Ročník 29 (39)

7. PROSINCE
2018
ČÍSLO
ČTRNÁCTIDENÍK
CENA 8 Kč

21

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

Zahájení adventu v Blatné

Fotograﬁe Jakub Loula

Pozvání na setkání s význačnou
a zajímavou osobností
Je nám velkou ctí, že naše pozvání přijal Prof. Jan Sokol, Ph.D., Csc., který bude
17. prosince naším letošním posledním
hostem Blatenských listů. Téma besedy
jsme vybrali „O pravdě, omylu a lži“, ale
určitě přide řeč také na další témata, která
vás mohou zajímat.
Jan Sokol je český ﬁlosof, překladatel
ﬁlosoﬁckých textů, vysokoškolský pedagog a publicista. Byl poslancem Federálního shromáždění v letech 1990–1992,
ministrem školství v Tošovského vládě
a posledním protikandidátem Václava
Klause ve volbách prezidenta v roce 2003.
Výsledek byl velice těsný. Klaus zvítězil
až ve 3. kole poměrem hlasů 142 ku 124
díky hlasům poslanců a senátorů KSČM,
kterým vadila zejména Sokolova víra,
disidentská minulost a názor na odsun
sudetských Němců.
Jan Sokol spolupracoval na ekumenickém překladu Bible, přeložil řadu zejména
ﬁlosoﬁckých knih a publikoval v mnoha
časopisech. V sedmdesátých letech vedl
různé bytové semináře (zejm. seminář
o Nietzscheovi, 1973-82), byl mezi prvními signatáři Charty 77 a publikoval
v samizdatu. Od r. 1991 přednášel ﬁlosoﬁi,
antropologii a regionalistiku na Pedagogické a Filozoﬁcké fakultě UK. V únoru
1997 byl jmenován docentem, v roce 2000
profesorem. Od roku 2000 přednáší na Fakultě humanitních studií UK, v zimním
semestru 2008/9 přednášel etiku a lidská
práva na Harvardově Univerzitě v USA.
Těžištěm jeho zájmu jsou vztahy mezi
ﬁlozoﬁí a náboženstvím, ﬁlozoﬁí a vědou,
ﬁlozoﬁí a politikou. Ve spojení s politickou
funkcí po r. 1990 studoval antropologické
a společenské podmínky demokracie. Má
soustavný zájem o otázky evropských dějin
a evropské integrace.
ZM

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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koše, ošatky i ozdoby z voňavého vrbového
proutí. Keramické hrnečky, plastiky i různé
drobnosti na vánoční stůl. Vońavá purpura,
františky i voňavé dekorační hvězdy z trní
s badyánem a skořicí. Výrobky ze dřeva ručně řezané slánky a lžičky z lipového dřeva,
kované zvonky, paličkovaná krajka, šperky,
věnce, ošatky, rolničky, čerstvé jmelí a mnoho
a mnoho dalšího bez čeho bychom si lidové
Vánoce ani nedovedli představit.

ktuality

MRAZY CO PROSINEC ZASEJE, AŽ LEDEN A ÚNOR SKLÍZÍ
Konec roku se přiblížil, podzim se setkává
se zimou, vánoční láskyplný čas nastal.

Tříkrálová sbírka
2019
Již se opět kvapem blíží Vánoce a s nimi
Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR. Tato
sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás.
Díky věrným koordinátorům, koledníkům
i dárcům ji v roce 2019 můžeme uspořádat
již podevatenácté.
Koledníčky budete moci potkat od
1. do 14. ledna 2019.
Skupinku tvoří zpravidla tři koledníci,
převlečení za bájné krále (mudrce z východu),
kteří se podle tradice přišli poklonit do Betléma novorozenému Ježíškovi. Skupinka chodí
od domu k domu nebo koleduje v ulicích,
nosí lidem radostnou zvěst vánočních svátků,
obdarovává je drobnou pozorností.
Sbírka má ustálená pravidla, vedoucím
skupinky musí být dospělá osoba vybavená
průkazem koledníka. Kasička, do které ko-

POZVÁNKA NA TŘ. J. P. KOUBKA
3 - ČESKÉ VÁNOCE NA KŘÍDLECH
ANDĚLŮ
Přestože jsme letošní prodejní vánoční
výstavu zahájili již poslední říjnovou sobotu,
hlavní a plná nabídka přichází až nyní s počátkem adventního času. Proto nám dovolte,
abychom vás všechny srdečně pozvali k její
návštěvě. Ústředním motivem jsou letos andělé, kteří od nepaměti provázeli životy našich
předků. Výstava by měla přiblížit časy minulé,
kdy lidé často skromně, ale s úctou a pokorou
prožívali vánoční čas.
Přijďte si navodit vánoční atmosféru,
případně se inspirovat k vlastní tvorbě.
Najdete u nás: Originální andělská přání
i pohledy, které potěší vaše známé i blízké,
řadu knih s překrásnými kresbami Jiřího
Trnky, pohádky, říkadla,pranostiky, přísloví
i koledy, papírové betlémy, zajímavé i andělské kalendáře. Koláže i obrazy andělů
z autorské dílny Kláry Trnkové. Malované
perníčky, vizovické svícínky i ozdoby na stromeček, výrobky ze slámy a šustí jako neodmyslitelná část českých Vánoc. Stejně tak
ozdoby i svíčky ze včelího vosku. Proutěné

Otevřeno bude ve středu a v pátek
od 11.00 do 17.00 hod., v sobotu od 9.00
do 14.00 hod., od 19. 12. do 23. 12. denně
9.00 - 17.00
www.lidove-remeslo.cz
Náš tip na prosinec: kouzelná zrcátka
i magnety z dílny Kláry Trnkové
Držme se moudrosti našich předků a nepropadejme shonu a nadbytku, važme si jeden
druhého, milujme přírodu, která nás obklopuje
a dnes a denně obdarovává jedinečnými dary.
KDE LÁSKA, TAM ŠTĚSTÍ
ŠTĚSTÍ SE NASTĚHUJE DO DOMU, Z JEHOŽ OKEN ZNÍ SMÍCH
NEHLEDEJ ŠTĚSTÍ V CIZINĚ, NAJDEŠ
HO DOMA V RODINĚ
KAŽDÝ JE STRŮJCEM SVÉHO ŠTĚSTÍ
DOBRÉ SLOVO I ŽELEZNÁ VRATA
OTVÍRÁ
Eva Fučíková, lidové řemeslo

Nekrolog pana Václava Šindeláře z Hněvkova aneb
Nedělní, listopadové zamyšlení

ledníci vybírají, musí být úředně zapečetěná
místně příslušným městským úřadem. Číslo
kasičky musí souhlasit s číslem průkazky.
Na kasičce je umístěna také nálepka s logem
Charity. Kasičky, do kterých se bude vybírat,
jsou úředně zapečetěny hromadně na Městském úřadě v Blatné a Sedlici, kde budou
po ukončení akce také úředně rozpečetěny,
peníze přepočítány a odeslány na konto Tříkrálové sbírky.

Listopad, ačkoliv v letošním roce teplotně nadnormální, přece přinesl na konci měsíce
již sychravou neděli. Ona ani sobota nestála za mnoho. V sobotu 24. listopadu 2018 zemřel
soused pan Václav Šindelář z Hněvkova ve věku 78 let. Byl již delší dobu nemocen, stejně
jako jeho žena.
Podzim života překonávali statečně. Když tak vzpomínám na dávná
léta, byl pro nás, nováčky, v osadě Hněvkov první, kdo nám pomohl radou
a ukázal trochu podrobněji zdejší okolí. Za našich 22 let zde v osadě
jsem částečně poznal několik osudů zdejších obyvatel i jako bývalý
kronikář. Má poslední vzpomínka se ubírá ke kapličce, kterou jsem
s jinými pomáhal opravit a dokumentovat. V archivu jsem našel jednu
fotograﬁi, která zachycuje , když se po rozsáhlé rekonstrukci zavěšoval
na kapličku zvon. Je na ní pan Šindelář.
Od zavěšení zvon mlčel. Až nyní se rozezněl umíráčkem právě pro něho, který si jej zblízka
prohlédl.
Zavzpomínal Petr Vích. 25. listopadu 2018 v Hněvkově.
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Z právy

z radnice

OZNÁMENÍ
Vážení občané,
v závěru roku 2018 bude změna provozní doby MěÚ Blatná
v tyto dny:
21. 12. 2018 pátek
7:00 – 12:00
31. 12. 2018 pondělí
7:30 – 10:00 v tento den nelze
platit na pokladně platební kartou
Děkujeme za pochopení a přejeme všem klidné Vánoce
a v novém roce hodně zdraví a spokojenosti.
Ing. Simona Sedláčková
tajemnice MěÚ Blatná

