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OSLAVY OSVOBOZENÍ 2018

8. května 2018

3. května 2018

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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Nabídka českého uměleckého řemesla
bude postupně doplňována o drobné výrobky,
které jsou více spjaty s blatenským krajem.
Náš tip na květen: zahradní keramika ze
šamotové hlíny
www.lidove-remeslo.cz

ktuality
Dobrý anděl
Pět rodin z Blatné a dalších dvaatřicet
rodin ze Strakonicka již dostalo ﬁnanční
podporu nadace Dobrý anděl, která pomáhá také rodinám, v nichž se dítě potýká
s vážným onemocněním. Díky každoměsíčním příspěvkům dárců – Dobrých
andělů – mohou všechny těžkosti zvládat
lépe alespoň po ﬁnanční stránce. Pomozte
najít další rodiny, které tuto podporu
potřebují!
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž
rodiny by potřebovaly finanční podporu, je
mnohem více. Rodiče často neví, že u nás
mohou o příspěvek požádat. Naší snahou
je, aby se tato informace co nejvíce rozšířila,“ říká Petr Sýkora, spoluzakladatel
nadace Dobrý anděl. „Některým rodinám
poradí lékaři či sociální pracovníci přímo
v nemocnici, jiným pomoc doporučí pacientské organizace. K mnohým z nich se ale
i přesto tato informace nedostane,“ dodává.
Komu nadace pomáhá?
Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují rodiny s nezaopatřenými
dětmi, které zasáhlo vážné onemocnění.
Typicky se jedná o onkologické onemocnění, selhání ledvin či jater, vážné metabolické
poruchy, nemoc motýlích křídel, cystickou
ﬁbrózu a další těžká kombinovaná postižení. Kromě dětských pacientů podporují
také rodiny s dětmi, v nichž onemocněl
rakovinou jeden z rodičů. Za 6 let fungování
nadace podpořili dárci více než 5 300 rodin
z celé České republiky.
Jak můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným dítětem, neváhejte jí
pomoc nadace doporučit. Kontakt je velmi
jednoduchý – stačí zavolat nebo napsat e-mail a pracovníci již zajistí vše potřebné.
Důležité je nebát se ozvat, Dobří andělé
rodinám rádi pomohou.
Staňte se i vy Dobrým andělem.
Stačí krátká registrace na www.dobryandel.cz a můžete začít přispívat. Vaše ﬁnanční
pomoc bude rodinám odeslána do posledního haléře. Díky svému Andělskému účtu
si navíc můžete přečíst konkrétní příběhy
rodin, kterým pomáháte.

KDYŽ MÁJ VLÁHY NEDÁ - ČERVEN SE
PŘEDÁ
Po velmi teplém dubnu nastává MÁJ nejkrásnější měsíc roku, měsíc rozkvetlých
kytic stromů, voňavých vlahých dnů a krásné
přírody v plném rozpuku. V letošním roce však
řada stromů i keřů odkvetla právě již v dubnu.
Duben nejenže byl nadmíru teplý, byl ale také
s minimálními srážkami. Příroda na vláhu již
prosebně čeká.
MÁJOVÁ KAPKA PLATÍ NAD DUKÁT
V MÁJI, ABY ANI HŮL PASRÝŘOVI NEOSCHLA
V MÁJI HŘÍMOTY, NEDĚLAJÍ TRAMPOTY
VEČERNÍ ROSY V MÁJI, HODNĚ SENA
DAJÍ

JARNÍ SBĚR BYLIN A DOMÁCÍ PŘÍRODNÍ LÉKÁRNA
JARO se poněkud rychle změnilo na letní
čas a také velice rychle odkvétají různé jarní
bylinky. Proto neváhejte a při toulkách přírodou sbírejte včas jednotlivé druhy, které
touto dobou mají tu největší léčivou sílu.
Jaké bylinky nyní sbírat? Stále ještě kvete
pampeliška, kontryhel, list jitrocelu kopinatého, mladé lístky kopřivy, květy hluchavky,
kaštanu, mladého jetele, česnáček, pomalu
rozkvétá černý bez atd. Řada bylin se používá
v čerstvém stavu nebo se suší, může se i nakládat do alkoholu. Domácí přírodni lékarna
vám potom během celého roku pomůže si
udržovat pevné zdraví. Dbejte také na výběr
lokalit, kde rostliny sbíráte. Nejvhodnější jsou
odlehlá místa, které jsou co nejméně znečištěny. Pokud máte vlastní zahrádku, řadu bylinek
si můžete pěstovat sami. Samozřejmě, že
příroda i když umí někdy dělat zázraky, není
všemocná, ale jako prevence jsou přírodní
produkty nejvíce vhodné.
A pokud bylinkám i věříte, máte skoro
vyhráno.

LIDOVÉ ŘEMESLO A PŮJČOVNA LODĚK
V MÁJI
Již v předešlém čísle jsem vás ujišťovali,
že následující víkend bude PŮJČOVNA LODĚK určitě v provozu. Bohužel však malé
množství srážek a tedy nizký stav hladiny
Lomnice a navíc i padlé kmeny způsobily, že
se nám dosud nepodařilo PŮJČOVNU LODĚK ZPROVOZNIT. Budeme se však snažit
najít takové řešení, aby loďky mohly jezdit co
nejdříve. V současné době však přesný termín
nedokážeme odhadnout.
Prodejna na tř. J. P Koubka bude i v tomto měsíci otevřena vždy v sobotu od 9.00
do 16.00 hodin.

BUJNÝ KVĚT, PLNÝ ÚL
SVATÁ ŽOFIE, POLÍČKA ČASTO ZALIJE
Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Z právy

z radnice

Město Blatná skončilo na čtvrtém místě
v Jihočeském kraji ve srovnávacím
výzkumu Město pro byznys

Srovnávací výzkum Město pro byznys za rok 2017 hodnotil již
podesáté podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice.
Detailnímu zkoumání byla podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností v České republice. Analytici agentury Datank, která
za výzkumem stojí po datové stránce, dělili své hodnocení do dvou
hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy.
Pořadí vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Pro
pracovníky městských úřadů, podnikatele ale i veřejnost je sestavován
unikátní žebříček nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem v ČR. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace
a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského
prostředí v ČR.
Žebříčky podle jednotlivých kritérií:
V kritériu Podnikatelské prostředí se hodnotí aktuální vývoj počtu
podnikatelských subjektů, podíl malých a středních ﬁrem, stabilita krajiny, vzdálenost k dálnici, index stáří, ceny stavebních pozemků, změny
v počtu obyvatel, nezaměstnanost, průměrný plat, počet studentů...
V tomto kritériu je pořadí: 1. Písek, 2. České Budějovice, 3. Blatná,
4. Milevsko, 5. Třeboň, 6. Tábor, 7. Strakonice, 8. Trhové Sviny, 9.
Soběslav, 10. Český Krumlov, 11. Kaplice, 12. Jindřichův Hradec, 13.
Vodňany, 14. Vimperk, 15. Prachatice, 16. Dačice, 17. Týn nad Vltavou
V kritériu Přístup veřejné správy se hodnotí podíl kapitálových
výdajů obce, podíl výdajů na veřejnou dopravu, likvidita, dluhová
služba ve vztahu k běžným příjmům obce, informace na webu města
směrem k podnikatelské veřejnosti, výše poplatku vodného a stočného,
daně z nemovitosti, rozsah úředních hodin a proběhl také tajný test
elektronické komunikace, kterým se zjišťuje jak rychle a v jaké kvalitě
úřad odpovídá na dotazy.
V tomto kritériu je pořadí: 1. Jindřichův Hradec, 2. Písek, 3 Milevsko, 4. Prachatice, 5. Dačice, 6. Kaplice, 7. Blatná, 8. Vimperk, 9.
Tábor, 10. Třeboň, 11. Strakonice, 12. Tábor, 13. České Budějovice,
14. Trhové Sviny, 15. Týn nad Vltavou, 16. Soběslav, 17. Vodňany
Celkové pořadí Jihočeského kraje:
1.Písek, 2. Jindřichův Hradec, 3. Milevsko, 4. Blatná, 5. Třeboň, 6.
České Budějovice, 7. Kaplice, 8. Prachatice, 9. Dačice, 10. Strakonice,
11. Český Krumlov, 12. Tábor, 13. Vimperk, 14. Trhové Sviny, 15.
Soběslav, 16. Týn nad Vltavou, 17. Vodňany
Zdroj: www.mestoprobyznys.cz
Pavel Ounický, místostarosta města Blatná

