
Ateliérová a průkazková fotografi e, 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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1. 10. – 30. 11.
SAMETOVÝ       HAVEL

Osobní vlaky na trase Strakonice – Blatná – Březnice
Výstava prezentuje unikátní fotografie Kamily Berndorffové a Václava Kozlíka, kteří zachytili návštěvu Václava Havla v Blatné 

v roce 1990. Fotografie doprovází výběr z Havlových dramat a esejů, které napsal před rokem 1989.

17. 11. NEDĚLE | 18:00 |
SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ

Letní stadion - prostor u Domova pro seniory
Slavnostní ohňostroj k 30. výročí Sametové revoluce

17. 11. NEDĚLE | 19:00 |
SLAVNOSTNÍ KONCERT 17      11

Sokolovna Blatná, divadení sál
Blatná oslaví 30 let svobody unikátním koncertem. Smetanovi filharmonici Praha přednesou 8. symfonii Antonína Dvořáka 

a společně s kapelou Anča Band pak zazní píseň J. Brabce a P. Rady – Modlitba pro Martu.

18. 11. PONDĚLÍ | 18:00 | 
HOST BLATENSKÝCH LISTŮ

Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Blatenské občanské fórum znovu? Po 30 letech na stejné adrese. Fotografie, video, virtuální host – zakladatel OF v Praze
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ktual i ty

Ob

od 14.00

AAdvenntní řemeslný jarmark

bec Hajany Vás srdečně zve  
v  neděli 24. 11. 2019 

0 do 17.00 do Hajanské hospody
na  

Adventní řemeslný jarmaark
Přijďte se vánočně naladit. 

 

dy 

Adventní řemeslný jarmark  

 

MMilé děti hajanské i přespolní, 

blíží se svátek svatého Mikuláše! 

Oslavíme ho společně s Vámi 
dne 6.12. 2019 

   od 17,30 hod v Pekle v Hajanech! 

(Hajanské muzeum) 

Čerti Hajaňáci a spol. 

Vážení klienti, využijte naše mobilní 
pracoviště v Komunitním centru 

ve městě Blatná. 
Každé 3. úterý v měsíci.
Těšíme se na Vás. Vaše ZP211.

Termíny návštěv:
19. 11. 2019 od 13:00 do 16:00
17. 12. 2019 od 13:00 do 16:00

MARTIN, KLIMENT, KATEŘINA, JED-
NOU TEPLO, JEDNOU ZIMA

Advent se rychlým krokem blíží, naše ži-
voty čím dál víc halí tma. Sychravý podzim již 
drží pevně svoje žezlo. Jedním ze světlejších 
dnů, které nás ale ještě čekají, než nastane 
doba adventu, je svátek svatého Martina. 
A to nejen proto, že je v poslední době znovu 
velice oblíbený a Svatomartinské posvícení je 
spojeno s celou řadou dobrých jídel a skvělého 
pití, z nichž vyniká svatomartinská husička 
se zelím a sklenka dobrého vína i tradiční 
svatomartinské rohlíčky, ale hlavně proto, že 
nám umožňuje znovu setkávání s příbuznými 
a přáteli.

Při přípravě vašeho menu, však myslete 
také na vaše zdraví. Jako doplněk k pečené 
svatomartinské huse vyzkoušejte letos něja-
kou obměnu – novinku, třeba zelí z červené 
řepy.

ČERVENÁ ŘEPA, se používá již od sta-
rověku a přišla k nám ze středomoří. Velmi 
dobře ji znaly i naše babičky. Zpočátku se 
používala zejména jako lék. Dá se o ní řici, 
že je téměř čarodějka. Je výtečná pro zdraví 
i pro krásu, sametovou pleť i štíhlou postavu. 
Nejen, že má tyto vlastnosti, ale při dobré 
přípravě i dobře chutná.

Je bohatá na vlákninu, bílkoviny, vitamíny 
i řadu pro život důležitých minerálů. Podpoří 
vaši imunitu, což v tomto období jistě přijde 
vhod.

KOUZLO PŘÍRODY A ČESKÉ VÁNOCE
Minulou sobotu jsme pro nepřízeň po-

časí neměli otevřeno, omlouváme se proto 

všem, pokud jste nás v průjezdu hledali. Ji-
nak ale i nadále pokračujeme v postupných 
přípravách na vánoční svátky. Nastává již 
čas si pořídit nějaká originální přání nebo 
pohledy. Jistě jste v letošním roce dospěli 
k názoru, že to je téměř nutností a součástí 
vánočních dárků pro vaše blízké a přátele. 
Také nový papírový betlém potěší vás nebo 
vaše blízké, možná že zaměstná netrpělivá 
dítka při adventním čekání. Papírové 
betlémy  máme od našich předních výtvar-
níků – Josefa Lady, Karla Franty, Jiřího 
Trnky, Marie Fischerové – Kvěchové i Jana 
Hály. Písecký Betlém vyžaduje delší čas, 
nejenže se musí důkladně vystříhat, ale 
také vybarvit.

Keramické drobnosti jsou v současné 
době oblíbenými ozdobami vánočních stro-
mečků, nějaké z nich jsme pro vás připravili 
jako novinky. Vhodné jsou i jako doplňky 
k dárkům nebo jen jako maličkost pro přátele.

O prospěšnosti svíček ze včelího vosku 
na naše zdraví i neopakovatelné vůni, jsme 
psali již několikrát, doplnili jsme jejich vzo-
ry včetně plovoucích ořechových skořápek.

Na opravdový staročeský stromeček pa-
tří také dřevěné ozdoby, ozdoby ze slámy, 
vizovického těsta i kukuřičného šustí a ma-
lovaného perníku. Pokud se do nich s dětmi 
nepustíte sami, také si je u nás můžete vybrat.

Ještě je na všechno čas, ale čím dříve se 
do příprav pustíte, tím budou ty vaše Vánoce 
příjemnější a pohodovější a nedáte na ně 
dopustit.

MARTIN A KATEŘINA NA BLÁTĚ – VÁ-
NOCE NA LEDĚ

Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Zprávy
z radnice

ZMĚNA PROVOZU LÉKAŘSKÉ SLUŽBY 
PRVNÍ POMOCI

Z důvodu vážné personální krize nebude schopna Zdravotní 
záchranná služba Oblastní středisko Strakonice obsadit veškeré 

směny na pozici lékaře na výjezdové základně Blatná.
S tím se pojí omezení ordinačních hodin Lékařské služby první 

pomoci v Blatné.
Počínaje 1. 11. 2019 se ordinační hodiny změní následovně:

všední dny 19,00 - 22,00
dny pracovního klidu 10,00 - 20,00

V případě, že se podaří personální krizi vyřešit, bude služba 
vrácena do původního režimu.

Změny v systému zpoplatnění 
silnic a dálnic pro vozidla nad 
3,5 t (mýtné)

Provozovatele nákladních automobilů a autobusů čekají v nejbliž-
ším období z hlediska zpoplatnění silnic a dálnic dvě zásadní změny:

1) Vzhledem k uzavření smlouvy s novým poskytovatelem mýt-
ného systému musí provozovatelé silničních vozidel, jejichž 
hmotnost přesahuje 3,5 t, pokud užívají zpoplatněné po-
zemní komunikace, provést do konce listopadu 2019 novou 
registraci vozidel v mýtném systému a vyzvednout novou 
palubní jednotku. Registrace vozidel je možná na více než 200 
obchodních místech, která jsou uvedena na webu https://mytocz.
eu, na 15 vybraných pobočkách Hospodářské komory, prostřed-
nictvím vydavatelů tankovacích karet nebo online na výše uve-
dených stránkách. V případě online registrace obdrží dopravce 
novou palubní jednotku po úhradě vratné kauce poštou.

2) Na základě vyhlášky č. 243/2019 Sb. dojde od 1. ledna 2020 
k rozšíření úseků silnic I. tříd, které budou zpoplatněny mýtným. 
Mýtnému bude nově podléhat i silnice č. I/20 z Českých 
Budějovic do Plzně, která vede přes Blatnou. Zpoplatněny 
nebudou průjezdní úseky zastavěnými částmi měst a obcí. 