Důležitá výzva a sdělení
pro majitele nemovitostí
(staveb a pozemků)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve spolupráci s městem Blatná opětovně vyzývá majitele nemovitých věcí
(zejména staveb, ale i pozemků), které nejsou ve veřejném seznamu
(v katastru nemovitostí) dostatečně identiﬁkovány, resp. nejsou
v katastru nemovitostí dostatečně určeny, aby se přihlásili ke svému
vlastnictví (vesměs se jedná o pozemky a objekty, které jsou v katastru nemovitostí zapsány jako „neznámý vlastník“, případně se
též jedná o osoby, u kterých v minulosti neproběhlo dědické řízení).
Přestože již některé nemovitosti byly na základě předchozích výzev
„legalizovány“, nadále se v katastrálním území Blatná i v katastrálních územích místních částí města Blatná nachází některé objekty,
které nejsou v katastru nemovitostí vlastnicky dořešeny. Jedná se
např. o stavby řadových garáží a některé další stavby a pozemky.
V případě, že se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené
zákonem (v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Poté ve smyslu
§ 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc
do vlastnictví státu. Upozorňujeme majitele nemovitých věcí, aby
si prověřili stav svých staveb a pozemků, zejména pak ve vztahu
ke způsobu jejich zápisu v katastru nemovitostí a uvedli stav zápisu
v tomto veřejném seznamu do souladu se skutečností (nahlížení
do katastru nemovitostí je možné na internetových stránkách
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na www.cuzk.cz).
Podrobnosti a seznamy dotčených nemovitých věcí je možné získat
na internetových stránkách Úřadu pro zatupování státu ve věcech
majetkových na www.uzsvm.cz a na internetových stránkách města
www.mesto-blatna.cz. Informace o nemovitých věcech případně
sdělí i odbor majetku, investic a rozvoje nebo na odbor výstavby
a územního plánování, MěÚ Blatná.
Ing. Václav Cheníček
MěÚ Blatná
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Změny v jízdních řádech
od 9. 12. 2018
Stejně jako každý rok i letos dojde v polovině prosince ke změně
autobusových a vlakových jízdních řádů. Tentokrát připadá datum
platnosti nových jízdních řádů na neděli 9. prosince. Níže proto uvádíme aktuální informace o změnách týkajících se dopravní obslužnosti
Blatné a okolních obcí.
Autobusová doprava:
Nejvýraznější změnou v linkové autobusové dopravě je zavedení
nové autobusové zastávky Blatná, Vorlíčkova, kterou město vybudovalo v uplynulých měsících v blízkosti prodejny Penny Market.
Od 9. prosince zde budou v obou směrech jízdy zastavovat všechny
spoje jedoucí směrem na Sedlici, Písek (kromě nedělních dálkových
spojů), Strakonice, Doubravici, Záboří a Svéradice. Důvodem pro
výstavbu nové zastávky bylo zlepšení dostupnosti veřejné dopravy
jak pro zákazníky prodejen Penny Market a Lidl, tak i pro obyvatele
sídliště Nad Lomnicí.
Vzhledem ke zřízení nové zastávky a plánované výstavbě okružní
křižovatky u Myslivny bude od 9. prosince naopak zrušena zastávka
Blatná, Myslivna, kde doposud zastavovaly spoje jedoucí do Strakonic přes Doubravici. Cestující budou moci náhradou využívat výše
uvedenou zastávku Blatná, Vorlíčkova.
Se začátkem platnosti nových jízdních řádů se cestující veřejnosti
otevírá nové autobusové nádraží ve Strakonicích, v prostoru před
železniční stanicí. Díky tomu bude zlepšena návaznost mezi autobusovou a železniční dopravou. Jelikož bude mít nové autobusové
nádraží menší počet stanovišť, než bylo na nádraží starém, dojde
u spojů ve směru na Blatnou ke třem drobným technologickým časovým posunům:
– Spoj Strakonice-Blatná (jedoucí přes Záboří), který doposud
odjížděl ze Strakonic autobusového nádraží ve 14,30 hod., bude
nově odjíždět o 5 min. dříve, tj. ve 14,25 hod. Současně dojde
k posunu časových poloh u všech zastávek na trase.
– Spoj Strakonice-Blatná (jedoucí přes Doubravici a Lažany), který
doposud odjížděl ze Strakonic autobusového nádraží ve 14,35
hod., bude nově odjíždět o 5 min. dříve, tj. ve 14,30 hod. Současně dojde k posunu časových poloh u všech zastávek na trase.
– Spoj Strakonice-Čekanice, který doposud odjížděl ze Strakonic
autobusového nádraží v 16,40 hod., bude nově odjíždět o 5 min.
později, tj. v 16,45 hod. Současně dojde k posunu časových poloh
u všech zastávek na trase.
U ostatních spojů nedochází k žádným změnám, případně jen
k nepatrným časovým posunům v řádu jedné či dvou minut. V každém
případě doporučujeme pro jistotu čas odjezdu svého spoje předem
zkontrolovat v jízdních řádech na internetu nebo na autobusových
zastávkách.
Železniční doprava:
V železniční dopravě nedochází tentokrát k téměř žádným změnám,
pouze dojde u některých železničních zastávek k časovým posunům
vybraných spojů v řádu jedné minuty. I zde platí doporučení zkontrolovat si před cestou raději odjezd svého vlaku na internetu nebo
na železniční stanici/zastávce.
Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná
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Na půdě mačkovského společenského sálu se /téměř/
potkali čerstvě a dříve narození
Mačkov - Aby se mezi čtyřmi stěnami v jedno odpoledne vystřídaly boubelaté tvářičky se stříbrem prokvetlými skráněmi, a to pod
patronátem „hlav pomazaných“ obecní samosprávy- nebývá častým
jevem. A přece se stalo. Konkrétně v Mačkově u Blatné.
Vítání občánků patří zaplaťpánbůh v této obci teď ke každoročním ceremoniálům. Jen málo věcí je radostnějších a šťastnějších než
květ nového života. A letos starostka Mačkova Hana Míková mohla
pochovat ve své náruči po přednesení květnaté řeči na adresu miminek
hned tři čerstvé občánky- Denisku Křemenovou, Jiříka Kubáta a Vašíka
Koláře. „Zářícím rodičům a jejich potomkům bylo věnováno pásmo
básniček a písní v podání mačkovské mládeže. Drobečkové se pak
v duchu tradice fotili v „obecní“ kolébce. Od obce Mačkov obdržely
mladé rodiny ﬁnanční dar plus knihy, maminky samozřejmě květiny,“
poznamenává viditelně dojatá starostka.

Obecní sál neosiřel po uložení malých oslavenců do domácích
postýlek nadlouho. Vlastně se dvě generace / téměř / potkaly ve dveřích. Za prostřené stoly následně usedli ti dříve narození občané, kteří
celý svůj život budovali a zušlechťovali mateřskou vesnici s láskou
a pílí jim vlastní. Také tradiční setkání důchodců zpestřily kulturním
vystoupením místní děti. Po jejich vyšperkovaném programu si vzala
slovo živá hudba ve složení Rodina a Trefný. Pak už zbytek dne patřil

jen a jen oslavencům pokročilejšího věku, kteří viditelně pookřáli.
Na obecní účet se mohli podle libosti občerstvit jak zákusky a chlebíčky, tak nápoji všeho druhu. Sál se téměř zaplnil a tak se mohlo
vzpomínat, besedovat, tancovat….. A dobrá nálada a pozitivní energie
čišely ze všech koutů.
Byl to jeden z těch dnů, na které se nezapomíná. A které by si
správně člověk měl / kdyby to jen šlo / schovat do domácího šuplete
a vytáhnout ho ve chvílích, kdy se ho zmocní smutek.
(Bez jazykové úpravy)
Vladimír Šavrda

Ročník 29 (39)

Blatná 7. prosince 2018

Zprávy

TS Blatná

Svoz komunálního odpadu
o vánočních svátcích a v prvním týdnu
nového roku
Svoz komunálního odpadu popelovým vozem proběhne o vánočních svátcích beze změn. V pondělí 24. 12. 2018 proběhne svoz
v obcích Tchořovice, Předmíř a Střelské Hoštice. V úterý 25. 12.
2018 proběhne standardní svoz popelnic v Blatné. Ve středu 26. 12.
také proběhne běžný svoz v Blatné. Ve čtvrtek 27. 12. proběhnou
svozy v obcích Čekanice, Mačkov (+ Domov PETRA), Škvořetice,
Lom, Neradov, Míreč, Buzice a Skaličany.
Jediný svátek, který posouvá svoz popelnic je Nový rok (1. 1.),
který tentokrát vychází na úterý.
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Křest nové knihy
Františka Šestáka
Od Baltu k Jadranu - po trase bývalé
železné opony
Ve zcela zaplněném velkém sále Komunitního centra proběhl
v pátek 30. listopadu slavnostní křest další knihy cyklisty Františka
Šestáka. Pojednává o cestě dlouhé 2530 km, kterou uskutečnili Františkové Šesták a Hejtmánek v roce 2009 - vedla z Travemünde u Baltu
až do Terstu u italsko-slovinských hranic.
Večerem provázela Šárka Zbíralová, která vedle autora vyzpovídala i jeho vzácné hosty - kolegu a spolujezdce Františka Hejtmánka,
Jana Káru, Ivana Burkerta, Pavla Zemana a Zdeňka Šlehofera. Křest
knihy provázelo promítání fotograﬁí z cesty a z Blatenská, kam se
Františkové rádi vracejí.