Rozšíření možnosti zakoupení parkovací
karty v zóně placeného parkování

Dne 28. března schválila Rada města Nařízení města Blatná č.
1/2018 a nový Provozní řád placených parkovišť. Oba dokumenty
nabyly účinnosti dne 1. května a rozšiřují okruh osob, které jsou
oprávněny k zakoupení parkovací karty, jež je alternativou k placení
parkovného v parkovacím automatu nebo pomocí SMS.
Doposud si předplacenou kartu mohli zakoupit pouze vlastníci/
provozovatelé vozidel, kteří mají v Blatné trvalý pobyt nebo podni-
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katelé a právnické osoby, které mají v Blatné místo podnikání, sídlo
nebo provozovnu. Nově tuto možnost získali též vlastníci nemovitostí
v zóně placeného parkování (tř. J.P. Koubka, nám. Míru a část nám.
J.A. Komenského) i když zde nepodnikají ani nemají trvalý pobyt.
Parkovací kartu je i nadále možné vydat pouze pro konkrétní vozidlo. K žádosti o vydání parkovací karty, která se podává na odboru
dopravy, je nutné doložit doklad, který prokazuje trvalý pobyt, místo
podnikání, sídlo ﬁrmy nebo provozovnu (občanský průkaz, živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku apod.); vlastnictví nemovitosti
není nutné dokládat, odbor dopravy je ověří dálkovým přístupem
do katastru nemovitostí. Žadatel musí dále předložit technický průkaz
vozidla, ve kterém je zapsán jako jeho vlastník nebo alespoň jako
provozovatel.
Cena parkovací karty se nemění, roční karta stojí 2 000 Kč, půlroční
karta 1 100 Kč. Držitel parkovací karty nezískává nárok na konkrétní
místo.
Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná

KOMPOSTÉRY PRO OBČANY
Svaz měst a obcí Jihočeského kraje připravuje žádost
o dotaci na projekt recyklace
a předcházení vzniku odpadu.
Město Blatná se chce zapojit a v rámci projektu žádat
o domácí kompostéry. Žádost
je ve fázi příprav. Předpokládáme, že kompostéry by byly
k dispozici nejdříve ve druhé
polovině roku 2019. Potřebujeme vědět Váš předběžný zájem,
abychom žádali o dostatečný
počet kompostérů a v případě
získání dotace mohli vyhovět
Vašim požadavkům. Spoluúčast občanů na pořízení kompostéru se předpokládá 15 % z pořizovací
ceny. Přesný typ kompostéru není dosud daný, bude pravděpodobně
možnost výběru menšího (cca 500 litrů) nebo většího typu (cca 1000
litrů).
Žádáme zájemce o kompostér, aby nejpozději do pondělí
28. 5. 2018 odevzdali níže uvedený lístek (k dispozici také k vytištění
na www.blatna.eu).
MěÚ Blatná, odbor ŽP, J.Šustrová, tel.: 383 416 233.
Mám předběžný zájem o kompostér v rámci projektu recyklace a předcházení vzniku odpadu
Jméno a příjemní
Adresa
telefon

Výběr velikosti
kompostéru

□ menší
cca 500
litrů

□ větší
cca 1000 litrů

Oznámení
MěÚ Blatná odbor ﬁnanční a školství upozorňuje
občany, že splatnost místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů je
nejpozději do 31. 05. 2018.
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Vzhledem k časové tísni (uzávěrka Blatenských listů) přineseme překlad dopisu a zprávu o návštěvě pana Jerryho Huffmana, syna jednoho
Na tomto snímku uprostřed stojí pan Jerry Huffman s manželkou Carol,
který přivezl pozdravný dopis od Daniela J. Zimmermana.

z amerických vojáků, kteří pobývali v Blatné v roce 1945, až v příštím
čísle BL. O překlad dopisu požádáme studenty SOŠ Blatná.
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Zprávy

TS Blatná
Blatenský bazén je připraven
na zahájení svojí šesté sezóny
Provoz blatenské plovárny bude v letošním roce zahájen v pátek
1. června. V tento den bude vstup pro děti a mládež do 15 let zdarma,
a to z důvodu oslavy Mezinárodního dne dětí. Areál bude otevřen od 13
do 20 hodin. Zábavný program pro děti připravují DDM, CKVB, ZŠ
J.A.K. a ZŠ T.G.M.
Provozní doba areálu během sezóny: červen-srpen PO 1220 hod., ÚT - NE 9-20 hod, září PO 12-18 hod, ÚT – NE 10-18 hod.
Každý čtvrtek je bazén od 6,30 do 7,30 hodin vyhrazen pro zájmový
útvar DDM.
Ve vyhřívaném bazénu je možno si zaplavat za každého počasí
kromě bouřek.
Ceny vstupného byly Městem Blatná stanoveny, a to z důvodu využití areálu širokou veřejností, takto: dospělí – celodenní vstup 60 Kč,
odpolední 40 Kč, vstup na 2 hod. 20 Kč. Senioři, studenti a děti do 15
let platí za celý den 50 Kč, za odpoledne 35 Kč, na 2 hod. 10 Kč. Je
také možno uplatňovat rodinné nebo skupinové vstupné. Podrobnější
informace na internetových stránkách www.plavecakblatna.cz.
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Rožmitál pod Třemšínem, která na podzim
loňského roku zvítězila
ve výběrovém řízení.
Na kompostárnu
bude svážena tráva, listí
a další vhodné odpady
ke kompostování, které
občané uloží do kontejnerů na sběrném dvoře, a také do kontejnerů
a zvonů rozmístěných v ulicích města. Žádáme občany, aby do kontejnerů na trávu vhazovali pouze odpad, na který je kontejner určen, tzn.
tráva, listí, zbytky zeleniny a ovoce. Větve patří pouze do kontejnerů
na větve, pokud takový kontejner ve vašem okolí není, přivezte větve
na sběrný dvůr. Na kompostárně bude kompostována i posečená tráva
z údržby veřejné zeleně.
Kompostárna má roční kapacitu 1000 tun přijatého odpadu.
Stavba byla dokončena v březnu. Od začátku května již kompostárna přijímá první závozy odpadu. Na start provozu kompostárny byli
pozváni zástupci ﬁrem, které se podílely na stavbě, a také zástupci
Města Blatné.

Rekonstrukce části chodníku
ve Fügnerově ulici
V druhé polovině
dubna proběhla oprava
části chodníku v ulici
Fügnerova v Blatné. Jedná se o úsek po pravé
straně od nám. Kalinovo po křižovatku s ul.
Smetanova. Polovinu
uvedeného chodníku
tvořily kamenné desky,
které byly nově přerovnány (podobně jako dříve
v Tyršově ulici). Druhá polovina chodníku byla asfaltová. Překopy
poškozený asfaltový povrch byl odstraněn a místo něj byly rovněž
doplněny kamenné desky.

Opravy chodníků a instalace
zábradlí

Rekreační areál - počet návštěvníků v uplynulých letech
Rok

2013

2014

2015

2016

2017

2013-2017

Počet návštěvníků

30956

20419

32879

24045

25282

133581

Vybudování nové
kompostárny v Blatné
Technické služby
města Blatné, s. r. o.
zahájily provoz nové
kompostárny. Kompostárna je umístěna
na západním okraji
města, u silnice směřující na Hajany, v areálu
Ve Škalí .
Stavbu provedla
firma Kaiser, s. r. o.,

Na sídlišti U Čertova kamene
a také Na Bílé husi jsou částí chodníků schody, které nebyly opatřeny
zábradlím. Schody tak byly při
špatném počasí špatné schůdné většinou pro starší občany a mohlo zde
dojít i ke zraněním. Po upozornění
několika občanů na tuto skutečnost
byla s Odborem majetku, investic a rozvoje projednána možnost
instalace zábradlí na těchto schodištích. Byly opraveny schodnice,
u schodů Na Bílé husi se zbudovala zpevňující podezdívka a bylo
vyrobeno a instalováno zábradlí.
Věříme, že starším občanům se
tím usnadní chůze po těchto schodech a nebude docházet k pádům
a zbytečným úrazům, které jsou
vždy nepříjemné.
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Lampa veřejného
osvětlení není
popelník
Ve středu 2. května po půl sedmé ráno
volalo na Technické služby města Blatné hned
několik občanů, že se kouří z lampy veřejného osvětlení na sídlišti U Čertova kamene,
konkrétně u lampy proti vchodu „věžáku“ čp.
820 směrem k Rákosníčkovu hřišti. Na místo byl ihned vyslán elektrikář Technických
služeb, aby zjistil příčinu kouře a případně
odstranil poruchu. Po odstranění krytu lampy
byla příčina kouře jasná. Protože se jedná
o staré betonové lampy, nesedí spodní kryty
elektroinstalace tak těsně ke sloupu. Někteří
občané se zřejmě domnívají, že je tím pádem
lze využívat jako odpadkové koše, popelní-

