁlmových včerejšků – to je základ našeho příběhu, kterým vás provede někdo, kdo svůj
biograf neopustil do dnešních časů. Trochu
ředitel, trochu trhač lístků, trochu promítač, trochu prodavač popcornu, ale hlavně
starý známý dnes už zapomenutých hrdinů stříbrného plátna – velkých, malých,
neviditelných, vynalézavých, něžných i
strašidelných. Jejich společné příběhy doprovodí klavírista, tak jako za dob němých
ﬁlmů.
Biograf je určen milovníkům biografů
všech věkových kategorií. A je zcela nehořlavý!
Vhodné pro děti od 6 let.
Předprodej vstupenek: recepce Městského muzea, infocentrum, www.ckvb.cz

KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 9. 10.
| 17:30 - 19:00 |
KURZ PRÁCE S POČÍTAČEM
PRO ZAČÁTEČNÍKY
Místo konání: SOŠ Blatná
Kurz obsahuje 10 lekcí, které vás seznámí
se základní obsluhou PC, nejužívanějšími
funkcemi programu Word nebo například
s prací s internetem a emailem. V případě
zájmu nebo podrobnějších dotazů se hlaste na tel.: 603 395 160. Kapacita omezena.
Cena kurzu: 500 Kč/10 lekcí.

13. 10. PÁTEK | 21:00 |
PRŮMYSLOVÁ SMRT + KAOSQUAD +
RISPOSTA + LACK OF SUN
Pořadatel a místo konání
Hospoda Na Vinici | koncert kapel

17. 10. ÚTERÝ | 19:00 |
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– krajem Karla Hynka Máchy
Informace a přihlášky v knihovně.

10. 10. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME a … vzpomínáme s
panem profesorem Sekerou na blatenské
osobnosti.
Od 15:00 si můžete přijít zavzpomínat
s panem profesorem Sekerou na osobnosti, které spoluvytvářeli v našem městě
kulturu.

ČESKÉ FILHARMONICKÉ KVARTETO

KŘÍŽOVKA PRO DĚTI

Koncert KPH
Starý palác, zámek Blatná
ČFK vzniklo v roce 2000 z iniciativy členů
České ﬁlharmonie. Kvarteto vystupuje ve
složení Štěpán Pražák 1. housle, Viktor Mazáček 2. housle, Jiří Poslední viola a Jakub
Dvořák violoncello.
Předprodej vstupenek: infocentrum, recepce Městského muzea a na www.ckvb.cz

6. 10. PÁTEK | 15:00 – 16:00|

Kino
29. 9. PÁTEK | 20:00 |
ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
Drama v českém znění | ČR, SK 2017 |
120 Kč

4. 10. STŘEDA | 19:00 |
WIND RIVER
Krimi / Mysteriózní / Thriller v původním
znění s titulky | USA, VB, Kanada 2017 | 107
min | 110 Kč

5. 10. ČTVRTEK | 14:00 |
KINO (NEJEN) PO SENIORY:
BABÍ LÉTO
Komedie / Drama | Česko 2001 | 95 min |
20 Kč

6. 10. PÁTEK | 20:00 |
TO
Drama / Horor / Thriller v původním znění
s titulky | USA 2017 | 135 min |

11. 10. STŘEDA | 19:00 |
BLADE RUNNER 2049
Sci-Fi / Thriller v původním znění s titulky
| USA, Kanada, Velká Británie 2017 | 120 Kč

13. 10. PÁTEK | 20:00 |
SNĚHULÁK
Krimi / Mysteriózní / Horor v původním
znění s titulky | USA, VB, Švédsko 2017 |
120 Kč

Knihovna
Městská knihovna Blatná

2. - 6. 10. | TÝDEN KNIHOVEN
Registrace nových čtenářů na rok zdarma.
Amnestie upomínek pro zapomnětlivé.
Hlasování o nejhezčí obrázek soutěže „SUPER PRÁZDNINY“. NÁLEZY ANEB ZAJÍMAVÉ ZÁLOŽKY – malá výstava zajímavých předmětů, které jsme za poslední roky
našli ve vrácených knihách.