V pondělí 31. 12. proběhne svoz ještě standardně, jedná o svoz
v obcích Březí, Předmíř, Střelské Hoštice a v Kocelovicích.
Další svozy v prvním lednovém týdnu proběhnou o jeden den
později. Část Blatné, která se běžně sváží v úterý bude svezena
ve středu 2. 1., druhá část, která se běžně sváží ve středu, bude
svezena ve čtvrtek 3. 1.
V obcích Bezdědovice, Paštiky, Dobšice, Hajany, Chlum, Čekanice, Mačkov (+ Domov PETRA) a v Lažanech, které se běžně
sváží ve čtvrtek, proběhne svoz výjimečně v pátek 4. 1. 2019.
Důležité upozornění:
Žádáme občany, aby do popelových nádob nebo kontejnerů
ukládali popel až naprosto vychladlý. Uložením ještě horkého
popelu může dojít k zahoření popelové nádoby nebo kontejneru,
který by požár zničil. Hodnota kontejneru je několik desítek tisíc
korun. Žhavý popel by mohl způsobit také zahoření popelového
vozu s nástavbou v hodnotě několika miliónů korun.

Zemřelí – listopad
Pejsarová Marie, nar. 1932, Rožmitál pod Třemšínem, úmrtí
4. 11. 2018
Florián Josef, nar. 1948, Lnáře, úmrtí 6. 11. 2018
Staněk Karel, nar. 1950, Bezdědovice, úmrtí 7. 11. 2018
Baďurová Marta, nar. 1975, Domov Petra Mačkov, úmrtí 30. 10.
2018
Panuška František, nar. 1946, Mladý Smolivec, úmrtí 8. 11. 2018
Murgoš Ladislav, nar. 1968, Chvalšiny, úmrtí 7. 11. 2018
Skalka Petr, nar. 1960, Mišovice, úmrtí 10. 11. 2018
Krátký Petr, nar. 1954, Kadov, úmrtí 11. 11. 2018
Dubská Květoslava, nar. 1962, Hajany, úmrtí 10. 11. 2018
Šrámková Bohunka, nar. 1933, Praha, úmrtí 12. 11. 2018
Čermák Jan, nar. 1957, Mužetice, úmrtí 17. 11. 2018
Slavíček Josef, nar 1952, Lnáře, úmrtí 18. 11. 2018
Svobodová Marie, nar. 1956, Domov Petra Mačkov, úmrtí 18. 11.
2018
Silovský Václav, nar. 1935, Žinkovy, úmrtí 19. 11. 2018
Smolová Jindřiška, nar. 1926, Březnice, úmrtí 23. 11. 2018
Ing. Chlanda Josef, nar. 1950, Nezdřev, úmrtí 23. 11. 2018
Šmat Václav, nar. 1952, Blatná, úmrtí 26. 11. 2018
Mašek Miroslav, nar. 1973, Blatná, úmrtí 24. 11. 2018
Sedláčková Jiřina, nar. 1934, Zátaví, úmrtí 27. 11. 2018
Fink Pavel, nar. 1947, Blatná, úmrtí 29. 11. 2018
Drnek František, nar. 1933, Hornosín, úmrtí 30. 11. 2018

Knihu můžete zakoupit v Infocentru, v prodejně Kanzelsberger
a od Františka Šestáka.
Příspěvek Ivana Burkerta, cestovatele a spisovatele na webové
stránce „NA KOLE DĚTEM“, sportovního projektu na podporu
onkologicky nemocných dětí (členem tohoto pelotonu je i F. Šesták):
„Knížka „Od Baltu
k Jadranu – po trase bývalé železné opony“ není jen
obyčejným vyprávěním
o zážitcích a kilometrech
odšlapaných na kole obaleném brašnama. Je pro
nás všechny připomenutím časů, které by neměly být zapomenuty. Není
to přece tak dávno, kdy
si člověk nemohl sbalit
bágl a jen tak si vyrazit
do Santiaga, na Nordkapp
nebo do Říma. Díky za to,
že ostnatý dráty jsou už
dávno rezavý a dík Fandovi za připomenutí toho
nesmyslnýho a krutýho
socialistickýho skanzenu… Všichni, kdo rádi jezdíte na kole a pro
které je trasa „železné opony“ dlouhá, jeďte se projet okolo Blatné.
Možná tam potkáte Fandu Šestáka…“
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u l t u r n í k a l e n d á ř
Divadelní předplatné
jaro 2019
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ JE V PRODEJI
OD 5. 12. DO 6. 1. 2019
OD 7. 1. 2019 BUDOU V PŘEDPRODEJI
SAMOSTATNÉ VSTUPENKY NA ÚNOROVÉ
PŘEDSTAVENÍ
Divadelní předplatné vám nabízí jedinečnou možnost setkat se s divadly a tvůrci z
celé ČR a zaručuje vám stálé a jednoznačně nejlepší místo v hledišti. Předplatitelská průkazka je přenosná a předvánoční
čas je ideální ke koupi krásného vánočního dárku. Potěšte sebe i své blízké a mějte
dobrou kulturu na dosah ruky. Neztrácejte čas ani peníze ježděním za ní, ona přijede za vámi!
Rozhodli jsme se, že na jaře se budete
hlavně smát. V únoru společně s Eliškou
Balzerovou, jejíž herecký koncert i po letech přivádí diváky k slzení smíchy. Prozradíme zatím jen to, že všech 15 postav v
komedii MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD ztvárňuje jen a pouze právě Eliška Balzerová. V
březnu se vrátíme trochu do zimy a uvedeme velmi úspěšnou komedii jedné z nejlépe hodnocených současných divadelních
scén, a to PADESÁTKU A Studia Rubín.
Inscenace vychází z původního ﬁlmu režiséra Vojtěcha Kotka – Padesátka – který
se rovněž chopil režie divadelní. Na scéně
se objeví trio českých hereckých hvězd:
Jakub Prachař, Ondřej Pavelka a Marek
Taclík. Posledním kouskem, v rámci dubna – měsíce tance, bude představení, které
nese název KAFFEEKLATSCH. Nejen, že nahlédnete opět do zákulisí pohybového divadla, ale tentokrát vás seznámíme také s
prvky akrobacie a nového cirkusu.
Cena abonentních vstupenek, která zahrnuje 3 představení: 700/550 Kč (plná cena/
snížené vstupné: senioři, děti, studenti, ZTP).
Zakoupením předplatného ušetříte a jsou
Vám zaručena ta nejlepší místa v hledišti!
Předprodej: infocentrum Blatná, recepce
Městského muzea Blatná

20. 2. STŘEDA | 19:00 |
Geraldine Aron: MŮJ BÁJEČNÝ
ROZVOD
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Můj báječný rozvod je laskavá komedie,
kterou irská autorka věnovala všem, kteří
ne vlastní vinou zůstali sami. Všech patnáct postav vytváří Eliška Balzerová.
Hra se poprvé uváděla v irském Druid Theatre, odkud se přesunula do londýnského divadla Apollo ve West Endu, kde obdržela cenu
Olivier nomination for Best Entertainment.
I když se od doby svého vzniku hraje ve 32
zemích, autorka uvádí, že pražská produkce
patří mezi její nejoblíbenější. Od premiéry v
roce 2003 se představení těší nepřetržitému
zájmu diváků.

Hraje: Eliška Balzerová
Režie: Jana Kališová
Délka představení: 2 hod. 30 min. vč. přestávky

5. 3. ÚTERÝ | 19:00 |
Petr Kolečko: PADESÁTKA
Divadlo A studio Rubín
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
„Dědova zlomená hůlka je takovej jizerskej Excalibur.“
Pavka je nejstarším žijícím členem tradiční
běžkařské rodiny Bulánů. Bojí se, že syn Jura
nedokáže naplnit jeho odkaz. Místo Jizerské
padesátky ho totiž zajímají manželky rolbařů a členů horské služby. Pavka kvůli tomu
nemůže jet rolbou, jak se před rolbaři stydí,
a každý druhý den nosí zásoby do své horské chaty až z Bedřichova v krosně. Krosna,
kterou vláčí na svých bedrech, je čím dál tím
těžší. Ne proto, že by horalek, rumu na grog
nebo párků bylo víc. Ale proto, že na Pavku
stále více doléhá tíha těžkého osudu Bulánových. Osudu, který je stejně mrazivý, jako
zmrzlé sliny vyčerpaných běžkařů.
Hrají: Ondřej Pavelka, Jakub Prachař a Marek Taclík
Režie: Vojtěch Kotek
Délka představení: 80 min bez přestávky

27. 4. SOBOTA | 19:00 |
HOLEKTIV: KAFFEEKLATSCH
Divadelní sál, Sokolovna Blatná
Kávovar svítí. Káva teče. Kaﬀee! Ženy sedí.
Klevetí. Klatsch! Kaﬀeeklatsch. Divadelní
představení s tancem, akrobacií a kávou.
Pojem Kaﬀeeklatsch neboli klevetění u kávy,
pochází z období 1. pol. 19. stol. V této době
nemohly ženy navštěvovat veřejné kavárny,
a tak se začaly střídavě scházet ve svých domácnostech, kde popíjely kávu a povídaly
si. Muži poté tomuto zvyku začali říkat Kaﬀeeklatsch.
Hrají a koncept vytvořily: Andrea Vykysalá,
Karolína Křížková, Eva Stará
Délka představení: 55 min bez přestávky

