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Má vlast cestami proměn

Ve spolupráci s oddělením památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje přihlásilo Město Blatná
do národní putovní výstavy Má vlast
cestami proměn 2017 budovu Základní
školy J. A. Komenského Blatná. Objekt
školy byl prohlášen nemovitou kulturní
památkou dne 16. 2. 2001 a je evidován
v Ústředním rejstříku kulturních památek pod rejstř. č. 50894/3-6199.
Od termínu prohlášení do loňského roku probíhala kompletní obnova
střešního pláště, oken a fasády, v interiéru školy došlo k rekonstrukci jídelny,
hygienického zázemí a také ke zřízení
nové družiny z původního bytu školníka. Město bylo ﬁnančně podpořeno

při opravách z dotací právě Jihočeského
kraje a také z Programu regenerace
Ministerstva kultury ČR. Z hlediska
zájmů památkové péče se tak budova
dočkala žádoucí rehabilitace, zejména
nevhodných zásahů z šedesátých let,
kdy byla dřevěná špaletová okna vyměněna za moderní výklopná bez členění.
V letech 2006 až 2011 byla všechna
novodobá okna nahrazena novými
dřevěnými okny - tvarovými replikami
z doby výstavby. Střecha celého objektu je přeložena z tradičních pálených
bobrovek a na zdobnou štukovou fasádu
byly zvoleny jedny z nejkvalitnějších
vápenných omítek a barev na trhu,
tj. KEIM od ﬁrmy Keimfarben.

V rámci této výstavy je možné
do 30. dubna 2018 hlasovat o nejkrásnější proměně roku 2017, zatím s velkou jistotou 30,4 % hlasů vede obnova
zrušené železniční zastávky v Litoměřicích, obnova naší školy získala prozatím
1,5% hlasů a v Jihočeském kraji snad
udrží prvenství možná i díky Vašemu
hlasování na stránkách http://cestamipromen.cz/hlasovani .
Více informaci o budově ZŠ J. A.
Komenského v Blatné a její postupné
obnově najdete na www.mesto-blatna.cz.
Jitka Říhová,
referentka památkové péče
MěÚ Blatná

Porovnání stavu před a po obnově tělocvičny - dvorní křídlo, které sice není pohledově exponované, ale je rovněž architektonicky
velmi zajímavé a ojedinělé!
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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pĢímnď si myslím, že prezidentské volby v naší obci zanechaly pomďrnď
velký skandál. Ještď doteĊ mezi nďkterými voliĀi panují rozepĢe.
Nejhorší je, když se lidé dohadují kvĪli tomu, co už nezmďní, až do
krve. Stále mají pĢihlouplé narážky na to, co mohlo být, co je a co
bude. Ale vždyĨ si musí každý uvďdomit, že volby jVou pĢedevším svobodný
demokratický akt, pĢi kterém svobodnď volíme své politické „miláĀky“ do rĪzných
funkcí. Každý má právo si volit, koho chce.
Tuhle jsem si prohlížel facebook a s hrĪzou Ātu status (jako nezaujatý): „Kdo
volil Zemana, okamžitď si mď odeberte z pĢátel…“ No chápete to? Mnď to hlava
moc nebere. PĢeci to, že vaši pĢíbuzní, pĢátelé nebo známí mají jiný názor, než
vy, neznamená, že je budete nenávidďt! Se souĀasnou politickou situací nic
neudďláte, ale své pĢíbuzné mĪžete ztratit tĢeba nadobro, když se k nim,
prakticky kvĪli niĀemu, zaĀnete chovat odtažitď. Obdobný je výrok: „Jestli to
vyhraje Drahoš, už sem nikdy nepĢijdu!“ Nevím, jestli to dotyĀný Āi dotyĀná
myslel Āi myslela vážnď… AĨ už je zvolený kdokoli, není konec svďta. Život jde
dál, aĨ máme prezidenta jakéhokoli. Zeman Nezeman, Drahoš Nedrahoš!
MĪžete si být jisti, že prezident vám na 99% život nezmďní!
Zvolen byl nakonec pan Zeman. Pro nďkoho bohužel, pro nďkoho bohudík.
Nďkdo pil víno na oslavu, nďkdo vajeĀěák na žal. Nďkdo slavil do rána, jiný
truchlil schoulený v posteli. Dalo se ale pĢedpokládat, že všechny emoce
vyvolané volbou prezidenta brzo utichnou. A u vďtšiny z nás se tak stalo.
Vy, co jste volili pana Drahoše, nevďšte hlavu! Osud pĢál výhru panu Zemanovi
a tak prostď vyhrál. Nikdo z nás, obyĀejných obĀanĪ této republiky s tím nic, nic
neudďlá. Hlavní pĢece je, abychom byli všichni zdraví a abychom se mďli dobĢe. A
v tom nám žádný prezident moc nepomĪže.

NASTÁVÁ ČAS, KDY SE ZIMNÍ KRÁLOVNA MUSÍ VZDÁT SVÉ VLÁDY
SVATÝ ŘEHOŘ NAPOSLEDY OBNOVUJE
VENKU LEDY (12. 3.)
NA SVATÉHO ŘEHOŘE, POVOL KOŽICH
NAHOŘE, NA SVATÉHO JÁCHYMA ROZEPNI HO DOCELA (20. 3.)

JAK BUDEME MÍT OTEVŘENO?
Tento týden ještě v sobotu, tedy zítra od 9.00 - 14.00 hodin, v dalším týdnu
pak v pátek 23. 3. od 10.00 - 17.00 hodin,
dále 27. 3., 28. 3. a 29. 3. od 11.00 - 17.00
hod., 30. a 31. 3. od 9.00 - 17.00 hodin.
V sobotu 24. 3. bude zavřeno, již tradičně
jsme na VELIKONOČNÍM JARMARKU
V ROŽMITÁLU.
V následujících týdnech v dubnu bude
dále otevřeno v sobotu 9.00 - 16.00, podle
počasí i v neděli 11.00 - 16.00 hod. A to již
předbíháme - podle přízně počasí bude
znovu otevřena také PŮJČOVNA LODĚK.
Stejně, jako v letech minulých platí, pokud byste měli nějaké přání mimo otevírací
dny, nebojte se zavolat, určitě se domluvíme.
736765747 - E. Fučíková
www.lidove-remeslo.cz
Náš tip pro březnové dny: VELIKONOČNÍ
ŘEHTAČKY VŠEHO DRUHU

ZVĚSTOVÁNÍ, VŽDYCKY ZIMU VYHÁNÍ (25.3.)
AŽ TEPRVE POD OCHRANOU ZÁVOJE
PANNY MARIE, KAŽDÁ LOUKA OŽIJE
(25. 3.)
O SVATÉ BALBÍNĚ, JE U NÁS UŽ
PO ZIMĚ (31. 3.)

Matďj Thorovský

Pisatel má pravdu v tom, že volby prostě
rozhodly a na tom opravdu nic nezměníme.
Ale rozhodně nehodláme pět let kňučet ani
držet ústa, jak nám při své pověstné vlídnosti
doporučil zvolený prezident. Snažíme se
nadále nabízet občanům možnost osobního
kontaktu s lidmi, kteří jsou dobře informováni, mají široký rozhled a objektivní pohled
na svět. Pokračujeme ve zvaní “Hostů Blatenských listů”.
Z.a B. Malinovi

LIDOVÉ VELIKONOCE A PTAČÍ PÍSEŇ
Velikonoční prodej na třídě J. P Koubka 3 jsme zahájili minulou sobotu. Počasí
se konečně umoudřilo, sluníčko dávalo
na jevo, že jaro se opravdu přiblížilo
na dosah. Blatná tak opět ožila, jakoby se
probudila ze zimního spánku. S blížícími
se Velikonocemi se přiblížila také letošní
turistická sezóna.
Zveme Vás opět všechny na velikonoční
prodej LIDOVÉ VELIKONOCE A JARNÍ
PÍSEŃ, který je plný tradičních českých
výrobků.

MEDVĚDÍ ČESNEK V PRODEJI!
PRO VŠECHNY ZÁJEMCE O TUTO
ZDRAVÍ PROSPĚŠNOU BYLINU SDĚLUJEME, ŽE MEDVĚDÍ ČESNEK BUDE
V PRODEJI JIŽ ZÍTRA. ZÁROVEŇ TAK
UPOZORŇUJEME VŠECHNY, KTEŘÍ SI
SADBU OBJEDNALI, ŽE JE MOŽNOST
SI JI VYZVEDNOUT.
DOKUD VLAŠTOVIČKA NEZAŠVEHOLÍ, JARA NEBUDE.
Eva Fučíková, lidové řemeslo

Mateřská škola Blatná, Šilhova hledá pracovní sílu na pozici učitelka MŠ
od 1. 9. 2018.
Požadujeme pedagogické vzdělání v oboru předškolní pedagogika, spolehlivost, kreativitu,
respektující přístup k dětem i dospělým, příjemné vystupování.
Případní zájemci zasílejte písemné žádosti a strukturovaný životopis
na emailovou adresu: petlanovahanka@seznam.cz (nejdéle do 31. 5. 2018)
PETLÁNOVÁ HANKA - (ředitelka MŠ)