3. 10. ÚTERÝ | 6:30 – 20:00 |
LITERÁRNÍ ZÁJEZD - LITOMĚŘICKO

MALÁ TVŮRČÍ DÍLNA:
NA OBLÁZKY OBRÁZKY
Jak a čím lze nazdobit kamínky.

Komunitní centrum
3. 10. ÚTERÝ | 09:30 |
PODPŮRNÁ SKUPINA PŘI KOJENÍ
A KONTAKTNÍM RODIČOVSTVÍ
Velká klubovna, KCAŽ
Téma: Beneﬁty kojení. Lektorka: Markéta
Koubková. Vstupné 40 Kč (každý 5. vstup
zdarma).

5. 10. ČTVRTEK | 18:00 |
SCIENCE CAFÉ: CO TAKÉ TEČE
JIHOČESKÝMI ŘEKAMI?
Kavárna, KCAŽ
Přednáška bude zaměřena na problematiku cizorodých látek ve vodním prostředí
našich nádrží a toků. Přednáší doc. Ing.
Tomáš Randák, Ph.D. z Fakulty rybářství
a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Vstup volný.

9. 10. PONDĚLÍ | 18:00 |
MUZIKOTERAPIE
Velká klubovna, KCAŽ
18:00 – 20:00 | prožitkové bubnování
20:00 – 21:30 | muzikoterapeutická relaxace
S sebou: karimatku, polštářek, deku a
pohodlné oblečení. Přihlašování na: mrazova@ckvb.cz nebo 604723646. Vstupné:
40Kč (každý pátý vstup zdarma).

11. 10. STŘEDA | 17:00 |
KYTAROHRANÍ
Kavárna, KCAŽ
Vezměte doma své hudební nástroje a
přijďte si s námi zahrát! Vstup volný.

11. 10. STŘEDA | 17:00 |
UKÁZKOVÁ HODINA ANGLIČTINY
Malá klubovna, KCAŽ
Přijďte na úvodní setkání s lektorkou Kristýnou Strnadovou a sami určete, jaké další
úrovně anglického jazykového kurzu otevřeme.

12. 10. ČTVRTEK | 18:00 |
HOST BLATENSKÝCH LISTŮ:
MARTIN FENDRYCH
Velký sál, KCAŽ
Přednáška novináře, spisovatele a komentátora Martina Fendrycha.
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13. 10. PÁTEK | 18:00 |

1. 9. – 31. 10. | OK – OTEVŘENÁ

KAVÁRENSKÝ KVÍZ

KAVÁRNA | DOMOV PETRA MAČKOV

Kavárna, KCAŽ
Neseďte v pátek večer doma! Přijďte otestovat své všeobecné znalosti, a přitom se
pobavit s přáteli!
Týmy 2-6 lidí, startovné 20 Kč/osoba.

Výstava obrazů klientů domova Petra.

15. 10. NEDĚLE| 14:00 |
ODPOLEDNÍ POSEZENÍ
S DECHOVKOU
Velký sál, KCAŽ
K tanci a poslechu tentokrát zahraje kapela OTAVANKA. Vystoupí folklorní taneční
skupiny PÍSEČAN a PÍSEČÁNEK.
Předprodej vstupenek: infocentrum, recepce Městského muzea, www.ckvb.cz.
Vstupné 70 Kč/50 Kč.

15. 10. NEDĚLE | 09:30 – 11:30 |
AROMATERAPEUTICKÝ WORKSHOP:
AROMATERAPIE PRO DĚTI
Malá klubovna, KCAŽ
Aromaterapie a děti – co je dobré mít v
domácí aromalékarničce? Vyrobíte si olej
vhodný proti nachlazení vaší ratolesti.
Hlaste se předem na: mrazova@ckvb.cz,
604 723 646. Lektorka: Markéta Koubková.
Cena workshopu včetně materiálu: 100 Kč.

15. 10. NEDĚLE | 13:00 | +
21. 10. SOBOTA | 13:00 |
CAJON WORKSHOP
Ateliéry, KCAŽ
Výroba cajonu, jednoduchého perkusivního hudebního nástroje latinskoamerického původu. Lektor: Marek Cvach. Nutno
přihlásit se na obě části workshopu do 10.
10. na: mrazova@ckvb.cz. Cena celého
workshopu 1 600 Kč.