Akce
8. 12. SOBOTA | 10:00 – 17:00 |
VÁNOČNÍ TRHY
Nádvoří zámku Blatná
Přijďte nakoupit produkty šikovných rukou
a ochutnat rozličné tradiční i exotické pochutiny do jedinečných kulis blatenského
zámku.
SBÍRKA OBLEČENÍ NA PODPORU LIDÍ BEZ
DOMOVA
Máte doma již dlouho nepoužitou zimní
bundu, boty, čepici, rukavice, kalhoty, ale
třeba také prádlo, které se používá jako
tzv. 1. vrstva (termoprádlo)? CKVB a zámek
Blatná společně s Městskou charitou České
Budějovice uspořádali při příležitosti konání
vánočních trhů sbírku na podporu lidí bez
domova.
Sběrné místo bude zřízeno v „konibaru“ (pří-
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zemí Starého paláce zámku Blatná) v době
trvání vánočních trhů. Výtěžek sbírky bude
poté předán organizacím Dům sv. Pavla a
pracovníkům Terénního programu Městské
charity ČB, kteří zajistí doručení věcí potřebným. Děkujeme.

8. 12. SOBOTA
PODZIM S KARLEM FIALOU
– CELODENNÍ EXKURZE DO PRAHY
Odjezd minibusem v 8:00 z Blatné, návrat
20:00.
Návštěva Rothmayerovy vily a výstavy 1918
– 1938 První republika
Více info (cena, program, atd.) na 723 809
110, nebo pa.cernochova@post.cz

9. 12. NEDĚLE | 19:00 |
KONCERT PLZEŇSKÉHO TRUBADŮRA
PETRA ŠVANTNERA
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

13. 12. ČTVRTEK | 17:00 |
JAK GRINCH UKRADL VÁNOCE
Sokolovna Blatná, divadelní sál
Vánoční představení ZUŠ Blatná
Grinch je zelený. Grinch je zlý… a má v úmyslu připravit svět o vánoční svátky. Je vůbec
možné ukradnout Vánoce? Uvidíte v muzikálu ZUŠ Blatná na motivy americké komedie
o zatrpklé a nepřející potvůrce. Účinkují žáci
hudebního a tanečního oboru.
Vstupné dobrovolné

13. 12. ČTVRTEK | 18:00 |
SV. JANA Z ARKU VE VÝPOVĚDÍCH
SVÉHO PROCESU
Blatenské děkanství
Na téma pohovoří církevní historik P. PhDr.
ThLic. Jindřich František z Pauly Holeček
OM.

15. 12. SOBOTA | 17:00 |
BLÁZINEC NA VINICI
Hospoda Na Vinici
Koncert kapel: Kalivo, Štěpán Říha a Vašek
Svoboda, Loreo Carpenter Store, Covers by
Fuckers, Anča Band, Faust, Funkce šroubu,
Incident (ze Strakonic)

15. 12. SOBOTA | 19:00 |
ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY
MAKERS | RHAPSÓDIE V MODRÉM
POKOJI
Sokolovna Blatná, divadelní sál
VYPRODÁNO

16. 12. NEDĚLE | 17:00 |
ČAJ O PÁTÉ
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Poetické vyprávění předního českého teatendera Jiřího Boháče spojené s ochutnávkou punče z vánočního čaje Tsarevna.

Kino
9. 12. NEDĚLE | 15:00 |
PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY
Animovaný / rodinný | Česko 2018 | 60 min. |
mládeži přístupný
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11. 12. ÚTERÝ | 18:00 |

ČERTÍ BRKO

ZA PŘÍRODOU KANÁRSKÝCH OSTROVŮ

Pohádka / komedie | Česko / Slovensko
2018 | 99 min. | mládeži přístupný

Velký sál
V další části volného cyklu Mgr. Josefa Šindeláře navštívíme osamělé souostroví v
Atlantském oceánu, na kterém se přírodní
výběr ubíral trochu jinými cestami.
Doplněno originálními ﬁlmy autora o ostrovech Gran Canaria a Tenerife.
Vstupné dobrovolné

19. 12. STŘEDA | 19:00 |
AQUAMAN
Akční / dobrodružný / fantasy | USA 2018 |
143 min. |

20. 12. ČTVRTEK | 19:00 |
LÁSKA NEBESKÁ
Komedie / drama / romantický | VB / USA /
Francie 2003 | 135 min. | mládeži přístupný

21. 12. PÁTEK | 20:00 |
BOHEMIAN RHAPSODY
Životopisný / drama / hudební | VB / USA
2018 | 134 min. | mládeži do 12 nevhodný

Knihovna
V době od 27. 12. 2018 do 1. 1. 2019 bude
v knihovně ZAVŘENO.
Všem čtenářům a návštěvníkům naší
knihovny přejeme krásné vánoční svátky, v
novém roce hodně zdraví, štěstí a těšíme se
na viděnou opět od 2. 1. 2019.
PRO DOSPĚLÉ
ÚTERÝ 14:00 – 16:00
11. 12. Čteme, pleteme... a zhotovujeme vánoční přáníčka a ozdoby
18. 12. Čteme, pleteme... a těšíme se na Vánoce
PRO DĚTI
Na děti čeká v knihovně křížovka, kterou si
mohou přijít vyluštit. Ze správných odpovědí
bude vylosovaný výherce odměněn.

14. 12. PÁTEK | 16:00 – 18:00 |
VÁNOČNÍ ČTENÍ
Povídání o vánočních zvycích spojené s malou tvůrčí dílnou, kde nám děti pomohou
ozdobit vánoční stromeček.

Komunitní centrum
8. 12. SOBOTA | 17:00 |
ALTÁN ART brut
KCAŽ, OK – Otevřená kavárna
Vernisáž výstavy obrazů Ateliéru radostné
tvorby, který vytváří profesionální zázemí
nadaným výtvarníkům s mentálním handicapem a s duševním onemocněním.

10. 12. PONDĚLÍ | 18:00 |
MUZIKOTERAPIE
18:00 - 19:30 | Prožitkové bubnování – Přidejte se do kruhu. Improvizovaný koncert
účastníků kurzu muzikoterapie v Blatné
Kavárna KCAŽ, vstup dobrovolný
20:00 - 22:00 | Muzikoterapeutická relaxace – pro stálé účastníky i pro nově příchozí
zájemce o kurz
Velká klubovna KCAŽ, vstupné 100 Kč
S sebou: karimatku, polštářek, deku a pohodlné oblečení. Přihlásit se můžete na kalousova@ckvb.cz nebo 604723646.

12. 12. STŘEDA | 15:00 – 16:30 |
MUZIKOPOHÁDKY PRO DĚTI
Velká klubovna
Pojďte si poslechnout autorskou pohádku, na
kterou se váže písnička a mnoho her s muzikoterapeutickými prvky. Zažijete spoustu
zábavy, hraní na hudební nástroje a zpěvu.
Muzikopohádky jsou vhodné pro děti od 4 let
a probíhají bez účasti rodičů. Lektorkou je Šárka Komárková a hlásit se můžete buď mailem
komarkovasarka.kom@gmail.com nebo pomocí SMS na 737 447 526. Cena 100 Kč.

13. 12. ČTVRTEK | 16:00 – 18:00 |
MARATON PSANÍ DOPISŮ
Kavárna
Pojďme společně pomoci nespravedlivě
vězněným a utlačovaným obráncům lidských práv. Zapojte se s námi do celosvětové
kampaně Maraton psaní dopisů, kterou každoročně pořádá Amnesty International.

17. 12. PONDĚLÍ | 17:00 |
HOST BLATENSKÝCH LISTŮ
– JAN SOKOL
Velký sál
Filosof Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc.
promluví na téma „O pravdě, omylu a lži“
a otevřen bude i dalším tématům dle přání
posluchačů. Vstupné dobrovolné

STÁLÉ AKCE A PORADNY V KCAŽ
PŘEHLED TERMÍNŮ NA www.ckvb.cz,
informace: 604 723 646, 603 395 160
w(É "$!ĝ%&$ĝ
w$&É "$!&!(
CVIČENÍ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ
A SENIORY
w'$
w "$(ĕÉ
w'$,"ĕĝ!É
w' ($,&&ĕ&!(×'

STŘEDY PO TELEFONICKÉ DOHODĚ
NÁPRAVA ŘEČI
Velká klubovna
Mgr. Petra Tuháčková, +420 602 303 083

TVOŘIVÉ ATELIÉRY
ČTVRTEK
Suterén
13. 12. | 18:15 | Sochařství s Jitkou Křivancovou
20. 12. | 18:00 | Linoryt s V. Teskovou
Přihlásit se můžete prostřednictvím emailu:
kalousova@ckvb.cz.
Cena 100 Kč, každý pátý vstup 50 %.
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JAZYKOVÉ KONVERZACE
ÚTERÝ

17:00 ANGLIČTINA
– pokročilí
18:00 ANGLIČTINA
– mírně pokročilí
STŘEDA
15:00 FRANCOUZŠTINA
17:00 ANGLIČTINA
- začátečníci
18:30 ANGLIČTINA
ČTVRTEK
17:00 NĚMČINA
18:00 ČEŠTINA PRO CIZINCE
Info na kalousova@ckvb.cz, 604 723 646.