Blatná 11. května 2018

ky apod. Pod krytem byla stará suchá tráva
(prorostlá, možná natahaná od myší) a hlavně
nespočet „vajglů“! Někomu uvedená lampa
slouží jako popelníček zřejmě při venčení domácího mazlíčka. Škoda na lampě veřejného
osvětlení nakonec nevznikla žádná. Když už
musíme kouřit, přesvědčme se alespoň, že
jsme nedopalek pořádně uhasili a vhoďme jej
tam, kam patří! Vyhneme se tak nebezpečím,
která nemusí končit pouze doutnající trávou,
ale mnohem horšími následky!
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Zemřelí – duben
Diviš Jaroslav, nar. 1977, Bezdědovice, úmrtí 2. 4. 2018
Levá Marie, nar. 1951, Strakonice, úmrtí 6. 4. 2018
JUDr. Žitník Jiří, nar. 1949, Praha, úmrtí 6. 4. 2018
Švehla Karel, nar. 1962, Blatná, úmrtí 9. 4. 2018
Kudrna Jiří, nar. 1955, Blatná, úmrtí 11. 4. 2018
Čadek Svatopluk, nar. 1963, Blatná, úmrtí 15. 4. 2018
Váňová Jaroslava, nar. 1938, Roželov, úmrtí 17. 4. 2018
Doušek Karel, nar. 1930, Sedlice, úmrtí 21. 4. 2018
Halounová Blažena, nar. 1935, Blatná, úmrtí 19. 4. 2018
Šlajsová Jiřina, nar. 1932, Mladý Smolivec, úmrtí 21.
4. 2018
Hájek František, nar. 1955, Tchořovice, úmrtí 25. 4.
2018
Maňhalová Marta, nar. 1931,Buzice, úmrtí 26. 4. 2018
Klozarová Marie, nar. 1929, Újezd u Kasejovic, úmrtí
28. 4. 2018
Grasseová Marie, nar. 1935, Škvořetice, úmrtí 30. 4.
2018

Den hrdinství a holocaustu
Dne 24. 4. na den sv. Jiří vyrostla z černých panelů židovská
hvězda za kašnou na třídě J. P. Koubka jako připomínka na oběti
nacistů z období protektorátu. Po celý den si každý kolemjdoucí
mohl přečíst jména těch, kteří byli zavražděni nacistickou správou
bez rozdílu rasy či vyznání. Některá z nich byla doplněna fotograﬁí
ze sbírek Městského muzea Blatná. Většinou se jednalo o obyvatele
židovského původu, avšak mezi čtyřiceti oběťmi byli letos připomenuti i obyvatelé nežidovského původu, kteří představovali autority
pro společnost, a tudíž odpůrce totality. Ve 14:00 společně s paní
starostkou Kateřinou Malečkovou byla jména všech přečtena, aby
jako vzpomínka na krutosti války a totality zazněla nad celým městem. Kéž by jejich oběť nebyla zapomenuta. Čest jejich památce!
Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná

Čtení jmen obětí holocaustu.

Židovská hvězda se jmény obětí
holocaustu.

Férová snídaně poprvé zavítá
i do Blatné
Posnídejte společně a férově v parčíku u školy J.A.Komenského.
V sobotu 12. května se v Blatné uskuteční piknik na podporu pěstitelů – Férová
snídaně. Blatná se tak přidá k více než stovce míst, kde se ve stejný čas sejdou tisíce
lidí, aby vyjádřily svůj zájem o pěstitele v zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky.
Ti za svoje kakao,kávu nebo banány dostávají velmi málo zaplaceno a jejich rodiny
nemohou žít důstojný život.
Na to reaguje systém fair trade,který garantuje dostatečné výkupní ceny a sociální
příplatky
Lidem ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky dává možnost uživit se vlastní prací
za důstojných podmínek. Zemědělci dostávají spravedlivě zaplaceno, pěstují s ohledem
na životní prostředí a jejich děti mohou chodit do školy.
www.fairtrade.cz,www.nazemi.cz/fairtrade,www.fairtrade-cesko.cz
Princip snídaně je jednoduchý:
Účastníci si v košíku přinesou fairtradové a lokální dobroty.
Může to být salát z fairtradové quinoi, fairtradový čaj či káva, bábovka s fairtradovým cukrem a kakaem či fairtradové banány.
To vše mohou doplnit lokálními produkty, jako jsou vajíčka, mléko, sýry či zelenina
od místního farmáře či farmářky.
Těšíme se na vás
Vaše Duhové Ještěrky
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Historie téměř detektivní

Puška Remington, počátek
konce
Jen obtížně se nám dnes vybíral název příspěvku, kterým vytváříme
pomyslné „oslí můstky“ mezi umístěním c. k. okresního hejtmanství
do Blatné do budovy na dnešním náměstí Míru v roce 1868 a sbírkovým předmětem, puškou Remington z roku 1864. Lidská mysl je až
neuvěřitelná, jak dokáže spojit skoro nespojitelné. V tomto případě
je pojítkem mezi jmenovanými událostmi a předmětem historie,
resp. bitva u Sadové v roce 1866, po které započaly rozsáhlé změny
v Rakouské monarchii. Právě historii dle slov Jacquesa Le Goﬀa lze
dekonstruovat pouze sloučením náhledu na unikátní a obecnou rovinu
dějin, a tak i my, jak se domníváme, propojíme předmět se správní
reformou státu.
Do muzea se puška dostala pravděpodobně na počátku 20. století,
kdy ji společně s dalšími zbraněmi přijal do sbírek Josef Siblík jako dar
od Františka Klimenta, poštovního inspektora z Prahy. Vnitřek hlavně
je opatřen viditelným drážkováním, které stabilizovalo vystřelený projektil a zpřesňovalo střelbu, jak se výrazně projevilo v krymské válce
(1853-1856) proti Rusům. Toto vylepšení měly v roce 1866 i zbraně
rakouské armády. Pruské pušky, použité při bitvě u Sadové, měly ještě
jiná vylepšení, a to právě zadní nabíjení, jednotné náboje a jehlový
bicí mechanismus. Vojáci byli díky tomu rychlejší při střelbě až trojnásobně, takže byli schopni odrazit bodákový útok rakouského vojska.
Jehlový bicí mechanismus umožňoval použití jednotné munice složené
z prachové náplně, střely a zápalky, což umožňovalo vojákům použít
libovolné náboje spolubojovníků s jistotou, že se zbraň nezasekne
nebo jinak nepoškodí. Naše zbraň se liší v zadním odklopném závěru,
který se posouval nahoru a do strany. Náhodnému odklopení zabraňuje navíc spuštěný kohout. Pruské pušky měly posuvné závěry, které
v pozdějších letech převládly a byly užívány i v první světové válce.
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jako radnici. Právě tento argument přebil nabídky Březnice a Blatná
se stala okresním městem.
Prvotně nesouvisející jednotlivosti mohou často vést ke komplexnějšímu pozadí historie. Zmíněná správní reforma byla jen jednou
z mnoha, které měly posílit centrální řízení státu s pomocí byrokratického aparátu. Tímto způsobem chtěla vláda zabránit korupci a rozkrádání eráru pro armádu, čímž přispěla i k jejímu lepšímu výcviku,
neboť vojáci napříště již nemuseli šetřit s municí při výcviku. Také byla
zavedena branná povinnost, čímž se zvýšila gramotnost i schopnosti
celé armády po vzoru Prusů. S tím ovšem souviselo i zdokonalení
školských systémů a tak dále. Negativem pro Rakousko-Uhersko bylo
větší sebeuvědomění všech národů monarchie, a tedy první krůčky
k samostatnosti.
Petr Chlebec - Městské muzeum Blatná

Od 13.h přednáška
historika Martina Jindry
Církev československá husitská
ve Lnářích a okolí

700

(Zámek Lnáře - zámecká kaple sv. Josefa)

Remington Ilions N. Y. 1864.

Efektivita pruské střelby v bitvě u Sadové se projevila zejména
na poměru ztrát, které se odhadují na straně Pruska na 10 000 vojáků
zabitých či zraněných a na straně Rakouska na 45 000. K vítězství Prusů
nahrávala také přežívající taktika semknutých šiků, které s nasazenými
bodáky běžely proti nepříteli. Pruské pušky byly méně přesné než
rakouské, avšak to v tomto stylu boje nijak nevadilo. Porážka nebyla
tak katastrofální snad jen díky rakouskému dělostřelectvu, které při
ústupu vojsk dokázalo palbou zahradit cestu postupujícím Prusům. Ani
to ovšem nezabránilo následné kapitulaci Rakouska a nutným následujícím reformám státu, které by posílily centrální dohled nad státem.
Čteme-li v Pamětech města Blatné o roce 1866, dozvídáme se
jen ve třech řádcích o švadroně husarů, jež měla být dislokována
u města. Místní děkan Jindřich Hausner (1855-1875) vedl k vojínům
nadšenou řeč v jejich jazyce, za což prý sklidil bouřlivé ovace. Více
se již o této události nedozvíme, i když jejím důsledkem bylo také
Rakousko-uherské vyrovnání v roce 1867 a další správní reformy.
Jedna z nich zasáhla i do dějin města Blatná, a to 19. května 1868,
kdy došlo k oddělení soudní a politické správy. Okresní úřady byly
nahrazeny c. k. okresním hejtmanstvím. Bylo nutné vybrat nové sídlo
pro okres slučující Blatensko a Březnicko. Blatná mohla nabídnout
nově zbudovanou moderní budovu, kterou původně chtěla využít

Foto: Petr Brož

LNÁŘE 1318 - 2018
700 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O LNÁŘÍCH

27. května 2018 / 13:30
Poutní bohoslužba Církve československé husitské k 700. výročí obce Lnáře.
Bohoslužbu slouží plzeňský biskup ThDr. Filip Štojdl.
Bohoslužba se uskuteční v zámecké kapli sv. Josefa.