16. 10. PONDĚLÍ | 10:00 |
BESEDA PRO SENIORY O ZDRAVÍ
Velká klubovna, KCAŽ.
Beseda o správném a vyváženém stravování pro seniory z pohledu výživové pyramidy, orgánových hodin a tradiční čínské
medicíny. Lektorka: Vladěna Hrušková.
Vstup volný.

17. 10. ÚTERÝ | 10:00 – 15:00 |
BURZA ŠKOL
KCAŽ
Prezentace středních škol a odborných učilišť jihočeského kraje, která je určena především žákům 7. - 9. tříd základních škol a
jejich rodičům. Vstup volný.

ČTVRTEK | ATELIÉRY
Suterén, KCAŽ
5. 10. | 18:00 | LINORYT
12. 10. |18:00 | ŠPERKOVÁNÍ

JAZYKOVÉ KONVERZACE
Klubovna
Středa

Čtvrtek

17:00 ANGLIČTINA
(od 11. 10.)
18:30 ANGLIČTINA
17:00 NĚMČINA
18:00 ČEŠTINA PRO CIZINCE
17:00 ŠPANĚLŠTINA
(každý sudý čtvrtek)

2. 10 – 30. 12. | GALERIE FOTOGRAFIE SPEKTRUM: VÝSTAVA FOTOKLUBU BLaFo BLATNÁ
NÁPRAVA ŘEČI
KCAŽ, klubovna
PO, ST | po telefonické domluvě: Mgr. Petra Tuháčková, tel: +420 602 303 083
ÚT | po telefonické domluvě: Mgr. Květa
Zbíralová, tel: +420 606 655 713

Číslo 16 / strana 11
tento výjimečný text a zvažovala své síly,
kdy se do něj pustit. Příběh posledního
léta světově proslulé herečky a vyhlášené
skandalistky Sarah Bernhardtové režíruje
Alice Nellis jen krátký čas poté, co s velkým úspěchem společně s Ivou Janžurovou inscenovala ve Stavovském divadle
Audienci u královny.
Hrají: Iva Janžurová, Kryštof Hádek
Délka představení: 180 min včetně přestávky
Předprodej vstupenek: infocentrum, recepce Městského muzea a na www.ckvb.cz

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 16:00 - 17:00 |
STP CVIČENÍ PRO MLADŠÍ I STARŠÍ
Velká klubovna, KCAŽ
Pořádá: STP Blatná

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

KAŽDÝ ČTVRTEK
| 16:00 - 17:30; 17:30 - 19:00 |
ÁJURJÓGA
Velká klubovna, KCAŽ
Série 11 lekcí/1000 Kč (1. lekce je zdarma).
Hlaste se na: 773 978 168, Radoslav
Nahálka.

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

2. 9. – 31. 10. | GALERIE V ÍČKU

25. 10. STŘEDA | 17:00 |

TOM RAYMONT – BETHNAL GREEN

ČAJ O PATÉ S HUDBOU
VÁCLAVA BARTOŠE

Infocentrum Blatná
Výstava fotograﬁí na téma letošního Blatenského fotofestivalu – IDentita.

Kavárna, KCAŽ
Oblíbené hudební setkání s Václavem Bartošem. Vstup volný.

16. 9. - 12. 11. | 10:00 - 17:00 |
IDENTITA
Městské muzeum Blatná
Kolektivní výstava fotograﬁí významných
českých umělců a fotografů na téma:
IDentita.
Doprovodný program:

21. 10. SOBOTA | 17:00 |
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
VÝSTAVY S FOTOGRAFEM
MIROSLAVEM NĚMEČKEM
lektor fotograﬁe, zakladatel a provozovatel soukromé Školy kreativní fotograﬁe v
Praze. Vstup zdarma.