Pozvánka:
ZPÍVANÁ V HOTELU
NA PANSKÉ VE LNÁŘÍCH
30. 3. 2018 od 20 hod.
Zahraje živá hudba
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Z právy

z radnice

Novinky na rok 2018 v oblasti
zateplování bytových domů
v IROP
Podpora pro energeticky úsporná opatření v bytových domech
pokračuje v IROP i v roce 2018. Řídicí orgán IROP vyhlásil 12. 1.
2018 pro vlastníky bytových domů 78. výzvu Energetické úspory
v bytových domech III. Žádosti o podporu je možné podávat od 2. 2.
2018. Alokace výzvy je 3,5 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální
rozvoj (EFRR) a příjem žádostí potrvá do vyčerpání alokace výzvy,
maximálně do 29. 11. 2019.
Nová 78. výzva plynule navazuje na 37. výzvu Energetické úspory
v bytových domech II., ve které byl příjem žádostí ukončen 12. 1. 2018.
Od listopadu loňského roku byl v této výzvě patrný razantní nárůst
počtu podávaných žádostí o podporu i nárůst objemnějších projektů.
Celkem bylo v 37. výzvě předloženo 1325 žádostí o podporu v celkovém úhrnu 2,707 mld. Kč z EFRR a nyní probíhá vyhodnocování
podaných projektů. Podpora v této výzvě oslovila vlastníky bytových
domů a společenství vlastníků jednotek ve 423 městech a obcích České
republiky. O největší objem podpory zažádala společenství vlastníků
jednotek (1,53 mld. Kč) a obce (865 mil. Kč). Nejaktivnější byli žadatelé v Moravskoslezském kraji (téměř 17,5 % předložených žádostí),
dále ve Středočeském, Jihomoravském a Zlínském kraji (každý kraj
měl téměř 10% zastoupení).
Po vyjednaném snížení nároků na zdroje tepla byly od června loňského roku nabídnuty také příznivější podmínky pro čerpání podpory
na plynové kondenzační kotle nebo tepelná čerpadla. Z předložených
projektů je patrné, že i tato změna se setkala se zájmem.
Počet proplacených projektů překročil na konci loňského roku
první stovku a na proplacení v lednu čekalo dalších 160 projektů,
u kterých byla fyzicky ukončena realizace. Mezi největší vyplacené
žádosti patří např. projekty měst Frýdku-Místku, Hronova nebo Tábora. Z ostatních proplacených projektů lze jmenovat např. zateplení
a výměny oken a vstupních dveří v bytovém domě o 48 bytových
jednotkách v Otrokovicích, nebo zateplení dvou bytových domů o 22
bytech v Kralovicích na Plzeňsku.
78. výzva přináší nové možnosti pro podporu bytových družstev,
která sice nejsou výhradním vlastníkem bytového domu, ale v souladu s národní legislativou vykonávají funkci správce bytového domu
do doby založení společenství vlastníků jednotek. Aktuálně se pro tato
družstva podařilo vyjednat možnost získání podpory za celý bytový
dům. Pro společenství vlastníků jednotek a fyzické osoby přibyla
nově možnost v určitých případech podat žádost o podporu mimo
režim veřejné podpory a de minimis. U projektů mimo režim veřejné
podpory podle blokových výjimek (dle Nařízení Komise 651/2014)
došlo také k rozšíření způsobilých výdajů. Byl také zredukován počet
povinně naplňovaných indikátorů – nově hodnoty indikátorů „Množství emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic v rámci
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podpořených projektů“ a „Výroba tepla z obnovitelných zdrojů“ budou vyhodnocovány pouze na úrovni Řídicího orgánu za celou výzvu
a nebudou uváděny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Stejně jako v předcházejících výzvách platí snížené technické
nároky pro bytové domy, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí v památkové rezervaci nebo v památkové zóně. Pro tyto domy
může být vzhledem k památkové ochraně obtížné provést kompletní
úpravy s cílem uspořit požadované množství celkové dodané energie,
a proto v těchto případech pro získání 30% podpory postačí zateplit
některé konstrukce pouze na úrovni normových požadavků. Obdobně
pro získání podpory pro změnu zdroje tepla platí mírnější podmínky na technický stav bytového domu. Tuto možnost zatím využily
vlastníci památkově chráněných bytových domů v centru Plzně nebo
Kutné Hory.
Podrobnější informace o 78. výzvě Energetické úspory v bytových
domech III. naleznete na webu IROP.
„webu IROP“ vložit odkaz: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/
Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-78-Energeticke-uspory-v-bytovych-domech-III)
Projektové záměry lze konzultovat na regionálních pracovištích Centra pro regionální rozvoj České republiky, které je zprostředkujícím
subjektem IROP.
„regionálních pracovištích Centra pro regionální rozvoj České republiky“ vložit odkaz: http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontaktni-osoby-k-vyzvam/78-vyzva/

BD Uničov - Snížení energetické náročnosti, dotace 1 301 329,- Kč

Zateplení BD - Poštovní 667, Horní Slavkov, dotace 658 819,- Kč
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Dětský karneval
v Chlumu připomínal
hotový „slet čarodějnic“

Chlum - „My tu máme úplnou čarodějnickou školku“. Těmito
překvapenými slovy zareagovala při představování masek na tradičním dětském karnevalu v Chlumu jeho hlavní pořadatelka Pavla
Fousová na fakt, že tam zřejmě má největší koncentraci zlobab
na metr čtvereční v celé republice. Napočítala jich v sále zdejšího
kulturního domu rovných osm. Aby těch negativních postav náhodou
nebylo ještě málo, ze zástupu mimoto cenila zuby zombie- nevěsta
a vedle ní koulela očima nenasytná lidožroutka. Tím byl ovšem
výčet zlých tvorů vyčerpán. Dalších 29 masek se rekrutovalo z říše
dobra nebo alespoň zastupovaly neutralitu- dováděla tu Šmoulinka,
princezny, víly, indián, šerif, klaun, beruška…….
Nicméně právě lidožroutka v podání Barbory Lukešové z Blatné patřila pro svou originalitu mezi nejobdivovanější a nejhezčí
převleky. „My sem chodíme moc rády. Jsme tady už potřetí. Zdejší
maškarní bál si drží výbornou úroveň. Je to tu lepší než u nás
v Blatné,“ svěřuje se Barborčina maminka, „A vždycky jde dcerka
za něco jiného. Ten letošní kostým jsme koupili, ale řetěz z čokoládových kostiček pro pejsky jsme dodaly jako důležitou rekvizitu
samy,“ dodává.
S lichotivým
hodnocením práce pořadatelů dětských karnevalů
v Chlumu souhlasí i maminka
pětileté Aurelie
Šebestové. Také
ony sem za zábavou a rozptýlením
přijely z Blatné.
„Mají to tu moc
pěkné. OrganizaTři pohádkové postavičky z jedné rodiny.
ce na výbornou,
soutěže srší vtipem a zaujmou jak ty nejmenší, tak i ty trochu starší.
A děti tu vyhrávají krásné ceny,“ netají se uznáním a vděkem přespolní návštěvnice. Nutno podotknout, že dětské karnevaly v Chlumu
mají už dlouho skvělou pověst v širokém okolí a tak není divu,
že sem přilákaly v minulosti i současnosti „potěr“ nejen domácí
a z nedaleké Blatné, ale i z řady jiných vesnic.
Velkou zásluhu na tom má bezesporu kulturní referentka obce
Chlum Pavla Fousová. Ta jako učitelka základní školy má pro práci
s dětmi ryzí cit a tu nejlepší průpravu. Navíc má podle jejích kamarádů pro takové poslání „dar od boha“. Jak dlouho už vlastně Pavla
Fousová zásobuje svou energií, vytříbenou fantazií a záslužnou prací
dětské maškarní bály na chlumské půdě? „My jsme tuhle dětskou
tradiční akci obnovili před nějakými jedenácti lety,“ prozrazuje
sympatická učitelka, „Ale může to takhle fungovat jen díky podpoře
Obecního úřadu a zapojením řetězce dalších lidí, kteří neváhají obětovat pro ty nejmenší vlastní pohodlí a volný čas,“ dodává a vzdává
tak hold svým spolupracovníkům a spolupracovnicím.
I letos byla nedílnou součástí maškarního karnevalu v Chlumu
tombola. Ba co víc- hned dvě tomboly. V malé vyhrál úplně každý
dárkový balíček. V té velké se losovalo o hodnotnější ceny- a vždy
šlo o tzv. „double“ výhru. Jedna putovala na adresu dívčí a jedna
na adresu chlapeckou. Šťastná drobotina si od losovacího klobouku
odnášela například sady kuželek, polštářky, plyšová zvířata, hrnečky
aj. S prázdnou neodešel ovšem vůbec nikdo, protože i pro ty, kdo
nevlastnili lístek s výherním číslem, byly připraveny ceny útěchy.
Stejně tak se to praktikovalo i při zábavných soutěžích, kdy se
odměny dočkali všichni zapojení. A že těch soutěží bylo- balónková
pošta v kruhu, tanec dvojic s balónky mezi čely, taneční show, dráha
se sběrem míčků, házení kroužků na klauny. Nebyl by to pořádný
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maškarní karneval, kdyby nedošlo na legendární „stoličkovou“. Navíc hlavní
konferenciérka a mozek celého programu Pavla Fousová chytře a užitečně spojila
příjemné s užitečným a v duchu Miroslava Tyrše naordinovala drobotině rovněž
„ﬁzkultúru“. Zábavnou formou, pochopitelně. Náramně se osvědčily takové
„Rybičky, rybičky, rybáři jedou….“
Sál kulturního domu osiřel teprve s příchodem tmy. Zůstaly jen samé pozitivní
dojmy. Jak na straně těch nejmenších a jejich rodičů, tak na straně pořadatelů.
Další zlatá hvězdička na chlumském nebi splněných dětských snů a přání. (Bez
jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