Výstavy
5. 10. – 30. 12. | ÚT – PÁ | 9:00 – 18:00 |
JAROSLAV HŘEBÍČEK:
TŘI MĚSÍCE NA KUBĚ
KCAŽ, Galerie fotograﬁe Spektrum
Výstava fotograﬁí Jaroslava Hřebíčka

5. 11. – 6. 1. | Galerie v Íčku
OBCE BLATENSKA
Infocentrum Blatná
První část prezentace členských obcí Svazku
obcí Blatenska.

5. 11. – 6. 1.
FRANTIŠEK DOSTÁL – JAK JSEM
POTKAL LIDI
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Výstava fotograﬁí

21. 11. – 3. 2. ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
FENOMÉN MERKUR
Městské muzeum Blatná
Výstava o populární kovové stavebnici Merkur ze sbírky Jiřího Mládka.
Omlouváme se tímto panu Mládkovi. V minulém čísle BL jsme jej u popisku jedné z
fotograﬁí omylem uvedli jako Jiřího Mádla.
Uvidíte nejrůznější modely (auta, traktory,
lokomotivy, obří jeřáby, ruské kolo, Petřínskou rozhlednu) dozvíte se něco o historii
stavebnice a také si můžete sestavit svůj
vlastní model v merkurové herně.

8. 12. | 14:00 – 17:00 |
DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ
Až půjdete z vánočních trhů, zastavte se s
dětmi v muzeu a vytvořte si speciální vánoční merkurové přání. Konstruktérům začátečníkům pomůže se sestavením jednoduchých
modelů pan Pavel Mašek z Merkur kroužku
při DDM Blatná. Váš výtvor vám vyfotíme s
vánočním pozadím a merkurové fotopřání si
budete moci odnést domů. Cena je 20 Kč za
jedno fotopřání.

11. 12. – 31. 1. ÚT – PÁ | 9:00 – 18:00 |
ALTÁN ART brut
KCAŽ, OK – Otevřená kavárna
Výstava Ateliéru radostné tvorby, který vytváří profesionální zázemí nadaným výtvarníkům s mentálním handicapem a s duševním onemocněním.
Vernisáž výstavy proběhne v sobotu 8. 12.
v 17:00
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STARŠÍ ŽÁCI TJ BLATNÁ
DATELS…
V září 2017 se posunul tým mladších
žáků do vyšší kategorie – starších žáků.
Podzimní část a první rok ve vyšší kategorii
nebyl žádný med. Tým se sehrával a zvykal
na rychlejší hru. Moc se nám nedařilo a utrpěli
jsme spoustu porážek. Ale kluci jsou tým
a nic nevzdávali. V jarní části šel náš výkon
nahoru a dostavily se první úspěchy a výhry.
Na konci sezony se náš tým umístil na pátém
místě v tabulce. Pro některé hráče však sezona neskončila. Několik hráčů během roku
absolvovalo campy U14,U15,U16 a dostalo
možnost si zahrát ve výběru české reprezentace na několika turnajích.
Za U14 si zahráli hráči Jakub
Šurát a David Slezák na turnaji PILSEN CUP v Plzni.
David Slezák si
zahrál také na světovém poháru
ve Zlíně.
Za U15 – výběr
krajů si zahráli hráU 14 - Pilse Cup
či Matyáš Fojtů,
Tadeáš Ehrlich, David Slezák, Jakub Šurát
a v neposlední
řadě náš výborný brankář
Karel Chaloupka. Kluci
měli možnost
strávit krásný
hokejbalový
víkend v DěU 15 - Výběe krajů - Děčín
číně .
A nakonec, ozdoba našeho týmu Simona
Šuhajová, dostala příležitost si zahrát za ženy
U16 na světovém poháru
v Přerově.
Aby kluci nezaháleli
ani o prázdninách, tak se
vydali na hokejbalový
tábor do Litomyšle, kde
si užili čtyři krásné sportovní dny.
Takto vytrénovaní
a plní energie skočili
Simona Šuhajová - do další sezony ligy starU 16 - Přerov
ších žáků 2018/2019.
Pod vedením trenéra Marka Šuhaje, vedoucí mužstva Michaely Slezákové a Petry
Šurátové začala podzimní část velice slibně
a kluci zúročili své zkušenosti. Kromě Plzně
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se nám podařilo porazit všechny týmy a umístit se na krásném druhém místě v tabulce.
Kluci se předvedli v plné parádě a dva hráči se
umístili v první desítce kanadského bodování.
Ale bez pomoci celého týmu by tyto úspěchy
nebyly možné. Kluci jsou tým a týmovou
hru ukázali v posledním zápase proti týmu
Českých Budějovic. Vyhráli 3:2 a posunuli
se na krásné druhé místo.
Doufám, že se nám vydaří i druhá polovina sezony a na jaře se těšte na další zápasy.
Na závěr děkuji všem klukům a děvčatům
za týmovou práci a bojovnost. Poděkování
patří hlavně Marku Šuhajovi za jeho trpělivost
při trénování a v neposlední řadě děkuji ro-
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dičům za podporu a pomoc, bez které by se
naše činnost neobešla.
Sestava hráčů:
Karel Chaloupka v bráně, Jakub Šurát –
kapitán, Daniel Říha, Pavel Ochotný, Michal
Žižka, David Slezák, Tadeáš Ehrlich, Matouš
Ehrlich, Matěj Budoš, Jan Budoš, Tereza
Šurátová a Simona Šuhajová
Pomocníci z ml. žáků: Jakub Slezák a Ondřej
Oulehle.
Vzhůru do dalších bojů a děkuji všem..
Krásné vánoce, hodně štěstí, zdraví a pohody v novém roce 2019 přeje
Míša Slezáková

Liga starších žáků - ročník 2018-2019

Exhibice „O zlatou kosu“- mladí kozlíci
se protrkali k happyendu
Skaličany - Když se ve Skaličanech zdejší
prima parta „starých kozlů“ a „kozlíků“ do něčeho pustí, tak to má skutečně „grády“. Jak
v práci, tak v zábavě. A nemohlo to být jinak
ani o fotbalovém víkendu pod přiléhavým
názvem „Skalčanská pencle“. Na vydařenou
sobotu ve znamení přátelského turnaje tří
manšaftů a pokutových kopů volně navázala
stejně „peprná“ neděle, kdy se do sebe pustili
na zeleném bojišti skaličanští kozlíci / hráči
do 35 let / a skaličanští staří kozlové / hráči
od 35 let výše /. „Trkalo“ se o velmi zajímavou
trofej- zlatou kosu. A získat ji bylo otázkou
stavovské cti. Proto se hrálo s maximálním
nasazením, úsilím a nadšením. Ovšem zároveň
také ohleduplně a gentlemansky, aby nedošlo
ke zbytečným zraněním. K výborné atmosféře
na hřišti vydatnou měrou přispívalo slunečné
počasí jako vystřižené ze žurnálu. A tak si to
všichni užívali a kolektivně rozhodli o „rozkrojení“ zápasu na třetiny v celkové délce
téměř šedesát minut. Za předvedené výkony
se nemuseli stydět mladí ani ti dříve narození
fotbalisté, nicméně zkušenosti tentokrát nesta-