Těšte se
24. 10. ÚTERÝ | 19:00 |
DIVADLO KALICH: BOŽSKÁ SARAH |
John Murrell
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Silnou a působivou hrou Božská Sarah si
herecká legenda Iva Janžurová plní dlouholetý profesní sen, dvacet let si četla

28. 10. SOBOTA | 10:00 – 15:00 |
VÝLOV BUZICKÉHO RYBNÍKA
S DOPROVODNÝM PROGRAMEM
Vystoupí kapely Hudba pana Koubka a
Z Vršku. Dále bude připravené občerstvení
a program pro děti. Samotný výlov rybníka
probíhá ve dnech 27. a 28. 10.
Pořádá: Blatenská ryba.
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port
Stolní tenis zahájil
sezónu 2017-2018
Do nové sezóny se musí blatenští stolní
tenisté obejít téměř bez celého „A“ týmu, který opustili Černý, Maňhal i Vavřinec. Všichni
budou hrát spolu pražskou divizi. Přejeme jim
hodně sportovních úspěchů. Z tohoto důvodu
byl zrušen tým „F“.
Soupisky:
A tým divize: Špeta, Fleissig, Trefný,
Rojík, Langer.
B tým krajský přebor: Vonášek, Mls J.,
Ounický, Kallmünzer.
C tým krajská soutěž: Kostner, Lukáš,
Mach, Mls P. ml.
D tým regionální přebor: Hornát, Balík,
Jánský, Pavel, Schmidt.
E tým regionální přebor: Štědroňský,
Šišková, Limberk, Mls P.st., Sedláčková,
Kostner Jaroslav, Ondračka, Kolář.
15.9. krajská soutěž Elektrostav Strakonice
C – TJ Blatná C 10:4 body: Lukáš 1, Kostner
1, Šišková 1, Mach 0, čtyřhra.
16.9. divize TJ Blatná A – Elektrostav Strakonice B 2:10 body: Kallmünzer 1, Trefný 0,
Ounický 0, Kostner 0, čtyřhra.
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Poslední výsledky z fotbalu
DALŠÍ ZÁPAS - V sobotu 30. 9. od 16 hodin TJ Blatná ,,A‘‘ - Bavorovice
Muži „A“

Týn n.Vltavou-Blatná

1:2 (0:1)

Křivanec Ondřej, Čadek Filip

Muži „B“

Blatná-Bavorov

4:3 (3:2)

Ženy

Blatná-Hradiště

2:5 (1:5)

Nagyová, Šebková (p)

Dorost

Blatná-Volyně

12:0 (6:0)

Fous 2x, vlastní 2x, Říha Jiří, Habada, Uldrich,
Jelínek, Levý, Juřica (p), Maleček

Žáci st.

Roudné-Blatná

2:3 (1:1)

Outlý František 2x, Krátký Ondřej

Žáci ml.

Roudné-Blatná

1:8

Krátký Pavel 3x, Řanda 2x, Kostohryzová 2y,
Hovorka

Minulé kolo:
Muži „A“

Blatná-Vacov

4:1 (3:0)

Peleška 3x, Mišiak

Muži „B“

Dražejov-Blatná

0:2 (0:0)

Hlaváč, Říha Jiří

Žáci st.

Blatná-Milevsko

3:0 (0:0)

Outlý František 2x, Říha Vítek

Žáci ml.

Blatná-Milevsko

1:2 (0:0)

Hovorka

SÁRA TEŠKOVÁ, hráčka TC
Vitality Březnice z.s., se
probojovala na mistrovství
České republiky v babytenisu
Devítiletá hráčka našeho klubu a rodačka
z Blatné Sára Tešková dosáhla začátkem září
významného úspěchu. Na krajském kvaliﬁkačním turnaji v babytenisu (do 9-ti let)
v Příbrami vybojovala 2. místo a kvaliﬁkovala
se na MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
V BABYTENISU koncem září v Rakovníku.

starší žáci.

MARIÁŠOVÉ TURNAJE NA BLATENSKU
V sobotu 7. 10. 2017 odstartuje JIŽANSKÝ POHÁR ve voleném mariáši turnajem
v hospodě „U Čiláka“ v Buzicích.
Prezentace: od 11.00 hod. – První list bude vynesen ve 12.00 hod.
Sára se dlouhodobě připravuje v našem
klubu a v Tenisové škole Jiřího Veselého,
která s klubem spolupracuje. V letošním roce
skončila Sára na individuálních celostátních
a krajských turnajích v babytenisu 3x na
1. místě, 4x na 2. místě a 3x na 3. místě.
Sáro, velká gratulace!!!
TC Vitality Březnice z.s.
Stanislav Veselý, manažer klubu