Na která vozidla se vztahuje mýto
Jak již bylo uvedeno, mýtné se vztahuje pouze na silniční motorová 

vozidla, jejichž největší povolená hmotnost činí více, než 3,5 t. Jedná 
se typicky o nákladní automobily (vč. souprav) a autobusy. Na osobní 
automobily a lehké nákladní automobily do 3,5 t se mýtné nevztahuje 
– pro tato vozidla budou nadále zpoplatněny pouze dálnice formou 
dálniční známky. Mýtné se nevztahuje ani na vozidla, která jsou ze 
zákona osvobozena – jedná se např. o vozidla ozbrojených složek, ha-
sičská vozidla nebo vozidla správce zpoplatněné pozemní komunikace. 
Mýtnému nepodléhají ani zvláštní vozidla, jako jsou traktory nebo 
samojízdné pracovní stroje, pokud jsou takto schválena a mají vystaven 
technický průkaz zvláštního vozidla (případně technické osvědčení). 

Více informací, vč. sazeb mýtného, naleznete na již zmíněných 
webových stránkách https://mytocz.eu

Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná

Informace z 8. zasedání Zastupitelstva města 
Blatná, které se konalo dne 30. října 2019
Na zasedání bylo přítomno 13 zastupitelů, 2 zastupitelé omluveni.
ZM po projednání

● schválilo rozpočtová opatření č. 56/19/Z – 66/19/Z dle předlože-
ného návrhu, schválilo změny závazného ukazatele příspěvkové 
organizace Domov pro seniory Blatná, schválilo předložený 
návrh příspěvkové organizace Centrum kultury a vzdělávání 
na změny rozpočtu, vzalo na vědomí zápis z jednání fi nančního 
výboru ze dne 21. 10. 2019

● neschválilo záměr prodeje části pozemku p.č. 37/4 v k.ú. Bla-
tenka, obec Blatná

● neschválilo záměr prodeje pozemku p.č. 263/25 v k.ú. a obci 
Blatná

● schválilo záměr prodeje části pozemku p.č. 1016/2 a části po-
zemku p.č. 1016/4 v k.ú. a obci Blatná 

● schválilo přijetí pozemků v k.ú. a obci Blatná do majetku města 
formou darování – ul. Chlumská

● schválilo odkoupení pozemku p.č. 2425 v k.ú. a obci Blatná 
● schválilo odkoupení pozemků v k.ú. a obci Blatná
● souhlasilo s vyplacením odměn členům Kontrolního výboru, 

Finančního výboru a  předsedům osadních výborů
Další zasedání zastupitelstva se uskuteční dne 11. 12. 2019.

Ing. Simona Sedláčková - tajemnice MěÚ Blatná 

Vážení spoluobčané, 
jako Městská policie máme v náplni práce také přispívat k ochraně 

bezpečnosti osob a majetku. V souvislosti s tímto bych rád zmínil jeden 
nešvar, který se nám v Blatné v nedávné době objevil. 

V místní části Na Vinici byla městem Blatná vybudována myslím 
velmi hezká naučná stezka, jejíž součástí jsou také dřevěný altán 
a vyhlídka na Paštiky. Chvíli po zkolaudování altánu Na Vinici došlo 
k jeho počmárání fi xami. Věc byla na základě podnětu Městské po-
licie řešena Policií ČR OOP Blatná, která pachatele odhalila a řešila. 
Přesto došlo vzápětí k dalším malůvkám na stole i na lavicích zde 
umístěných. Chtěl bych apelovat na všechny, aby se takovéhoto jed-
nání nedopouštěli a snažili se toto krásné prostředí zachovat v pěkném 
stavu i pro další dny.  

V souvislosti s tímto mi nedá se nezmínit o počmárání zdi ZŠ J. 
A. Komenského. Jedná se o vandalismus, u kterého je škoda poměrně 
vysoká a jak orgány Policie ČR, tak Městské policie učiní vše pro 
zjištění pachatele. Rád bych upozornil, že u trestného činu „Poškození 
cizí věci“ dle § 228, odst. 2, tr. zákoníku, pokud pachatel věc poškodí 
tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou, ne-
záleží na výši škody.  

Městská policie i Poli-
cie ČR bude vždy dělat vše 
pro to, aby pachatelé byli 
zjištěni a potrestáni. Rodiče 
by zároveň měli mít pře-
hled, co dělají jejich děti, 
aby se tohoto nedopouštěly.

Na závěr bych měl 
upozornění pro chovatele 
holubů z Blatné a okolí. 
Městskou policií Blatná je 
prováděn odchyt a likvida-
ce přemnožených holubů, 
kteří páchají značné škody 

především na místních domech. Holubi, kteří budou řádně označeni, 
budou vráceni majitelům, ostatní jsou se souhlasem Krajské veterinární 
správy předáváni k likvidaci místním veterinářům. 

Roman Urbánek – Vedoucí strážník Městské policie Blatná

Poškození ZŠ J.A. Komenského
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ZZAA  KKUULLTTUURROOUU  DDOO  LLNNÁÁŘŘ  

divadelní představení 

 „„AAŤŤ  ŽŽIIJJOOUU  HHOOŠŠTTIICCEE!!““  
téměř absurdní fraška  Jeana Della a Géralda Sibleyrase  

v podání Volyňského divadelního studia VODVAS  pá t e k  1155 ..   1111 ..   22 00 11 99  o d  11 99 :: 00 00 
Kulturní dům Lnáře 

                                                                    Vstupné 50,- Kč 

VVÁÁCCLLAAVV  VVĚĚTTVVIIČČKKAA    
ČČTTEE  ZZEE  SSVVÝÝCCHH  KKNNIIHH  
beseda s botanikem a spisovatelem s prezentací nové knihy 
„Zámecké zelené komnaty – krása panských zahrad“ čtvr tek  2211..   1111..   22001199 od  1188::0000 
             Tvrz Lnáře 
                  Vstupné 70,- Kč 

 

zve srdečně Obec Lnáře 

Vstupenky na obě akce v předprodeji na Obecním úřadu Lnáře t e l . :  3 8 3  4 9 5  1 2 6 ,  e - m a i l :  o b e c . l n a r e @ s p o r k n e t . c z  

 

 

                           

Zemřelí – říjen 
Klíma Josef, nar.1926, Řečice, úmrtí 4. 10. 2019
Viták Jiří, nar.1938, Bezdědovice, úmrtí 8. 10. 2019
Mála Josef, nar.1969, Předmíř, úmrtí 7. 10. 2019
Švehla František, nar.1960, Blatná, úmrtí 8. 10. 2019
Pechrová Julie, nar.1925, Blatná, úmrtí 19. 10. 2019

Nekompletní elektrozařízení 
ve  sběrném dvoře

Chtěli bychom informovat občany, že použité elektrospotřebiče 
nejsou odpadem a patří do zpětného odběru. Povinnost odevzdat vy-
řazený elektrospotřebič je možné splnit ve sběrném dvoře. Odevzdání 
elektrozařízení na sběrném dvoře je bezplatné.

Kromě povinnosti odevzdat spotřebič na  místě zpětného odběru 
zákon o odpadech také obsahuje zákaz rozebírání spotřebičů jinde, 
než ve specializovaných recyklačních závodech.

Nekompletní elektrozařízení může mít negativní vliv na životní 
prostředí, dále také na bezpečnost a zdraví osob.

Žádáme tedy občany, aby se nepokoušeli elektrozařízení rozebírat 
a odevzdávali tato zařízení na sběrný dvůr kompletní.

Tento článek má za cíl sdělit, že rozebírání elektroodpadu je velmi 
nevhodné, ale pokud občané doma naleznou již rozebraný spotřebič, 
mohou spotřebič na sběrný dvůr bezplatně dovézt, obsluha sběrného 
dvora spotřebič přijme. 