Bonusový kavárenský kvíz

Minulý pátek 9. 3. 2018 se v KCAŽ odehrálo další kolo Kavárenského
kvízu. Tentokrát bylo něčím výjimečné, neboť jsme se chystali vyhodnotit
půlroční bonusové bodování. Za tu dobu se
počet týmu zvětšil na sedm, a tak mezi sebou
soutěžily týmy Krištůfek, Elenka a Úplně
mimo(ni), které byly po půl roce bodově
nejblíže v bonusových bodech. V tomto
kole měřily týmy své vědomosti v tématech
Aktuality, Hadi, Móda a Písně pozpátku.
I tentokrát se jednalo o vyrovnaný zápas, ze
kterého vyšel vítězně Dream Team s 18,5
body. Bonusové body se již do konce kvízu
tolik nezměnily, neboť všechny týmy získaly
Vítězný Dream Team.
stejný počet bodů. Bonusové vítězství slavil
nakonec tým Krištůfek s 13,5 body. Všem děkujeme za účast a přetrvávající
přízeň k této soutěži, také kavárně za hlavní ceny. Gratulujeme vítězům.
V dalším měsíci budeme pokračovat a můžete začít znovu sbírat bonusové body, které budou vyhodnoceny v listopadu 2018. Vyhrát můžete
v této neobvyklé vědomostní soutěži i vy, a to 13. 4. 2018 v 18:00 v KCAŽ.
Těšíme se na vás.
CKVB -Petr Chlebec

TEĎ NA TO MÁTE
NABÍDKA, KTERÉ PROPADNE KAŽDÝ

*ilustrační foto

Zvýhodnění se skládá z akčního modelu TRUMF,
TRADE IN Bonusu, ŠKODA Bonusu v rámci ﬁnancování
se ŠKODA Financial Services a paketu Mobilita Plus.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA FABIA: 4,4–4,9 l/100 km, 101–111 g/km

Na nový vůz FABIA má teď každý!
Pořiďte si akční model ŠKODA FABIA TRUMF s klimatizací, koženým
volantem, rádiem Blues a další bohatou výbavou, včetně 5leté záruky.
Neváhejte a informujte se u vašeho autorizovaného partnera ŠKODA,
protože teď na to máte!
www.tednatomam.cz
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTO KÁPL s.r.o.
Malé Nepodřice 41
397 01 Písek
Tel.: 382 270 619
www.autokapl.cz
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Město Blatná si Vás dovoluje pozvat na veřejné
setkání s odborníky na téma

BLATNÁ
BEZPEČNÉ MĚSTO
Přijďte diskutovat se zástupci města, Policie ČR, Městské policie Blatná
a pracovníky PREVENT 99 z.ú.

ǀ 11. 4. 2018
ǀ 15:00 h.
ǀ Komunitní centrum aktivního života – velký sál (Nádražní 661)
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Zprávy

TS Blatná
Třídění odpadu - odpad
svezený popelovým vozem

Po vytřídění odpadu z kontejnerů ze sídliště Nad Lomnicí se zaměstnanci střediska Odpady, tentokrát s pomocí od zaměstnanců, kteří
pracují u TSM Blatná díky programu Úřadu práce, rozhodli zjistit jaké
je množství odpadu, který by měl být vytříděn, v odpadu, který přiváží
popelový vůz. Jednalo se o část Blatné, která se sváží ve středu (svoz
proběhl 10. 1. 2018)
Váha dovezeného odpadu: 7 200 kg
Vytříděno bylo 190 kg následujících odpadů:
Kovy:
10 kg
Nápojový karton:
15 kg
Sklo:
65 kg
PET láhve:
30 kg
Ostatní plasty:
60 kg
Elektroodpad:
10 kg
Je velká škoda, že se na naši skládku dostává odpad, který měl
být předán k recyklaci. Místo toho, aby se z tohoto odpadu, tedy
suroviny, vyrobil nový výrobek, je tento materiál v podstatě navždy
uložen na skládce.

Zemřelí – únor
Hudeček Jaroslav, nar. 1935, Koupě, úmrtí 5. 2. 2018
Součková Lidmila, nar. 1936, Bělčice, úmrtí 6. 2. 2018
Ing. Žák Jaroslav, nar. 1933, Březnice, úmrtí 9. 2. 2018
Horal Karel, nar. 1935, Kasejovice, úmrtí 10. 2. 2018
Spurná Růžena, nar. 1936, Blatná, úmrtí 15. 2. 2018
Ježek Zdeněk, nar. 1963, Hornosín, úmrtí 16. 2. 2018
Cheníčková Blažena, nar. 1926, Vrbno, úmrtí 18. 2. 2018
Tuháčková Marie, nar. 1941, Blatná, úmrtí 14. 2. 2018
Hreha Jozef, nar. 1946, Bělčice, úmrtí 19. 2. 2018
Palacký Václav, nar. 1948, Mileč, úmrtí 22. 2. 2018
Prát Josef, nar. 1950, Mladý Smolivec, úmrtí 21. 2. 2018
Kočová Lenka, nar. 1987, Domov Petra Mačkov, úmrtí 24. 2. 2018
Trávníčková Božena, nar. 1926, Blatná, úmrtí 28. 2. 2018
Černý Miroslav, nar. 1929, Čečovice, úmrtí 27. 2. 2018
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EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Kontejnery na bioodpad

Zima se pomalu chýlí ke svému konci a nastupuje pro některé z nás
příjemnější roční období – jaro. S tím jsou spojeny i různé jarní práce
na zahrádkách. V průběhu března jsou proto opět po Blatné postupně
rozmisťovány malé kontejnery na bioodpad (tráva, listí, květiny,
rostlinné zbytky z kuchyně, větve apod.). Umístění kontejnerů zůstává
stejné jako v předchozích letech.
Také připomínáme, že do kontejnerů patří pouze odpady, pro
které jsou určeny (tráva, listí, zbytky zeleniny, ovoce, květiny, větve
apod.). Bude-li v některém kontejneru odpad, který tam nepatří,
dojde k odvozu kontejneru a do odvolání nebude pro neukázněnost
občanů dále přistavován!
Vozit bioodpad na sběrný dvůr je možné v otevírací době po celý
rok.
V případě potřeby může dojít k posílení stanovišť, ke změně či
přemístění kontejnerů.
Děkujeme, že využíváte kontejnery k účelům, pro které jsou
určeny!

Směsný odpad v kontejnerech
na trávu a větve!!!

TSM Blatná se v současné době potýkají s problémem vhazování
běžných směsných odpadů do kontejnerů na trávu a větve. Trávu i větve
dále zpracováváme, je nutné, aby kontejnery obsahovaly pouze tento
bioodpad. Odpad, který do kontejnerů nepatří, pracně vytřiďujeme.
Aktuálně je největší problém v oblasti Vinice, odpadky jsou v kontejnerech u Blatenské tiskárny i nad Poliklinikou.
Podle obsahu některých pytlů s odpadem vhodili nevhodné odpady
do kontejnerů bulharští agenturní pracovníci. Upozorňujeme majitele
nemovitostí, kteří pronajímají prostory těmto pracovníkům, že je
nutné, aby nájemcům umožnili běžnou likvidaci směsného odpadu,
tedy, aby u nemovitostí byly popelnice. Také prosíme o informování
o třídění odpadu.
Nechceme problém řešit odvezením kontejnerů, většina občanů
vhazuje do kontejnerů vhodný odpad. Odvezením kontejneru by byla
potrestána tato většina.
Dále žádáme občany, kteří uvidí vhazování směsného odpadu
do kontejnerů na trávu a větve, ať informují Technické služby. Telefonicky na čísle 383 422 541, mailem: kontakt@tsblatna.cz nebo osobně.
Zaměstnanci TSM Blatná by kontaktovali občany, kteří netřídí odpad
správně a snažili by se zjednat nápravu.
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Historie téměř detektivní.

