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Podzim s architektem Karlem Fialou

Letos 29. listopadu uplyne
přesně 155 let ode dne, kdy se
v Blatné narodil Karel Fiala.
Jeho jméno dnes většině blateňáků mnoho neříká, jeho stavby
tu zná ale každý. Kromě budovy
školy, spořitelny či radnice v Blatné Karel Fiala působil především
na Pražském hradě, kde se významnou měrou podílel na jeho
průzkumu a úpravách v první
polovině 20. století. Není jistě
Karel Fiala (vpravo), kancléř Šámal náhodou, že právě nyní, kdy Karla
a britský premiér na III. nádvoří
Fialu připomíná nedávno zahájePražského hradu, 1925. Foto z výstavy
Obnova Pražského hradu 1918-1929. ná výstava na Pražském hradě,
vychází v Blatné publikace pana
Jiřího Sekery, věnovaná Fialovu působení v Blatné. Zájem odborníků
o Karla Fialu roste.
Rozhodli jsme se proto užít si toto významné blatenské jubileum
co nejlépe a na všechny možné způsoby a připravili jsme pro Vás
pestrý program – kromě uvedení publikace pana Sekery, které proběhne ve středu 29. listopadu od 17 hodin v budově základní školy
J. A. Komenského, se můžete těšit na další dvě akce:
Velice nás těší, že pozvání do Blatné přijal jeden z těch, kteří
na Pražském hradě dnes pokračují v práci, již před sto lety Karel Fiala
započal – pracovník Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta
republiky pan Mgr. Petr Měchura, PhD. V úterý 12. prosince od 17
hodin Vás srdečně zveme na jeho přednášku Karel Fiala a Pražský hrad,
ve které připomene Fialovu činnost na Hradě i jeho slavné spolupracovníky Josefa Mockera, Jože Plečnika či Ottu Rothmayera. Přednáška
je zdarma, také díky ﬁnanční podpoře Nadace české architektury.
Pro ty, kteří chtějí působiště Karla Fialy vidět na vlastní oči, jsme
naplánovali celodenní výlet do Prahy. V sobotu 16. prosince společně
navštívíme dvě právě probíhající výstavy na Pražském hradě – výstavu
Obnova Pražského hradu 1918-1929 a výstavu Světlo v obraze, věnovanou českému impresionismu a jeho ohlasu v pozdějším umění.
Na obou výstavách pro nás bude zajištěn odborný výklad, cestovat
budeme vlakem a doufáme, že stihneme také nasát předvánoční atmosféru třeba na adventním trhu na Staroměstském náměstí. Cestu
a vstupy na výstavy si hradí každý účastník sám, odborný výklad je
zdarma. Pro další informace a pro rezervaci své účasti na této akci
volejte na tel. 723 809 110 či pište na email pa.cernochova@post.cz.

Středa 29. 11. 17:00 Škola J. A. Komenského
Křest publikace Jiřího Sekery: Architekt Karel Fiala
Pořadatel: CKVB
úterý 12. 12. 17:00 Kavárna KCAŽ
Karel Fiala a Pražský hrad
přednáška s obrazovou prezentací
přednášející: Mgr. Petr Měchura, Ph.D.
Akce se koná u příležitosti 155. výročí narození Karla Fialy a za podpory Nadace české architektury.
Délka: 60 až 90 minut
vstup zdarma
pořadatel: navíc z.s.
sobota 16. 12.
Celodenní výlet do Prahy na výstavy Obnova Pražského hradu
1918 – 1929 a Světlo v obraze
Rezervace nutná, více informací a rezervace na telefonu 723 809 110
nebo na emailu pa.cernochova@post.cz
pořadatel: navíc z.s.

Jiří Sekera

Architekt
Karel
Fiala

Pro přehlednost přikládáme rekapitulaci plánovaných akcí a těšíme
se s Vámi na některé (nebo na všech?) na shledanou!
Pavla Váňová Černochová, navíc z.s.
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 další tvary ozdobí a provoní váš domov
typickou vůní Vánoc.

ktuality
Blahopřání

16.11.oslavili diamantovou svatbu
manželé Marie a Jaroslav Bártovi
z Blatné.Děkujeme jim za jejich lásku,za
vše,co pro nás už 60 let dělají.
Přejeme jim pevné zdraví a hodně dalších spokojených společných let
Děti Jarka a Honza s rodinami.

Blahopřání
Dne 21. 11. 2017 se dožil neuvěřitelných
90 let bratr

František Komorád,

Sokol tělem i duší.
František se podílel velkou měrou
na obnovení činnosti TJ Sokol Blatná
po pádu komunistické totality a od té
doby je stále aktivním členem výboru
jednoty. Jako vzdělavatel je autorem
mnoha textů, přibližujících poslání
a činnost Sokola a navíc stále také
sám cvičí!
Přejeme bratru Komorádovi hodně
zdraví a síly i do dalších let!
Za výbor TJ Sokol Blatná
Blanka Malinová

Kolegové z Blatenských listů děkují
FRANTIŠKU KOMORÁDOVI
za spolupráci a přejí k životnímu
jubileu hodně zdraví a spokojenosti.

SVATÁ KATEŘINA VĚŠÍ HOUSLE
DO KOMÍNA.
Opět je před námi ADVENT - z latinského - „adventus“. Trochu tajemné slovo zvěstující příchod, příchod Páně, narození Ježíše
Krista. Od 12. století se adventem začínal
nový liturgický rok. Advent zahrnuje čtyři
neděle církevního roku a končí 24. prosince,
dnem narození Páně.
Adventní doba, byla dobou postní, dobou
střídmosti, provázena mnohými zákazy. Přestalo se tančit, nekonaly se svatby. Přesto měli
lidé tento čas rádi - byl to čas příprav a těšení.
Zahrnoval několik svátků, které končily svátkem nejočekávanějším - ŠTĚDRÝM DNEM.
Příchodem adventu začínaly VÁNOČNÍ
TRHY, které tradičně zahajovaly trhy MIKULÁŠSKÉ. Poté trhy vánoční pokračovaly
a končily až na Štědrý den. Konaly se téměř
v každém větším městě. V Praze na náměstí
Staroměstském, Senovážném, Malostranském
a Karlově. K dostání zde byly různé loutky,
celá loutková divadla, betlémy a betlémové
ﬁgurky. Každý trh se honosil výběrem orientálních cukrovinek, jako byl turecký med,
cukrkandl, pendrek - neboli sladké dřevo,
cukrovinky z lékořice. Dále potom ořechy,
sušené švestky a další ovoce tzv. křížaly máčené v karamelu, marcipán, fondánové ﬁgurky
z mandlového těsta, cukrářská mejdlíčka
a perníky - Miluláši, čerti, husaři na koni,
andělé, miminka v povijanu, mořské panny...
nesměly chybět pečené kaštany. Dospělí si
popřávali likéry, kořalky, vína a horký punč,
vyráběný podle pečlivě střežených receptů.
V dnešní době si takovýto trh můžeme už
jen představovat, což je v období krátkých,
mlhou potemnělých dnů nejlépe možné.
LIDOVĚ MODRÉ VÁNOCE NA TŘÍDĚ
J. P. KOUBKA 3
S trochou nostalgie vás proto znovu zveme na náš vánoční prodej, kterým bychom
vám chtěli dávné časy tak trochu připomenout.
S příchodem adventu se i náš průjezd ještě
více promění ve vánoční idylku, která nám
pomůže vrátit čas.
Konečně je v naší nabídce opět vyhledávaný vánoční malovaný perník. Rybičky,
hvězdičky, podkovy, zvonky, andílci, srdíčka

Znovu upozorňujeme na letošní velký
výběr originálních přání, který vaše blízké
nejen potěší a pohladí po duši, ale může
nahradit i drobný dárek od vás. Psané přání
od srdce má trvalou nenahraditelnou hodnotu.
Určitě v něm zase všichni nalezneme to pravé
„ořechové“.
Tuto sobotu zároveň už zahájíme prodej
jmelí, které od nás bude opět úplně čerstvé
a bohaté. Velký výběr přírodně voňavých
a zdravých svíček ze včelího vosku je součástí
naší nabídky vánočních vůní.
TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI!
BOUŘKA SVATÉHO ONDŘEJE, ZDRAVOU ZIMU NÁM ZVĚSTUJE.
Eva Fučíková, lidové řemeslo

O stromech svobody

Symbolizují vznik Československé republiky a v letech 1918 a 1919 jich lidé vysadili
tisíce. Do výsadby se zapojili starostové, žáci,
členové místních spolků. Stromy byly ověšené
stuhami, domy praporky, zpívala se hymna,
ke kořenům se ukládaly pamětní listy.
A sázely se i v pozdějších letech (1928,
1945, 1968) vždy, když si lidé chtěli připomenout a oslavit význam svobody a demokracie.
My takovou velkou oslavu uspořádáme
u 100. výročí vzniku naší republiky: objevíme
dávno zapomenuté Stromy svobody, necháme
je odborně ošetřit a společně s vámi vysadíme
nové.
Připojíte se?
Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat
o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu
granty, odborné služby i inspiraci ze zahraničí.
Podporuje zapojování veřejnosti do výsadeb stromů, vytváření kvalitních veřejných
prostranství, zklidňování dopravy i šetrné
turistiky a cyklistiky. Sídlí v Brně ve svém
vzdělávacím centru Otevřená zahrada.
www.nadacepartnerstvi.cz
Připojte se k nám!
Nadace Partnerství
Údolní 33
602 00 Brno
VÍCE INFORMACÍ V PŘÍŠTÍM ČÍSLE BL.
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Z právy

z radnice

Oznámení o dokončení obnovy
katastrálního operátu v k.ú. Hněvkov
u Mačkova
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Strakonice podle § 45 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí a podle § 58 vyhlášky č. 357/2013 sb., o katastru
nemovitostí, oznamuje, že katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou mapu v části katastrálního území
Hněvkov u Mačkova, bude předložen k veřejnému nahlédnutí
v budově Městského úřadu Blatná, tř. T. G. Masaryka čp. 322
v Blatné (budova radnice) a to ve dnech od 21. 11. 2017 do 4. 12.
2017 vždy v úředních dnech, případně po předchozí telefonické
domluvě (Ing. Cheníček – tel.: 383 416 132) s možností uplatnění
námitek proti jeho obsahu.
V pondělí dne 4. 12. 2017 od 13:00 hod. do 17:00 hod.
bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu. Do obnoveného katastrálního operátu je současně
možné po dobu jeho vyložení nahlédnout i na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na adrese
www.cuzk.cz v sekci nahlížení do katastru ve volbě kat. území
(http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx).
Celý text oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu
je zveřejněn na úřední desce MěÚ Blatná a ve vývěsce v osadě
Hněvkov. Oznámení se doručuje všem vlastníkům, kteří mají v obci
trvalý pobyt nebo sídlo veřejnou vyhláškou v souladu s § 25 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád.