čily a zlaté kosy se tak zmocnili kozlíci bouřliváci. Konečný výsledek vyzněl 10: 6 v jejich
prospěch. „Zajímavostí turnaje bylo, že hned
tři mlaďasové dosáhli hattricku- Václav Kotrba, Lukáš Fořt a Albert Kopecký. Posledně
jmenovaný v sobě nezapře geny po dědovi
Vlastovi Kopeckém, který patřil mezi slávistické legendy,“ poznamenal po skončení
exhibice pořadatel Václav Cheníček, „Rozdíl
mezi věkem nejstaršího a nejmladšího hráče
v tomto případě činil více než pět dekád.“
„Zlatá kosa“ ovšem není dítě nových
časů. Jde o oživení dávné skaličanské tradice.
Své o tom ví pamětník Josef Šurát / 75 let /,
žijící dnes v Blatné. Ten patřil do vynikající
fotbalové jedenáctky, která zlatý symbol
osady přivedla fyzicky na svět. „Bylo to
v roce 1966,“ prozrazuje Josef Šurát, „To se
tenkrát o rozvoj kopané u nás ve Skaličanech
staral jistý Jarda Bierhanzl. Domluvili jsme
se s klukama z Bezdědovic, že sehrajeme
mač a my jako lákadlo vymysleli právě zlaté
kosiště. Slovo dalo slovo a oba týmy proti
sobě skutečně nastoupily. Trofej připravil
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skaličanský malíř a lakýrník Štolba- samozřejmě šlo o „trávožrouta“ natřeného silnou
vrstvou zlaté barvy. Bezdědovičtí nás tenkrát
porazili a s velkou slávou si trofej odvezli
domů. To bylo naposledy, co jsme ji viděli.
Zůstala v Bezdědovicích napořád. Myslím,
že oni sami neví, kam se poděla.“ V jakých
podmínkách se tehdy ve Skaličanech hrálo?
„No, měli jsme hřiště skoro normální velikosti. Jen na jiném místě- ve drahách směrem
k Buzicím. Tam jsme taky pásávali krávy.
Dnes je větší část drah zaoraná, zbytek pokrývá kemp,“ poodhaluje část fotbalové historie
rodné obce Josef Šurát. Skaličanští prý byli
velmi zdatní fotbalisté: „A drželo se to tady
celých deset let! Leckde jsme vyhrávali- třeba
namátkou v Březnici nebo v Letech. Pověst-
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nými se staly naše pouťové turnaje. To nám
například jednou naše paní hostinská Marta
Dlabačová k lepšímu upekla husy.
Jenže pak se tým rozpadl. Jak už to tak
bývá- ten se oženil, jiní zestárli a už jim to
neběhalo. Zašlou fotbalovou slávu obnovila
až generace našich dětí.“
Parádní podívaná na skaličanském hřišti
v neděli vygradovala utkáním rodičů s dětmi.
„Tady vynikal zejména Jiřík Vylita, který pálil
ostošest s perfektní přesností. On i jeho kamarádi nás utvrdili v přesvědčení, že ani mezi
skaličanským „potěrem“ není a nebude nouze
o skutečné talenty,“ pochvaloval si náramně
Václav Cheníček.
I o nedělním závěru posvícení se vyhodnotily pozoruhodné osobnosti turnaje. A to-

Jak šel rok 2018 tenisovému oddílu TJ Blatná
Blatná - Proslavili ho v Čechách Ivan
Lendl, Miroslav Mečíř, Tomáš Berdych a jiní
a jiní….. „Bílý sport“, jak se tenisu obecně
přezdívá, se tak díky nim stal exkluzivní
a ostře sledovanou záležitostí, přitahující davy
fanoušků i byznysmenů.
Všechna tahle hvězdná sláva však začíná
docela někde jinde. Ano, tam dole, kde se děvčata a chlapci učí první pořádné údery raketou
přes síť. A kde amatérští nadšenci lítají po antuce, aby si takříkajíc „udělali žízeň“. Takhle
to chodí i v Blatné. Ano,
i Blatná má svůj tenisový oddíl, který funguje
na jedničku s hvězdičkou. Chce to elán, snahu,
jistou míru zarputilosti.
Ale stojí to za to! A díky
takovým klubům se může
hrát Wimbledon!
Tenisový oddíl TJ
Blatná se i v průběhu roku
2018 reprezentoval vzorně. 10. dubna se započalo
s fyzickou činností a již
21. dubna blatenští zorganizovali tzv. „brigádnický turnaj“ s účastí 14 párů. Modrá obloha
se zářícím sluncem od počátku signalizovala,
že tenistům drží palce i ti „tam nahoře“. Přízeň
shůry nakonec vyvedla na vrchol duo Kaiser- Lávička. Stříbro patřilo po právu dvojici
Pýcha- Aichinger, bronz putoval na adresu
sehranému tandemu Pašek- Uldrich.
16. června hostila blatenská antuka „turnaj
osobností“, který zorganizoval a sponzoroval
Milan Richter. Suverénně zvítězili VízekHašek. Finále s nimi „projelo“ rodinné
těleso Richter a syn, medailovou stupnici
doplnila dvojka Hrdina- Jůn. K nepopulárnímu „bramboru“ přičichli Pýcha- Muller.
14. července následoval „rekreační turnaj“,
do něhož se přihlásilo 16 párů. Prvenství slavilo duo Pýcha- Mařík, následováni parťáky
Vejvoda- Primas a do třetice se zadařilo páru
Slavík- Slavík. Rekord „trhli“ blatenští tenisté
při pořádání turnaje v mixech 28. července,

kde se chopilo raket úctyhodných 22 dvojic.
Tady si nejlépe vedli hráč Klíma se svou sestrou Andreou, tvrdě- leč marně- jim vzdoroval
mix Koubek- Samcová a za ﬁnalisty si ohlídali
další atraktivní pozici Zoubek- Krabáčová.
O svá „práva“ se přihlásili i veteráni.
V termínu 4.- 5. srpna rozbruslili antuku
ve dvouhrách i čtyřhrách. Sportovní trikoty
obléklo 48 tenistů. V kategorii 40- 49 let se
koupal ve zlatě Machovec, 50- 59 let zase
Brabec a 60- 69 let exeloval Matoušek, který

přesně mířenými údery vyřadil Josefa slavíka.
Ve čtyřhrách všechno hrálo do karet páru Brabec- Brabcová, krapet smůly zhatil opanování
trůnu tandemu Pýcha- Vykopal.
8. září patřily kurty „Manager Cupu“.
Mezi 24 páry našly zlatou raketu MachovecJelínek, stříbro se usmálo na duo Muller- Petrůj, na bednu se ještě vešli Pýcha- Koubek.
Závěr hráčské sezóny byl stanoven na 20.
října, kdy nastoupilo do losovaného turnaje
členů blatenského oddílu 10 párů. Nálepka
„ELITE“ tentokrát ozdobila trikoty tandemu
Samcová- Koubek, druhé místo obsadil pár
Klíma- Pýcha, s bronzem se loučili se sezónou
Švec- Kaiser.
Tenisový oddíl TJ Blatná válí na pozicích
krajského přeboru smíšených družstev dospělých, dorostu, staršího i mladšího žactva. Pod
hlavičkou této sportovní organizace se hraje
minitenis a babytenis, kde působí na postech
trenérů Emil Vyskočil a Lenka Šampalíková.
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nejproduktivnější střelec / Václav Kotrba /,
nejlepší gólman / Jarin Fořt /, smolař / Láďa
Eiﬂer /, největší zatápěč / Miroslav Kopecký /,
zabejčenec dne / Radek Jaroš /, zasloužilý otec
/ Jiří Blovský /, rozsévač přihrávek / Lukáš
Fořt /, údržbář „Kozel arény“ / Václav Zoubek
/, nejmladší kozlík / Michal Peroutka /, největší fanda / Jiří Klásek / a osobnost turnaje /
Václav Cheníček st. a Václav Cheníček ml. /.
Skaličanští si tak mohli udělat další zářez
do pažby. Za další vydařenou akci. Brzo už
nebude asi kam řezat, ale tahle ﬂinta se na hřebík nevěší ani neháže do žita. Místní zdaleka
neřekli své poslední slovo. Právě naopak.
(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda
V roce 2018 blatenský tenisový oddíl čítal
109 členů, z toho 59 dospělých a 50 dětí.
Blatenští tenisté vedle svého hlavního
zaměření také odvedli kus poctivé práce při
brigádách na zlepšení stávajících sportovních
podmínek. První společná „makanda“ se konala již 3. dubna. „Velmi nás potěšilo přidělení
dotace na oplocení našich tenisových kurtů
z fondů Jihočeského kraje ve výši 116 000
korun,“ říká prezident tenisového oddílu
Luboš Pýcha, „Výběrové řízení za účasti tří
ﬁrem proběhlo v květnu. Vítězně z něho vyšla
ﬁrma K- Servis Blatná s nejlevnější nabídkou
286 000 korun. 21. srpna pak došlo k zahájení
výměny celého ohrazení.
Za pomoci Technických
služeb byla připravena
půda k zabetonování
sloupků a 3. září se dílo
dokončilo. Samotné staré
oplocení jsme brigádně
začali odstraňovat 11.
září a 15. září už kurty
obklopovalo nové ohrazení. Nyní jsou ve výrobě
ještě nová vrátka a vrata,
kde bude konečná cena činit 20 000 korun.“
Během čtyřletého období bylo zainvestováno do důstojného zázemí tenisového
oddílu několikrát. „Roku 2015 bylo vyměněno
vedení na zkrápění kurtů. Následující rok
jsme vybudovali odpad z kurtů do čističky.
Současně se vyřídilo stavební povolení a vybudování hrubé stavby sociálního zázemí
a klubovny. Konečně pak v roce 2017 bylo
dokončeno sociální zázemí a zřídili jsme si
ohniště,“ vypočítává cyklus pracovního úsilí
členů oddílu Luboš Pýcha.
„Chci touto cestou poděkovat všem
sponzorům blatenského tenisového oddílu
za jejich přízeň k našim aktivitám. Stejně tak
děkuji za pěkné sportovní výkony a brigádní
činnost všem našim členům,“ uzavírá kapitolu
s letopočtem 2018 prezident „bílého sportu“.
(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda
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Bělčický Sokol obstál ve zkoušce dějin se ctí, vždy věrný
odkazu Miroslava Tyrše
Bělčice - Místní sokolská organizace
může být právem pyšná na svou bohatou minulost i na pestrou paletu svých současných
aktivit. Jakými cestami se ubíralo semknuté
společenství bělčických bratrů a sester od zažehnutí sokolské pochodně ?
Historie bělčického Sokola se počala psát
datem 25. června 1911. Tehdy proběhla v hostinci „U Cvrků“ ustavující Valná hromada
tohoto vlasteneckého spolku, který návazně
patřil do Sokolské župy Jeronýmovy. Jeho
prvními představiteli se stali: učitel zdejší
školy bratr Benda / starosta /, bratr Ječmen /
místostarosta /, bratr Klátil / náčelník /, bratr
Zíka / místonáčelník /, bratr Hons / jednatel
/ a bratr Havlát / pokladník /. Při pokládání
základního kamene organizace se skládala
bělčická Jednota z 25 mužských členů.
Začátky byly více než skromné- v zimě se
cvičilo při petrolejkách v hospodě „U Havlátů“, během léta na zahradě. Již v květnu 1912
zorganizovala bělčická Jednota slet II. okrsku
Župy Jeronýmovy. Rokem 1915 dočasně chod
Sokola ustrnul, ale se cvičebními srazy se
nepřestalo ani potom. Činnost organizace totiž
negativně poznamenal odvod šestnácti bělčických sokolů na frontu 1. světové války, kde tři
z nich padli / bratři Kravařík, Veselý a Hála
/. Krátce po vyhlášení samostatné Československé republiky – v listopadu 1918- se vše
vrátilo do zajetých kolejí. Sokol opět vítězně
„rozmáchl svá křídla“. Na pozici starosty
Jednoty se vrátil opět učitel Benda. Ovšem už
roku 1919, kdy se do cvičení zapojily i ženy,
ho nahradil bratr Meloun.
Dosavadní rozvíjení tělovýchovy na hospodském sále se ukázalo postupem času jako
nevyhovující a stísněné. Začala se hledat
cesta, jak zřídit vlastní cvičební prostory.
V říjnu 1919 došlo k založení fondu na vybudování nové dřevěné sokolovny. Vysoké
ﬁnanční náklady na takový počin ale funkcionáře bělčického Sokola od původní myšlenky
odradily. Nakonec se počátkem roku 1925
podařilo odkoupit za částku 90 000 korun
komplex budov starého špýcharu, včetně
zahrady. Zdi špýcharu pocházely z bývalého
poplužního dvora, vzniklého již roku 1484.
Aby mohl být objekt přestavěn, vybíraly se
půjčky od členů Jednoty.
A pak přišlo ono slavnostní datum 25.
července 1926, kdy se otevřela veřejnosti
nová budova sokolovny. Spolu s tím zahájilo
cvičební činnost žactvo a Sokol začal naplno
žít. Jeho sportovci byli k vidění na sletech
České obce sokolské i veřejných vystoupeních v širokém okolí. Dalším významným
mezníkem v rozvoji bělčického Sokola se
stal rok 1930. V divadelním sále, který sloužil