Sedění na oslu

Mnoho z nás slyšelo nebo četlo legendu o Daliborovi, a také je
nám známo úsloví „nouze naučila Dalibora housti.“ Tento příběh,
vlastní českému prostředí, inspiroval v roce 1868 Bedřicha Smetanu
k složení opery Dalibor, Aloise Jiráska k napsání příběhu o Daliborovi z Kozojed v díle Staré pověsti české a dodnes se po něm nazývá
věž Pražského hradu, kde měl být tento zeman vězněn. Co ovšem
prošlo jistou kritickou obměnou je onen příběh o houslích, neboť
podobným pojmem se nazýval skřipec neboli žebřík, na kterém byl
odsouzený natahován provazy (strunami) a bolestí řval. Nouze je
tedy chápána jako bolest, která naučila provinilce vypovídat. On
totiž Dalibor byl již Josefem Svátkem ztotožněn s loupeživým
rytířem, který došel ke spravedlivému konci, jemuž předcházelo
zmiňované mučení. Podobným tajemným trestem, který se odehrával na nádvoří zámku Blatná v 18. stol., bylo sedění na oslu.
Osel v tomto případě nepředstavoval živé zvíře, ale dřevěného
koně, který měl trup ve tvaru trojbokého hranolu. V německém
prostředí je označován jako „das spanische Pferd“ (španělský kůň)
nebo „der spanische Esel“ (španělský osel). Tím se snad vysvětluje
i původ tohoto mučícího nástroje. Do Blatné se dostává z německé
oblasti v 18. stol. jako trest určený sedlákům a poddaným vrchnosti.
Důležitá na tomto nástroji byla ostrá hrana na hřbetu, na který si
měl hříšník sednout. Pokud byl jeho prohřešek ještě závažnější,
dostal na nohy závaží.
Prvním známým případem na zámku Blatná byl v roce 1754
panský bednář, který dovážel do panského pivovaru soudky. Při této
příležitosti si vždycky trochu piva ulil do jednoho ze svých soudků
a odvezl, a proto mu bylo vyměřeno, že bude sedět na oslu a soudky
mu k nohám budou připevněny.
Že se jednalo jen
o výstrahu, dokazuje dodatek,
„spolu mu bylo
ještě pohroženo propuštěním
z panské práce.“
Takže se proviniOslí hřbet dle nákresu Fr. Červenky, 1814.
lec po odpykání
trestu zřejmě vrátil zpět do panské služby jen s poněkud bolavějším
tělem.
Dvě hodiny sedění na oslu si vysloužil také sedlák Sýček
z Chlumu, který měl v panském lese ukrást dva duby, které prodal
hoštickému šenkýři za 1 zlatý a 15 krejcarů a 3 mázy piva. Posledním případem, pravděpodobně neoprávněného trestu, byl špitálník
Martin Voříšek, jehož dal posadit na osla direktor Ratolíska v roce
1777, a to na celé čtyři hodiny. Martin se proti tomuto trestu ohradil,
neboť prý neukradl strom, ale setnul shnilý kus, který by ohrožoval
okolí pádem. Navíc jej podle jeho výpovědi direktor obral o almužnu ve výši 2 zlatých a 36 krejcarů, kterou dostal od hraběnky
Serényiové. Jak tento spor dopadl, nám bohužel není známo.
Jak jsme mohli číst výše, sedění na oslu nebyla žádná příjemná
věc a většinou ani smrtelná. Samozřejmě každým mučením lze
zabít, ale zde bylo cílem zostudit a dát provinilci natolik na pamětnou, aby svého trestu již neopakoval. Trest byl určen menším
regionálním prohřeškům, pro které nebylo nutné volat do Písku
nebo do Prahy. Sedění na oslu obdobně jako hraní na housle jsou
metafory lidí dob minulých a bylo by omylem, chápat je doslovně.
Městské muzeum Blatná
Petr Chlebec
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Přinášíme zajímavý pohled na uprchlickou krizi očima Blateňačky. Asi se najde dost našich spoluobčanů, kteří s článkem nebudou souhlasit, vidí věc diametrálně jinak, ale měli
by si uvědomit, že oni, na rozdíl od Šárky, situaci na vlastní oči nejspíš neviděli. Pokud ano,
mohou taky napsat.
Zdeněk Malina

Uprchlíci, vítejte!

Jsem Šárka Bauerová, je mi 21 let a pocházím z Blatné. V posledních letech mě
zajímá politika, ekonomie, média a to všechno
propojené v kontextu pomoci lidem ne jen
v mém okolí. Když jsem začala vnímat trochu
více uprchlickou krizi, hodně mi vadilo, jak
nás média informují – vodí nás za ručičky a tahají za nitky, aby nás měli přesně tam, kde nás
chtějí mít. Proto dopadly jak prezidentské volby, tak parlamentní tak, jak dopadly – média
nás živí strachem, a to jen strachem z něčeho,
co neznáme. Jelikož si myslím, že mám veliké
srdce a pomoc lidem mě naplňuje a opravdu
dělá šťastnou, rozhodla jsem se před rokem,
že pojedu pomáhat do uprchlického tábora
do Německa a přesvědčím se o tom, jak to
opravdu je. Mimochodem od té doby se tam
snažím jezdit pravidelně.
Když jsem poprvé přijížděla do tábora,
lhala bych, kdybych řekla, že jsem nebyla
nervózní, ale neměla jsem strach, z čeho taky
- všichni jsme lidi a všichni jsme úplně stejní.
Jelikož mám tu šanci a já děkuji Bohu, že ji
mám, ráda bych se s Vámi podělila o zážitky
z mé poslední návštěvy, která trvala 18 dní.
Nyní jsem nebyla přímo v tzv. kasárnách
(kam jsme jezdili celý minulý rok), kde jsou
uprchlíci, kteří nemají vůbec nic a čekají,
jestli je Německo přijme, nebo je pošle zpátky
do války, nebo na území, kde není ani voda.
Uprchlíci v kasárnách byli suprový, ale byl
z nich cítit veliký strach a beznaděj, protože
nevěděli, co bude za hodinu, natož zítra.
Neví, jestli se budou muset vrátit zpátky
tam, odkud pochází, kde už nemají ani svůj

domov, rodinu nebo přátele, nebo jestli dostanou azyl a budou moci žít plnohodnotně.
Většinou jsme pracovali s dětmi, které už azyl
v Německu dostaly, takže byla práce trochu
méně emočně náročná, než právě ve zmiňovaných kasárnách.
Přijížděla jsem první den k budově, kde si
děti každý den po škole píšou úkoly a doučují
se. Vítá mě hurónský řev, protože Ahmed

docela válí ve stolním tenise a ostatním se to
nelíbí. O pár metrů dál se holčičky předhánějí
v přeskakovaný, Mais přeskočí lano klidně
100x za sebou, i když si musí přidržovat kalhoty, aby jí nepadaly, kdežto Aava ho přeskočí

sotva dvakrát, ale nikdo se nečertí a nadšeně se
střídají v točení. Po chvíli pozorování je radši
v točení jdu vystřídat já, protože se bojím, aby
si náhodou nevyšvihly oko.
Menší děti jsou po obědě, řada je na starší.
K obědu máme pokaždé salát, pečené brambory, tzatziki a pak se střídají nejrůznější
varianty quichů, nudlí a omáček nebo mléčné
rýže (všechno vege, všechno bio, všechno tak
jak má být). Učitelka Erika se zlobí na Kyrila,
že místo zdravého oběda snědl radši pytlík
chipsů a teďka už nemá hlad, ale co se dá
dělat! Po jídle děti uklízejí stoly, dohlíží na ně
učitelé a pomocníci. My se přesouváme do třídy, cestou se na nás zdálky směje Metzgebu,
ptá se, jak se máme, a pochvaluje si dnešní
den, hrál s pár dětmi fotbal a vypadá moc spokojeně. Metzgebu vždycky vypadá spokojeně.
Ty dva týdny jsem byla v sedmé třídě. Učitelky Erika s Dani rozdělují práci, kontrolují
úkoly, ptají se, jak dopadly testy. Hodně dětí
se trousí pozdě, pár holek a kluků se vždycky
schází na pohovce před třídami. Po příchodu
do třídy se čertěj, že se musejí zouvat z cool
tenisek do ne-cool bačkor, ale Erika je neoblomná.
Začínáme se konečně učit, jelikož moje
němčina je horší, než nejhorší, dělala jsem
s dětmi angličtinu (při práci s dětmi není
jazyk bariéra, ony vycítí, jestli to s nimi
myslíte upřímně). Opakujeme slovíčka a s holkama
občas probíráme kluky. Moc
ráda jsem se učila anglicky
s Remonem, furt se jen smál
a byla s ním fakt sranda.
Remona bohužel víc než
angličtina zajímá Chica,
kterej musí chudák dělat
referát o motýlech, čemuž
se Remon škodolibě směje,
ale když se ho ptám, jak by
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se mu asi tak líbilo zopáknout si „Unit three“
úsměv mu mrzne na rtech. Erika na něj hrozí
prstem, takže Remon začne vraštit čelo, dělá,
že hodně přemýšlí, tváří se učenlivě a doufá, že
mu to projde, protože dneska nutně musí odejít dřív, je s kámošem domluvenej na fotbal,
tak se mu to doučování moc nehodí. Je trochu
těžký se soustředit, kluci z další řady po sobě
pořvávají vtípky, Nikita schovává sluchátka
pod kapuci (během doučování jsou zakázaný
mobily), Erik se točí na židli a holky v zadní
lavici probírají poslední Ameliino rande.
Zní vám to jako normální děti? Však taky
jo, ale zároveň ne; Ahmed musel se ségrou
od osmi do 12 pracovat v jedné Aleppské
továrně a odešli, když na ně začaly padat
bomby, Mais je taky z Aleppa a se ségrou
a rodičema uprchli, když jim bomba rozmetala dům. Metzgebu je z Etiopie, musel odejít
kvůli politice, zůstala tam jeho rodina a on
se s nimi nemůže spojit a nikdo neví, jestli
je ještě někdy v životě uvidí. Remon a Chica
jsou iráčtí jezídští Kurdové, kteří odešli kvůli
IS, Remon, kterému je 14 let začal do školy
chodit až v Německu a za tu dobu udělal
ohromnej pokrok, Nikita je z Ukrajiny a jeho
rodina po 4 letech pořád neví, jestli nebudou
muset jít zpátky. Ali má zmasakrovanou ruku
od střepiny, když utíkala z války, ale stejně je
to jedna z nejhezčích desetiletých holčiček,
který jsem kdy viděla. Spousty dětí nemají
rodiče, rozdělila je válka, a to kolikrát nenávratně. Když už z ní utekli, tak překupníci
v kamionech, kteří je převážejí. Ty moji malí
kamarádi a hrdinové jsou silnější, než já.
Většina z těchhle dětí si už prožila víc, než
většina z nás prožije za celý život. Jejich rodiče nejsou teroristi, chtěj jen pro svou rodinu
zajistit život v zemi, kde se nemusí bát o život,
ať už kvůli válce, politický situaci nebo rozmarům přírody. Jsou mezi nimi samozřejmě
i záporáci, lidi, kteří nemají čistý úmysly
nebo přišli z méně závažných důvodu, ale
takoví jsou všude a je špatně odsuzovat kvůli
tomu všechny, co nejvíc ze všeho potřebují
pomoc, přijetí a lásku. Neplatí to ale samozřejmě jenom pro těch našich 12 uprchlíků,
co tu máme, platí to pro nás všechny, i když
třeba někdo jinak vypadá nebo si něco jiného
myslí. Dneska, zítra a v téhle době celkově
to je obzvlášť důležitý.
Š. B.
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Rádio Blatná vysílá z romantické
roubenky