Generál Andor Šándor - generál v záloze (v letech 2001
a 2002 byl náčelníkem Vojenské zpravodajské služby ČR s hodností brigádní generál) a bezpečnostní poradce, který se věnuje
otázkám terorismu, bezpečnosti a krizového managementu bude
dalším hostem Blatenských listů. Možná jste četli jeho publikace
„Čeká nás pohroma?“ - životní příběh generála tajné služby nebo
„Jak přežít nejen teroristický útok“ - příručku pro každého, nebo
se s ním setkávali v médiích, ale možnost osobního setkání s touto
osobností byste si neměli nechat ujít.
Příležitost bude ve středu 23. května od 17 hodin na nádvoří
blatenské-ho zámku, v případě nepohody v konibaru. Za prostor
pro besedu a pozvání pana generála vděčíme paní Janě
Germenisové, majitelce zámku, která se s Andorem Šándorem
dobře zná.
ZM
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LNÁŘSKÁ POUŤ

Ě

A OSLAVY 700. VÝROČÍ

Č

PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY
O LNÁŘÍCH

Program akcí
pátek 25. 5.
 20:00, Hotel Na Panské

pouťová taneční zábava (hraje Cimbálová muzika Milana
Broučka)

sobota 26. 5.
 10:00, Kulturní dům Lnáře

zahájení oslav a představení nové publikace o historii,
osobnostech a pamětihodnostech Lnář
 výstava fotografií z historie a činnosti TJ Sokol Lnáře
 výstava k historii a současnosti Mysliveckého spolku
„Stráže“ Lnáře
 10:00–17:00, ZŠ a MŠ Lnáře
„Den otevřených dveří“ k výročí 120 let ZŠ Lnáře a 70 let MŠ
Lnáře
 18:30, Zámek Lnáře
slavnostní koncert mezzosopranistky Edity Adlerové
„Po stopách Karla IV.“ (předprodej vstupenek v Galerii
a Infocentru Tvrz Lnáře)

Ě

neděle 27. 5.

Představení je určeno dětem od 3 do 8 let, ale pobaví i dospělé.
Občerstvení a nanuky zajištěny, možnost jízdy na koni.

 8:00, farní kostel Nejsvětější Trojice
poutní mše svatá za lnářské občany a rodáky
 10:00 a 14:00, farní kostel Nejsvětější Trojice
komentované prohlídky

O. s. Umění mění, Mračov 13, Kadov u Blatné
tel. 731 804 023, o.s.u.m@centrum.cz, www.umenimeni.cz

Galerie a infocentrum Tvrz Lnáře
G
zve srdečně na výstavu

LNÁŘSKÉ PROMĚNY

Kresby Oldřicha Lešky z let 1989–1991 v porovnání
se současnými fotografiemi Miroslava Kopeckého

19. 5. – 31. 8. 2018
Vernisáž 19. 5. 2018 od 15:00
Otevírací doba galerie:
ÚT–NE 9:30–16:30
Akce se koná u příležitosti oslav 700. výročí první písemné zmínky o Lnářích.

Pak že v Bezdědovicích jsou
jen babičky! aneb Čerstvých
osm křížků Josefa Motyky
Bezdědovice - Jméno této malebné jihočeské obce je tak
trochu zavádějící. Bez dědů tedy docela určitě dotčená lokalita
není. Naopak- teď v krátké době na půdě místního šenku oslavil
požehnané osmdesáté narozeniny již druhý příslušník mužského
pohlaví. Nyní se jednalo o pana Josefa Motyku, kterému při této
příležitosti budiž přáno pevné zdraví, hodně štěstí a stále hřejivý
a láskyplný podzim života v kruhu těch nejdražších bytostí. Těmi
byl ostatně jubilant obklopen spolu s přáteli a sousedy z rodné vísky
i při oslavě v pátek 4. května.
(Bez jazykové úpravy)
Vladimír Šavrda+ Olééé

Ročník 29 (39)

Blatná 11. května 2018

Číslo 9 / strana 9

V blatenském hudebním světě se bude slavit. Dvoje „Abrahámoviny“
Blatná- Nechce se tomu věřit, ale je to tak!
Blatenská hudební scéna bude slavit dvoje
„Abrahámoviny“ pěkně „jedním vrzem“.
Poslední květnový víkend dají vědět o společných padesátých narozeninách dvojčata
Jiří „Datel“ Říha a Zdeněk „Strakapoud“
Říha- legendy kapely „Anča Band“, bez nichž
by historie zdejšího Big beatu zdaleka nebyla
tak pestrá. „Ano, je to tak. 29. května nám
bude s bráchou / bohužel / rovných sto let,“
přitakává Zdeněk „Strakapoud“ Říha, „A víkend předtím to chceme s našimi blízkými
oslavit ve Tchořovicích na rodinné zahradě.
Vystoupí tam při té příležitosti patnáct kapel.
Překvapením bude hudební skupina „Faust“,
která si nezahrála pětadvacet let a teď se dala
dohromady speciálně kvůli našemu double
jubileu. Dokonce se předvede – až na jednu
výjimku- v autentické sestavě. Jen na bubny
doprovodí perlu blatenského Big beatu Datlův syn.
„Faust“ zazáří a bude ústředním tahákem
i 25. ročníku „Blatenského Festu“, který bude

probíhat v termínu 22.- 24. června na zimním
stadiónu s klasickou dohrávkou v hospodě
„U Datla“. Protože před čtvrtstoletím „Blatenského Festu“ ještě další čtvrtstoletí existoval
s obrovským úspěchem „Blatenský Big Beat“,
kterému vdechla život parta nadšenců v čele
se Štefanem Lackem a Petrem Řezáčem, je

tady další padesátka. A tuplovaná padesátka se
rovná stovce. „O kapele „Faust“ hovořím jako
o ústředním taháku se vší úctou, kterou mám
k takovým super tělesům, jako jsou například
„Vypsaná fixa“ či blatensko- strakonické

seskupení „Lidová metelice“, zdůrazňuje
Zdeněk „Strakapoud“ Říha, „Když už jsme
u toho - loni náš „Strakapoud“ zažil skvělou
jízdu právě s „Lidovou metelicí“ před anglickou „Uriah Heep“ a setkalo se to s nadšením,
jaké dlouho nepoznal.“
Na letošní „Blatenský Fest“ přijalo pozvání i zahraniční těleso od protinožců- australská
skupina „SKINPIN“.Jubilejní festival na půdě
„města růží“ nabídne nepochybně pestrou plejádu hudebních stylů. Diváky oslní soubory,
které zde převážně vystupovaly už v minulosti
a nezklamaly. „Podezírám bráchu, že „zneužil“ naší společné padesátky, na které mi
slíbili zahrát bývalí spoluhráči s Faustů, aby
si to následně za 3 týdny zopakovali i na blatenském festu. Rýpne si přátelsky Jirka Datel.
Letos tedy bude blatenská Big beatová
scéna plná výročí. Nelze si než přát, aby
oslavy vyšly ne na sto, ale rovnou na sto
padesát procent.
(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