Oblastní charita Strakonice
Hledá dobrovolníky pro Tříkrálovou sbírku:
● Koledníky (děti i dospělé osoby)
● Vedoucí skupinek (věk od 15 let)
Termín sbírky: od 1. do 14. ledna 2018
Jedná se o celostátní charitativní sbírku, která je povolena Ministerstvem vnitra.
Všichni koledníci i vedoucí skupinek jsou centrálně pojištěni.
Kostýmy tří králů poskytneme. Koledníci dostanou občerstvení
a drobné dárky.
Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným,
seniorům a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a to
zejména v regionech, kde sbírka probíhá.
Prostředky ze sbírky v roce 2018 budou v Oblastní charitě Strakonice použity na vybavení kuchyně v Domě klidného stáří sv. Anny
v Sousedovicích.
Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. Více: http://www.trikralovasbirka.cz
Skupinku tvoří zpravidla tři koledníci, převlečení za bájné krále
(mudrce z východu), kteří se podle tradice přišli poklonit do Betléma novorozenému Ježíškovi. Skupinka chodí od domu k domu
nebo koleduje v ulicích, nosí lidem radostnou zvěst vánočních
svátků, obdarovává je drobnou pozorností.
Sbírka má ustálená pravidla, vedoucím skupinky musí být dospělá
osoba vybavená průkazem koledníka. Kasičky, do kterých se bude
vybírat, budou úředně zapečetěny hromadně na MěÚ v Blatné, kde
budou po ukončení akce také úředně rozpečetěny, peníze přepočítány a odeslány na konto Tříkrálové sbírky.

Případné dotazy budou zodpovězeny na tel. 777 887 158
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možnost nahlédnout také dovnitř Sýpky, kde
pokračoval příběh o lani.
V závěru děti dostaly sladké odměny
za odvahu a zdolání celé trasy.
Děkujeme za divadelní vystoupení, které
pro děti připravil p. Petr Chlebec.
Poděkování patří také všem účastníkům
lampionového průvodu za hojnou účast,
dobrou náladu, p. učitelkám z MŠ za výzdobu
a organizaci celé akce a především za spokojenost dětí!
Budeme se na Vás těšit příště! ☺
Mateřská škola Blatná, Šilhova - H.P.

BESEDA
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CESTA ZA STŘÍBRNOU LANÍ

Kdo se v úterý 14.11.2017 vydal na podvečerní procházku Blatnou, možná zahlédl
skupinu lidí s lampiony. Ano, byli jsme to
my… děti, rodiče a p. učitelky z Mateřské
školy Blatná, Šilhova.
Rodiče s dětmi se sešli na školní zahradě
v 16.30hodin…a že nás tedy bylo! ☺ Společ-

ně jsme rozsvítili lampiony a ač za chladného
počasí, tak s pocitem natěšenosti, jsme vyrazili na cestu „ZA STŘÍBRNOU LANÍ“. Naše
trasa vedla okolo rybníka Přední Topič až
k blatenské Sýpce. Při cestě jsme obdivovali
svítící lampionky, povídali si a zpívali. V dětských očích byla vidět radost z blikajících
světýlek a očekávaného překvapení
v cíli.
Překvapení
bylo opravdu překvapující ☺. U blatenské Sýpky jsme
shlédli zajímavé divadelní představení „ O STŘÍBRNÉ
LANI“. Měli jsme
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Zprávy

TS Blatná

Stavební činnost

Dovoluje-li to počasí, probíhají na území
města stále drobné stavební práce. V minulých
dnech byly opraveny výtluky v lokalitách
řadových garáží v Blatné – garáže v ulicích
Podskalská, U Čertova kamene, Čechova
a garáže u Topiče. Výtluky byly zasypány
štěrkem a asfaltovým recyklátem a zhutněny
vibrační deskou nebo válcem. Oprava výtluků zlepší majitelům garáží alespoň částečně
parkování svých plechových miláčků.
Došlo také k opravě cesty kolem zahrádkářské kolonie v ulici Topičské. Cestu využívají jak místní zahrádkáři, tak i ostatní občané
při procházkách. V místě, kde se držela nejvíce voda, byl terén stržen a také vyspraven
asfaltovým recyklátem. Na cestě byly také
vyspraveny i další menší výtluky. Voda by
měla lépe stékat do travnatého porostu a cesta
by tak měla být po deštích lépe průchozí jak
pro zahrádkáře, tak při procházkách.

Pokračuje stavba
kompostárny

V areálu v ulici Riegrova pokračuje
stavba kompostárny. Byla postavena opěrná
zeď. Nyní se připravuje podklad pro položení hydroizolace. Buduje se
trubní vedení
pro vodu z jímky, kde bude
shromažďována povrchová
(dešťová) a výluhová voda z kompostovací plochy. Rozvod
vody bude využíván pro zkrápění kompostu
v suchém období.
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Beseda Energie, budoucnost lidstva

Dne 1. listopadu 2017 jsme na SOU
Blatná přivítali odborníky energetiky, aby se
studenty prodiskutovali otázky současného
a budoucího stavu energetiky v ČR a ve světě.
Besedy se zúčastnili studenti oborů Elektrikář
a Autoelektrikář z 1., 2. a 3. ročníku. Mottem
besedy byl citát německého ﬁlosofa Imanuela
Kanta: „Nebojte se používat rozum!“.
Odborník z praxe z Elektrárny Temelín
seznámil studenty se svou pracovní náplní.
Pak k zamyšlení nad historií a současností
energetiky použil populárně naučné prezentace, ﬁlmové snímky a fotodokumentaci. Vše
vedlo k tomu, aby se studenti s přednášejícími
zamysleli nad budoucností a možnými zdroji
energie a nutností energii šetřit.
Pan Tomáš Hejl
(viz foto) z pořádající agentury Hejlservis proměřoval
dozimetrem radioaktivitu. Přivezl
řadu vzorků s různou intenzitou vyzařování
radioaktivity bezpečné úrovně, přírodniny
i z běžného života: Samosvíticí ciferník budíku, zelené sklo barvené smolincem, strusku
po spalování slámy, minerály včetně smolince
(UO2 oxid uraničitý) aj. Na dobrovolníkovi
ukázal, jak tlumí voda, resp. lidské tělo obsahující asi 70 % vody, radioaktivitu strusky
a smolince.
Se studenty byla diskutována fotovoltaika.
V pošmourném počasí byli studenti vyzváni,

aby roztočili motorek s vrtulkou napájený
fotovoltaickým článkem. Jednoho studenta
napadlo ozářit fotodiody pomocí svítilny
v mobilním telefonu.
Na závěr proběhla diskuze, kdy byli
přednášející osloveni dotazy na různé oblasti
energetického průmyslu. Studenty zajímala
havárie jaderných elektráren v Černobylu
a ve Fukušimě, jejich příčina. Dále problematika uchování elektřiny, výhody a nevýhody
různých zdrojů elektrické energie. Přednášející sdělili zajímavé informace:
Vodní elektrárny mají v ČR kapacitu
vyčerpanou, pokrývají cca 4 % spotřeby.
V Rakousku s velkým spádem horských
řek je jejich kapacita veliká a pokrývá 58 %
spotřeby.
Větrné elektrárny zatěžují současně konstruovanou rozvodnou síť nestabilní dodávkou, ale jsou již
technická řešení,
jak tomu zabránit. Výhodou jsou
větrné elektrárny
plovoucí (viz obr.
z www.tyden.cz)
nebo na pobřeží,
kdy je větší stabilita dodávané
energie.
Fotovoltaika je pro výrobu elektřiny
drahá, neobejde se bez dotace, což bývá
zneužitelné.