Farnost a m sto Sedlice
srde n zvou na koncert duchovní hudby

O BONE JESU
v sobotu 23. listopadu v 17 hodin

v kostele sv. Jakuba v Sedlici

Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel,
Eduard Tregler, Atonín Dvo ák a další

Blanka Nosková zp v
Marta Talí ová housle
Aleš Nosek varhany

Vstupné dobrovolné
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II. ROČNÍK KŘÍŽOVKÁŘSKÉHO TURNAJE V DOMOVĚ PRO SENIORY SVĚTLO V DRHOVLI
Opět po roce se u nás v Domově pro 

seniory Světlo v Drhovli dne 23. října 2019 
uskutečnil II. ročník Křížovkářského turnaje.

 Naše pozvání pro tento rok přijaly Domo-
vy pro seniory z Blatné, Strakonic, Bechyně 
a Kůsova. Po celou dobu akce nás svou hud-
bou těšil pan Pavel Justich.

První místo v kategorii Nejlepší domov 
si odnesl tým z Domova pro seniory Blatná. 
Na druhém místě se umístil Domov pro se-
niory Bechyně a na místě třetím Domov pro 
seniory Kůsov.

V další kategorii za nejlepšího luštitele 
získala prvenství klientka z Domova pro 
seniory Kůsov, druhé místo obsadila klientka 
z Domova pro seniory Blatná a na třetím místě 
se umístila klientka z Domova pro seniory 
Bechyně.

V souboji doprovodů patřilo první místo 
hráčce z Domova pro seniory Rybniční, Stra-
konice. Druhé místo si vybojoval doprovod 
z Domova pro seniory Kůsov a bronzovou 
příčku obsadila hráčka domácího týmu  Do-
mova pro seniory Světlo v Drhovli.

Za krásné ceny pro vítěze vděčíme převáž-
ně našim sponzorům, kterými se pro tento rok 

stali: MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR STRAKONI-
CE, A.S., DROGERIE ROSSMAN, PLANEO 
ELEKTRO, BLATENSKÁ RYBA, TOP-
MAPY.CZ, RAIFFEISEN BANK, IVANA 
A JIŘÍ BAMBÁSKOVI, ČZ ŘETĚZY S.R.O., 
OSIVA BORŠOV., S.R.O., ČSAD STTRANS, 
ZAHRADNICTVÍ BOUŠE BLATNÁ, KVĚ-
TINÁŘSTVÍ OÁZA, DEKOR STRAKONI-

CE, S.R.O.
Všichni účast-

níci předvedli úžas-
né výkony a již 
nyní se moc těšíme 
na další ročník Kří-
žovkářského turna-
je u nás v Domově 
pro seniory Světl o 
v Drhovli.

Opera Historica 2019 – Pocta české památkové péči
Majitelé zámku Blatná, baronka Jana Germenis-Hildprandt 

a Stephanos Germenis, se ve čtvrtek 3. října zúčastnili slavnostního 
večera „Pocta české památkové péči“, který se konal ve Španělském 
sále Pražského hradu jako součást Týdne české architektury. Paní 
Jana Germenis-Hildprandt a její syn Stephanos Germenis obdrželi 
ocenění za svou práci při obnově zámku v uplynulých 30 letech. Cenu 
také převzal Ing. arch. Alexander Gjurič, architekt projektu obnovy 
zámku. Akce se konala pod záštitou Kanceláře prezidenta republiky, 
Ministerstva kultury, Národního památkového ústavu a v hrdé spolu-
práci s Asociací majitelů hradů a zámků, Europa Nostra a European 
Historic Houses Association.

Bylo nám ctí, že se této akce společně s námi zúčastnili i řecký 
velvyslanec, Jeho Excelence Efthymios Efthymiades, britský velvy-
slanec, Jeho Excelence Nick Archer, členové Asociace majitelů hradů 
a zámků a členové European Historic Houses Association. Všichni 
jmenovaní nás horlivě podporovali a byli skvělým zdrojem inspirace 
pro náš projekt obnovy zámku.

Způsob fi nancování lze najít, materiál se dá získat a informace 
můžeme zkoumat. Stejně důležité je ale najít již zmiňovanou inspiraci. 
Úřady, odborníci, majitelé historických domů; pasivní jednorázový 
návštěvník a dlouhodobý fanoušek sociálních sítí; stavitel, zahradník, 
zaměstnanec; žák a student; umělec a nadšenec; staří i mladí. Každý je 
zdrojem inspirace pro to, co děláme. A my se musíme snažit, abychom 
inspirovali zpět, a to zejména mladší generaci. 

Toto ocenění je věnováno mému otci, který byl inspirován mou 
matkou a tímto zámkem, a tak věnoval celý svůj život jeho obnově. 

Jsme hrdí na to, že stojíme po boku strážců kultury a dědictví 
a slibujeme, že budeme pokračovat v práci na obnově a v dalším 
rozvoji zámku Blatná.

 Stephanos Germenis 
Zámek Blatná  
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Svět nekončí za vrátky, 
cvičíme se zvířátky
je zajímavý projekt, na kterém spolupracují 
MŠ Vrchlického Blatná a TJ Sokol Blatná.
Dětem ze školky se v Sokole moc líbí.  B.M.

Vzpomínka
V časopisu Blatensko SOBĚ vyšel článek paní Milady Cihlové, ve kterém vzpomíná na  110. výročí narození 

mého otce, profesora Františka Machovce. Při této příležitosti bych chtěl připomenout  jeho velikou ochranářskou 
činnost. O přírodu se staral a zajímal v době, „kdy se toto moc nenosilo“. O tom, jak předvídavé a „nadčasové“ 
byly jeho myšlenky, svědčí mnohé články, které publikoval.  Dle informace je neděle 20. října uvedena jako DEN 
STROMŮ.  Z mnoha  jeho článků jsem tedy  vybral článek k zamyšlení o lesích, který vyšel před padesáti lety – v roce 
1970 a který se, dle mého názoru, velmi hodí i do dnešní doby, kdy se začínají opět hromadně vysazovat i za pomoci 
občanů a spolků, stromky do lesních holin, které způsobil kůrovec.

František Machovec

K měsíci lesů

V LŮNĚ LESŮ NA BLATENSKU
Nitro blatenské kotliny oplývá hojnými lesy. Charakteristickými 

dřevinami těchto lesů  jsou smrk a borovice, méně jedle a na lesních 
okrajích modřín. Ve všech jehličnatých porostech se vyskytuje dosti 
hojně osika, bříza, jeřáb, v menších skupinách nacházíme dub, buk, 
javor, lípu i jilm, v močálech a bažinách olši. V lesích Jezbyně, Pod-
hajský les a Háj hrdinů byly vysázeny i některé cizokrajné dřeviny 
jako smrk pichlavý, smrk sitka, smrk sivý, douglaska tisolistá, boro-
vice banksovka a vejmutovka, borovice černá, dub bahenní a červený 
a topol kanadský. Na počátku minulého století byl v blatenských lesích 
hojnější i habr. Podle stromů mají některé lesy i své pojmenování, např. 
Sosnovec, Borek, Ve smrčí, Jedlovec, V merfání, Dubina, Březovec, 
Bučina, Lipovna.

Lesy na Blatensku jsou v operativní správě lesního závodu v Rož-
mitále pod Třemšínem a jsou rozděleny na polesí Blatná, Závišín, 
Radošice, Uzenice a Slavětín. Každé polesí má 4 hájenství. Lesy v jiho-
východní části Blatenska s polesími Obora a Sedlice jsou v operativní 
správě lesního závodu ve Strakonicích. Nejvíce lesů v katastru mají 
obce Skaličany, Mužetice, Závišín a Sedlice. Z JZD vlastní nejvíce lesů 
JZD „Viklan“ v Kadově, Blatenka, Myštice, Hradiště a Pole. V soukro-
mém vlastnictví je jen nepatrná část lesů, nejvíce v katastru Čečelovic. 
Všechny tyto lesy jsou pod odborným dohledem státních lesů.