Je raritou - jako jediné tohoto typu ho prospěch. Licenci jsme obdrželi v červnu 2017
a mohli konečně slavit,“ usmívá se šťastlivec
provozuje soukromá osoba.
Blatná- Byla jednou jedna kouzelná z roubenky. Ale aby byla licence udělena,
roubenka a ta dělala radost malým i dospě- musel zpracovat Josef Týc projekt, který pak
lým. Ne, to není začátek pohádky. Tohle je obhajoval tváří v tvář členům RRTV: „Pro
živá, dokonce žhavá skutečnost. A kdeže představu- ten projekt má devadesát stránek
se nachází ona chaloupka ? No přece přímo a vůbec to nebyla žádná sranda vypotit takov srdci Blatné- jen několik málo metrů od au- vou odbornou koncepci,“ poznamenává mlatobusového nástupiště. A čím je čarovná ? dík, nekompromisně se ženoucí za technickou
Hlasem a písničkami, které odsud proudí novinkou. V srpnu 2017 se roubenka stala
nejen do mateřského města, ale i širokého dějištěm slavnostního okamžiku- na frekvenci
okolí. Sídlí zde totiž „Rádio Blatná“. Je 89, 7 FM bylo spuštěno klasické vysílání
ve svém oboru raritou- jako jediné tohoto „Rádia Blatná“.
Velkou zásluhu na bezproblémovém vysítypu ho provozuje soukromá osoba. V tomto
případě je minimediálním „magnátem“ Josef lání lokálního rádia má ﬁrma „SPORKNET“.
Týc. A zde je příběh jeho i příběh automaticky Ta na místě M instalovala i vysílač. „Uvnitř
ovládaného „ptáka ohniváka“, který naštěstí roubenky se všechno ovládá automaticky.
Díky počítačovému programu, který užívají
nemusí zlatá jablka.
všechna velká
Nic není
rádia, nikdo
zadarmo a ani
nemusí fyzicky
rozjezd oblíbezařízení obsluné lokální rozhovat,“ podohlasové stanice
týká technický
nespadl z nebe.
borec, jemuž
Za vším tím byl
se celoživotní
jeden dětský
hobby stalo žisen mladého,
vobytím i pocílevědomého
sláním.
muže, tvrdá
On totiž Jopráce a buldosef Týc působí
čí tvrdošíjnost.
Josef Týc si přeje, aby blatenští jeho „dítě“ - Rádio Blatná přijali za své.
od října 2008
„Od školních
v nejmenované
let byla zvuková technika,s mírnou nadsázkou, alfou a ome- hudební televizi: „Pracuji i pro zpravodajský
gou trávení mého volného času. Strašně jsem portál „Idnes“. Občas dělám televizní přenotoužil po tom pracovat jednou v rádiu,“ říká sy, jezdím i s přenosovým vozem. Profese
Josef Týc, co svůj sen zhmotnil v prostorách zvukaře mě zcela naplňuje a těší, takže mi
romantické roubenky z roku 1837 / stavba je vůbec nevadí každodenní dojíždění do Prahy,“ upřesňuje své profesionální zaměření
zapsaná na seznamu kulturních památek /.
Nejprve se na svět vyklubalo rádio inter- blateňák, který se narodil na šťastné planetě.
netové. Jeho existence spadá do října roku Mimochodem- ještě před nástupem do světa
2015. „Studio bylo vybudováno v hlavní televize pomáhal rozjíždět jihočeské rádio.
Rádio Blatná vysílá české i zahraniční
místnosti. Veškeré potřebné práce jsem dělal
víceméně sám. Nejprve se muselo přikročit hity od 60. let minulého století po současnost.
k akustické úpravě, pak zapojení potřebné Dává značný prostor regionálním kapelám.
techniky pro internetové vysílání. Všechno Každý pátek a sobotu se vysílá živě, kdy se
jsem řešil poctivě na proﬁ úrovni jako je to dostávají ke slovu i oblíbené „Písničky na přáobvyklé u běžných rozhlasových studií. Do- ní“. „Předpověď počasí pro nás připravuje
konce si dovolím tvrdit, že jsem pro vysílání pan Zdeněk Vondra z meteorologické stanice
vytvořil ještě kvalitnější zázemí,“ nechává se v Kocelovicích. Ten také jednou měsíčně shrslyšet blatenský mediální „guru“. Od samého nuje zajímavosti z oblasti klimatického cyklu
začátku cílil Josef Týc se stejně zapáleným a odpovídá na dotazy posluchačů. Svůj pořad
týmem kolegů na vysílání v éteru: „V květnu má v našem rádiu i paní starostka. Samo město
2016 byla zpracována odborná analýza pro Blatná s námi úzce spolupracuje a poskytuje
zřízení vysílače na blatenské půdě. Od čer- nám i finanční záštitu,“ vyjadřuje uznání
vence 2016 následně probíhala koordinace na adresu volených zástupců Blatné Josef Týc.
Staniční hlas „Rádia Blatná“ patří Janu
kmitočtu na ČTU. V lednu 2017 Rada pro
rozhlasové a televizní vysílání vyhlásila Gerikovi. Cenným přínosem pak je osoblicenční řízení, které naštěstí dopadlo v náš nost hudebního dramaturga, který působil
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na „Óčku Gold“ a dodává blatenské stanici
„pecky“, která mohou jiná rádia jen závidět.
„Nesmíme opomenout Milana Prince, který
pravidelně představuje alba české rockové
scény a také Renču Tomáškovou s pořadem
„Knižní tipy“. Apropó- benjamínkem našeho
realizačního kolektivu je Natálka Procházková, která si zaslouží díky za maximální
nasazení a zápal, se kterým nám pomáhá,“
uvádí Josef Týc.
Mezi perly vysílání „Rádia Blatná“ patří
také blatenské kalendárium / čerpání historických přehledů z městské kroniky /, soutěže
o hodnotné knihy / zatím bylo předáno čtrnáct
knižních odměn /, kulturní tipy, nechybí ani
pásma anekdot. „Teď připravujeme společný
projekt se základní školou T. G. Masaryka,
kde chceme dát možnost se prezentovat dětem,“ dodává Josef Týc.
Podle něho je „Rádio Blatná“ rádiem
pro všechny a blateňáci by ho měli přijmout
za své: „Novinám se přeje klasické- ať nás
čtou! Takže rádiu „Blatná“ bych logicky
popřál- ať nás poslouchají! A mají nás rádi!,“
loučí se mediální principál a ubírá se do své
svatyně uvnitř nestárnoucí, půvabné roubenky. (Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

Oslavy MDŽ dorazily letos
do Mačkova s předstihem
a zahájila je malá detonace
Mačkov - Poněkud netradičně a hlavně
neplánovaně začaly v pátek 2. března odpoledne ve společenském sále Obecního domu
v Mačkově letošní oslavy MDŽ. Při přípravách ozvučovací techniky zničehonic zazněla slušná detonace / naštěstí jen hlasová /,
která část osazenstva málem katapultovala ze
židlí. Být na place lovec zlatých slavíků Kája
Gott, pohotově by jistě zareagoval na tuto
situaci svým hitem: „Dám dělovou ránu….“
„Alespoň jsme se probudili“, okomentovala
vtipně výbuch decibelů jedna ze zástupkyň
mladších ročníků.
Technika si naštěstí krátce nato nechala
domluvit a program se mohl rozběhnout. Starostka obce Hana Míková padesát přítomných
uvítala stručným, o to více ovšem vřelým
a srdečným proslovem. Vzápětí dostaly prostor podle nepsané litery zákona místní děti,
se kterými secvičila pásmo recitace a zpěvu
obětavá kulturní referentka Věra Pangrácová.
Vystoupení bylo více než zdařilé a plným
právem sklidilo / nejen / od silně dojatých
maminek bouřlivý potlesk. Nešlo o jediný
dárek, který ratolesti u příležitosti MDŽ daly
oslavenkyním v sále. Pro tento významný
den vyrobily šikovné mačkovské děti krásné
drobné dárky, jimiž vzápětí po opuštění scény
podělily všechny posluchačky. Věra Pan-
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grácová neopomněla zdůraznit, že její malí
svěřenci strávili prací na hmotných projevech
lásky a úcty vůči něžnému pohlaví více než
týden času.
Obecní úřad pochopitelně také neopomněl
ženám a dívkám připravit milý prezent. A to
v podobě květin, které příchozí obdržely
hned po vstupu do místnosti. Vedle chutného
pohoštění v podobě zákusků a chlebíčků pak
šlo na vrub obecní kasy i další občerstvení pro
oslavenkyně a jejich doprovod.
S tím pánským doprovodem to nebylo
zase až tak žhavé- mezi zmíněnou padesátkou
přítomných se nacházela jen pětice mužů.
„Oni mačkovští chlapi se sem jaksi ostýchají
chodit. Nejraději MDŽ slaví vedle v šenku,“
smála se jedna z představitelek něžného jádra
obce. Jeden z mála „pánů tvorstva“ v sále přiznal, že u nich doma se MDŽ nedrží: „To když
jsem pracoval před rokem 1989 v JZD, tak tam
se tenhle svátek pravidelně protěžoval ve velkém stylu. Zdejší kulturní dům se vždycky
naplnil k prasknutí a slavilo se se vším, co
k tomu patřilo- hudbou, jídlem a pitím, květinami….,“ vzpomíná anonymní zdroj, který
s povděkem kvituje, že v Mačkově zavedli
také Mezinárodní den mužů: „Vždyť chlapi
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jsou taky lidi! No ne ?“, uculuje se sympatický
příslušník pánské menšiny.
Opodál sedící oslavenkyně, která pracuje
jako kuchařka ve škole, uvedla, že na mačkovské oslavy MDŽ chodí pravidelně každý
rok. „Letos jsem se zúčastnila o to raději, že
8. března budu zrovna v Anglii, a tak tradiční