Celodenní workshop žákovských parlamentů ZŠ TGM a ZŠ JAK
Ve středu 25. října se v Komunitním
centru aktivního života v Blatné setkaly
na společném workshopu žákovské parlamenty ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ J. A. Komenského z Blatné. Tuto akci organizoval žákovský parlament
ZŠ TGM ve spolupráci s Místní akční
skupinou Blatensko, které tímto děkujeme za ﬁnanční
podporu a organizační zajištění.
Smyslem celé
akce bylo navázání
spolupráce obou
parlamentů, vzájemná inspirace a také plánování společného
projektu. Žáci se v průběhu celodenního
workshopu zabývali různými tématy. Nejprve představili své parlamenty a činnost,
na kterou se zaměřují. Žáci ZŠ TGM vytvořili powerpointovou prezentaci, kterou
společně okomentovali a zaměřili se při

tom na nejdůležitější akce žákovského parlamentu v uplynulých letech. Naši kamarádi
ze ZŠ JAK si naopak připravili „parlamentní
noviny“, do kterých nám předem shrnuli,
na co se specializuje jejich žákovský parlament. Pak jsme si
při společném zasedání představili
projekt Jsem laskavec Nadace Karla
Janečka. Jedná se
o zajímavý projekt
s podtitulem Laskavost plodí laskavost, což hovoří
samo za sebe. Při
samostatné práci
ve skupinách došlo na tvoření propagačních
plakátů ke zmíněné akci Jsem laskavec
aneb Světový den laskavosti, která na obou
školách proběhne 13. listopadu. Už teď se
těšíme, kolik laskavostí a dobrých skutků
naši žáci vymyslí.
Ludmila Růžičková, koordinátorka ŽP
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Byl zdůrazněn význam přečerpávacích
elektráren a plynové elektrárny v ČR v době
energetické špičky.
Bylo zmíněno téma jaderných elektráren
a problematika trvalého uložení jaderného
odpadu, které představitelé obcí v peticích
odmítají, možnosti jeho regenerace do nových
palivových článků.
Byla zmíněna problematika břidlicového
plynu a ekologické zátěže při jeho těžbě, kdy
se do horniny pumpuje kyselina (podobně
jako při těžbě uranové rudy v již uzavřeném
nalezišti Hamr na Jezeře). Tento neekologický
způsob je možný jen v neobydlených oblastech, jako jsou v některých oblastech USA.
V Evropě je v řadě zemí jeho těžba zakázána.
Byla řeč o využití biomasy, její fermentace
či spalování. I do českých tepelných hnědouhelných elektráren se někdy přidává dřevní
hmota v poměru 10 : 1, což ale v objemovém
poměru vychází až 1 : 1.
Mluvilo se ekonomických, ekologických,
sociálních souvislostech energetiky. I o tom,
že v současné době 80 % energie, kterou
vyrobíme na Zemi, spotřebovává jen 20 %
jejích obyvatel. Průměrná denní spotřeba
elektřiny na jednoho člověka je 50 kWh. Řeč
byla i o důsledcích toho, že denně na Zemi
přibývá 200 tisíc lidí.
Beseda se studentům líbila. Přivítáme tuto
akci i v přespříštím roce. Pro studenty oboru
Elektrikář je beseda o energetice opakování
ke státním závěrečným zkouškám, neboť téma
Elektrárny a Alternativní zdroje energie bývá
zařazené do ústních zkoušek. SOU Blatná

Putování za stříbrnou laní

V úterý 14. 11. v podvečer se k sýpce
u rybníka Topič začala pomalu přibližovat
světýlka a lampičky. Nebyly to ovšem bludičky, ale děti z MŠ Šilhova se svými sourozenci, kamarády a rodiči, kteří se vydali
na pouť za stříbrnou laní. Ta na ně již čekala
u sýpky i s knížetem Vyšemírem, aby jim
společně prozradili počátky města Blatná
dle starodávné pověsti. Děti pomohly knížeti
vystopovat, a nakonec i lapit stříbrnou laň,
za což si odnesly sladkou odměnu.
Děkujeme za spolupráci pracovníkům
MŠ Šilhova, všem rodičům, a hlavně dětem
za povedený večer plný kouzel.
Petr Chlebec - CKVB
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Historie téměř detektivní.

Hasičská nebo vojenská přilba?

proti šrapnelům jako v případě zvoncovité
přilby M16 a M17 z německé a rakouské
výzbroje, využívali ji vojáci na celé západní
frontě až do roku 1918.
Určení poničené starší přilby nám usnadňuje díra na čelní a týlní části. Podle prohnutí
plechů se jednalo zřejmě o průstřel. Lze se
jen domnívat, že se její majitel na přilbě buď
cvičil ve střelbě, nebo hůř skončil jako zastře-

Tuto otázku jsme si v muzeu kladli poslední měsíce před začátkem výstavy „Velká
válka očima Jana Rafaela Schustera“, neboť právě v našich sbírkách se nacházejí dvě
přilby z první čtvrtiny 20. století. Zachovalejší
kus je veden ve sbírkové knize jako hasičská
přilba, avšak autor zápisu si nebyl zcela jist
svým určením, a proto dopsal za popis otazník. Druhá dosti poškozená přilba je v popisu
ještě méně speciﬁkovaná. Podle čeho ji tedy
určit? A jaký příběh asi skrývá?
První indicii poskytla hned socha Svobody, které po restaurátorském zásahu leží právě
taková přilba u nohou. Za pomoci stránek
Vojenského historického ústavu a dobových
fotograﬁí bylo již jednoduché odhalit, že se
jedná o přilby typu Adrian, pojmenované
podle svého vynálezce plukovníka Adriana.
Lidově se jí též říkalo Adrianka. Typický je
pro ni podlouhlý hřeben, který je posazen
na vrchu přilby a vede až k týlu. Zakrývá větrání ve vrchlíku a zároveň zpevňuje celou konstrukci. Vrchní kopule je doplněna ve spodní
části přilby kloboukovitým lemem, který byl
u starších typů natlučen, jak je patrné u zničeného exempláře. Mladší typ byl vytvořen
z jednoho kusu, a proto byl pevnější než jeho
předchůdce. Přilba byla vyráběna ve Francii
od roku 1915 a dodávána také na italskou
frontu. Ačkoliv neposkytovala tak dobré krytí

Přilba typu Adrian 1915-1918.

lený. Na přilbě nezůstaly žádné další insignie,
a proto můžeme jen hádat, že pochází z italské
nebo francouzské fronty. Nelze ani určit,
jestli ji měl na hlavě voják na francouzské,
italské, německé či rakouské straně. Přilby
se totiž sbíraly, a pokud byl na to čas, posílaly se do továren na předělání. Vojáci trpěli
na špatné zásobování zejména v posledních
letech války, takže výbava všeho druhu se
hodila. Často vojáky neodlišovala jejich
výstroj, ale malovaný znak, který si vytvořili

ÿertovské
zastaveníĀko

na čelní straně přilby. Zde nám jakoukoliv
identiﬁkaci znesnadňuje poškození přilby.
Je ale jasné, že v tomto případě se nejedná
dozajista o hasičskou přilbu.
Druhá přilba je mladší a dosti zachovalá.
Tento typ opravdu nacházíme v první čtvrtině
20. století na hlavách československých hasičů. Na čelní stranu si většinou přinýtovali
svůj znak hasičského sboru, aby se tak odlišilo
jejich vybavení od ostatních jednotek. Absence děr po nýtech u tohoto exempláře tuto
skutečnost zcela nevyvrací, neboť podobně
jako v předchozím případě mohl být znak
namalován, a tudíž překryt novým nátěrem.
Vyšší hřeben připomíná přilbu československých legií z Itálie. Tuto domněnku by
potvrzoval i zelenošedý nátěr, a tudíž i zde jí
můžeme přisoudit vojenský účel.
Jak se zdá, obě přilby změnily po této krátké analýze své určení. U zachovalejšího exempláře však zcela nevylučujeme, že ji v době
míru nosil blatenský hasič jako součást svého
vybavení. S těmito a dalšími artefakty Velké
války se budete moci seznámit na výstavě
Velká válka očima Jana Rafaela Schustera,
kterou pro vás připravilo Městské muzeum
Blatná. Výstava bude přístupná pro veřejnost
v otvíracích dnech muzea od 7. 12. 2017 až
do 4. 3. 2018. Vernisáž výstavy se uskuteční
ve čtvrtek 7. 12. v 17:00. Nenechte si to ujít
a odhalte s námi příběhy první světové války.
Těšíme se na vás.
Petr Chlebec - Městské muzeum Blatná

Osadní výbor a Sbor dobrovolných hasičů Drahenický Málkov
si vás dovolují pozvat na tradiční



u Vás
doma







které se uskuteční v sobotu 9. prosince 2017
od 17 hodin v místní kapličce.



Mikuláš, anděl a Čerti oznamují:

Osadní výbor Drahenický Málkov všechny srdečně zve na

3ĜLMtPiPHREMHGQiYN\
QDQiYãWČYX9DãLFKGRPiFQRVWt
1DYãWtYtPH9iVGQH5.12.2017
RGGRKRGLQ

+OiãHQtR]ORELYêFKGČWHFK
PĤåHWHSRGiYDW
QDWHOHIRQQtFKþtVOHFK
QHER³

K viděné a k prodeji bude řada rukodělných prací nejen s vánoční tématikou.
Akce se uskuteční 25. 11. od 16 hodin venku u místního pohostinství.
(při nepřízni počasí na sále)

Od 18 hodin proběhne slavností rozsvěcení vánoční stromu, následovat ho bude
degustační soutěž – letos na téma: bramborák.
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Drakům se ve Škvořeticích při premiéře lítat nechtělo