do té doby převážně ochotnickému souboru,
vzniklo kino.
Stín padl na bělčický Sokol spolu s ustanovením „Protektorátu Čechy a Morava“.
Roku 1941 došlo k zákazu Sokola jako takového a spolu s tím i ke konﬁskaci majetku
organizace. Po porážce nacistů se zdálo, že
všechno bude jako dříve. Jenže přišel únor
1948 a spolu s ním znovu zrušení Sokola.
Nahradil ho „Český svaz tělesné výchovy“.
Naštěstí to neznamenalo omezení rozvoje
sportu v Bělčicích. Sokolská všestrannost
fungovala dál. Navíc přibyly nové oddíly- fotbal, hokej, stolní tenis. A konečně sokolovna
sloužila a dodnes slouží žákům bělčické Základní školy, kde chybí tělocvična a poskytuje
prostory pro pořádání společenských akcí.
Počínaje rokem 1991 se bělčická Jednota
navrátila „pod křídla“ ČOS a tím i župy Jeronýmovy. Prvním starostou Jednoty byl zvolen
po listopadových událostech 1989 bratr Josef
Kubík. V současnosti se skládá bělčická
sokolská Jednota ze 109 členů / 60 dětí a 49
dospělých /. Pracují zde oddíly volejbalu,
šipek, ping-pongu, nohejbalu, kopané, cvičení
mládeže a cvičení rodičů s dětmi.
Sokolovna prošla v posledních desetiletích řadou stavebních úprav, díky nimž
poskytuje sportovcům i kulturní veřejnosti
veškerý komfort. Roku 1972 například došlo
k přístavbě patrového přísálí. Roku 1985 se
cvičební i divadelní sály dočkaly nového
ústředního vytápění. Po listopadu 1989 se
pokračovalo vybudováním šikmé střechy nad
starým přísálím / 1995 /, vybudováním moderního sociálního zařízení a po řádění uragánu
/ 2009 / nad městem musela být zhotovena
nová střecha nad celým objektem. Rok 2016

byl ve znamení pokládky nádherné parketové
podlahy ve cvičebním sále a nového napojení
kanalizace. Významnější investici si vyžádalo
ještě pořízení nových stolů a židlí, cvičebního
nářadí, výměnu starých dřevěných oken v celé
sokolovně za plastová a vymalování prostor
ke cvičení.
V současnosti výbor TJ Sokol Bělčice
pracuje v tomto složení: starosta Karel Zienert,místostarosta ing. Josef Říský, jednatel Jiří
Zamrazil, náčelnice Hana kočovská, hospodář
Hana Novotná, vzdělavatel Miroslava Říská,
předseda odboru sportu Augustin Koblasa,
dále členové výboru Pavel Mašek, Petr Uhlíř,
Karel Zeman a Jiří Gregorovič.
Sokol je vlastně jedna velká rodina. To
platilo odnepaměti. A v Bělčicích to možná
platí dvojnásobně. (Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

PROSPORT BLATNÁ
a hostinec „U ČILÁKA“
srdečně zvou všechny ping-pongové
nadšence na
PŘEDVÁNOČNÍ TURNAJ

„O POHÁR PINČESMANA BUZIC
A PŘILEHLÝCH KOLONIÍ“
Turnaj se uskuteční

dne 22. 12. 2018 od 14.00 hodin
v hostinci „U ČILÁKA“ v Buzicích
v kategoriích: dospělí, děti
Přijďte shodit kila, která u štědrovečerní
tabule zase naberete.
S pálkou v ruce Vám to bude navíc určitě
slušet.

Co se děje v kuchyni bělčických šneků?

Bělčice - Šneci Bělčice to umí dobře se šipkami.
Zatraceně dobře. Je to jejich provozní kapitál, který
po celou dobu existence klubu bohatě zúročují. Svou
stavovskou čest hájí tváří v tvář nesmlouvavým
terčům s maximálním nasazením i letos.

Šneci versus Trilobiti
Pavel Mašek, Vladimír Mašek, Petr Krstev a Jiří
Gregorovič- tak v téhle sestavě nastoupili „Šneci
Bělčice“ 18. listopadu proti stejně odhodlanému
kádru „Trilobitů Strakonice“. Terče se atakovaly tentokrát na domácí půdě bělčické sokolovny. Jednatel
„Šneků“ Pavel Mašek přirovnal souboj k houpačce:
„Po každém odehraném zápasu se přelévalo vedení
ze strany na stranu. Nikdo z týmu nenechal nic
na náhodě a pral se o každý vítězný bod.“
Válka nervů tentokrát skončila nerozhodně 9: 9.
Strakonická mládež ukojila tygří hlad po triumfu
O týden později si to rozdali „Šneci Bělčice“
s manšaftem „Šipkaři Strakonice“. Tentokrát
na cizím území. Vedle výhody domácího prostředí

strakonickým hrál do noty fakt, že šlo o mladé
„kusy“. Mladé kusy, které nikdy nepodcení přípravu.
Nicméně zkušení matadoři z Bělčic jim byli tvrdým
oříškem, na kterém by si příště mohli vylámat zuby.
Ale na „kdyby“ a „by“ se ve sportu nehraje.
První půlka zápasu jednotlivců vyzněla příznivě
pro strakonické 5:3. Velkou naději daly bělčickým
Šnekům týmové hry, kdy se se soupeři rozešli smírně
1:1. Vzápětí však jejich očekávání rozmetala druhá
polovina soutěže jedinců. Strakonické mládí mělo
prostě hrozný- doslova tygří- hlad po triumfu. Slavit
mohlo závěrečný stav 12: 6.
Bělčické barvy hájilo kvarteto Pavel Mašek, Jiří
Gregorovič, Pavel Zelenka a Petr Krstev. „Myslím,
že jsme se drželi dobře,“ shrnul stručně výkony
bělčických po obvyklém ceremoniálu Pavel Mašek.
Strakonický tým se jako klíště drží druhého
místa v tabulce. Šneci Bělčice hájily čtvrtou pozici,
kdy na rivala ztrácely dva body.
(Bez jazykové úpravy).