Historicky první mariášový turnaj na mačkovské půdě přijde na řadu o týden později
- 14. 10. 2017.
Karbanit se bude v MAČKOVSKÉ HOSPŮDCE (společenský sál).
Prezentace: od 10.30 hod.
– První list padne na stůl v pravé poledne.
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PCUMQNMCRWPVKM@IOCKNEQOPGDQPCVGNT¾FK
X¾UXGwMQNEGRąKXÊV¾OG
Rodinn¾wMQNMC2WPVÊM^F÷VUVXÊRNPÆ\¾åKVMč

ROZVOZY
OBċDģ 90 Kþ
PO - PÁ

Tel.: +420 721 312 511 / web: www.labutak.cz
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Autodíly –
železářství
MAREK CHVÁTAL

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

Po-Pá
So

7.30 - 16.30
8.00 - 11.00

J. P. KOUBKA 81, BLATNÁ
tel: 777 024 366, 383 422 111
e-mail: chvatalm@seznam.cz

ß
ELEKTROMONTÁZE
Petr Hrubý
3URYiGtPHE\WRYpDSUĤP\VORYpHOHNWURLQVWDODFH
KURPRVYRG\UR]YDGČþHSĜLKOiãN\(21VHUYLV
RSUDY\D~GUåE\HO]Dåt]HQtYþHWQČUHYL]t
PRELOHPDLOKUXE\HOHNWUR#VH]QDPF]

lektromontáže
E
Blatná, spol. s r.o.

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

&
PODLAHY 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

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

KRAMEŠ 777 815 005

MÜLLER 777 815 003

Pizzerie

U Pejska a KoCiCky
˘ ˘
v Kasejovicích,

Sedl áček
Ê

Ê

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

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

Mladá rodina koupí

rodinný dům v Blatné.
Přijmeme jakékoliv informace.

Tel. 728 726 515

Ročník 28 (38)

Blatná 29. září 2017

Přenechám pronájem
Hospody Na Tržišti
tel. 777 016 704

Číslo 16 / strana 15

MONIKA HODKOVÁ, DiS,
fyzioterapeut
Masérské, rekondiční a regenerační
služby
Nabízím služby – MOBILNÍHO

Pronájem obchodu
v Blatné
Nad Lomnicí 1255
dříve Leifheit, 110,5m2
Nájem 10.000,-Kč plus
DPH 21%
Služby cca 4000,-Kč
Provize RK 10.000,-Kč
Kauce 10.000,-Kč
Volné ihned

Tel. 775 166 740

BURZA ŠKOL
JHK 2017

3
331.10.2017
33
3

MASÉRA
- masáže k Vám domů
- klasické masáže - záda, šíje, HK, DK
- Dornova technika a Breussova masáž
- konzultační a poradenská činnost v oblasti fyzické kondice
Objednávky na 606 17 26 71,
15.30 – 19.00,
i formou SMS, odepíšu nebo zavolám
zpět
Provozní doba: Po – Pá, 16.00 – 21.00
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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





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

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

Hnědé uhlí BÍLINA - ořech I. a II., kostka
 Brikety uhelné (UNION) a dřevěné
- prodej od září

www.expert.cz



● LETÁKY, PLAKÁTY
●

NAVŠTÍVENKY, POZVÁNKY

DOPRAVA na místo určení
Iveco s hydraulickou rukou/Avie/Multicar

●

PROSPEKTY, ČASOPISY

SKLÁDÁNÍ UHLÍ pásovým dopravníkem

●

KNIHY, BROŽURY

●

KALENDÁŘE

Nad Vdovečkem 1123

●

DIPLOMOVÉ PRÁCE

388 01 Blatná

●

GRAFICKÉ SLUŽBY

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

VÝHODNÉ CENY

Příjem zakázek: pondělí - pátek od 6.00 - 14.00 hod.
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výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří
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Blatenské listy

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

– čtrnáctideník – vydává Spolek Blatenské listy zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu
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tel. 731 367 507. Náklad: 3 000 výtisků. Bankovní spojení: KB, a. s., Strakonice, expozitura Blatná, č. ú. 4196610297/0100.
E-mail: blat.listy.ch@seznam.cz. Jazyková úprava: vydavatel. Sazba a tisk: Blatenská tiskárna, s. r. o.