Škvořetice - Drakiáda bez větru je jako
socialismus bez komunistů. Prostě na draka.
Ale ani nepříjemná okolnost, že o sobotním
odpoledni, které zvolil pro tuhle oblíbenou
podzimní zábavu na hřišti u rybníka „ Dalině“ mladý nadšenec ze Škvořetic Vojtěch
Nový, sebemíň nefouklo, nezkazila přítomným osmi místním dětem dobrou náladu. „
To by děti musely s draky zatraceně rychle
běhat, aby se dostali aspoň trochu nahoru.
Tedy myslím ti draci,“ šprýmuje Vojta, který
historicky první drakiádu ve Škvořeticích

zorganizoval, „ Fakt je, že takový nevětrný
den se stojatým vzduchem jsme snad ještě
nezažili. A jako na potvoru to v pátek předtím a v neděli potom ﬁčelo ostošest,“ kroutí
hlavou vrchní „ draků pán“ pro Škvořetice
a přilehlé okolí.
Ačkoliv byla vítána domácí výroba
papírových draků, diskriminováni rozhodně nebyli ani majitelé draků koupených. „
S pomocí rodičů to zvládli tři školáci. To
si zasloužilo obdiv nejen pro snahu a tvůrčí
fantazii, ale prostě i proto, že tyhle exponáty

Prožitkový den na staďáku

Kdo se bál, že nenajdeme alespoň malou
náhradu za prožitkový kurz, který jsme museli
v září zrušit, bál se zbytečně. Moc děkujeme
Martině a Michalovi Bláhovým, kteří pro nás
připravili prožitkový den na letním stadiónu.
Naši parlamenťáci se na tuto akci moc těšili.
Ve čtvrtek 26. října jsme se v 16:00 sešli
na stadiónu, žáci se seznámili s programem
a hned poté se odebrali nahoru připravit si
své místo na nocování. Mezitím jsme v pergole rozložili plachtu, na které si děti během
podvečera tvořily společná trička. Zvolili jsme
metodu reaktivní batiky, která je jednoduchá
a děti nesmírně bavila. Pro nás bylo příjemné
zjištění, že takové barvení může probíhat

v pergole s čelovkou na hlavě. Když byla
všechna trička hotová a uložená v trávě, kde
měla čekat do příštího rána na vyprání, zahřály
se děti výbornou polévkou. Po večeři je totiž
čekala stezka odvahy a ta se špatně absolvuje
s prázdným žaludkem.
Stezku odvahy tentokrát provázelo hledání obálek s nápovědou k tomu, jak si druhý
den ráno najít v areálu letního stadiónu snídani. Všechny skupiny, které se na tuto bojovku
vydaly, své obálky našly a okamžitě začaly
přemýšlet, co nápovědy znamenají.
Po probuzení do krásného slunečného rána
se žáci vydali hledat své poklady (tedy své snídaně), které byly pečlivě skryté za nelehkými

byly vážně okouzlující,“ chválí dětské pracanty Vojtěch Nový.
Nejkrásnějšího draka, olepeného listím,
z domácí dílny přinesla Nikola Týmová.
Odměněni byli ale všichni účastníci a účastnice první škvořetické drakiády bez rozdílu.
Jako doplněk akce pak malí soutěžící malovali podle svých představ křídami obrázky
pohádkových draků na asfaltovou plochu.
Vítanou tečkou za příjemným odpolednem
představovalo tradiční opékání buřtů u ohně.
Vladimír Šavrda
nápovědami. Všechny skupiny nakonec svou
snídani našly. Ale den teprve začal a nás čekalo ještě spoustu práce na našich tričkách. Opět
jsme na zem natáhli plachtu a vytvořili tak
improvizovanou prádelnu. Děti si rozbalily
své balíčky, objevovaly kouzlo reaktivní batiky, při které je každé tričko skutečný originál.
Tričko si po vypláchnutí namydlily, promáchaly a daly sušit. Atmosféra při rozbalování
triček se nedá popsat, ale za všechny reakce
si dovolím ocitovat alespoň pár žáků: „Tak
tohle tričko budu nosit jenom na Vánoce….
Budu ho nosit každý čtvrtek na parlament….
Tohle tričko si nikdy nesmím zašpinit.“ ☺
Ještě jednou děkujeme Martině a Michalovi
za tento nápad, bylo nám s vámi skvěle.
Ludmila Růžičková, koordinátorka ŽP



Blatenské vánoční
Štrúdlování
O putovní pohár
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Vánoþnísvátkyjsouþasemtradicarodinnýchsetkání.
KopravdovévánoþníatmosféĜeneodmyslitelnČpatĜí
jableþnýzávinpĜezdívanýštrúdl.

PĜijćtesizasoutČžitapodČlitsesnámi
oVášoriginálnírecept
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Ɣ odevzdaný štrúdl se považuje za startovné
Ɣ minimální množství štrúdlu je 2 kusy o délce 30-50 cm
Ɣ o vítězném štrúdlu rozhodne andělská porota
Ɣ kritériem pro hodnocení je chuř a vzhled štrúdlu
Ɣ hodnocení proběhne během trhu v dopoledních hodinách
Ɣ pőihlásit se do soutěže mţžete nejpozději do 12.12. 2017
na telefonních ÿíslech 721 742 705 nebo 606 291 587


Blatenské trhy
Vás srdeþnČ zvou
na


„Vánoční trh“
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Trhy ovládnou andělé
a sněhulák !
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Masarykův pomník v Uzenicích se dočkal velkého zadostiučinění

Připomenout si 80. výročí úmrtí prezidenta - osvoboditele přijeli do malé jihočeské vesnice
i významné vlastenecké kapacity z Prahy.
Uzenice - Přežil šťastně dvě totality. Na- oddíly a kdy celá veřejnost vzpomínala se
cistickou a posléze i tu komunistickou. Jen se smutkem a hořkostí prvního roku od skonu
o něm příliš nevědělo a neví dodnes, protože tatíčka Masaryka. Uzeničtí se právě tehdy
stojí skromně a nenápadně mimo hlavní tah rozhodli demonstrovat tímto činem své
obcí Uzenice. Vévodí rozkošnému parčíku, je- smýšlení a jasný postoj. Přesně před dvaceti
hož součástí je i požární nádrž. Jedná se o po- lety zveřejnil uzenický občan Metoděj Boček
mník prvnímu československému preziden- z čp. 32, tehdy nejstarší obyvatel vsi a „živá
tovi T. G. Masarykovi. Žádný jiný na celém kronika“, vzpomínky na slavnostní odhalení
strakonickém okrese neexistuje. Letos se mu pietního obelisku. Jeho unikátní výpověď
dostalo mimořádné satisfakce- vlasteneckého proběhla i tiskem. „Náves tehdy zaplnil
shromáždění u příležitosti 80. výročí smrti za- omračující počet vlastenců- hrubým odhadem
kladatele společného státu Čechů a Slováků. 200 až 300 lidí. Čestnou stráž drželi kluci,
Pietního aktu se zúčastnily i výrazné
osobnosti vlasteneckého života z Prahy, což bylo pro samotnou neznámou
obec Uzenice velkým vyznamenáním.
Celkem přišlo a přijelo uctít světlou
památku státníka světového jména
více než sto dobrých, pravých Čechů. Vlastenecká slavnost se mohla
uskutečnit jen díky zodpovědnému
přístupu, obětavosti a národnímu cítění
obecního zastupitelstva v Uzenicích
v čele se starostou ing. Jiřím Pýchou
a místostarostkou Gabrielou Kučerovou. Lví podíl na sestavení bohatého
programu a zdařilém průběhu celé akce nutno kteří zrovna obdrželi dovolenku z vojenské
přičíst i jednateli Jednoty K. H. Borovského ze základní služby a pokládali tuto úlohu za svou
Strakonic Františku Sáčkovi, který se v celé morální povinnost. Vedle jejich armádních
uniforem dodávaly shromáždění sváteční ráz
věci angažoval více než horlivě.
kroje příslušníků selské jízdy a členů místního hasičského sboru. Právě dva dobrovolní
Okénko do historie
Vlastenectví kvetlo ve společenství oby- hasiči, jinak kameničtí mistři Karel a Václav
vatel obce Uzenice odnepaměti nádhernými Matouškové, pomník zhotovili. Potřebná
barvami. Pomník T. G. Masaryka je toho surovina byla tenkrát získána z obecní skály
jasným důkazem stejně jako fakt, že si ho v lese za vesnicí,“ vypověděl před dvaceti lety
místní dokázali ochránit a uhájit proti všem s nemalou dávkou nostalgie Metoděj Boček.
Při letošním pietním aktu se přenesla
„mocipánům“.
Památník se zrodil v nelehkých dobách do atmosféry, která roku 1938 obestírala odraného podzimu roku 1938, kdy docházelo halení Masarykova památníku v Uzenicích,
k násilnému záboru Sudet hitlerovskými další pamětnice - Jiřina Pýchová /87 let/.