Vladimír Šavrda
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Tabulka soutěže Okresní přebor ve volejbalu žen 2018-2019
po třetím kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TJ Fezko „S“
TJ Sokol Radomyšl
TJ Sokol Blatná
SK Řepice
TJ Šumavan Vimperk
Strakonice Cats
TJ ČZ Strakonice „B“
TJ ČZ Strakonice „A“
TJ Sokol Katovice
TJ Záboří Žížaly
Sokol Volyně
Borga Horažďovice

12
10
11
11
10
9
11
10
10
10
11
11

8
9
7
7
7
7
5
5
4
3
1
0

4
1
4
4
3
2
6
5
6
7
10
11

16
19
17
14
15
14
11
11
10
7
3
0

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

10
2
9
12
7
5
12
11
12
15
20
22

20
19
18
18
17
16
16
15
14
13
12
11

Konvent Řádu bosých augustiniánů Lnáře
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Ad

k

t

vk
kostele
ostele N
Nejsvětější
ejsvětější Trojice
Trojice vvee Lnářích
Lnářích

ULOŽENÍ OSTATKŮ KNĚŽÍ
A LAICKÝCH BRATŘÍ LNÁŘSKÉHO
AUGUSTINIÁNSKÉHO KONVENTU
DO KRYPTY FARNÍHO, DŘÍVE KLÁŠTERNÍHO KOSTELA
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE VE LNÁŘÍCH

v pátek

14. prosince
léta Páně 2018
od

v neděli
ned
ne
děěllii

16. 12. 2018 oodd 17:00

Účinkuje
Ú
činkuje sbor
sbor V
Velkobor
elkobor
Vstupné
V
Vs
stu
tup
pn
né do
d
dobrovolné
obr
brov
ovol
vo
ollné
né

11:00

za účasti
hlavního celebranta Mons. Pavla Posáda,
pomocného biskupa českobudějovického,
a P. Carla Mora, vikáře a 1. definitora,
a P. Calogera Carruby, prokurátora
generální kurie OAD v Římě.

Číslo 21 / strana 12

Blatná se zapojuje
do největší lidskoprávní akce
upozorňující na
porušování práv
Stovky tisíc příznivců a aktivistů
lidskoprávní organizace Amnesty International z celého světa se v období kolem
Dne lidských práv zapojí do akce Maraton
psaní dopisů. Ručně psané dopisy zaplaví
ty, kteří jsou po celém světě zodpovědní za věznění, utlačování nebo mučení
5 vybraných obětí bezpráví.
Letos se ke stovkám míst v ČR, kde se
Maraton pořádá, přidá i Blatná.
Pojďme společně pomoci těm, kteří
měli odvahu se postavit za práva ostatních.
Akce se uskuteční 13. 12. 2018 v čase
16:00-18:00 v kavárně Komunitního centra
aktivního života.
Růžena Vitáková

Dne 6.11.2018 oslavil se svými sousedy
v Bezdědovicích 80-té narozeniny
pan

Zdeněk Jícha.

Ještě jednou gratulujeme

Ve dnech 5.1 a 6.1. 2019 se bude konat
v areálu Českého svazu chovatelů
Blatná Dukelské nábřeží

XX. výstava holubů, králíků,
drůbeže s ukázkou exotického
ptactva
v sobotu od 13 do 17 hod.
a v neděli od 8 do 12 hod.
Na výstavu zvou srdečně pořadatelé.
Vystaveno bude asi 800 kusů zvířátek.
Děti budou mít vstup zdarma.

Blatná 7. prosince 2018
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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
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

Spolehlivý internet
SURNDŀG«KRYRNRO¯
www.sporknet.cz
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Autodíly –
železářství
MAREK CHVÁTAL

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

Po-Pá
So

7.30 - 16.30
8.00 - 11.00

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

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

NABÍZÍ:

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

KRAMEŠ 777 815 005

Přijmu řidiče MKD
Firma: Václav Krejčí, T . G Masaryka
640 , Blatná 388 01
Tel. 777 605 301

POŽADAVKY: ŘP“C+E“ + profesní
průkaz řidiče, karta do tachografu, minimální praxe v řízení nákl.auta, spolehlivost
Mzdové ohodnocení:
CZ – CZ výše platu 25 000 Kč –
30 000 Kč , CZ – D - CZ výše platu
28 000 Kč – 35 000 Kč ,víkendy volné
CZ - EU možné 2 víkendy 40 000 Kč –
50 000 Kč

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

PRODÁM vybavení amatérské
fotokomory (černobílá), zvětšovák,
leštička, misky, časový spínač, tanky.
Cena dohodou
Telefon: 744 558 971
Sedl áček
Ê

MÜLLER 777 815 003

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

Veškerá nabízená práce je z 97 % v kolečku a plat se odvíjí od odvedené práce.
Nabídka platí pod značkou ,,schopný“
Více info na tel.

Koupím pole,
louku, les.
Nabízím 20 Kč/m2
Tel. 775124900
email:
jgtrans@seznam.cz

Ê

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

#&81-ǵ60ȁ-#0%'.ǵɷ
<ȐLGFC5VGLUMCN2CTVPGTUUTQ
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ELITEX Nepomuk a.s.
Železniční 339, Nepomuk
přijme do pracovního poměru

Jsme lepší.
Přesvědčte se sami!

ÚČETNÍ

Pracovní pozice v Chanovicích:

– Vedení podvojného účetnictví v souladu s českými
účetními předpisy
– Sestavování daňových přiznání, kontrolních hlášení,
ročních závěrek
– Komunikace s daňovými poradci, ﬁnančním úřadem
– Zpracování statistických výkazů
– Zpracování intrastatu
– Vedení platebního styku
– Zavádění a evidence přijatých faktur

Obsluha výrobní linky
od 22.500,-/měsíc (bez přesčasů)
Elektrikář
od 31.000,-/měsíc (bez přesčasů)
Údržbář
od 31.000,-/měsíc (bez přesčasů)
Řidič vysokozdvižného vozíku
od 26.500,-/měsíc (bez přesčasů)
Směnový mistr
od 34.700,-/měsíc (bez přesčasů)
Technik BOZP a PO

Požadujeme:

+ Firemní bonusy

Přijďte se informovat osobně každou středu od 9,00, a nebo
zavolejte a domluvte si datum a čas, který Vám vyhovuje.
ou
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PŘIDEJTE SE K NÁM A STAŇTE SE SOUČÁSTÍ SILNÉ RODINY PFEIFER! TĚŠÍME SE NA VÁS!
Pfeifer Holz s.r.o · paní Ivana Šimonová
Chanovice 102 · CZ-341 01 Horažďovice
Tel. 602 659 522 · nabor@pfeifergroup.cz

Nabízíme:

ka

Aktuální informace o ﬁrmě a o volných pozicích najdete na
www.pfeifergroup.com/cs - karriere.pfeifergroup.com/cs

středoškolské, vysokoškolské vzdělání
ekonomického směru
spolehlivost, samostatnost
znalost programu HELIOS výhodou
odpovídají platové ohodnocení
příspěvek na penzijní připojištění
dotované závodní stravování
příspěvek na dopravu

Bližsí informace na telefonu: 601 350 657, 371 591 111
email: ivana.baranova@elitexnepomuk.cz

ǔȒɖǸƏȇƻ

ɿƏɎƺȵǼƺȇǥ

ƬƺǼɖǼȓɿȒɮƐǣɿȒǼƏƬƺ
ȅǣȇƺȸƐǼȇǥǣɿȒǼƏƬƺ
ɀǸƺǼȇƻɮǼƐǸȇȒ
ǕȸƏˡɎȒɮɶȵȒǼɵɀɎɵȸƺȇ
ƳȺƺɮȒɮǼƐǸȇǣɎƐǣɿȒǼƏƬƺ

Náhradní díly z plastu
Rekvizity
Strojírenské součástky
Vykrajovátka na pečení
Figurky
Ozdoby
Bc. Filip Kůst

fkust@email.cz

אבחבבחבאו
ǣȇǔȒ۬ǔȒɖǸƏȇƺɿƏɎƺȵǼƺȇǣِƬɿ
ɯɯɯِǔȒɖǸƏȇƺɿƏɎƺȵǼƺȇǣِƬɿ

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
V novinovém stánku naproti restauraci Sokolovna Blatná
 Borovice
 Smrk stříbrný
 Jedle

721575502

Prodej se uskuteční od 3.12.2018

www.kust--tiskne--ve3d.wixsite.com/mysite

(pondělí-pátek od 8:00 - 17:00)
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STAVEBNINY
ALBÍN VESELÝ

Jankovský

e-mail: albin.vesely@tiscali.cz

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

VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE

NABÍDKA

rozšířený sortiment v 1.patře
Dovoz zboží až domů
Zapojení a instalace
NAJDETE
Odvoz starého
NÁS NA FB
zboží
Expert.cz – Blatná
PIVOVARSKÁ 200, BLATNÁ,
PO – PÁ 8:00 – 17:00 HOD., SO 8:00 – 12:00 HOD.






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

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

a dřevěné


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.


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

Tel.: 732 236 153

www.spanekvperi.cz
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