Lesy jsou základnou pro nepostradatelnou hospodářskou surovinu 
– dříví. Lesních dělníků je však na Blatensku málo. Aby tuto situaci 
Státní lesy zlepšily, plánují v Blatné výstavbu jedné dvojhájenky a 5-6 
bytových jednotek pro lesní dělníky. Jaká je situace v polesích můžeme 
sledovat na příkladu polesí Blatná. Pro těžbu dřeva, ačkoliv je dost 
značná, zaměstnává toto polesí pouze dva zaměstnance. Bez brigád-
nické pomoci zemědělců v zimním období si nelze představit splnění 
plánu těžby. Těžkosti nastávají při zpracování dřeva z polomů, které 
vznikají při velkých vichřicích, po dlouhotrvajících deštích, v zimě 
pro spousty mokrého sněhu nebo silné námrazy. Toto dřevo se musí 
totiž, vzhledem k lesním škůdcům, zpracovat přednostně a rychle. 
I v pěstování lesa není situace růžová. Ročně se tu vysazuje asi 20 ha 

lesa. Sazenice se pěstují v 5 školkách, v nichž pracuje v letním období 
8 žen. Při zalesňování pomáhají členové JZD, důchodci a i školní 
mládež. V lesích tohoto polesí žije poměrně hojně srnčí zvěře, 3 daňci, 
ve větším množství zajíc a bažant. Proto má polesí i režijní honitbu, 
do které jsou zahrnuty i rybníky v lesní oblasti.

Zatímco do Blatné se sváží pilařská kulatina na exportní dodávku, 
do železniční zastávky v Závišíně se sváží z oblasti Blatenska všechno 
nehroubí. Zde je odkorňovač zbavuje kůry a odkorněné kuláčky se 
dopravují potom vlakem do Severočeských papíren ve Štětí. Kuláčky 
s kůrou horší jakosti, křivé a sukaté, jsou zasílány do továrny SOLO 
Sušice k zpracování na sololit. Surové kmeny nekrácené a tyče se 
svážejí do železničních stanic Lnáře a Blatná, kam se sváží též dřevo 
na palivo. Toto je vagóny převáženo do Středočeského kraje.

Kromě dříví poskytují lesy na Blatensku hojně lesních plodů: bo-
růvek, malin, hub, jahod, brusinek i ostružin a některé léčivé byliny. 
Ve sběru lesních plodů má primát Sedlice. Lesy jsou tu však i důležitým 
činitelem vodohospodářským a klimatickým. Zdržují vláhu, pramení 
v nich četné potůčky, které zásobují vodou blatenské rybníky a zmen-
šují sílu hlavně západních a severních větrů.

V době druhé světové  války byly lesy domovem četných partyzánů. 
V lese Na březinách u Radošic najdeme pomník sovětského partyzána 
Pimonoviče, který se tu skrýval v bunkru, ve kterém se také zastřelil, 
když při jednom honu byl  nešťastnou náhodou prozrazen. V lesíku 
Hůrka u Mačkova je základní kámen k pomníku K.Havlíčka Borovské-
ho. Z fi nančních důvodů k postavení pomníku nedošlo. V Háji hrdinů 
u Tchořovic je pomník zaměstnanců lnářských statků, padlých v první 
světové válce, za níž tento háj vysázeli domácími i cizími dřevinami 
ruští zajatci. Pomník padlým v první světové válce umístili do lesa 
V křenči též občané z Hradiště.

V poslední době stále vzrůstá význam lesa jako rekreačního či-
nitele, což se projevuje zvláště tam, kde je v sousedství  lesa rybník 
nebo řeka Lomnice. Uprostřed klidného a zdravého prostředí  si jistě 
každý uvědomuje velký a všestranný význam lesa pro naše národní 
hospodářství a oprávněnost každoroční akce Duben – měsíc lesů. 
Vždyť podle slov básníkových „ v lůně lesů srdce vlasti zpívá a lid 
bez lesů je národ, který umírá“.                     F. Machovec, prof. SVVŠ
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VISHAY ELECTRONIC s.r.o.
závod Blatná Sfernice

MECHANIK SEŘIZOVAČ
Pracovní náplň:

● obsluha a údržba strojů a zařízení
● zlepšování procesu výroby
● seřizování parametrů strojů dle listu nastavení
● zajišťování kvality výroby dle technických listů - úzká spolu-

práce s oddělením kvality
● 3 směnný provoz
● vítané znalosti:
● v seřizování vstřikovacích lisů - výměna forem
● ve zpracování plastů
● pneumatických a hydraulických zařízení
● zručnost,technické znalosti,časová fl exibilita

Nabízíme:
● práce na HPP v čistém prostředí u stabilní nadnárodní spo-

lečnosti 
● příspěvek na dovolenou a Vánoce (13. a 14. plat), ostatní 

nadstandardní příplatky
● příspěvek na dopravu až 1000 Kč/měsíc
● příspěvek na životní připojištění
● příspěvek na dětský tábor
● dovolenou 25 dnů + další dny za odpracovanou dobu
● každoroční navyšování mzdy 
● náborový příspěvek 5 000,-- Kč pro dělnické pozice
● variabilní složku mzdy
● dotované stravování

Pro bližší informace volejte: 
Martina Říhová tel. č. 383 455 611
Email: martina.rihova@vishay.com 

Listopadové zamyšlení
Kdo by si pomyslel, že 30 let od sameto-

vé revoluce budeme řešit takové věci, jako 
estébáckou minulost, lži, podvody a další ma-
fi ánské praktiky našeho premiéra včetně po-
dezření z únosu vlastního syna na okupovaný 
Krym. Ano, toho politika, který s vervou sobě 
vlastní běsnil  a pohoršoval se v parlamentu 
nad mafi ánskými způsoby předchozích vlád. 
Politika, jehož heslem je narovnání podnika-
telského prostředí. Ovšem toto narovnávání 
nějak pokulhává. Jak si vysvětlit drakonické 
pokuty pro obchodníky, kteří zaregistrují tak-
řka halířovou platbu v EET, avšak nepředají 
stvrzenku. A naproti tomu stojí fi rma, která 
odkloní několik set milionů na reklamu do Ča-
pího hnízda, se kterým nemá „samozřejmě nic 
společného.“ Tím krátí daně, Daňová správa 
věc odloží a na jiné fi rmy „zaklekne“ a vydá 
neoprávněně likvidační zajišťovací příkazy. 
O podvodně získaných dotacích pro některé 
fi rmy z holdingu, jejichž oprávněnost se řeší 
na půdě EU, protože naše úřady žádný pro-
blém nevidí nebo spíše nechtějí vidět. A když 
se najde nějaký odvážný a poctivý úředník, 
který si dovolí doměřit daň nebo zastavit 
proplácení dotací, je rázně umravněn jako 
například pánové Karel Trefný, Leo Steiner 
nebo Ondřej Závodský.

Média, která z části premiér jako vlastník 
ovládá přímo a další, jež ovládá nepřímo přes 
zadávanou reklamu nebo své věrné v radě ČT 
a ČR. Taková média mlčí, informují zkresle-
ně nebo rovnou lžou. Vrcholem toho všeho 
je stornování reportáže ČT o ovlivňování 
a zastrašování studentů SPŠ v Plzni před 
premiérovou návštěvou.

Pan premiér si prostě naši zemi „zpriva-
tizoval.“ A nemusel za ni ani zaplatit. Stačilo 
mu „velkohubými“ sliby získat hlasy třetiny 
voličů a strany na většinovou koalici ve sně-
movně, na důležitá místa dosadit za přispění 
zastrašování a vydírání svoje lidi. A ty, co by 
mohli ještě mít svůj vlastní nestranný názor 
svými veřejnými výstupy manipulovat a zu-
žovat jim prostor pro nestranné rozhodování.