Hold zesnulým průkopníkům mariáše na Blatensku. Karetní
memoriál v Buzicích si užíval i „ministr zahraničních věcí“
Buzice - Byli to správní a dobří chlapi. Bohužel předčasně odešli „Buzice jsou pro mně srdeční záležitostí,“ zdůrazňuje Štefan Šmíro,
na cestu, z níž už není návratu. Na jejich počest se hraje v buzické „Všechny nejlepší ceny jsem vyhrál právě tady. Ale nejen proto- je tady
staročeské hospůdce „U Čiláka“ jarní mariášový turnaj. Proč právě příjemné prostředí, milá obsluha a ta svačinka! Suprová polévka a prejt
volený mariáš ? Protože oni mariáš milovali a byli jeho horlivými jako dort- hotová božská mana! Já tomu přece z profesního hlediska
průkopníky. Řeč je o Vladimíru Samcovi z Buzic a Jiřím Himlovi musím rozumět!“ Co ho skutečně dostalo, byla cena, kterou si odsud
z nedaleké obce Lom.
za fantastické třetí místo odvážel. S přístrojem na výrobu zmrzliny
Jejich světlou památku přijelo a přišlo letos na vpravdě „poutní se mazlil jako s batoletem: „To je bomba- moje dcera zmrzlinu úplně
místo“ mariášníků uctít 36 přátel žaludského esa z Blatné, Plzně, zbožňuje,“ radoval se upřímně. Šampiónem se tentokrát stal Václav
Vlčic, Doubravice, Lažan, Mirovic, Tojic, Dožic, Kadova, Blovic, Brožík z Horažďovic, stříbro uhájil Jiří Dražan z Bohutína. Nejlepšího
Rokycan, Radobytců, Příbrami, Bohutína, Mivýsledku z reprezentantů blatenského regionu dorotic, Údraže, Nekvasov, Vilémova, Stříbra, Hosáhl Zdeněk Malkovský z Blatné, který vybojoval
ražďovic, Žínkov, Myštic a Pacelic. Želbohu se
devátou pozici.
nenašel tentokrát ani jediný zástupce samotných
Jestli věrní kamarádi Vladimír Samec a Jiří
Buzic. „Když tam to mastí samí borci, ošlehaní
Himl shlížejí dolů od nebeské brány, jistě jim
pohárovými závody. Vedle nich si našinec přijde
ukápne alespoň jedna symbolická slzička dojetí
jako školáček,“ posteskl si jeden z oslovených
nad tím, jak hrstka věrných naplňuje jejich odkaz
domorodců, kterým mariáš rozhodně není cizí.
a ctí jejich poslední vůli. Zasluhují si, aby jejich
Tradiční „ozdobou“ buzického vzpomínkojména nebyla zapomenuta. Nejen proto, že zvedli
vého turnaje byl sám ministr zahraničních věcí.
prestiž jedné lidové karetní zábavy. Ale předeŽe by si tak vysoce postavený „papaláš“ našel
vším proto, že nikdy nezkazili žádnou švandu
cestu mezi prostý lid, když se právě neblíží
a přitom nikdy nezarmoutili živou duši. Jednalo
Zleva J. Podhorský z Pacelic
volby ? Tenhle ano. Jedná se totiž o ministra
se o vzácné lidi a těch nokdy nemůže být dost.
a V. Leština z Kadova.
zahraničních věcí samozvané republiky Čížkov,
(Bez jazykové úpravy).
která existuje již dvacet let. Jak je to hezké, když si dospělí jedinci
Vladimír Šavrda
na něco hrají! Alespoň se mohou těšit ze samých hezkých dnů. Pan
Poděkování sponzorům buzického turnaje v mariáši: Tesla Blatná
ministr „chudých“ se jmenuje Štefan Šmíro a na rozdíl od skutečných
a.
s.,
Město Blatná, Drogerie Drnek, Drogerie Blovský, Gastro Blatná,
politiků je schopen se v „civilu“ uživit poctivou prací. Vyučil se totiž
SMS
Elektro Blatná, Stavebniny Scheinherr pod rybníkem Pustý, Svět
řezníkem. „No, jsem vlastně jeden z nejmladších mariášníků jak tady,
krmiv,
SIKO Čimelice, Prodejna „Levandule“, Klenoty M a M, Eduard
tak na pohárech. Chybí nám nástupci,“ neodpustil si maličko skepse
Finěkprodejna MOTO, Auto moto- Marek Chvátal, Auto moto- Bláha,
plnohodnotný člen ctihodné obce přátel žaludského esa. Je ve své
domovině skutečně ministrem ? A čím se zabývá jeho resort ? „Ano, Václav Cheníček - Skaličany, „Koláčníci“ z Chlumu, Sušická pekárna
jsem čížkovský ministr zahraničí,“ přitakává Štefan Šmíro, zatímco za OD Labuť, Restaurace „Beránek“ - Finěk, Restaurace „Sokolovna“vynáší bleskovým pohybem trumf, „Momentálně doma podepisuji Jiří „Datel“ Říha, CK Janeta Písek a Blatná, Restaurace „Prostor“,
smlouvy o neútočení,“ směje se pod vousky sympaťák malé postavy. Bufet „U mlsouna“, Blatenská ryba, Agro Blatná, Obchůdek s kořením
Mariáš začal hrát na vojně přesně roku 1983. V Buzicích se zú- a bylinkami - třída J. P. Koubka Blatná, Lidové řemeslo - Fučíková,
častnil „Memoriálu Vladimíra Samce a Jiřího Himla“ už posedmé. Textilní galanterie - Drahomíra Cihlová.
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u l t u r n í k a l e n d á ř
Akce
13. 5. NEDĚLE | 17:00 |
HUDBA PANA KOUBKA
Pořadatel a místo konání
Hospoda Na Vinici

18. 5. PÁTEK | 15:00 – 22:30 |
STUDENTSKÝ DEN
Nám. J. A. Komenského
Centrum kultury a vzdělávání Blatná chystá spolu se studenty středních a žáky základních
škol v měsíci majálesů podobnou akci i v
Blatné. Oživíme centrum města pestrým
programem, vzešlým z aktivity mladých
lidí, studujících na zdejších školách. Z hudebního programu vám prozradíme, že
letos na Studentském dni zahraje kapela
STO ZVÍŘAT nebo PLEASE THE TREES.
A těšit se můžete na spoustu další muziky
a zážitkových aktivit, jako jsou například
horolezecká stěna, virtuální realita, slackline, hokejbal, aerotrim a mnoho dalšího.
VSTUP ZDARMA

Program Studentského dne:
15:00 | zahájení
15:05 | Harryho ledvina | ZUŠ Blatná
15:40 | taneční obor ZUŠ Blatná
16:00 | RideWheel | exhibiční biketrialové
vystoupení
16:30 | Shaved Pals
17:10 | Ride Wheel | exhibiční biketrialové
vystoupení
17:30 | Pissycat | punk-rock / Strakonice
18:10 | Ride Wheel | exhibiční biketrialové
vystoupení
19:00 | STO ZVÍŘAT
20:30 | PLEASE THE TREES
21:45 | Cela pro Klárku | punk / Strakonice
od 15:00 - 18:00 | spousta zážitkových aktivit

19. 5. SOBOTA | 21:00 |
ROCKOTÉKA S DJ MILOŠEM
ZEMENEM
Pořadatel a místo konání
Hospoda Na Vinici

21. 5. PONDĚLÍ | 18:00 |
KURZ ZDRAVÉHO A VEGETARIÁNSKÉHO VAŘENÍ
Cvičná kuchyňka ZŠ J. A. Komenského
Zdravé vaření na téma „jarní očista trochu
jinak“.

24. 5. ČTVRTEK | 15:00 |
ZUŠ OPEN – ZÁVĚREČNÝ KONCERT
Náměstí J. A. Komenského

Kino
11. 5. PÁTEK | 20:00 |
KLUCI Z HOR
Drama / komedie | Česko 2018 | 91 min. |

16. 5. STŘEDA | 19:00 |
TAXI 5
Akční / komedie | Francie 2018

POZOR, ZMĚNA TERMÍNU! SNÍMEK UVÁDÍME V DEN PREMIÉRY V ČR

17. 5. ČTVRTEK | 20:00 |
DEADPOOL 2
Akční / komedie / dobrodružný / sci-ﬁ / romantický | USA 2018 | 108 min. | mládeži
do 15 let nevhodný

23. 5. STŘEDA | 19:00 |
GAVRILO PRINCIP
Drama / Historický / Životopisný | Srbsko
2014 | 161 min

25. 5. PÁTEK | 20:00 |
NA KRÁTKO
Drama | Česko 2018 | 104 min. | mládeži do
12 let nevhodné

30. 5. STŘEDA | 19:00 |
SOLO: STAR WARS STORY
Akční / dobrodružný / sci-ﬁ / fantasy | USA
2018 | 135 min. | mládeži přístupný
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15. 5. ÚTERÝ | 18:00 |
VÁCLAV HAVEL A ČESKÝ
UNDERGROUND
Kavárna KCAŽ
Spojení Václava Havla s českým undergroundem předznamenalo vznik Charty 77.
Proces se skupinou The Plastic People of
the Universe odstartoval vzájemné propojení, které trvalo až do sametové revoluce,
i po ní.
Přednášku na toto téma doprovázenou
ﬁlmovými ukázkami přednese František
Stárek „Čuňas“.
Vstupné dobrovolné

25. 5. PÁTEK | 18:00 |
GURMÁNSKÝ VEČER S DUO MA-MI
A Š-UMÍKY
Terasa KCAŽ (při nepřízni počasí Kavárna
KCAŽ)
Přijďte nejen ochutnat rybí speciality, ale
také se podívat, jak si takové dobroty můžete připravit u vás doma. Pro dobrou náladu hrají Š-Umíci.

JAZYKOVÉ KONVERZACE
ÚTERÝ
STŘEDA

Knihovna
PRO DĚTI
Po celý měsíc si u nás mohou děti vyluštit
KŘÍŽOVKU.

11. 5. PÁTEK | 14:00 – 16:00 |
PŘÁNÍ MAMINCE
Malá tvůrčí dílna pro děti, kde si budou
moci vytvořit přání ke Dni matek pro své
maminky a třeba i babičky.
PRO DOSPĚLÉ

ČTEME, PLETEME A… | ÚTERÝ | 14:00 |
15. 5. | rovnáme si záda (cvičení s H.B.)
22. 5. | povídáme si o všem, co nás baví
a zajímá
29. 5. | jdeme na vycházku

Komunitní centrum
11. 5. PÁTEK | 18:00 |
KAVÁRENSKÝ KVÍZ
Kavárna KCAŽ
Neseďte v pátek večer doma! Přijďte otestovat své všeobecné znalosti a přitom se
pobavit s přáteli! Týmy 2-6 osob, startovné
20 Kč/osoba.