Ženy na mačkovském MDŽ zářily dojetím
i spokojeností.

kytičku na domácí půdě propásnu,“ říká gastronomická odbornice. Od svého mužského
protějšku se skutečně prý vždycky svátečního
polibku a kytičky dočká- nezávisle na aktuálním politickém podnebí. „Zato Valentýn se
u nás neujal, tuhle ryze americkou novinku
nebereme na vědomí,“ dodává. Vzpomíná,
že za socialismu jí a jejím kolegyním muži

přinášeli na MDŽ oblíbené karaﬁáty: „No,
a slavilo se tak, že jsme chodili večer na 8.
března posedět s rodinami do lepší restaurace.“ Z úrovně programů mačkovských MDŽ
je prý vždycky upřímně nadšena: „Paní starostka to i letos zorganizovala spolu s dalšími
nadšenci perfektně. Vůbec se o obec vzorně
stará a je pro svou funkci jako dělaná. Navíc
se obklopila stejně šikovnými lidmi, kterým
jde rovněž na prvním místě o rozvoj Mačkova
a spokojenost občanů,“ nešetří chválou navýsost spokojená obyvatelka obce.
K dobré náladě a milé atmosféře přispělo
rovněž pěvecké vystoupení klientely zdejšího
„Domova Petra“ za doprovodu akordeonu.
Lidové písničky v jejich podání pohladily
po duši.
Stávající program výrazně zpestřila kosmetická poradkyně Martina Pekárková, která
byla po celou dobu trvání akce připravena
poskytnout odborné poradenské služby a také
zdarma nalíčit a upravit dámské zevnějšky.
Oslava MDŽ v Mačkově byla všeobecně
hodnocena na stupnici od jedné do deseti
číslem jedenáct. Za tím vším ovšem stál
ryzí lidský faktor, protože nic není zadarmo
a hodnoty se nevytváří samy.
V. Šavrda
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Pøednáší: JUDr. Pavel Truxa, advokát
Náplò semináøe:
1. Základní pojmy a pravidla ochrany osobních údajù v GDPR
2. Povinnosti správce a zpracovatele, práva subjektù osobních údajù
3. Oblasti ochrany osobních údajù v praxi
4. Postup, pøíprava a realizace v praxi
5. Zabezpeèení osobních údajù, technická a organizaèní opatøení
6. Diskuse a dotazy
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Semináø je urèen pro:
- vedoucí pracovníky (odpovìdné za ochranu osobních údajù)
- mzdové úèetní a personalisty
- pracovníky firem, kteøí zpracovávají zákaznické èi jiné údaje
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Závazné pøihlášky emailem na: mako@mako.cz
Cena semináøe 1.800,- Kè splatná pøi prezenci.
V cenì semináøe je obèerstvení, obìd a školící materiály.
Pøedpokládané ukonèení: 15.00 hod.
Poèet míst na semináøi je omezen.
Poøádá: MAKO Blatná, s.r.o., Fügnerova 263, 388 01 Blatná,
zapsána v OR ÈB vl. 723/C
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na rok zdarma, amnestie upomínek.

PRO DOSPĚLÉ

20. 3. ÚTERÝ | 14:00 | Čteme, pleteme
24. 3. SOBOTA | 19:00 |

Akce
18. 3. NEDĚLE | 15:00 |
POHADLO: FRIDOLÍN SE HLEDÁ aneb
Když vzduchem víří trable netopýří
Velký sál KCAŽ
Příběh plný hledání a objevování, ztrát a
nálezů: Doskáče opravdu ranní ptáče dál?
Dělají šaty skutečně člověka? Je člověk
tolikráte člověkem, kolik řečí umí? A kdo
chodí rád z bláta do louže? A co když si netopýr myslí, že je pták?
Po představení proběhne kreativní dílna
pro děti se souborem divadla.
Vstup volný

21. 3. STŘEDA | 10:00 |
KONCERT ZUŠ PRO ŠKOLY
Koncertní sál ZUŠ Blatná

22. 3. ČTVRTEK | 17:00 |
KONCERT ZUŠ PRO VEŘEJNOST
Koncertní sál ZUŠ Blatná

23. – 25. 3. PÁ – NE
MEZINÁRODNÍ KONTRABASOVÁ
SOUTĚŽ FRANTIŠKA SIMANDLA
Mezinárodní kontrabasová soutěž Františka Simandla je pořádána jako bienále s
cílem obnovit tradice české kontrabasové
školy prostřednictvím mladých začínajících interpretů (do 30 let)

23. 3. PÁTEK | 19:00 |
KONCERT K ŽIVOTNÍMU JUBILEU
MILOSLAVA GAJDOŠE
Koncert KPH
Zámek Blatná, Starý palác
Vystoupí – Miloslav Gajdoš - kontrabas,
Krzysztof Firlus – kontrabas, Hana Volková - klavír
Předprodej vstupenek: IC Blatná, recepce
Městského muzea Blatná, www.ckvb.cz

KOMORNÍ SOUBOR
VARIACE & OTAKAR
BROUSEK ml.
Pětici hudebníků doprovází
Otakar Brousek ml. přednesem
úryvků z vtipného monodramatu
Patricka Süskinda Kontrabas
o nedoceněném basistovi
Předprodej vstupenek: IC Blatná,
recepce Městského muzea Blatná
a na www.ckvb.cz

KOMORNÍ SOUBOR VARIACE &
OTAKAR BROUSEK ml.
Zámek Blatná, Starý palác
Pětici hudebníků doprovází Otakar Brousek ml. přednesem úryvků z vtipného monodramatu Patricka Süskinda Kontrabas o
nedoceněném basistovi.
Předprodej vstupenek: IC Blatná, recepce
Městského muzea Blatná, www.ckvb.cz

24. 3. SOBOTA | 20:00 |
ANČA BAND
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

25. 3. NEDĚLE | MKSFS
12:00 | VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ SOUTĚŽE
14:00 | KONCERT VÍTĚZŮ
Zámek Blatná, Starý palác
Vstup volný

28. 3. STŘEDA | 15:00 |
KŘÍŽOVÁ CESTA PRO DĚTI
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Připomeneme si Ježíšův velikonoční
příběh a jeho význam pro dnešek.

31. 3. SOBOTA | 10:30 |
ŽEHNÁNÍ VELIKONOČNÍCH POKRMŮ
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

1. 4. NEDĚLE | 21:00 |
UCHO / FUGA / MOREK
Koncert kapel | Pořadatel a místo konání
Hospoda Na Vinici

Kino
21. 3. STŘEDA | 19:00 |
BÁSNÍK, KTERÝ MÁLEM ZABIL
HITLERA
Komedie / Válečný | Chorvatsko / Srbsko
| 2015 | 107 min | Nevhodný mládeži do 12
let | 100 Kč

23. 3. PÁTEK | 20:00 |
TOMB RAIDER
Akční / Dobrodružný / Fantasy | USA 2018
| 122 min | Nevhodný mládeži do 12 let |
120 Kč

25. 3. NEDĚLE | 15:00 |
PRAČLOVĚK
Animovaný | Velká Británie | 2018 | 89 min
| Mládeži přístupný | 115 Kč

28. 3. STŘEDA | 19:00 |
PACIFIC RIM:POVSTÁNÍ
Akční / Sci-Fi / Dobrodružný | USA 2018
| 111 min | Nevhodný mládeži do 12 let |
130 Kč

Knihovna

24. 3. SOBOTA
| 19:00 |
Zámek Blatná, Starý palác

Zapojení do celostátní akce – BŘEZEN –
měsíc čtenářů a knih
Po celý měsíc registrace nových čtenářů

a... vyrábíme velikonoční dekorace

27. 3. ÚTERÝ | 14:00 | Nečteme, nepleteme…a jedeme na výlet

27. 3. LITERÁRNÍ ZÁJEZD - TOULKY
KRAJEM PODBRDSKÝM – Březnice,
Dobříš, Příbram
Odjezd od ubytovny Tesly v 7:30, předpokládaný návrat nejpozději ve 20:00 hodin
Informace v knihovně, počet míst omezen, přihlašovat se lze pouze osobně od
19. 3.

PRO DĚTI
Po celý měsíc dětská křížovka. Ze správných
odpovědí vylosovaný výherce dostane
odměnu.

23. – 24. 3. NOC S ANDERSENEM
Od 5. 3. se budou moci děti závazně přihlásit. Počet míst omezen, další informace v
knihovně.

29. 3. ČTVRTEK | 17:00 – 19:00 |
VELIKONOČNÍ ČTENÍ
Pro všechny děti, které se chtějí více dozvědět a připomenout si velikonoční tradice,
rády čtou, tvoří a malují.