Nynější nastolená normalizace, která si 
v ničem nezadá s tou Husákovou. Jenom se 
neděje ve jménu strany a vlády, ale ve jménu 
všemocného holdingu. To je něco nehorázné-
ho a nepochopitelného. Ale více nepochopitel-
ný je na tom fakt, že většina národa je k tomu 
netečná a přijala toto jako neměnný fakt. Ano, 
minulé vlády udělaly určitě mnoho chyb, ale 
stále zde fungovaly demokratické principy. 
Tato vláda má za sebou takové skandály, že 
v normálně fungujícím státě by každý z nich 
bohatě stačil na její demisi.

Dnes byl náš stát násilně začleněn do hol-
dingu Agrofert. Představitel státu, který má 
sice „zaparkován“ holding ve svěřeneckém 

fondu, ale každoročně mu z něj plynou mno-
hamilionové zisky, rozhoduje o dotacích, 
státních zakázkách i zákonech, může jen 
stěží zakrýt svůj obrovský střet zájmů. Řídí 
stát jako fi rmu, ale bohužel jako svoji fi rmu.

A právě při příležitosti 30. výročí pádu 
komunismu je tu možnost s tím něco udělat. 
Otevřeně vyjádřit svůj nesouhlas s takovým 

vedením státu a pokusit se ukázat demokratic-
kému světu, že ne všichni občané rezignovali 
na dění v naší zemi. Že zde žijí občané, pro 
něž jsou pojmy jako svoboda a demokracie 
základními principy. Že pravda a láska má stá-
le šanci. Dlužíme to všem lidem, kteří za tyto 
ideály v minulosti tvrdě zaplatili. 

Tomáš Vencl

Zájemci o dopravu au-
tobusem z Blatné na Let-
nou,  volej te  na telefon 
604 908 454, 731 367 507 
nebo 606 646 914

Odjezd bude 16. 11. 
v 11.30 od parkoviště u bý-
valé ubytovny Tesly.

Stejně jako v červnu vy-
bíráme zálohu 200,-Kč

ZM
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Výlov Buzického rybníka
Nastaly podzimní dny, celá krajina je prosycena pestrými barvami 

listí stromů a hnědí oranic. Nadchází doba rybolovů. Výlovy rybníků 
mají nezaměnitelné kouzlo.

Rybáři ze společnosti Blatenská ryba lovili opět po dvou letech 
druhý největší rybník na Blatensku – Buzický. Letos výlov probíhal 
po dva dny, od pondělka 28. října do úterka.

Na tomto rybníce se hospodaří jako dvouhorkovém, osazuje se 
zpravidla 45 000 kusy dvouleté kapří násady o průměrné kusové hmot-
nosti 0,45 kg, dvouletou násadou štičí v celkové hmotnosti 300 kg, 1000 
kusů candátních ročků o celkové hmotnosti 100 kg a ještě amury bílými.

I letos působilo rybářům problémy sucho v krajině. Již dlouho 
vykazují vodní defi cit ve většině rybníků. V extrémně suchém a teplém 
létě chybělo až 30% objemu vody, takže některé rybníky, například Vel-
korojický, kde ryba nedorostla požadované hmotnosti, lovit nebudou.

Naštěstí rybník Buzický byl vybudován nejen jako průtoční, ale 
i boční. S normální hladinou na kótě 429, 50 m představuje nejníže 
položený rybník na celém Blatensku. Napájen je vodou jednak z Mra-
čovského potoka, na němž leží i Velká Kuš, svádějící vodu z povodní 
47 km2, jednak přímo z řeky Lomnice. A to je v suchém období velká 
výhoda, neboť do konce července přitékalo do rybníka z potoka jen 
minimální množství vody a v srpnu zcela vyschl. Ani z  Dražského 
rybníka u Pacelic voda neodpadala, přitékala jenom ze řeky. Kyslíkový 
defi cit se tak neprojevil a ryby nehynuly. Velké škody ovšem způsobili 
rybožraví predátoři, zejména kormoráni, kteří zdecimovali asi 5 - 10 % 
obsádky, a vydry kolem 5 %, hlavně v prvním roce.

Studené jaro přišlo do nečekaně vysokých letních teplot a ryby 
nepřijímaly potravu, jak bylo zapotřebí. I tak se spotřebovalo 80 tun 
obilí (žita, ječmene a pšenice).

V měsíci květnu už ryby dorostly do průměrné hmotnosti 1,5 kg. 
Protože se na trhu s rybami projevil nedostatek zvláště šupinatých kap-
rů, prováděl se na rybníce při plné vodě od května do září jejich odchyt. 
Odlovilo se 226 metrických centů ryb o kusové hmotnosti kolem 2 kg.

Výlov vypuštěného rybníka se konal až na podzim. Trvá to deset 
dnů, než vyteče z plochy 54 hektarů asi sedmset šedesát tisíc kubických 
metrů vody, než z velkého rybníka zbude jen kalužina vroubená bah-
nem na dně, nad níž se vznáší hejno racků. Věřte, není věci smutnější 
nad vypuštěný rybník zastřený mlhou. Ale pozorovat třepetající se 
ryby v síti a sledovat sehranou rybářskou partu při práci je zajímavá 
podívaná. Pod  vedením vedoucího střediska Augustina Ráže se lovení 
zúčastnilo 35 osob, kromě profesních zaměstnanců i několik brigád-
níků. Po oba dny byl přítomen též jednatel společnosti Jiří Bláha. 
Setkali se tu mnozí příznivci rybářů i bývalí zaměstnanci. První den 
vyhrávaly návštěvníkům i rybářům dvě hudby – kapela Z Vršku a pana 
Koubka. Stánkaři na louce v podhrází, kde se to hemžilo spoustou lidí, 
přichystali návštěvníkům gastronomickou nabídku.

Kdo chtěl vidět první zátah za ranního rozbřesku, musel si přivstat 
a dorazit brzy ráno. Během obou dnů se zátahy několikrát opakovaly. 
O státním svátku výlov probíhal za slunného počasí, druhý den se 
ochladilo, což transportu ryb do sádek v Blatné lépe vyhovovalo.

Výlov byl tradičně spojen s prodejem živých ryb. Za jeden kilogram 
kapra kupující zaplatil jenom 69 korun, speciálně upravenou cenu pro 
návštěvníky výlovu, jinak blatenští rybáři nabízejí kapra první třídy 
za 81 korun za kilo, výběrového prodávají za 89 korun.

A co z vody Buzického vytáhli? 520 q kaprů, 3 q štik, 4q candáta, 
25 q amurů bílých. Celkem 552 q ryb.

Připočteme-li k tomu ještě 226 q odlovených ryb v průběhu léta, 
jeví se Buzický rybník v porovnání s loňským výlovkem 1203 q 
na rybníku Labuť, který je o polovinu větší, jako úživnější. Jedenkrát 
za měsíc je pro kontrolu prováděn rozbor vzorků vod odebraných 
z hladiny u bezpečnostního přelivu a rovněž u stabilizační nádrže. 
Kontroluje se i kvalita masa vylovených ryb. Jeho konzumenti mohou 
být bez obav, neboť jak voda, tak rybí maso jsou nezávadné.

Jiří Sekera
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ulturní  kalendá ř

9. 11. SOBOTA | 19:00 |
DIVADELNÍ SPOLEK RADOMYŠL – 
DON GIOVANNI
Sokolovna Blatná, divadelní sál
Operu Don Giovanni s podtitulem „Potres-
taný prostopášník“ premiéroval Wolfgang 
Amadeus Mozart v pražském Nosticově, 
dnes Stavovském divadle koncem října 
1787. 
Pro ochotnické nastudování Divadelním 
spolkem Radomyšl zvolil režisér Richard 
Semiginovský český překlad od Jaromíra 
Nohavici.
Vstupenky zakoupíte v IC Blatná do pát-
ku 17:00. Zda budou na místě vstupenky 
k zakoupení jsme nebyli v době uzávěrky 
BL schopni určit. Pro informaci o volných 
vstupenkách volejte na 608 147 848.