14. 5. PONDĚLÍ | 18:00 |
MUZIKOTERAPIE
Velká klubovna, KCAŽ
18:00 - 20:00 | prožitkové bubnování
20:00 - 21:30 | muzikoterapeutická relaxace
S sebou: karimatku, polštářek, deku a pohodlné oblečení. Přihlásit se můžete na kalousova@ckvb.cz nebo 604723646.
Vstupné 100 Kč.

ČTVRTEK

15:00 FRANCOUZŠTINA
– začátečníci (70 Kč/lekce)
17:00 ANGLIČTINA
– pokročilí
18:00 ANGLIČTINA
– začátečníci
18:30 ANGLIČTINA
17:00 NĚMČINA
18:00 ČEŠTINA PRO CIZINCE

STÁLÉ AKCE A PORADNY V KCAŽ
PŘEHLED TERMÍNŮ NA www.ckvb.cz
w "$(ĕÉ
w(É "$!ĝ%&$ĝ
w$&É "$!&!(
CVIČENÍ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ
A SENIORY
w'$

Výstavy
MĚSTSKÉ MUZEUM BLATNÁ
V květnu 2018 budou výstavní prostory
Městského muzea Blatná zavřené z důvodu příprav nadcházející výstavy.
Děkujeme za pochopení.
PŘIPRAVUJEME:

FILMOVÁ VÝSTAVA
Šíleně smutná princezna - Bílá paní
- Čest a sláva - Křišťálek meč - Na
startu je delfín - Princezna ze mlejna
Tyto ﬁlmy a mnohé další se na Blatensku natáčely. Byli jste u toho? Víte,
kde všude se ﬁlmovalo? Kde bydleli
herci? Hráli jste v komparzu?
Pro připravovanou výstavu o ﬁlmech
točených na Blatensku potřebujeme
vaše zážitky, svědectví i fotograﬁe.
Prosím, kontaktujte Městské muzeum
Blatná na telefonu: 605 061 161 či na
email: muzeum@ckvb.cz
Děkujeme!
Těšíme se na vaše příběhy.
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GALERIE V ÍČKU
Infocentrum Blatná

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

1. - 31. 5.
VÝSTAVA Z CYKLU PŘÍRODA
BLATENSKA
„OK“ Otevřená kavárna KCAŽ + velký sál
KCAŽ
Výstava vítězných prací, vzešlých z 15. ročníku dětské výtvarné soutěže z cyklu Příroda Blatenska.
Pořádá Svazek obcí Blatenska

Oslavy Dne osvobození

Výborný trio v ulici Na příkopech

Starostka Kateřina Malečková převzala od
Jerryho Huﬀmana pamětní certiﬁkát od
guvernéra státu Wisconsin Scoa Walkera.
Pan Jerry Huﬀman s chotí navštívili Blatnou kvůli 73 let staré fotograﬁi svého otce
s tehdejšími blatenskými občany. Podaři-

Roger Bowman - vojenský atašé americké
ambasády a starostka Blatné Kateřina
Malečková

J

lo se mu totiž to, co jeho otci, řidiči tanku
Paonovy obrněné divize, která osvobodila 6. 5. 1945 Blatnou, přáno nebylo.
Ten celý život toužil spojit se alespoň
s někým na fotograﬁi a zpětně ze srdce poděkovat za přijetí, jaké se americkým vojákům počátkem května 1945 dostalo.

BLATNÁ
azz
y
day

7. + 8. 5. 2018

Číslo 9 / strana 12

Blatná 11. května 2018

Ročník 29 (39)

Ester Kočičková

Těšte se
H – BAND ZUŠ Blatná

“Sestry Ježkovy” z Orchestru Ježkovy stopy
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port
Pavel Urban
na Cadet European
Judo Cupu
Jarní víkend 21. a 22. dubna byl v Teplicích k vidění nejprestižnější turnaj dorostenců - Cadet European Judo Cup. Na domácí
půdu byla nominována česká dorostenecká
špička. Mezi startujícími byl i náš Pavel
Urban. Pavel nastoupil ve váhové kategorii
do 90 kg a v prvním kole ho čekal závodník
z Litvy Vytaras Zilinkas. S tímto závodníkem
si skvěle poradil, když si postupně připsal dvě
wazari za dva povedené hody. Další překážkou byl v následujícím kole závodník z Gruzie
Ilia Sulamanidze. Gruzínský závodník měl
výborně zvládnutý boj o úchop, Pavla téměř
k ničemu nepustil a zaslouženě vyhrál. Pavel
tak zakončil své působení na tomto turnaji
s vyrovnanou bilancí 1 vítězství a 1 prohry.
Po skončení turnaje navazoval ještě tréninkový kemp, kde si závodníci mohli poměřit
své síly i v tréninku. Zkušenost s tréninkem,
kde judisté různé národnosti a barvy pleti
společně pracují na tom, být ještě lepším
sportovcem, je k nezaplacení. Pavel určitě
tyto zkušenosti beze zbytku využije.

Více informací o oddíle juda v Blatné
a o Sokolu Blatná na www.tjsokolblatna.cz,
o DDM Blatná na www.ddmblatna.cz.
Lukáš Kocourek

Velká cena města
Blatná – 8. ročník
Poslední dubnová sobota patří již tradičně
blatenskému turnaji v judu s názvem Velká
cena města Blatná. Nejinak tomu bylo i letos, kdy se konal již 8. ročník této soutěže.
Do Blatné se rozhodlo přijet a poměřit své
síly celkem 175 závodníků z 21 oddílů.
Tito závodníci prošli obvyklou procedurou

Blatná 11. května 2018

vážení a následně je tým rozhodčích rozdělil
do skupin.
Začátek turnaje patřil skupině Prezioso,
která předvedla svoji novou sestavu pod vedením Hanky Novotné a následně úvodním
proslovům, kterých se ujal zástupce města
Blatná místostarosta Pavel Ounický a zástupce pořádajícího oddílu Lukáš Kocourek.
Po skončení počátečních oﬁcialit nic nebránilo tomu, aby na žíněnku nastoupili první
závodníci. Nejprve se rozběhla soutěž mláďat,
následovaná soutěží žactva a dorostenců. Letos jsme se rozhodli využít krásného počasí
a nepřerušovat soutěž z důvodu vyhlašování
vítězů - stupně jsme přesunuli před tělocvičnu,
kde byly ceny postupně předávány.
Na žíněnce byly k vidění nejen urputné
vyrovnané zápasy, ale závodníci se prezentovali i krásnými hody. Jak si vedli zástupci
domácího oddílu?

Číslo 9 / strana 13

Dorostenci
Kategorie dorostenců byla z blatenského
pohledu nejvíce obsazená. Představilo se zde
hned sedm domácích borců. Váhovou kategorii do 55 kg zcela ovládl František Turek
a zaslouženým výkonem si mohl převzít pohár
za 1. místo. Váha do 66 kg se stala představením dvojice blatenských závodníků. Jak Matěj
Mužík, tak i Ondřej Bubeník si se všemi svými
soupeři poradili a o vítězi rozhodl až jejich
vzájemný zápas. V tom byl úspěšnější Ondra,
který tak skončil na 1. místě, Matěj se musel
spokojit s místem druhým. Ve váze do 81 kg
zvítězil Jan Podlešák, třetí místo vybojoval
Jaroslav Čadek. Ve váze, kde se představili
ti nejtěžší, si se všemi soupeři poradil Pavel
Urban, hned v závěsu se umístil Ladislav
Matějka.

Mláďata
V této kategorii se představili hned čtyři
blatenští závodníci – Jiří Mls, Šimon Kalužík,
Lukáš Klásek a Michal Chaloupka. I přesto,
že předvedli dobrý výkon, na cenný kov nedosáhli. V této kategorii jsou však nejdůležitější
zkušenosti, které je potřeba získat, aby byl
závodník při dalším turnaji úspěšný.
Mladší žáci
V mladších žácích se představila pětice
závodníků z Blatné. Ve váhové kategorii
do 30 kg vybojoval Ondřej Doležal 2. místo.
Těsně pod stupni vítězů zůstal David Kubát
ve váze do 34 kg. Dobře si vedl ve váze
do 42 kg Václav Turek, který svedl mnoho
vyrovnaných zápasů a nakonec obsadil 3.
místo. Gala představení ukázal ve váze
do 46 kg Tomáš Schwarz, který si suverénně
poradil se všemi svými soupeři a po zásluze
byl oceněn za 1. místo. Přestože výkon nebyl
podle představ, tak medaili za 3. místo ve váze
do 60 kg získal Štěpán Kalužík.
Mladší žákyně
V kategorii mladší žákyně jsme měli
jednu zástupkyni – Soﬁi Polákovou. Soﬁe si
připsala bilanci tří vítězství a jedné porážky,
což v celkovém součtu znamenalo 2. místo.
Starší žáci
Hned čtveřice domácích závodníků se
představila v kategorii starší žáci. Ve váze
do 42 kg obsadil Oliver Kubát 3. místo. Ve váhové kategorii do 55 kg vybojoval 2. místo
Jiří Čadek. Ve váze do 60 kg zápasili hned
dva blatenští závodníci – Adam Pikl a Jakub
Matějka. Oba prohráli své semiﬁnálové zápasy a shodně tak přebrali ocenění za 3. místo.
Starší žákyně
Stejně jako v kategorii mladší žákyně měl
domácí oddíl i zde jednu zástupkyni, tou byla
Ema Mlsová. Ema předvedla vyrovnané boje,
což na konci znamenalo umístění na 2. místě.