Komunitní centrum
17. 3. SOBOTA | 9:00 – 12:00 |
ÁJURVÉDA – TICHÁ MEDICÍNA
PŘÍRODY
Kavárna KCAŽ
Přednáška pana Radoslava Nahálky je
vhodná pro všechny, kteří chtějí zlepšit své
zdraví, životosprávu, uklidnit mysl a načerpat energii. Přihlásit se můžete na kalousova@ckvb.cz nebo 604 723 646.
Vstupné dobrovolné

18. 3. NEDĚLE | 17:00 |
KURZ ALFA
Velká klubovna KCAŽ
Téma večera: Jak mluvit s druhými o víře
Vstup volný

21. 3. STŘEDA | 20:00 |
LiStOVáNí.cz: CO BY MŮJ SYN MĚL
VĚDĚT O SVĚTĚ
Kavárna KCAŽ
Fredrik Backman (autor knihy Muž jménem Ove) vtipně stírá všechny úzkosti a
nedostatky rodičů jednadvacátého století
v půvabné knize plné upřímných obav a
nepodmíněných vyznání lásky, která zasáhne srdce všech rodičů, a to dokonce i
těch budoucích, potencionálních. Poprvé bude v LiStOVáNí účinkovat jen jeden
herec; Lukáš Hejlík je stejného věku jako
Fredrik Backman a má stejně starého syna.
Backman: „Tato kniha je především o snaze být dobrým rodičem. Protože chci, abys
věděl, že jsem se vážně snažil úplně nejvíc,
jak jsem uměl. Nikdo negooglil tolik jako
já.“ Hejlík: „Ta ztracenost otců při nakupo-
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vání! To, jak dětské hraní nemá logiku a jak
se ji snažíte v pět ráno, když on vstane tak
živě a vy tak mrtvě, najít, jak ji přímo vyžadujete! To, jak se snažíme být nejlepšími
rodiči, a to, jak víme, že to nezvládáme. A
nezvládneme.“
Účinkuje: Lukáš Hejlík
Vstupné: 80/50 Kč

25. 3. NEDĚLE | 17:00 |
KURZ ALFA
Velká klubovna KCAŽ
Téma večera: Církev
Vstup volný

27. 3. ÚTERÝ | 18:00 |
SCIENCE CAFÉ:
Doc. PhDr. MARTIN FRANC, Ph.D.
Kavárna KCAŽ
Zdravě, chutně a hospodárně? Proměny
stravování v českých zemích v 50. a 60.
letech 20. století. Přednáška načrtává dynamiku vývoje charakteru výživy obyvatelstva českých zemí v letech 1953-1970.
Zaměřuje se jak na prosazování nových potravin a technologií (např. užívání alobalu),

SCIENCE

CAFÉ
Zdravě, chutně
a hospodárně?
Proměny stravování v českých zemích v 50. a 60. letech 20. století.
Přednáška načrtává dynamiku vývoje charakteru výživy obyvatelstva českých zemí v letech 1953-1970.
PřednášíDoc. PhDr. Martin Franc, Ph.D.

27. 3. Ú T E R Ý | 18:00 |
Kavárna, KCAŽ Blatná

Blatná 16. března 2018
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 |
REHABILITAČNÍ 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 – 19:00 |
ÁJURJÓGA
Velká klubovna KCAŽ
Série 11 lekcí / 1 000,- Kč (1. lekce zdarma)
Přihlášky na tel. 773 978 168, Radoslav
Nahálka

Výstavy
MĚSTSKÉ MUZEUM BLATNÁ
ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
Každou první středu v měsíci vstup
zdarma.
Stálá expozice je otevřena po dobu trvání krátkodobých výstav.

20. 3. – 18. 4.
JAN RAFAEL SCHUSTER:
MALBY A KRESBY
Městské muzeum Blatná
Tvorbu březnického rodáka, malíře, pedagoga a milovníka jihočeské krajiny J.R.
Schustera můžete zhlédnout na výstavě,
která vznikla ke stotřicátému výročí umělcova narození. Můžete se těšit na soubor
kreseb z období 1. světové války: sluncem
prozářené krajiny Albánie a podobizny vojáků. Vystavené budou také jeho typické
krajinky z jižních Čech a Šumavy i méně
známé ženské akty a portréty.

24. 3. SOBOTA | 14:00- 17:00 |
na rozvoj veřejného stravování, ale i na
otázky zásobování potravinami a pronikání konzumního životního stylu.

ČTVRTEK | ATELIÉRY
Suterén KCAŽ
22. 3. | 14:00 – 17:00 | MALBA
Přihlašujte se na emailu: vitakova@ckvb.cz.

JAZYKOVÉ KONVERZACE
Klubovny KCAŽ
Středa
17:00 ANGLIČTINA
- pokročilí
18:00 ANGLIČTINA
- začátečníci
18:30 ANGLIČTINA
Čtvrtek
17:00 NĚMČINA
18:00 ČEŠTINA PRO
CIZINCE

NÁPRAVA ŘEČI
Klubovna KCAŽ

VELIKONOČNÍ DÍLNA – JIHOČESKÉ
STRAKY
Přijďte se velikonočně naladit. Naučíme
vás, jak se zdobí kraslice voskovou batikou.
Vyfouklá vajíčka si přineste s sebou. Dílna
je vhodná i pro děti od 10-ti let, ale pouze v
doprovodu rodičů.
Přihlaste do 23. 3., pošlete SMS na číslo
605 061 161
Vstupné: 40 Kč

1. 3. – 22. 4.
SENIORKY INSPIRACÍ
KCAŽ Blatná
Výstava obrazů, které byly vytvořeny v
rámci projektu Městské knihovny Blatná
Čteme, pleteme a…

3. 1. – 30. 3. ÚT - PÁ | 9:00 - 18:00 |
FOTOGRAFIE Z PRAHY
KCAŽ Blatná
Galerie fotograﬁe Spektrum
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Výstava fotograﬁí Prahy autorky Zuzany
Fišerové

GALERIE V ÍČKU
Infocentrum Blatná

9. 3. – 13. 5.
ARLETA JÁNSKÁ / De Profundis
Infocentrum Blatná | Výstava obrazů
Malby, noci, rána a zlomený srdce

Těšte se
JAN RAFAEL SCHUSTER PODRUHÉ
20. března představí Městské muzeum
Blatná novou výstavu, která opět ponese
jméno březnického rodáka, malíře, pedagoga a milovníka jihočeské krajiny, Jana
Rafaela Schustera. Výstava rozšiřuje
pohled na dílo tohoto s místním krajem
svázaného umělce, se kterým jste se měli
možnost seznámit v předešlé výstavě o
Velké válce.
V letošním roce tomu bude sto třicet let,
kdy se v Březnici Jan Rafael narodil jako
nejmladší ze tří synů Alžbětě a Václavovi
Schusterovým. I když se rodina krátce po
jeho narození odstěhovala do Ledče nad
Sázavou a poté do Českých Budějovic, zůstal s tímto krajem svázán až do smrti. Při
příležitosti jeho devadesátých narozenin
uspořádalo na konci sedmdesátých let
tehdejší blatenské muzeum výstavu obrazů, které do zdejší sbírky věnoval sám
autor.
Vybrané kusy z této významné části
Schusterova díla samozřejmě uvidíte i na
připravované výstavě. Bude zde představen Schusterův nejranější soubor kreseb
z období 1. světové války a jeho pozdější
tvorba, krajiny z jižních Čech a Šumavy a
ženské portréty a akty. Sluší se zmínit, že
řada obrazů pro nadcházející výstavu dále
pochází především z měst, ke kterým měl
J. R. Schuster vztah: z rodné Březnice, z Lišova, kde učil a také z jeho celoživotního
působiště z Českých Budějovic.
Výstavu pořádanou Městským muzeem
Blatná ve spolupráci se Státním oblastním
archivem v Třeboni zahájíme vernisáží v
úterý 20. března od 17:00 hodin a ke zhlédnutí bude do 18. dubna. Přijďte se potěšit
obrazy krajiny jak té ze vzdálenějších končin, tak takové, kterou mají místní hluboko
v mysli a v srdci.
Za Městské muzeum Blatná srdečně zve
Pavlína Eisenhamerová
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port
Tělocvičná jednota Sokol Blatná
zve všechny své členy a příznivce
na

VALNOU HROMADU,

která se bude konat

v pátek 23. 3. 2018
od 17.00 hodin.
Na programu bude:
zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření, rozpočet, rozprava,
vystoupení hostů.
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Velikonoční ranec
OBEC BUZICE A SDH BUZICE POŘÁDAJÍ

V SOBOTU 31. 3. 2018

BĚŽECKÉ ZÁVODY PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE

 prezentace všech kategorií 12:00 - 12:45 u hasičské zbrojnice v Buzicích
 srandaběhy v kategoriích II. - IV. zpestřeny stanovišti s dovednostními úkoly
Kategorie:
I. 13:00 - hlavní závod bez úkolů - délka 6 km (dvě kola cca 3 km)
– pro závodníky od 15 let
– hromadný start, zvlášť vyhlášení žen a mužů
II. 14:00 - délka 0,6 km s úkoly - pro závodníky od 4 do 10 let
– časovka, společné vyhlášení dívek a chlapců
III. 15:00 - délka 1 km s úkoly - pro závodníky od 10 let - 99 let
– časovka, zvlášť vyhlášení žen a mužů (dívek a chlapců)
IV. 17:00 - malá překážková dráha s úkoly - před hospůdkou U Čiláka
– pro závodníky od 0 do 4 let
– časovka, společné vyhlášení dívek a chlapců
 Po skončení závodu a vyhlášení výsledků poslední kategorie (cca v 17:00)
je naplánováno společné opékání buřtíků a příjemné posezení na dvoře
hospůdky U Čiláka.
Přijďte si užít pohodové jarní odpoledne
Pozn.:
Všechny kategorie startují na vlastní nebezpečí.
Mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze s podpisem zákonného zástupce.
Pro soutěžící v dětských kategoriích je doporučená bezpečnostní helma.
V případě velmi špatného počasí se termín závodu přesouvá.
Startovné platí jen účastníci kategorie I. (6 km) - 50 Kč.
Akci podpořili:
SDH Buzice, Obec Buzice, Hospoda U Čiláka, Obaly Blatná, SMS Elektro