Jako osmiletá dívenka při lidové slavnosti
na návsi stála ve špalíru školních dítek: „Tři
děvčata tenkrát u pomníku přednášela národní
básně o barvách modré, bílé a červené, což
jsou symboly naší státnosti. Vzpomínám si,
že jedna se jmenovala Milena Deutchová
a šlo o dceru vrchního strážmistra ze zdejší
četnické stanice. Druhou byla moje sestřenice
Marta Voráčková, jméno té třetí si už bohužel
nepamatuji. Při té příležitosti se také zpívala
vlastenecká píseň „Čechy krásné, Čechy mé“.
Celou slavnost organizovala jistá paní Tesková, která v Uzenicích provozovala koloniál,
spolu se svým manželem.“ Paní Pýchová
po celý svůj dlouhý a pestrý život T.
G. Masaryka uctívala a k jeho odkazu
a myšlenkám se hrdě hlásila i v dobách
nesvobody: „Byl to jedinečný člověk
i státník. Nejlepší, jakého mladá republika mohla mít. Své vnučce jsem
strojově přepsala a darovala báseň,
kterou o něm napsal Jaroslav Seifert,
aby i ona žila v duchu jeho odkazu.
Celý život si schovávám Masarykovy
fotograﬁe.“
Za protektorátu bylo nutno sejmout pamětní desku T. G. Masaryka
z pomníku a schovat ji před Němci
do bezpečí. „Tohoto jistě nebezpečného úkolu
se zhostil můj tchán a tehdejší starosta Uzenic
František Češka,“ říká další pamětník Josef
Dušek, „Spolu s národním znakem přečkala
celé válečné období v čp. 3 a roku 1945 se
směla vrátit zpět na původní místo. Bohužel
znak české státnosti se ztratil a proto dnes
na pomníku chybí.“ Starosta obce Ing. Jiří
Pýcha chce tento nedostatek napravit: „Necháme vyrobit kopii a znak určitě už za rok,
kdy si připomeneme 80. výročí odhalení Masarykova památníku v Uzenicích, bude zpět,“
poznamenává. (pokračování v příštím čísle)
Na přání autora bez korektury.
Vladimír Šavrda

Naučnou stezkou Karla Klostermanna XIII. etapa

Místem třinácté etapy putování Po stopách Ladislava Stehlíka
se pro nás stal městys Štěkeň.
Den, který jsme si určili, byl 17. červen. Doprava na místo startu
byla poslední po vlastní ose.
Další putování bude vláčky a autobusy. Do Štěkně nebylo
možné se na určenou hodinu dopravit hromadnými prostředky. Jako
náhodou se ve Štěkni konaly Selské slavnosti. Z parkoviště jsme se
dali do mírného kopce k zámku. Nějakou dobu nám zabralo hledání
začátku NS Karla Klostermana a po informacích od místních jsme
se konečně chytili a vydali se do lesa na kopci nad zámkem. V družné
zábavě se nám podařilo minout značku a tak nás námi nalezená cesta
dovedla k silnici. Tady se nám podařilo najít cestu k řece Otavě.
Po břehu řeky jsme se dostali k jezu. Zastávka u tabule se všemi
údaji o spisovateli Karlu Klostemannovi nás mile překvapila, protože jakoby náhodou na nás čekal jednatel sboru a zakladatel sboru

Karla Klostermanna František Sáček,
který nám podrobně povyprávěl o životě
spisovatele. Tomu jsme byli velice rádi.
Na řece pod jezem právě probíhalo rýžování zlata. Nezapojili jsme se, ale s obdivem jsme mohli sledovat jak rýžování
zlata probíhá. Protože nás začal trápit
hlad, najedli jsme se v místní restauraci
a hurá na zámek, kde byl velmi pestrý program. Závody na koních
mezi překážkami byly velice poutavé a vzhledem k neposlušnosti
některých koní dokonce dramatické. Vystoupení hudební skupiny
a vystavené historické motocykly jen dokreslily pro nás hezky prožitý
den. Jen jsme si nestačili prohlédnout zámek. Tak snad někdy příště.
Jen malá připomínka. Turistické značky jsou umístěny v některých
místech na obrubnících. Stezku vřele doporučujeme TK Blamiš.
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Putování Po stopách Ladislava
Stehlíka Zemí zamyšlenou - XV. etapa

Patnáctou etapou jsme se rozhodli pro letošní rok 2017 ukončit
naše putování po stopách Ladislava Stehlíka.
Do konce roku jsou ještě další akce, kterých bychom se chtěli
zúčastnit, a tak další etapy putování zahájíme až začátkem jara 2018.
Ale zpět k XV. Etapě, kterou jsme se přiblížili k vesničkám Šumavy.
Ze zšt. Žichovice nás
vedla zelená turistická značka do obce Čímice, kde byla
naplánována první zastávka
na občerstvení. A můžeme
říci, že to byla trefa. Prodejna potravin byla otevřená
s možností nákupu všech
možných dobrot. K nesmělému dotazu, zda by nebylo
kafíčko nastala od pana vedoucího překvapující odpověď. Cituji: „Ano jistě, jen se
posaďte venku na lavičku a za chvilku vám ho přinesu.“ Doplňující
dotaz kolik cukru? To nikdo nečekal.
Za chvilku se také stalo a kafíčko bylo u zájemců. Pan vedoucí
bohatě překročil své povinnosti a my mu za to poděkovali a děkujeme
touto formou ještě jednou. Po občerstvovací zastávce v Čímicích jsme
se dále po zelené vydali do Velké Chmelné. Za krásného slunečného
počasí nás zelená turistická značka přivedla k další prodejně smíšeného
zboží a tedy k dalšímu občerstvení.
Dlouhým táhlým
stoupáním jsme se
propracovali na vrch
Kalovy a odtud to nebylo daleko na Krásnou vyhlídku odkud
jsme měli Sušici jako
na dlani. Všechny důležité body ve městě
jsou nádherně označeny na informačních
panelech, takže orientace pro každého velmi snadná. Krátká zastávka na malé občerstvení
a sestupovali jsme do Sušice. Na cestě bylo možné pozorovat závody
v paraglidingu, ale pořád mít hlavu v oblacích, to také nešlo. S pocity
moc pěkně prožitého dne jsme se vydali k domovům. Trasa je nenáročná a za pěkného počasí nádherná.
TK BLAMIŠ
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Canisterapie aneb
Jak pes může léčit

V rámci výuky odborných sociálních
předmětů na VOŠ a SOŠ v Březnici byla pro
studenty 3. a 4. ročníku oboru sociální činnost pozvána paní M. Posekaná z neziskové
instituce Pessos, z. s. Příbram, aby se s nimi
podělila o své dlouholeté zkušenosti s poskytováním zooterapie a zejména canisterapie,
která se hojně využívá v nejrůznějších soc.
zařízeních, ale i ve školách, nemocnicích,
léčebnách dlouhodobě nemocných aj. Paní
Posekaná nepřijela na naši školu sama, ale
přivezla s sebou čtyři úžasné pomocníky terapeutické psy, se kterými jsme se hned
všichni přítomní spřátelili. Jelikož jsme si je
mohli v průběhu přednášky hladit, i na nás
prováděli canisterapii.

Studenti už z hodin sociálních předmětů
věděli, že zooterapie je podpůrná léčebná
metoda, která využívá pozitivní působení
nejrůznějších zvířat na zdraví klientů - např.
psů, koček, koní, králíků, andulek, slepic, ale
i oslů a celé řady dalších zvířat. Teoreticky
byli žáci seznámeni s tím, že tato terapie využívá techniku hlazení zvířete, hru se zvířetem,
péči o zvíře, přirozené procvičování různých
činností se zvířetem a že terapie pomocí
vycvičených psů se nazývá canisterapie. Ale
jací psi se k této terapii mohou využívat, jak
tato metoda konkrétně probíhá u konkrétních
klientů, to jim poutavou formou za pomoci
svých čtyřnohých psích asistentů a fotograﬁí
z prezentace popsala a vysvětlila právě paní
Posekaná.
Z množství příběhů, které vybrala ze
své dlouholeté praxe (od r. 2004), například
vyprávěla o klientce, která byla uzavřená
a nechtěla komunikovat, ale když za ní přišla
se psem, hned si s ním začala povídat a hladit
ho a popisovala, že měla také dříve psa. Nebo
jiný klient při aktivizaci v soc. zařízení nechtěl
házet míčkem, říkal, že tato aktivita nemá
smysl a odmítal ji. Ale když mohl házet míček
terapeutickému psovi, sám vyhledával tuto
aktivitu, která mu pomáhala trénovat motoriku
ruky. Na závěr přednášky si studenti mohli
na vlastním těle vyzkoušet, jak probíhá terapie
polohování pomocí terapeutických psů.
Přednáška se uskutečnila v rámci projektu
Zkvalitnění výuky na VOŠ a SOŠ Březnice
- šablony, Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání.
Mgr. Jana Horníková

M

MECOTRONIC
Firma Mecotronic s.r.o. s provozovnou v Kasejovicích hledá vhodného pracovníka na pozici:
mechanik - seřizovač poloautomatů
nabízíme:
- jednosměnný pracovní provoz
- nástupní plat 21 000 - 22 000 hrubého
- nástup možný dle dohody
Požadujeme: spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost a pečlivost.
Bližší informace na tel. č. 777 553 479 p. Pavelec; e-mail: a.kohlenbergerova@mecotronic.cz
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u l t u r n í k a l e n d á ř
Akce
24. 11. PÁTEK | 20:00 |
Koncert | MOREK + DEXEMPO
Pořadatel a místo konání
Hospoda Na Vinici

25. 11. SOBOTA | 10:00 – 16:00 |
KURZ: ŠKOLA PÁNEVNÍHO DNA
Blatná, Fugnerova ul. 490. Přihlášky Dagmar Kubešová, 774 440 062.

29. 11. STŘEDA | 17:00 |
KŘEST PUBLIKACE JIŘÍHO SEKERY:
ARCHITEKT KAREL FIALA
Škola J. A. Komenského
Na počest 155. výroční narození architekta
Karla Fialy vydává Město Blatná a Centrum kultury a vzdělávání publikaci Jiřího
Sekery. Publikace pojednává o rodině architekta K. Fialy a jeho práci v Blatné a v
Praze. Nalezneme v ní také dobové fotograﬁe, plánky, návrhy a další dochované
materiály. Křest a autogramiádu publikace
bude hudebně doprovázet ﬂétnové duo
žáků ZUŠ Blatná a obrazová projekce vytvořená žáky ZŠ J. A. Komenského.

3. 12. NEDĚLE | 10:00 |
VÁNOČNÍ TRHY
Pořadatel: Duhové ještěrky

3. 12. NEDĚLE | 17:00 |
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
J. P. Koubka, u kašny

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

5. 12. ÚTERÝ | 14:00 |
ČERTI
Pořadatel: Duhové ještěrky
Místo konání: Náměstí J. P. Koubka

6. 12. STŘEDA | 17:00 |
KÁVA S CKV
Městská knihovna
Na kávu přijde také starostka města Kateřina Malečková.