Celkově se blatenským judistům domácí
turnaj velmi vydařil: 17x stáli na stupních
vítězů, z toho 5x na stupni nejvyšším
(1. místo), 6x na 2. místě a 6x na 3. místě.
Děkuji všem členům oddílu juda, rodičům
a dalším přátelům oddílu, kteří se podíleli
na bezproblémovém pořádání tohoto turnaje.
Bez vás by to pořádat nešlo!! Díky patří také
SOŠ Blatná, kde jsme našli pro tento náš
turnaj výborné domácí zázemí. Spolupráce
s představiteli školy je na vynikající úrovni,
vždy nám vychází maximálně vstříc. Nesmím
zapomenout ani na jejich technickou podporu
(ozvučení a zapůjčení monitorů pro časomíru)
a také na možnost večerního posezení u ohně.
Dále mnohokrát děkujeme městu Blatná
za zakoupení pohárů a Technickým službám
za odvoz odpadu. Naše díky míří i do oddílu
SKP Písek za půjčení žíněnek a dalšího potřebného vybavení. A v neposlední řadě směřuje naše poděkování k našim domovským
organizacím TJ Sokol Blatná a DDM Blatná.
Na závěr přidám už jen přání, aby i další
ročníky byly alespoň stejně tak úspěšné jako
ty předchozí.
Více informací o oddíle juda v Blatné
a o Sokolu Blatná na www.tjsokolblatna.cz,
o DDM Blatná na www.ddmblatna.cz.
Lukáš Kocourek
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POSLEDNÍ VÝSLEDKY NAŠICH TÝMŮ
Ve ﬁnále Českého poháru dorostu se kluci utkají s Lomnicí nad Lužnicí. Hrají se 2 zápasy, oba ve středu. Nejdříve 23.5. v Lomnici a poté
odveta 6.6. od 17,30 hodin na domácím hřišti.
Muži „A“

Blatná-Týn n.Vltavou

2:2 (0:1)

Motyka (p), Křivanec

Muži „B“

Bavorov-Blatná

4:0 (2:0)

Ženy

Kaplice-Blatná

úterý 8.5.

13,00 hodin

Dorost

Volyně/Čestice-Blatná

neděle 6.5.

13,00 hodin
Outlý František

Žáci st.

Blatná-Roudné

1:3 (1:1)

Žáci ml.

Blatná-Roudné

6:3 (4:1)

Merhaut Zdeněk 2x, Barabáš, Hovorka, Fejtl Michal,
Krátký Pavel

Žáci B

Blatná-Volyně/Čestice

6:1 (5:0)

Říha Pavel 3x, Potůček Josef, Šejvar Adam, Bulka
Vojtěch

35 +

Blatná-SG Sedlice

9:2

Minulé kolo:
Muži „A“

Vacov-Blatná

1:3 (1:1)

Peleška 2x, vlastní

Muži „B“

Blatná-Dražejov

0:1 (0:0)

Ženy

Blatná-Hrádek

0:12 (0:6)

Žáci st.

Milevsko-Blatná

3:1 (1:0)

Říha Pavel

Žáci ml.

Milevsko-Blatná

6:4 (4:1)

Bulka Vojtěch, Kostohryzová, Řanda, Krátký Pavel

Žáci B

Volenice-Blatná

0:4 (0:2)

Říha Pavel 2x, Bulka Adam, Bláha Vojtěch

16. 6. se na našem stadionu koná 7. ročník turnaje starších přípravek

,,O POHÁR ROMANA VONÁŠKA“
Přihlášené týmy:
TJ Hradiště, Spartak Příbram, Rožmitál pod Třemšínem, TJ Dražejov, FK Nepomuk, Sokol Kasejovice, TJ Blatná,
SK Mirovice, Bohemians Praha 1905, SK Slaný.
První zápasy začínají v 8.30 hodin.

Od kapličky ke kapličce. Jarní běžecká dávka čtyř kilometrů
v Mačkově nejlépe chutnala buzickému „gepardovi“
Ondřeji Hulačovi
Mačkov - Dobrá nálada ze slunečného odpoledne, ale i stres, napětí a nervozita. Takové
pocity se usídlily v útrobách 34 nadšenců,
kteří stanuli na startovní čáře třetího ročníku
jarního běžeckého závodu „Od kapličky
ke kapličce“ v obci Mačkov. Ředitel akce
Radek Muller s mírně zklamaným výrazem
v obličeji konstatoval: „Loni nás běželo
šestatřicet, řada borců z Blatenska tady chybíi loňský vítěz. Ale zase je fajn,že narostl počet
dětských účastníků.“
Loni chyběl kvůli problémům s achillovou
šlachou, letos ho sklátila viróza a vypadalo to,
že k obhajobě předloňského titulu nenastoupí

ani tentokrát. Ale dokázal, že je tvrdý chlap
a startovní číslo 32 se nakonec na jeho hrudi
a zádech vyjímalo stejně hrozivě jako Jágrova 68. Řeč je o Ondřeji Hulačovi z Buzic,
ověnčenému mediální přezdívkou „Buzický
gepard“, protože o něm letí pověst, že při
trénincích s touhle kočkovitou šelmou „probírá život“. Co lze označit jako tuty tutovku
ze sportovních kuloárů- Ondra ještě nedávno
běhal do zaměstnání v Blatné a zpět, navíc
oklikou, takže bratru udělal cca 20 kilometrů
denně. „Teď jsem změnil práci, působím
v Písku, takže s běháním k píchačkám je
utrum. To bych byl ultramaratóncem na plný

Ondra Hulač z Buzic zvítězi s přehledem.
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úvazek,“ žertuje vynikající sportovec, který ještě nedávno zářil i jako
elitní cyklistický závodník.
Protože je Ondra zvyklý brát sport smrtelně vážně a i při „pouťáku“ se vymáčkne jako citrón, nebylo mačkovské „opáčko“ výjimkou.
Jak všichni správně předpokládali, proletěl cílovou rovinkou jako
tornádo se solidním časovým předstihem před konkurencí, divže při
běžeckém „vyvrcholení“ nezbořil „boží stánek“ na návsi. „Čas mám
horší než předloni, ale to přičítám té protivné chřipce,“ vyjádřil se
Ondra po excelentním podaném výkonu, „Delší dobu jsme se drželi
ve třech, ale já si toho moc nepamatuji, protože jsem byl v transu, plně
soustředěný na práci svalů.“ Putovní pohár starostky obce tak změnil
držitele, absolutní vítěz byl jasný.
Skvělé bronzové místo v mužské kategorii vybojoval Milan Pavlovič z Mnichova u Strakonic. Perfektně zorganizovanou „běhačkou“
v Mačkově byl upřímně nadšený: „Miluji venkovské závody, kde není
tak široké startovní pole. Každý, kdo jako já zkusil přebory v Českých
Budějovicích s tisíci účastníky ví, o čem mluvím,“ poznamenává
zkušený borec, který každoročně okusí cca dvacet běžeckých dobrodružství a natrénuje ve volném čase 1200 až 1500 kilometrů. Je také
šťastným majitelem více než padesátky medailí. Další adept na bronz
mu sice nedal nic zadarmo, zasolil mu, ale…. „Pravda, byl mladší,
takže jsem musel víc taktizovat,“ přiznává mnichovský „Rychlonožka“, „Ale jak se lámal poslední
kopec, věděl jsem, že už si ten
medailový ﬂek podržím. No,
nebylo jednoduché ho po startu
dostihnout, podařilo se mi to až
po dvou kilometrech, pak jsme
zbylé dva kilometry běželi spolu, ale ﬁnále na závěrečných
200 metrech bylo moje!,“ cítí
se v sedmém nebi osmačtyřicetiletý pohodář.
Bez mládí v rozkvětu není
nic dokonalého. Sport tím
spíše. Že není z cukru a umí
pořádně zamakat, dokázal letos
v Mačkově třináctiletý Jaroslav Zahradník ze Strakonic.
Půvab něžného pohlaví se na stupních
Tam se také svěřil s tím, že už
vítězů zdvojnásobil.
sedm let běhá závodně. „Umí“
bezvadně i běžky. „Skončil jsem na 17. místě v republice,“ prozrazuje
se skromností sobě vlastní. Co se vlastního běhu týče, dává více než
třicet závodů do roka. Trénuje třikrát týdně a pravidelně si ordinuje
minimum 8 kilometrů. „Tady v Mačkově jsem podruhé. Minule se
mi podařilo vyhrát, dneska to stačilo na stříbro,“ nechává se slyšet
sportovní naděje.
Zahanbit se nenechali ani mačkovští mládenci. Obdiv zasluhuje
čtrnáctiletý Tomáš Hutník, který si dal do těla krátce po nemoci. „Proto
ten výkon nebyl nic moc. Ale chtěl jsem se zúčastnit, tuhle trať mám
moc rád, jezdím tudy na kole,“ uvádí Tomáš, kterého loni nemoc rovnou vyřadila ze startovní pozice. Je v tomhle ohledu prostě smolař.
„Měl jsem toho letos plný kecky,“ přiznává statečný dorostenec, „Ani
jsem nevnímal, co se kolem mě děje. Prostě jsem jen zatínal zuby
a opakoval jsem si, že musím doběhnout za každou cenu.“
Běžci nestačili pořádně ani otřít pot a už se v Obecním domě
vyhlašovaly výsledky.
Kategorie děvčata: 1. Joseﬁna Zachová / Praha /, 2. Lucie Pavlová
/ Blatná /, 3. Tereza Melounová . Kategorie chlapci: 1. Jiří Vrbský /
Chlum /, 2. Jaroslav Zahradník / Strakonice /, 3. Jiří Mázdra / Blatná /.
Kategorie muži: 1. Ondřej Hulač / Buzice /, 2. Martin Furbach / Strakonice /, 3. Milan Pavlovič / Mnichov u Strakonic /. Kategorie ženy:
1. Jana Mlíčková / Škvořetice /, 2. Ivona Procházková / Bezdědovice
/, 3. Lucie Švarcová. Kategorie senioři: 1. Miloslav Mráz / Blatná /,
2. Vlastimil Moravec / Blatná /.
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Benjamínkem závodů byl vyhlášen teprve osmiletý Robert Mázdra
z Blatné. Naopak titul nestora náležel Vlastimilu Moravcovi z Blatné
/ 69 let /.
Majestátná a vznešená kaplička v centru Mačkova byla už svědkem mnoha akcí. Ale čtyři jarní kilometry si tak nějak zvlášť užívá!
Vladimír Šavrda