11. 11. PONDĚLÍ | 19:00 |
CESTOPOVÍDÁNÍ – VÁCLAV ŠILHA
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Cestopisná přednáška dobrodruha, 
cestovatele a fotografa National Geogra-
phic Václava Šilhy. Téma: Dobytí amazon-
ského ráje – pozoruhodná cesta za kme-
nem Huaoranů.

12. 11. ÚTERÝ | 17:00 |
OŠETŘENÍ TĚLOVÝMI SVÍCEMI, 
SEMINÁŘ
Meditárna Slunečnice, Fügnerova 490
Kontakt: Dagmar Kubešová 774 440 062, 
terapieslunecnice@seznam.cz
Více info  www.masazeslunecnice.cz

16. 11. SOBOTA | 20:00 |
KÚROVEC, SAS, KRIZE STŘEDNÍHO 
VĚKU, ZÁKAZ UVOLNĚNÍ
Hospoda Na Vinici
Koncert kapel

17. 11. NEDĚLE | 18:00 |
SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ
Letní stadion - u Domova pro seniory
Slavnostní ohňostroj k 30. výročí Sameto-
vé revoluce

17. 11. NEDĚLE | 19:00 |
SLAVNOSTNÍ KONCERT 17      11
Sokolovna Blatná, divadení sál
Blatná oslaví 30. výročí Sametové revoluce 
unikátním koncertem. Smetanovi filhar-
monici Praha přednesou 8. symfonii Anto-

nína Dvořáka a společně s kapelou Anča 
Band pak zazní píseň J. Brabce a P. Rady 
– Modlitba pro Martu.
V době uzávěrky kulturního kalendáře byl 
koncert vyprodaný.

18. 11. PONDĚLÍ | 18:00 |
HOST BLATENSKÝCH LISTŮ – 
BLATENSKÉ OF ZNOVU?
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Po 30 letech na stejné adrese – fotografie, 
video, virtuální host – zakladatel OF v Praze.

24. 11. NEDĚLE | 19:00 |
JAZZOVÉ TRIO BLATNÁ
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Koncert jazzového tria pod vedením Jiřího 
Výborného

25. 11. PONDĚLÍ | 19:00 |
JAN BURIAN
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Koncert známého písničkáře, prozaika, 
žurnalisty Jana Buriana  

6. 11. STŘEDA | 19:00 |
TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD
Akční/Sci-Fi | USA 2019 | 134 min. | 
v původním znění s titulky | 130 Kč |

8. 11. PÁTEK | 20:00 |
JOKER
Krimi / Drama / Thriller | USA 2019 | 122 
min. | v původním znění s titulky | 120 Kč |

10. 11. NEDĚLE | 15:00 |
OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARM-
AGEDDON
Animovaný/rodinný/dobrodružný/kome-
die | Velká Británie/USA/Francie 2019 | 86 
min. | v českém znění | 110 Kč |

13. 11. STŘEDA | 19:00 |
ŽENSKÁ NA VRCHOLU
Romantický/komedie | Česko 2019 | 105 
min. | mládeži přístupný | v českém znění 
| 130 Kč |

15. 11. PÁTEK | 20:00 |
BITVA U MIDWAY
Akční/drama/historický | USA/Čína 2019 | 
v původním znění s titulky | 130 Kč |

20. 11. STŘEDA | 19:00 |
AMNESTIE
Drama/thriller | Slovensko/Česko 2019 | 
v českém znění | 120 Kč |

22. 11. PÁTEK | 20:00 |
VLASTNÍCI
Komedie | Česko 2019 | v českém znění | 
130 Kč |

24. 11. NEDĚLE | 15:00 |
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
Animovaný / Muzikál / Fantasy / Dobro-
družný / Komedie / Rodinný | USA 2019 | 
v českém znění | 130 Kč |

PRO DĚTI
Po celý měsíc křížovka pro děti

15. 11. PÁTEK | 14:00 – 16:00 | 
„ POHÁDKOVÉ TVOŘENÍ NEJEN 
Z MECHU A KAPRADÍ“
Tvůrčí dílnička pro děti všech věkových 
kategorií, které si přijdou vytvořit nejen Pa-
řezovou chaloupku pro Vochomůrku a Kře-
mílka, ale i další výrobky z darů podzimní 
přírody

LISTOPAD
„S ČERTY NEJSOU ŠPRÝMY, NAPIŠ 
O NICH RÝMY“ 
Soutěž o nejhezčí básničku či veršík
Napiš rým, básničku nebo veršík o čer-
tech, přidat můžeš i obrázek a odevzdej 
v knihovně do konce listopadu. V prosinci 
proběhne hlasování o nejhezčí dílo a vý-
herce bude odměněn.

PRO DOSPĚLÉ

12. 11. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME A... malujeme obrázky 
s Markétkou

19. 11. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME A... povídáme si 
o všem, co nás zajímá

26. 11. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
ČTEME, PLETEME A... soutěžíme o nej-
lepší pomazánku
 

9. 11. SOBOTA | 9:00 – 11:00 |
MĚSÍC ZDRAVÍ: 
LEKCE ÁJURJÓGY A ESENCIÁLNÍ 
JÓGY
Velká klubovna
Prožitková lekce jógy s Radoslavem Na-
hálkou a Hedvikou Loučkovou. Přijďte vy-
zkoušet magické propojení jógy a olejů, pů-
sobících na cvičící až za hranice podložky. 
Vhodné pro každou věkovou i dovednostní 
kategorii. S sebou jógamatku, pohodlné 
oblečení, deku a dobrou náladu.
Vstupné 50 Kč 

14. 11. ČTVRTEK | 17:00 |
MĚSÍC ZDRAVÍ:
VÁCLAV BUNC – POHYB JAKO LÉK
Kavárna 
Prof. Ing. Václav Bunc CSc. je český vě-
decký pracovník, profesor UK, spisovatel 
a publicista, který se zabývá kinantropo-
logií a fyziologií tělesné zátěže. V letech 
2003 – 2010 byl děkanem Fakulty tělesné 
výchovy a sportu UK, jako autor a spolu-
autor je podepsán pod více než tisícovkou 
odborných článků v domácích i zahranič-
ních vědeckých časopisech a na kontě má 
rovněž vystoupení na stovkách odborných 
konferencí u nás i mimo ČR.
V Blatné v rámci měsíce zdraví pohovoří 

 Akce

 Kino

 Komunitní centrum

 Knihovna
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na téma „Pohyb jako lék“. V této přednášce 
poutavě a jasně shrnuje problémy nedo-
statku pohybu a jeho důsledků na celkové 
zdraví člověka, dotýká se pojmů „definice 
zdraví“, „cena zdraví“, nefarmakologické 
léčebné intervence, obezita, dieta a pohyb, 
úprava hmotnosti, či sportovní trénink. 
Vstupné dobrovolné

14. 11. ČTVRTEK | 18:15 – 20:00 |   
WORKSHOP VÝROBY KERAMIC-
KÝCH VÁNOČNÍCH OZDOB S JITKOU 
KŘIVANCOVOU
Ateliéry
Přijďte si vyrobit originální keramickou oz-
dobu pod vedením citlivé umělecké ruky 
Jitky Křivancové. 

18. 11. PONDĚLÍ | 10:00 |
SENIOR BEZ NEHOD
Velký sál
Přednáška plná edukativních videí a herec-
kých scének, které zajímavou a zábavnou 
formou ilustrují reálné situace s dopravní 
tématikou je zaměřena na zvýšení bezpeč-
nosti seniorů v dopravě. Vstupné zdarma

18. 11. PONDĚLÍ | 18:00 – 20:00 |
MĚSÍC ZDRAVÍ: KURZ ZDRAVÉHO 
VAŘENÍ
Cvičná kuchyňka ZŠ JAK Blatná
Tentokrát na téma „Slané sladkosti, sladké 
slanosti“. 
Kurzy probíhají 1x měsíčně a nenavazují na 
sebe, je tak možné přihlásit se kdykoli. Lek-
torem je Ing. Jan Juráš. 
Hlaste se na kalousova@ckvb.cz
Cena kurzu 100 Kč

21. 11. ČTVRTEK | 13:30 |
PROČ JSEM TU JEŠTĚ POTŘEBNÝ?
Kavárna
Přednáška Ing. Zdeňka Svobody je urče-
na především seniorům. Řeší citlivé, a pro 
mnoho seniorů aktuální téma. Hledání 
cesty k pozitivnímu postoji k sobě samému 
i našemu okolí. 