7. 12. ČTVRTEK | 14:30 |
BESEDA – BEZPEČÍ PRO SENIORY
Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Blatné, tř. T. G. Masaryka 322,
Blatná (budova radnice 1. patro)
Pořadatel: Město Blatná a Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice

10. 12. NEDĚLE | 14:00 – 17:00 |
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TRHY
Pořadatel: CKVB a Zámek Blatná
Místo konání: Nádvoří zámku Blatná
Tradiční řemeslný jarmark, farmářské
výrobky, hřejivé nápoje a koledy rozezní

druhou adventní neděli nádvoří zámku
Blatná. Pro děti bude připravena tvůrčí výtvarná dílnička, pro rodiče výborný svařák,
zhlédnout můžete také samotnou výrobu
skleněných miniatur. Dále vás potěšíme
domácí polévkou paní baronky, čokoládovou fontánou a spoustou vánočních
překvapení. V 17:00 zakončí druhý advent
malá světelná show.
Vánoce jsou za dveřmi, přijďte si s námi
užít předvánoční pohodu!

Kino
24. 11. PÁTEK | 20:00 |
NEJSLEDOVANĚJŠÍ
Dokumentární v českém znění | ČR 2017 |
91min | Mládeži přístupný | 100 Kč

29. 11. STŘEDA | 19:00 |
NERUDA
Drama / Životopisný v původním znění
s titulky | USA, Chile, Argentina 2016 |
108min | Mládeži přístupný | 100 Kč

1. 12. PÁTEK | 20:00 |
KVARTETO
Komedie v českém znění | ČR 2017 | 93
min | Nevhodný mládeži do 12 let | 120 Kč

3. 12. NEDĚLE | 15:00 |
MAXINOŽKA
Animovaný v českém znění | Francie/ Belgie 2017 | 91 min | Mládeži přístupný

6. 12. STŘEDA | 19:00 |
7 ŽIVOTŮ
Sci-Fi / Thriller / Akční | USA / Velká
Británie v původním znění s titulky 2017 |
123 min | 110 Kč

7. 12. ČTVRTEK | 14:00 |
KINO (NEJEN) PO SENIORY:
STARCI NA CHMELU
Komedie / Drama / Muzikál / Romantický
v českém znění | Československo 1964 | 88
min | Mládeži přístupný | 20 Kč

8. 12. PÁTEK | 20:00 |
LAJKA
Loutkový / Animovaný / Sci-Fi / Muzikál |
Česko 2017 | 85 min | Mládeži přístupný |
120 Kč

Knihovna
UPOZORUŇUJEME, ŽE MĚSTSKÁ KNIHOVNA
BUDE OD 27. 12. DO 29. 12. ZAVŘENA.

28. 11. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME a … chystáme burzu potřebných i nepotřebných věcí,
věcí pro radost

5. 12. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME a … obdivujeme
paličkovanou krajku
KŘÍŽOVKA PRO DĚTI
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Komunitní centrum
24. 11. PÁTEK | 18:00 |
CESTOPIS: AMERICKÁ „MATKA
CEST“ - ROUTE 66 NA KOLECH
s odstupem deseti let
Velký sál, KCAŽ
František Šesták a jeho spolujezdec Jan
Hájek z Plzně projeli na kolech v r. 2007,
symbolicky ve svých šestašedesáti letech,
slavnou americkou ROUTE 66. Stali se nejstarší dvojicí, která kdy tuto trasu zvládla v
sedle bicyklu…
Vstupné dobrovolné

27. 11. PONDĚLÍ | 18:00 |
HOST BLATENSKÝCH LISTŮ:
MICHAL HORÁČEK
Velký sál, KCAŽ

1. 12. PÁTEK | 17:00 |
KŘEST CHARITATIVNÍHO
KALENDÁŘE
Kavárna, KCAŽ
Křest charitativního kalendáře pro dětské
oddělení nemocnice ve Strakonicích.

2. 12. SOBOTA | 9:30 – 11:00 |
AROMATERAPIE PRO ŽENY
Malá klubovna, KCAŽ
Aromaterapie a kosmetika – dozvíte se,
jak využít rostlinné oleje a silice pro kosmetické účely. Vyrobíte si olejový parfém
pro ženy. Lektorka: Markéta Koubková.
Přihlašujte se na: mrazova@ckvb.cz, 604
723 646.
Cena workshopu: 100 Kč.

5. 12. ÚTERÝ | 9:30 |
PODPŮRNÁ SKUPINA PŘI KOJENÍ
A KONTAKTNÍM RODIČOVSTVÍ
Velká klubovna, KCAŽ
Téma: Těhotenské nevolnosti. Jak doplnit kalorie a udržet si váhu během kojení?
Vstupné 40 Kč.

6. + 13. + 20. 12. KAŽDOU ADVENTNÍ
STŘEDU | 14:00 – 16:00 |
ADVENTNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ
V BLATNÉ
Velká klubovna, KCAŽ
Pojďme si společně zpříjemnit adventní
čas. Srdečně zve a těší se na vás všechny
Eva Prošková (evpr@seznam.cz, 725 832
112).
Vstup volný.

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

8. 12. PÁTEK | 18:00 |
KAVÁRENSKÝ KVÍZ
Kavárna, KCAŽ
Přijďte otestovat své všeobecné znalosti, a
přitom se pobavit s přáteli! Týmy 2-6 lidí,
startovné 20 Kč/osoba.
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ČTVRTEK | ATELIÉRY
Suterén, KCAŽ
30. 11. | 18:00 | LINORYT
7. 12. | 18:00 | ŠPERKOVÁNÍ

JAZYKOVÉ KONVERZACE
Klubovna
Úterý
Středa

18:00 FRANCOUZŠTINA
17:00 ANGLIČTINA
18:00 ANGLIČTINA
18:30 ANGLIČTINA
Čtvrtek
17:00 NĚMČINA
18:00 ČEŠTINA PRO CIZINCE
Jazykové konverzace probíhají do 21. 12.
a znovu od 9. 1. 2018.

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

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 |
ÁJURJÓGA
Velká klubovna, KCAŽ
Hlaste se na: 773 978 168, Radoslav Nahálka.

Výstavy
UPOZORUŇUJEME, ŽE MĚSTSKÉ MUZUEM
BLATNÁ BUDE V DOBĚ 24. 12. - 26. 12. a
31. 12. – 1. 1. ZAVŘENO.
ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI
VSTUP DO MUZEA ZDARMA
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DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ – JARO 2018

Těšte se
17. 12. | NEDĚLE | 17:00 |
ADVENTNÍ KONCERT:
HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Hradišťan & Jiří Pavlica je ojedinělé hudební seskupení s vysokou uměleckou
i interpretační úrovní, nezvykle širokým
žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, který v počátcích vycházel zejména
z lidové tradice.

V průběhu první poloviny prosince budete mít možnost zakoupit nové divadelní
předplatné na jaro 2018. Chystáme pro vás
kousky veselé i vážné, taneční, komediální, tradiční i netradiční. Ale hlavně dbáme
na to, aby se k vám dostalo to nejlepší a
nejzajímavější z aktuálního dění na české
divadelní scéně. Pokud tedy stále přemýšlíte, jakým vánočním dárkem své blízké a
přátelé potěšit, můžete je obdarovat skvělým kulturním zážitkem.

26. 12. ÚTERÝ | 16:00 |
JAKUB JAN RYBA:
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Blatná
Tradiční Českou mši vánoční zahraje Písecký komorní orchestr v kouzelném prostředí
kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Vstupné dobrovolné.

JAKUB
JAN
RYBA

ČESKÁ MŠE
VÁNOČNÍ

7. 12. – 4. 3. 2018 | 10:00 - 17:00 |
VELKÁ VÁLKA OČIMA JANA
RAFAELA SCHUSTERA
VERNISÁŽ: 7. 12. ČTVRTEK | 17:00 |
Příští rok uplyne 100 let od konce 1. světové války. Jaké byly její příčiny? Co se dělo
v Blatné mezi lety 1914 až 1918? Kteří stateční muži odsud odešli bojovat? Jak vypadaly zákopy a co psali vojáci domů? Na
všechny otázky vám odpoví výstava, kterou Městské muzeum k tomuto velkému
výročí uspořádalo. Výstavu doplní unikátní
kresby, které za války nakreslil březnický
rodák Jan Rafael Schuster.

1. 11. – 5. 1. | GALERIE V ÍČKU
JAN RAFAEL SCHUSTER – KRAJINY
Mála výstava akvarelů od březnického rodáka J. R. Schustera (1888–1981) ze sbírek
Městského muzea Blatná.

hraje Písecký komorní orchestr
Vstupné dobrovolné

26. 12. ÚTERÝ | 16:00 |

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Blatná
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TRADIČNÍ VÁNOČNÍ
TRHY

Tradiční řemeslný jarmark, farmářské výrobky, hřejivé nápoje a koledy rozezní druhou adventní neděli nádvoří zámku Blatná. Pro děti bude připravena tvůrčí výtvarná dílnička, pro
rodiče výborný svařák, zhlédnout můžete také samotnou výrobu skleněných miniatur. Dále
vás potěšíme domácí polévkou paní baronky, čokoládovou fontánou a spoustou vánočních
překvapení. V 17:00 zakončí druhý advent malá světelná show.