TJ SOKOL Blatná
Kalinovo náměstí 580, 388 01 Blatná
ve spolupráci s TJ Blatná zve širokou sportovní i laickou veřejnost na tradiční blatenský sportovní svátek

MEMORIÁL JANA JANOVSKÉHO
2018
který se koná v sobotu 19. května 2018 v Blatné.

Závod je určen pro registrované i neregistrované běžce, pro děti i dospělé,
pro handicapované, zkrátka pro všechny, kteří chtějí strávit krásné dopoledne v příjemném prostředí letního stadiónu a zámeckého parku.
Stránky závodu: http://www.tjsokolblatna.cz/memorial
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T:608329535
Mail:vladaprager@seznam.cz
ZÁMEČEK

JŮŽOV

k okamžité činnosti hledá:

.27,kVURSŦLMPHSURSURYR]7ŦHERP\VOLFH
GRVYÆKRWŦLFHWLĦOHQQÆKRNROHNWLYXSUDFRYQÊN\
WĵFKWRSURIHVÊ

operátor/ka CNC laseru
VYÀŒHË
GÔOQķNYNRYRYťUREÔ
1DEÊ]ÊPHGREUÆSODWRYÆSRGPÊQN\
GRWRYDQÆVWUDYRY¾QÊ]DPĵVWQDQHFNÆEHQHĺW\
SŦÊVSĵYHNQD{LYRWQÊSRMLVWNX
7ŦHERP\VOLFH+RUD{ĭRYLFH
WHOHPDLOLQIR#NRWLVVURF]
www.kotis-sro.cz
9DxHEXGRXFÊSUDFRYLxWĵMHXPÊVWĵQRPLPRORNDOLWXSO¾QRYDQÆKR
×OR{LxWĵUDGLRDNWLYQÊKRRGSDGX

h

soustavu brigádníků či firmu k postavení
drátěného plotu z již pořízeného nového
materiálu na vruty
(platba v hotovosti 20.000 Kč ihned po
předání zdvižených 350m)

h

zavedenou truhlářskou společnost
k realizaci špaletových oken v původním
stylu roku 1902
(termín dokončení realizace: 11/2018)

h

certifikovanou společnost pro revizi
k opravě či realizaci nových hromosvodů

h

společnost s referencemi pro realizaci TV
a SAT rozvodů

h

firmu s vlastním bagrem, smykovým
nakladačem a nákladním vozem
k terénním úpravám a odvozu suti
i zeminy

h

soukromníka či firmu pro zapojení
teplovodních okruhů a peletkového kotle

h

bezpečností agenturu ke vzdálenému
dohledu a zabezpečení nemovitosti

h

samostatnou flexibilní osobu
s minibagrem k provádění drobných
zemních prací
REALIZACE: 2018
KONTAKTY:
e-mail: info@juzov.eu
majitel: Neuman, tel: 773 133 772
stavbyvedoucí: Maruš, tel: 773 547 045
finance: Kubeš, tel: 608 778 922

Stavte s námi
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Myslivecký spolek Lomnice Blatná
pořádá pro návštěvníky Rybářských slavností v Blatné v sobotu 23. 6. 2018
tyto prezentace:
1/ ukázka loveckých plemen psů a jejich výcviku, která bude probíhat od 11 hodin v ulici
Na Příkopech proti vinárně Kaplanka.
2/ informace o činnosti Mysliveckého spolku Lomnice Blatná
3/ výstava trofejí
4/ poznávací soutěž pro děti zaměřenou na myslivost a přírodu
Prezentace 2 – 4 budou probíhat v Konibaru v zámku Blatná.

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
Ź Dovoz kameniva, písku, betonu
Ź Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,
odvoz suti
Ź TATRA 815 sklápěč + hydraulická ruka
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

&
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

Když máte v létě žízeň,,

Petr Hrubý

nemusíte dávat nohy kříížem..

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

Stačíí, kdyžž náss navšttívvítte
a naše pivo zakoupíte.

BLATENSKÝ KOHOUT
PRELOHPDLOKUXE\HOHNWUR#VH]QDPF]

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

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

Pivo, které má říz!
Nefiltrované, nepasterované

Hledám paní
na úklid
domu
v okolí Blatné
(1- 2x měsíčne).
Vlastní doprava.

Tel.
606 58 00 81

Možnost zapůjčení pivních setů
a výčepního zařízení

www.liquib.cz
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WŽǎĂĚƵũĞŵĞ͗
¾ ƐƚƎĞĚŶşǀǌĚĢůĄŶşĞŬŽŶŽŵŝĐŬĠŚŽƐŵĢƌƵ
¾ ƉƌĂǆĞǀŽďŽƌƵĂǌŶĂůŽƐƚƷēĞƚŶŝĐƚǀşƉƎşƐƉĢǀŬŽǀǉĐŚ
ŽƌŐĂŶŝǌĂĐşǀǉŚŽĚŽƵ
¾ ƵǎŝǀĂƚĞůƐŬĄǌŶĂůŽƐƚW
WƌĂĐŽǀŶşƉŽŵĢƌďƵĚĞƵǌĂǀƎĞŶŶĂĚŽďƵƵƌēŝƚŽƵϭƌŽŬ
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Firma INTERIORS
manufacture&design a.s.

Sedl áček
Ê

Ê

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

hledá zájemce na následující pracovní pozice:
* Truhlář - nábytkář
Místo pracoviště: Kasejovice
Vyučení nebo praxe v oboru

Montážní dělník v zahraničí, Koordinátor montáží
- vyučení v oboru truhlářství
- jazykové znalosti - NJ – AJ
- výborné platové podmínky
- práce v Německu / Anglii

* Obsluha CNC
- dvousměnný provoz
- orientace v dřevovýrobě
- truhlář/nábytkář
- výborné platové ohodnocení

* Konstruktér / přípravář
- příprava projektů
- práce s výkresovou dokumentací, práce na PC

*Skladník / skladnice

Koupím garáž v Blatné,
nejlépe lokalita ulic Šilhova / U Čertova
kamene.
Cenu respektuji.
Předem děkuji za nabídky.
Tel. 777 129 696

- dvousměnný provoz
- příjem/výdej zboží ze skladu
- příprava materiálu na zakázky

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



www.expert.cz

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

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

 Doprodej uhelných briket za cenu Kč 470,–
Sleva hnědého uhlí “Bílina” do 31.5.:
ořech 1 Kč 372,–

ořech 2 Kč 352,–
kostka Kč 386,–

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



VÝHODNÉ CENY

www.blatenskatiskarna.cz

Příjem zakázek: pondělí - pátek od 6.00 - 14.00 hod.
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výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří
Otevřeno:
po - st 8-11 12-14 hod.
čt - pá 8-11 12-18 hod.
so (liché týdny 8-11 hod.)
Hajany 80

Tel.: 732 236 153

www.spanekvperi.cz

Blatenské listy

1DEtGND
VWDYHEQtPDWHULiO\
WyQRYiQtEDUHY
EDUY\(WHUQDO+HW5RNR-8%
2WHYĜHQR3R±3i±
6R±
7HOPRELO

0DLOVWDYHEQLQ\EODWQD#FHQWUXPF]
:HEZZZVWDYHEQLQ\EODWQDF]

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