Vstupné dobrovolné

21. 11. ČTVRTEK | 17:00 |
MĚSÍC ZDRAVÍ: OČKOVÁNÍ
Kavárna 
Martin Gregora, primář dětského oddělení 
ve Strakonicích, autor populárně nauč-
ných knih pro rodiče, bývalý člen Zdravot-
ního výboru Parlamentu České republiky, 
pohovoří na téma očkování.
Vstupné dobrovolné

PRAVIDELNÉ AKCE A PORADNY V KCAŽ  
PŘEHLED TERMÍNŮ | www.ckvb.cz
INFORMACE | 604 723 646

603 395 160
| PILATES CLINIC A ZDRAVOTNÍ 
  CVIČENÍ
| REHABILITAČNÍ CVIČENÍ PRO 
   MLADŠÍ I  STARŠÍ 
| REHABILITAČNÍ A PROTAHOVACÍ 
   CVIČENÍ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ 
   A SENIORY
| NÁPRAVA ŘEČI
| KURZ PŘEDŠKOLÁČEK
| ZUMBA
| ÁJURJÓGA
| JAZYKOVÉ KONVERZACE
| ATELIÉRY
   Suterén 
14. 11. | 18:15 | Workshop výroby vánoč-
ních ozdob s Jitkou Křivancovou
21. 11. | 18:00 | Linoryt s Veronikou 
Teskovou
28. 11. | 14:00 | Malba / Kresba s Lenkou 
Pálkovou
Přihlášky na viznerova@ckvb.cz, 
cena 100 Kč, každý pátý vstup sleva 50%

ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
MUZEUM VŠEMI SMYSLY
EXPOZICE MĚSTSKÉHO MUZEA 
BLATNÁ
Nám. Míru 212
Historie Blatné a Blatenska od příchodu 
prvních lidí až po současnost.

14. 9. – 10. 11. ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
PAVEL BAŇKA: HLEDÁNÍ TICHA
LEONA TELÍNOVÁ: MALÝ LES
Městské muzeum Blatná
Výstava fotografií z krajinných cyklů z let 
1998 – 2018 od uznávaného českého foto-
grafa Pavla Baňky a jeho studentky Leony 
Telínové.

14. 9. – 10. 11.
EVA STANOVSKÁ: PRŮNIKY
Galerie v Íčku, Infocentrum Blatná
Hravé snímky od pravidelné účastnice 
Otevřené scény Blatenského fotofestivalu: 
„Dvě různé fotografie, dvě různé skuteč-
nosti. Souvisí spolu? Nechme prostor fan-
tazii a začněme si vymýšlet.“

29. 9. – 23. 11.
OLDŘICH BYSTŘICKÝ: ARCHITEKTon
Galerie Sedmá kolej, železniční stanice 
Blatná
Rotující obraz na motivy městských archi-
tektonických prostorů. 2D plocha přechází 
ve 3D.
Zdarma, pořádá navíc z.s.

5. 10. – 30. 12. ÚT – PÁ | 9:00 – 17:00 |
PROLÍNÁNÍ
KCAŽ Blatná
Výstava fotografií členů fotoskupiny Spek-
trum Blatná doplněné poezií Jitky Dolejšo-
vé a Františka Tylšara.

1. 10. – 30. 11.
SAMETOVÝ       HAVEL
Osobní vlaky na trase Strakonice – Blatná 
– Březnice
K třicátému výročí Sametové revoluce si 
připomínáme jednu z jejích nejvýznam-
nějších osobností, Václava Havla. Výstava 
prezentuje unikátní fotografie Kamily 
Berndorffové a Václava Kozlíka, kteří za-
chytili návštěvu Václava Havla v Blatné 
v roce 1990. Fotografie doprovází výběr 
z Havlových dramat a esejů, které napsal 
před rokem 1989.

12. 11. – 31. 12. ÚT – PÁ | 9:00 – 17:00 |
MILAN ŘÍSKÝ
KCAŽ, Kavárna
Výstava představuje retrospektivu kon-
certních fotografií posledních pěti let. 
Hudebně ji doplňuje playlist na Spo-
tify, YouTube a Apple Music. K vidění 
budou fotografie kapel jako jsou AC/DC, 
Rammstein, Twenty One Pilots, Marilyn 
Manson, Foo Fighters, Linkin Park, Stone 
Sour, Ghost, Queens of the Stone Age, atd.
Vernisáž výstavy v pátek 8. 11. od 17:00

23. 11. SOBOTA | 17:00 |
IVA CH. RŮŽIČKOVÁ: ZÁMĚRNÉ KÝČE
Galerie Sedmá kolej, železniční stanice 
Blatná
Lov krajin. Nejčastěji na mobil, za jízdy au-
tem, bez respektování základních pouček 
a technických zásad fotografie. Výtvarnice, 
novinářka a aktivistka Iva Růžičková zahájí 
svou blatenskou výstavu.
Zdarma, pořádá navíc z.s.

28. 11. – 2. 2. ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
MILAN JANÁČEK, LUCIE SCHOLLER 
RUSKOVÁ, JOSEF SYNEK: BAREVNÉ 
OPOJENÍ
Městské muzeum Blatná
Výstava obrazů od trojice blatenských ma-
lířů, kteří v nedávné době oslavili význam-
ná životní jubilea, a pro které je barva zá-
sadním výrazovým prostředkem.
Vernisáž výstavy: ve středu 27. 11. od 17:00.

 Výstavy
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Autodoprava Petr Chvátal Blatná
Chlumská 1355 - 388 01 Blatná

+420 603 247 601

www.adchvatal.cz             ad.chvatal@seznam.cz

  Zemní a výkopové práce, traktorbagr + otočný bagr

  Dovoz kameniva, písku, betonu

  Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,

 odvoz suti

  TATRA 815 sklápěč  + hydraulická ruka

Přijmeme 1-2 řidiče MKD řidičský průkaz sk. C + E,

mzdové ohodnocení – 38.000 Kč čistá mzda,

pojištění pracovní neschopnosti, 13. plat, víkendy volné,

stálá práce

Objednejte na telefonu:

774 257 568

S naší TV 
se DVB-T2 
bát nemusíte je set-top box nebo SmartTV 

s aplikací SledovaniTV.

POLYGRAPH INTERNATIONAL, tiskárna, s.r.o.
Sadová 66, Blatná

PŘIJME
- ženy na jednosměnný provoz
- ženy na dvojsměnný provoz

uklízečku – dle domluvy
INFORMACE OSOBNĚ NEBO NA TEL. ČÍSLE: 

383 422 301
- pracovníky na domácí práci

(vhodné pro důchodce, ženy na mateřské)
INFORMACE   OSOBNĚ NEBO NA  TEL. ČÍSLE: 

739 691 440
- nabízíme také možnost výdělku studentkám

(jednoduchá práce s papírem – po domluvě ve všední 
den i v sobotu)

Oblastní charita Strakonice hledá pracovníka na pozici:
 

Pracovník v sociálních službách pro služby pečovatelská služba 
(Pomoc osobám v domácnostech s poskytnutím a podáním stravy, s hygienou, úkli-

dem,  umožnění sociálních kontaktů a zájmových činností, doprava, doprovod atd.)

Požadujeme:
Bezúhonnost, řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič, empatie, komunikační schopnosti, 

zodpovědnost. 