10. 12. NEDĚLE | 14:00 | Nádvoří zámku Blatná
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port
Motokrosaři převzali na jeden
den vládu nad romantickou
scenérií u Sedlice
Tvrďákům na terénních mašinách fandilo
přes 1500 diváků.
Sedlice - Na více než půl druhého tisíce
se vyšplhal počet fanoušků motokrosu, kteří
přijeli a přišli shlédnout 11. ročník závodu
„O pohár města Sedlice“. Řev motorů jim
zněl jako rajská hudba, atmosféra byla přímo
fantastická - jinými slovy „správně chlapská“.
Na startovní čáru se postavilo 200 jezdců
nejen z různých oblastí ČR, ale super výkony
tady podali i hosté ze zahraničí- Holandska,
Německa a Estonska. Nejmladší účastník se
jmenoval Patrik Průcha a bylo mu teprve 4,5
roku. Titul „stařešiny“ motokrosového srocení
si vysloužil zkušený borec z Holandska, který
má na hřbetě rovných osm křížků.
Tento sportovní podnik si na svá bedra
jako už tradičně naložili Ladislav Sýbek,
Eduard Finěk a jeho syn Martin z Blatné. Oba
motokrosu doslova a do písmene „upsali duši“
- starší z dvojice i jako podnikatel. Vedle nich
si poctivě zamakali při přípravě a organizaci
této nádherné akce Dušan Hačko a Jaroslav
Staněk. „Trať navrhl bývalý elitní závodník
Jaroslav Čadek ze Strakonic,“ poznamenává
Ladislav Sýbek - ředitel závodu. Mimo této
stěžejní šestky podala „železnému Edovi“
pomocnou ruku ještě parta dalších drobných
dobrovolníků, bez kterých by hladký průběh
závodů byl nemyslitelný. Zejména v této
souvislosti nemůže být opomenut startér
Zdeněk Hořejš.
Pokračovatel rodinné tradice Fiňků Martin
si už řadu let drží lichotivou pozici ve „vyšší
společnosti“ výkonnostního motokrosu. Mladý muž, pro kterého dres a helma má stejný
význam jako pro milionáře smoking, se rozhodl zaútočit na přední ﬂeky v královské kategorii „OPEN“ i tady u Sedlice. A přirozený
talent, podpořený tvrdou prací, znovu bohatě
zúročil. Stal se jasným vítězem a mohl oprávněně přijímat gratulace a ovace obecenstva.
„Jsem moc rád, že jsem se do toho pustil,“
vyjádřil se ve vzácné chvilce klidu Martin
Finěk, „Ono to bylo na vážkách, protože
jsem si při jiném závodě přede dvěma měsíci
vyhodil rameno. Lékař mi však nakonec dal
své požehnání.“ Při jeho sedlické spanilé jízdě
zaúřadovala vrchovatou měrou i paní štěstena: „Slušný odstup od zbývajícího pole jsme
si udržovali tři. Bylo to o tom kdo z koho.
Jeden ze soupeřů pak prorazil plášť a druhý
spadl. Takže zničehonic jsem se stal pánem
situace- asi mě tam nahoře mají rádi,“ směje
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se sympatický borec, vyškrabujíc si prstem
bláto z hledí přilby.
S příchodem podvečera nastalo vyhlášení výsledků a odměnění TOP závodníků:
Třída 50 ccm - 1. Tadeáš Bubeník, 2. Lukáš
David, 3. Vladimír Váňa. Třída 65 ccm - 1.
Jan Janout, 2. Václav Janout, 3. reprezentant
Blatenska Adam Levák z Chlumu. Třída 85
ccm - 1. Reprezentant Blatenska a vycházející hvězda dobrého motokrosu David Krejčí
z Mačkova, 2. Václav Janout, 3. Jakub Páral.
Kategorie „Táta“ - 1. Bronislav Krč, 2. reprezentant Blatenska Jaroslav Staněk z Blatné,
3. Pavel Brejcha. Kategorie MX1 HOBBY
- 1. Reprezentant Blatenska Martin Holub
z Uzeniček, 2. Josef Ludvík, 3. Jan Hronek.
Kategorie MX2 HOBBY - 1. Pavel Doubek, 2.
Josef Ludvík, 3. Lukáš Jelínek. Kategorie Veteráni - 1. Ladislav Mikas, 2. Milan Heřman,
3. Marek Babor. Kategorie ENDURO - 1.
Dominik Ostádal, 2. Tomáš Čadek, 3. Michael
Moravec. Kategorie OPEN: 1. Reprezentant
Blatenska Martin Finěk z Blatné, 2. David Čadek, 3. Martin Harringer. Mimoto odstarovalo
32 jezdců v kategorii „ČZ TWINSCHOCK“
a 31 jezdců v kategorii „ČZ KLASIK“.
Velké poděkování náleží všem sponzorům motokrosových závodů u města Sedlice,
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a to konkrétně: LEIFHEIT Blatná, Jaroslav
Staněk z Blatné, město Sedlice, ZD Sedlice,
MRP, MTZ, MG SPORT, Slavík - kovovýroba Záboří, MEFO SPORT Jinín, Ladislav
Kubeš, ČZ Čadek, Renata Chlanová, Pavel
Aichinger - tiskárna Blatná, RETECH - Petr
Zmeškal, MULTI AIR, Tomáš Trnka a Čenda
Prokopec ze Sedlice.
Večer se přátelé motokrosu odebrali
na zábavný společenský večer s občerstvením
a hudbou, kde oslavovali úspěch a zapíjeli neúspěch. Konal se na sále sedlické sokolovny.
Tam tvrďáci, krotící s gustem silné motorové
mašiny, ukázali jeden druhému, že mimo
závodní dráhu mohou být těmi nejlepšími přáteli a kamarády. Prostě že disponují pravými
lidskými city. Na přání autora bez korektury.
Vladimír Šavrda

Tvrďáci na mašinách se v Sedlici vůbec nešetřili.

Motokrosového závodníka Martina Fiňka zaskočila smolná
sezóna. Náladu mu spravilo až Mistrovství světa v Lokti
Staré české pořekadlo praví, že každý
den není posvícení. Ve sportu to platí dvojnásobně. A smůla se často nevyhne ani těm
nejlepším.
Když ovšem ono
„sportovní posvícení“
nepřijde na schůzku
s úspěšným závodníkem podstatnou část
sezóny, může i optimisticky naladěný mladý
„lovec skalpů“ trochu
znervóznit a cítit se
sklíčeně. Tohle letos
potkalo motokrosovou
Martina Fiňka sice star z Blatné Martina
pronásledovala
Fiňka. „Řadu rozjížděk
smůla, ale vychutnal
v seriálu „Mistrovství
si i zlaté opojení.
republiky“ jsem vůbec
nedokončil. Bylo to zatraceně smolné období a nemůžu zapírat, že jsem se nakazil
docela „blbou náladou“,“ svěřuje se dnes
s příchodem zimy jinak obávaný „pozemní
pilot“. Aby toho náhodou nebylo málo,
vyhodil si Martin v průběhu sezóny rameno, což znamenalo dvouměsíční stopstav.
Totální.
Ale nikdy není tak zle. Martin si spravil
chuť na tom nejprestižnějším motokrosovém podniku, kterého se kdy zúčastnil.

Na Mistrovství světa v Lokti. Takže rok
2017 nebyl určitě docela ztracený. „Myslím,
že Loket se mi fakt povedl, že jsem zajel
uspokojivý výsledek,“ říká mladý blatenský
borec se zvláštním ohněm v očích, „V první
jízdě jsem se dokonce držel na bodovaných
pozicích. Nakonec z toho vzešlo 22. místo,
ve druhé jízdě pak 30. místo. Mám z toho
hodně dobrý pocit při vědomí, že v Lokti
startovala absolutní špička.“
Jestliže Martina nástrahy osudu snad
rozhodily, teď už zase „chytil slinu“ a těší
se na sezónu 2018: „Přes zimu se musím
dát kompletně dohromady. V příštím roce
plánuji absolvovat opět Mistrovství ČR,
vydat ze sebe všechno na tradičních superpřeborech v německém Adacu a pochopitelně bych se rád vrátil na půdu Mistrovství
světa,“ dává si předčasné předsevzetí
do nového roku mládenec, který dobře ví,
co znamená a obnáší cesta na vrchol.
Své vypovídá i fakt, že nelitoval cestovat
za „Velkou louži“ a přičichnout si v sedle
mašiny k americkému snu, kde tvrdě trénoval a ještě usilovněji závodil s opravdovými
U. S. frajery.
Sport může být někdy drsný, ale nikdy
trvale nespravedlivý k tomu, kdo ho miluje
a hraje „fair play“.
Vladimír Šavrda
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Meziškolský turnaj ve florbale

15.11.2017 uspořádal ﬂorbalový oddíl TJ Sokol Blatná ,,Meziškolský turnaj ZŠ v Blatné“. O turnaj byl velký zájem, přihlásilo se deset
týmů ve dvou kategoriích. V kategorii 3. a 4. třída byly čtyři týmy,
z toho jeden dívčí. V kategorii 5. a. 6. třída bylo šest týmů. Turnaj
začal v 8.30, hrálo se systémem každý s každým a bylo se na co dívat.
Radost z každé povedené akce, osobní souboje a obrovské zaujetí pro
hru. Vedoucí jednotlivých mužtev svým svěřencům udělovali pokyny a turnaj zdárně mířil ke svému cíli. Během turnaje se vyhlašoval
nejlepší hráč zápasu, který si odnesl za odměnu ﬂorbalový míček.
Ve 12.30 hodin, kdy se odehrál poslední zápas, bylo již jasné, kdo si
odnese pohár pro vítěze.
V kategorii 3. a 4. třída první místo získala ZŠ T.G.M. Blatná - červení, druhé místo ZŠ Sedlice a třetí místo ZŠ T.G.M. Blatná - zelení.
V kategorii 5. a 6. třída první místo získala ZŠ T.G.M. Blatná - 1, druhé
místo ZŠ J.A.K. Blatná a třetí místo ZŠ Sedlice.
Podle názoru předsedy ﬂorbalového oddílu TJ Sokola Blatná Radka Kareše, se turnaj opravdu povedl. Účast dívčího týmu a bezmála
osmdesáti hrajících dětí je toho důkazem. Poděkování patří všem