„Host do domu, pĪllitr do ruky“

WŽŚŽƐƚĢƚĞsĂƓĞǌŶĄŵĠĂŬĂŵĂƌĄĚǇďůĂƚĞŶƐŬǉŵƉŝǀĞŵ
ŶĞũĞŶŽsĞůŝŬŽŶŽĐşĐŚ
EĞũĞŶƉƌŽƐǀĄƚĞēŶşĐŚǀşůĞ͕ĂůĞŝƉƌŽƚǇǀƓĞĚŶşũƐŵĞƉƌŽsĄƐƵǀĂƎŝůŝ͘͘͘

^ůĄĚŬŽǀŽƐǀĄƚĞēŶşʹƐǀĢƚůǉƐƉĞĐŝĄů
ĄůĞŶĂďşǌşŵĞ͗ůĂƚĞŶƐŬĄϭϬйƐǀĢƚůĠǀǉēĞƉŶş

ůĂƚĞŶƐŬǉ<ŽŚŽƵƚƐǀĢƚůǉůĞǎĄŬ
ůĂƚĞŶƐŬǉ<ŽŚŽƵƚƉŽůŽƚŵĂǀǉůĞǎĄŬ

ͲŽĐĞŶĢŶŽǀƐŽƵƚĢǎŝͣůĂƚĄ^ĂůŝŵĂϮϬϭϴ͞

ƉŝǀĂũƐŽƵŶĞƉĂƐƚĞƌŽǀĂŶĄĂŶĞĨŝůƚƌŽǀĂŶĄ
DŽǎŶŽƐƚǌĂƉƽũēĞŶşƉŝǀŶşĐŚƐĞƚƽĂǀǉēĞƉŶşŚŽǌĂƎşǌĞŶş͘
>ŝƋƵŝĄŵĞĐŬǉŽǀŽĐŶǉůŝŚŽǀĂƌůĂƚŶĄƐ͘ƌ͘Ž͕͘WůǌĞŸƐŬĄϯϭϱ͕ůĂƚŶĄϯϴϴϬϭ
ǁǁǁ͘ůŝƋƵŝď͘Đǌ

Pohřební ústav Hořejš, Žižkova 120, Blatná
Zemřelí v lednu 2018
Jiří Kohout, 1936, zemř. 11.1., bydl. Lokšany
Jakub Navrátil, 1996, zemř. 14.1., bydl. Nahošín
Helena Babincová, 1946, zemř. 14.1., bydl. Praha
Karel Šimon, 1936, zemř. 17.1., bydl. Blatná
Anna Braunová, 1933, zemř. 17.1., bydl. Hradiště
Petr Babinec, 1965, zemř. 19.1., bydl. Praha
Blažena Vokáčová, 1924, zemř. 26.1., bydl. Blatná
Božena Krůtová, 1932, zemř. 30.1., bydl. Březnice
Karel Jaroš, 1949, zemř. 30.1., bydl. Bělčice
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Autodoprava Petr Chvátal Blatná
Chlumská 1355 - 388 01 Blatná
+420 603 247 601
www.adchvatal.cz
ad.chvatal@seznam.cz
Zemní a výkopové práce, traktorbagr + otočný bagr
Dovoz kameniva, písku, betonu
Ź Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,
odvoz suti
Ź TATRA 815 sklápěč + hydraulická ruka
Ź
Ź

Přijmeme řidiče MKD řidičský průkaz sk. C + E,
mzdové ohodnocení – 36.000 – 37.000 Kč čistá mzda,
pojištění pracovní neschopnosti, 13. plat, víkendy volné,
stálá práce

INST

ALAC

ZDAR

E

MA

Spolehlivý internet
SURNDŀG«KRYRNRO¯
%ODWQ£.DVHMRYLFH%ÝOÏLFH6HGOLFH
INTERNET od .ÎPÝV¯ÏQÝ
www.sporknet.cz

2EMHGQHMWHQDWHO774 257 568
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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

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

&
PODLAHY KRAMEŠ
MÜLLER
ß
ELEKTROMONTÁZE
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

Sedl áček
Ê

Petr Hrubý
3URYiGtPHE\WRYpDSUĤP\VORYpHOHNWURLQVWDODFH
KURPRVYRG\UR]YDGČþHSĜLKOiãN\(21VHUYLV
RSUDY\D~GUåE\HO]Dåt]HQtYþHWQČUHYL]t

Ê

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

PRELOHPDLOKUXE\HOHNWUR#VH]QDPF]

OBALY BLATNÁ s.r.o.
iÔebUVXWÿXiŏaÔV[bUT_âaTbibVXTmX_Xa\ah

PĴIJME

ÿ\W\ťXcebi_TfgaŘcbWa\^bibh
`Xm\aŸebWaŘ^T`\babibhWbceTih
ATUŘmŘ`X-mT]Ř`Tiő²aTaťaŘb[bWabVXaŘ(UXaX²gl)
geiT_ÔaXUb\^eŸg^bWbUÔceTV+cb`ŏe&_XgaŘfXmbaT'
CbÍTWh]X`X-T^g\iaŘcÿŘfghc)³Xk\U\_\gT)ÿ\W\ťf^Ôceâ^Tm6*8)
cebYXfaŘceâ^Tm)ceTkXi`Xm\aŸebWaŘWbceTiŏaXaŘcbW`Řa^bh
5_\ÍùŘ\aYbe`TVXT^bagT^g-7Ta@Ÿ_X^)gX_+602 454 543
X*`T\_-`T_X^+WTa3fXmaT`+Vm
4WeXfT-B54?L5?4GAůf+e+b)?TcTťɀȿɄ)ɁɆɆȾȿ5_TgaŸ

SÁDROKARTONÁŘSKÉ
PRÁCE BLATNÁ
• Veškeré montáže SDK systémů
• Podhledy, předstěny, stropy, příčky, světelné rampy,
tepelné a pro zvukové izolace apod.
• Cenová nabídka zdarma
Jakub Biskup 723 519 235
Biskit2@seznam.cz
Tomáš Rozhoň 776 777 726
Rozhon09@gmail.com
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HLEDÁME PRÁVĚ VÁS!!!
Manažer zakázek
Společnost:

POLYGRAPH INTERNATIONAL Tiskárna spol. s.r.o.
Adresa: Sadová 66, Blatná 388 01
Společnost POLYGRAPH INTERNATIONAL Tiskárna spol. s.r.o. je silná, stabilní a sebevědomá
společnost, která je členem skupiny firem PAUL + PAUL GROUP. Na českém trhu působí již 25
let a díky svému širokému portfoliu produktů, projektů a služeb patří k významným hráčům
na českém a zahraničním trhu. Mezi hlavní klienty patří němečtí a švýcarští zákazníci. Vstupte
s námi do atraktivního odvětví a podílejte se na vzniku nových věcí.
Momentálně hledáme nového kolegu nebo kolegyni na následující pozici:

MANAŽER ZAKÁZEK / PRODUKČNÍ
Vaším hlavním úkolem bude:
 Komunikace s pobočkou v Německu
 Příprava zakázek
 Zadání požadavků do výroby
 Kontrola výroby
 Kontrola konečných produktů
 Plánování expedice
Požadujeme:
 Znalost německého jazyka (komunikativně)
 Znalost práce na PC
 Časovou flexibilitu, komunikativnost, organizační schopnosti
Nabízíme:
 Velice zajímavé platové podmínky
 Perspektivu dlouhodobé spolupráce
 Zázemí stabilní společnosti
 Čisté pracovní prostředí v moderním polygrafickém závodě
 Benefity: (Telefon, Stravenky/příspěvěk na stravování, příspěvek na vzdělání)
VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY, RÁDI VÁS VŠE NAUČÍME!
V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na telefonu 383 422 301 nebo na info@polygraph.cz.
Těšíme se na Vás!!

VISHAY ELECTRONIC spol. s r.o., závod Blatná

#FXQMȐVPȜMCPEGNȐɸ
<ȐLGFC<ȐXGUMȩ5VGLUMCN2CTVPGTUUTQ


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

ǔȒɖǸƏȇƻ

ɿƏɎƺȵǼƺȇǥ

ƬƺǼɖǼȓɿȒɮƐǣɿȒǼƏƬƺ
ȅǣȇƺȸƐǼȇǥǣɿȒǼƏƬƺ
ɀǸƺǼȇƻɮǼƐǸȇȒ
ǕȸƏˡɎȒɮɶȵȒǼɵɀɎɵȸƺȇ
ƳȺƺɮȒɮǼƐǸȇǣɎƐǣɿȒǼƏƬƺ

אבחבבחבאו
ǣȇǔȒ۬ǔȒɖǸƏȇƺɿƏɎƺȵǼƺȇǣِƬɿ
ɯɯɯِǔȒɖǸƏȇƺɿƏɎƺȵǼƺȇǣِƬɿ

Přijmeme nové spolupracovníky/ce na pozice:

Dělník v elektrotechnice – práce vhodná pro ženy i muže
Operátor seřizovač
Operátor mechanik
Vedoucí výroby – znalost AJ podmínkou
Technický inženýr – znalost AJ + technické vzdělání podmínkou
Nabízíme:
- práce na HPP v čistém prostředí u stabilní nadnárodní společnosti
- příspěvek na dovolenou a Vánoce (13. a 14. plat), ostatní nadstandardní příplatky
- příspěvek na dopravu až 1000 Kč/měsíc
- příspěvek na životní připojištění
- příspěvek na dětský tábor
- dovolenou 25 dnů + další dny za odpracovanou dobu
- každoroční navyšování mzdy
- náborový příspěvek 5 000,-- Kč pro dělnické pozice
- variabilní složku mzdy
- dotované stravování
Pro bližší informace volejte:
Martina Říhová tel. č. 383 455 611

Email: martina.rihova@vishay.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

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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