Ročník 28 (38)

pořadatelům, pedagogům základních škol a zároveň i mateřskému
oddílu Divočáci - TJ Sokol Blatná. Florbalový oddíl byl založen pod
hlavičkou Sokola teprve v červnu letošního roku. Pevně věříme, že
se i nadále bude rozvíjet tento sport v našem městě.
-rak-

Poslední fotbalové výsledky
Podzimní část soutěží skončila.
Muži „A“

konec podzimní sezóny

1. A třída skupina A

6. místo

Muži „B“

konec podzimní sezóny

OP mužů

4. místo

Ženy

konec podzimní sezóny

divize žen

9. místo

Dorost

konec podzimní sezóny

1. A třída skupina B

1. místo

Žáci st.

konec podzimní sezóny

KP st.žáků

10. místo

Žáci ml.

konec podzimní sezóny

KP ml.žáků

11. místo

Žáci B

konec podzimní sezóny

OP žáků

3. místo

TJ Blatná oddíl kopané pořádá v zimním přípravném
období další ročník zimního turnaje starších a mladších žáků
,,WINTER KOVO CUP 2017/2018. Turnaj je vypsán pro starší
a mladší žáky.
Generálním partnerem turnaje je Kovo Kasejovice Mont s.r.o.
Účastníky turnaje jsou týmy - TJ BLATNÁ, TJ
HRADIŠTĚ, FK NEPOMUK, TJ SPARTAK ROŽMITÁL, SK
LITAVAN BOHUTÍN A SK PETŘÍN PLZEŇ.
Turnaj začíná v sobotu 25. 11. 2017 v 9.30 hodin.
Další hrací dny jsou 2.12. 2017, 17.2. 2018, 24. 2 2018
a 3. 3. 2018. Občerstvení je zajištěno v hospůdce na stadionu.


Sádlov 1360, Blatná

přijme pracovníky/brigádníky do výroby na pozice:
 čalouník
 truhlář
 pomocný dělník
Informace osobně nebo na tel. čísle: 383 412 310, 603 142 319
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Masáže

PETRA PŘÍVOZNÍKOVÁ
Tel.: 776 704 667


Pivovarská 1272, 388 01 Blatná

Autodoprava Petr Chvátal Blatná

Cafe Porto
náměstí Míru 102, Blatná 388 01

Chlumská 1355 - 388 01 Blatná
+420 603 247 601
www.adchvatal.cz
ad.chvatal@seznam.cz

AKCE KOKTEJLŮ
OD PROSINCE VŽDY KAŽDÝ
PÁTEK OD 20:00-22:00 hod.
NA VŠECHNY ALKO I NEALKO
NÁPOJE.

Zemní a výkopové práce, traktorbagr + otočný bagr
Dovoz kameniva, písku, betonu
Ź Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,
odvoz suti
Ź TATRA 815 sklápěč + hydraulická ruka
Ź
Ź







NOVĚ:
MALINOVÉ DAIQUIRI
STÁLÁ NABÍDKA : MOJITO,
SEX ON THE BEACH, COSMOPOLITAN, GREEN HAWAI,
PINA COLADA, GOSPODIN,CHUPITO
a další…

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

3ěHGQ¯Y¿UREFHDGRGDYDWHOY\VRFHNYDOLWQ¯FK
PRQWRYDQ¿FKURGLQQ¿FKGRPıYÎHVN«UHSXEOLFHKOHG£
YKRGQ«KRXFKD]HÏHQDSR]LFL

kalkulant/programátor
1£SOĊSU£FH

1DE¯]¯PH

NDONXODFHURGLQQ¿FKGRPıYHVW£YDM¯F¯P6:

SHUVSHNWLYQ¯SU£FLYPODG«P
NROHNWLYX
]£]HP¯VWDELOQ¯ILUP\VHV¯GOHP
Y+RUDŀÑRYLF¯FK

WYRUEDQRY«KRUR]SRÏWRY«KRSURJUDPX
SURSRMHQ¯VW£YDM¯F¯FKILUHPQ¯FKGDWDE£]¯
DNWXDOL]DFHD¼GUŀEDVW£YDM¯F¯KR,6
3RŀDGXMHPH

RGSRY¯GDM¯F¯ILQDQÏQ¯RKRGQRFHQ¯
ILUHPQ¯EHQHILW\

Y¿ERUQRX]QDORVW(;&(/ PDNUDD9%$ 
]QDORVWSURJUDPRYDF¯KRMD]\NDY¿KRGRX
DQDO\WLFN«P\ģOHQ¯VSROHKOLYRVWDSHÏOLYRVW
RFKRWDXÏLWVHQRY«YÝFLDVFKRSQRVW
W¿PRY«SU£FH
]QDORVW$-QHER1-Y¿KRGRX

ĿLYRWRSLV\]DV¯OHMWHQDHPDLO
PDNRYHF#DWULXPF]QHER
SRģWRXQDDGUHVX$75,80VUR
9ODVWLPLO0DNRYHF
6WUDNRQLFN£
+RUDŀÑRYLFH
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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]

Pronajmu prodejnu
na adrese Blatná, J.P.Koubka 86
(ve dvoře u jídelny U Mlsouna),
o velikosti 42 m2, nájemné dohodou, tel. 723 568 707

&
PODLAHY KRAMEŠ
MÜLLER
Pronajmu zařízenou kancelář

NABÍZÍ:

• koberce, lina, plovoucí podlahy
• interiérové dveře
• velký výběr lišt
REKONSTRUKCE BYTŮ
SÁDROKARTONOVÉ SYSTÉMY
PŮDNÍ VESTAVBY
DROBNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE

KRAMEŠ 777 815 005

MÜLLER 777 815 003

v centru Blatné, tř. J.P.Koubka 86
s přípojením k internetu, IT vybavením včetně síťové tiskárny OKI
MC 562dw , možné též využívat
jako sdílenou kancelář,

tel. 723 568 707

Ekofarma Počaply přijme
prodavače/prodavačku.

Sedl áček
Ê

Ê

žaluzie všech
typů
sítě proti hmyzu

Do prodejny masa-uzenin v Blatné
Požadujeme: praxi v oboru, ﬂexibilitu, slušné a
příjemné vystupování, orientaci na zákazníka,
zodpovědný přístup k práci.
Minimální vzdělání vyučen/a.
Nástup možný ihned
Možnost práce na HPP, DPČ nebo DPP

Šilhova 756, 388 01 Blatná
Mobil: 606 212 353, 607 760 407
www.psinterier.cz

Tel.č. 606 419 613

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

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

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

U Pejska a Kočičky

v Kasejovicích,
láká na pizzu z domácího těsta
Tel.: 776 692 390 + Facebook

Út - Pá
So
Ne

11.30 - 20.00
11.30 - 21.00
11.30 - 20.00

Prodám pozemek,

#FXQMȐVPȜMCPEGNȐɸ
<ȐLGFC<ȐXGUMȩ5VGLUMCN2CTVPGTUUTQ


QBUSP ;BISBEOJDLÈ #MBUOÈ
JOGP!BL[[TD[ UFM 
XXXBL[[TD[

vhodný ke stavbě rozloha 1015 m2.
Cena 200 Kč/m2
Satelitní vesnička Chlum, 2 km
od Blatné. Sítě dostupné.
tel. 604 186 641.

Firma INTERIORS
manufacture&design a.s.
Česká pojišťovna hledá nové
spolupracovníky na pozici

„osobní poradce“
pro oblast Strakonicko
na hlavní i vedlejší činnost
Nabízíme:
● vícesložkové odměňování: ﬁxní
plat, provize, bonusy
● kvalitní systém zaškolení
● odborný růst a možnost seberealizace
● spolupráci s kanceláří v Blatné
● speciální program pro maminky s dětmi a vysokoškoláky
Požadujeme:
● minimálně SŠ vzdělání zakončené maturitou
● bezúhonnost
● chuť se učit a odhodlání být
úspěšný
Těšíme se na Váš životopis na mail:
eva.tomsovicova@ceskapojistovna.cz
nebo telefon na 774 555 199

hledá zájemce na následující pracovní pozice:
* Truhlář - nábytkář
Místo pracoviště: Kasejovice

Montážní dělník v zahraničí
Práce v Německu / Anglii

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

* Konstruktér
*Manažer výrobních kalkulací a rozpočtů
- min. SŠ – technického směru
- místo pracoviště: Kasejovice / Plzeň

* Asistent/ka projektu
- vzdělání ekonomického, technického směru
- znalost NJ plynně
Pracoviště:

INTERIORS manufacture&design a.s.
335 44 Kasejovice č.p. 337
Kontaktní osoba: Michaela Vyhnálková, tel. 735 177 246
Životopisy zasílejte na 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





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



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

● LETÁKY, PLAKÁTY
●

NAVŠTÍVENKY, POZVÁNKY

●

PROSPEKTY, ČASOPISY

●

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
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v Českých Budějovicích v oddílu L, vložce č. 2708, IČ 69092923, redakční rada: František Komorád, František Machovec,
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