Vzdělání:
Minimálně vyučen, kurz pracovníka v sociálních službách (osvědčení o kurzu je třeba 

doložit do 18 měsíců od nástupu).

Úvazek: 6 hod./den, nerovnoměrná pracovní doba

Nástupní mzda 12 375 Kč + další ohodnocení dle interních předpisů

Nástup možný ihned
Místo výkonu práce Blatná a okolí

Kontaktní kancelář: Zahradnická 171, 388 01 Blatná

Bližší dotazy na tel: 380 830 305, 777 808 985 (M. Mašková)

Nabízené výhody: stravenky, týden dovolené navíc

Životopisy zasílejte e-mailem na adresu: marie.maskova@strakonice.charita.cz. 

Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru. 
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Fotbalové výsledky

Blatenským jezdcům rallye 
se v sezóně 2019 velmi dařilo
Z vítězných trofejí si mohli po roztavení 
klidně vyrobit novou karosérii pro své 
„žihadlo“ a překřtít ho na „zlatého šípa“.

Blatná - Posádky prestižní stáje „ZOFI 
RALLYE TEAM“ Blatná dlouhodobě zdobí 
kredit nadstandardní úspěšnosti a výborná 
sportovní pověst. Také v letošní sezóně 2019 
tři sehrané dvojice vyrazily do světa na seda-
dlech obratných aut, aby se zkušeností sta-
rých „mazáků“ sbíraly vavříny, ale rozhodně 
na nich neusnuly. Prim v této symfonii pískotu 
brzd a hukotu motorů hrála v blatenských 
barvách opět akční dvojka Václav Stejskal 
ml. a Stanislav Viktora ml.

Pěkný výsledek se ve Francii bohužel 
nedostavil

Nešťastný defekt zhatil vyhlídky dua 
Stejskal ml. - Viktora ml. na bednu v úvodním 
závodě sezóny ve Francii „Rallye Lyon“. Bla-
tenská esa pod vlivem mrzuté události trochu 
přehodnotila svůj záměr odsunout stranou 
český mistrák a soustředit se na kompletní 
seriál země Galského kohouta „CLIO R3T 
TROPHY“. „Prostě to dopadlo hůř, než jsme 
doufali,“ konstatuje s odstupem času Václav 
Stejskal, „Výměna pneumatiky nás stála hod-
ně času a v nabité konkurenci nám to vzalo 
takříkajíc „vítr z plachet“. Nicméně jsme 
závod dokončili, pořádně jsme se po zimní 
odmlce rozjeli a hlavně nás smolný zážitek 
nepřipravil o chuť k dalšímu pokračování.“

Blatenská posádka číslo jedna následně ze 
svého programu mohla na delší dobu podobná 
francouzská dobrodružství vypustit.

Jak svatý Petr nevěděl, co chce
Rozmary svatého Petra byl poznamenán 

další automobilový závod - tentokrát na české 
půdě. „Rallye Šumava Klatovy“, která se jela 
v rámci Mistrovství ČR a se kterým blatenská 
posádka počítala i přes původní zaměření 
na francouzský šampionát, počastovalo 
v první etapě doslova psí počasí. S ohledem 
na vydatný déšť se rozhodla dvojice před star-
tem u českého distributora pneumatik koupit 
tzv. „mokré gumy.“ Jenže ouha! „V našem 
rozměru nebyly na skladě a tak se nenabízelo 
nic jiného než suchá varianta,“ říká Václav 
Stejskal, „Nezbylo než odstartovat na tom, 
co jsme měli k dispozici. A vida- nakonec 

jsme šli toho večera spát jako nejrychlejší 
česká posádka s jednou poháněnou nápravou 
a s patnáctou pozicí v absolutním pořadí.“

Druhý den se svatý Petr zastyděl za vče-
rejší eskapádu s deštěm. Klimatické podmínky 
byly OK, suchý povrch přímo sváděl k po-
řádně ostré jízdě. Pro duo Stejskal a Viktora 
to znamenalo snový zážitek. Potvrdili vítěz-
ství mezi tuzemskými dvoukolkami / vozy 
s jednou poháněnou nápravou/ a celkově si 
polepšili ještě o jednu příčku. „Všichni okolo 
nás to hodnotili jako super výsledek a my byli 
nadšením bez sebe,“ vzpomíná na malé rallye 
Nagano s úsměvem Václav Stejskal.

Do pomyslné „zlaté kombinézy“ se ne-
dlouho poté oba borci z města růží dokázali 
obléknout i na dalším závodě Mistrovství ČR 
„Rallye Český Krumlov“. „Všechno šlo jako 
po másle i tentokrát. Jen v druhé etapě jsem 
se dopustil pár jezdeckých chybiček, které 
ovšem neměly vliv na opakování triumfu ze 
Šumavy. Jen v celkovém hodnocení jsme se 
posunuli ze čtrnáctého na patnácté místo,“ 
poznamenává mladý právník, co kroutí vo-
lantem stejně bystře, jako odříkává paragrafy.
(Bez jazykové úpravy).

(Dokončení v příštím čísle).
V. Šavrda

SOBOTA 9. 11. 2019 – Č. KRUMLOV – TJ BLATNÁ ,,A“
SOBOTA 9. 11. 2019 – TJ BLATNÁ – KAPLICE (ženy) – ZAČÁTEK VE 13 HODIN
NEDELE 10. 11. 2019 – TJ BLATNÁ – HRADIŠTĚ ,,B“ (žáci) -  ZAČÁTEK V 10 HODIN
SOBOTA 16. 11. 2019 – TJ BLATNÁ ,,A“ – LOM U TÁBORA – ZAČÁTEK VE 13.30 HODIN

Výsledky posledního kola
Muži „A“ Blatná-Jankov 0:2 (0:1)

Muži „B“ Drahonice-Blatná 3:3 (1:1) Písařík, Míka, Uldrich

Ženy Třeboň-Blatná 9:1 (5:0) Vaněčková

Dorost Čkyně/Š.Hoštice-Blatná 0:4 (0:3) Šimůnek Michal 2x, Říha Pavel, Bláha Vojtěch

Žáci st. Blatná-Vodňany 7:1 (4:1) Fous Petr 3x, Bulka Vojtěch, Outlý Jakub, 
Prokopius, Krátký Pavel

Žáci ml. Blatná-Vodňany 5:1 (5:1) Masák Petr 2x, Brynda Matyáš 2x, Pechr

Minulé kolo
Muži „A“ Čimelice-Blatná 2:0 (0:0)

Muži „B“ Blatná-Balvani 7:1 (4:1) Levý 2x, Říha Jiří 2x, Král 2x, Stulík

Ženy Blatná-Borovany 3:4 (1:4) Vajsová, Honnerová, Vaněčková

Dorost Bělčice/Kasejovice-Blatná 1:6 (1:2) Šimůnek Michal 2x, Uldrich Michael, Říha 
Vítek, Maleček, Bláha

Žáci st. Protivín-Blatná 3:1 (2:1) Fous Petr

Žáci ml. Protivín-Blatná 1:8 (1:7) Pechr 3x, Čížek 2x, Masák Petr, Říha Tomáš, 
Fejtl Matěj
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Evropská motokrosová elita si dala 
dostaveníčko na poli u Hajan
S drsnými jezdci držela statečně krok i tři děvčata.
(dokončení z minulého čísla)

Aktivní kariéru však někdy končí i mladí borci. Cesty osudu jsou 
prostě nevyzpytatelné. Ukončil ji letos i osmadvacetiletý Petr Smitka 
z Pňovan / HAAS RACING TEAM /, který pravidelně vévodil vý-
sledkovým žebříčkům ELITE. Kdyby ve chvíli oznámení motokrosové 
derniéry tohoto šampióna spadl na zem z nebe meteorit velikosti 
kontinentu, nebylo by to nic proti této ústní šlupce. Důvod ? „Trápí 
mně zdravotní problémy. Nechci to specifi kovat. Můj táta provozuje 
zámečnickou dílnu, takže chodím a budu chodit napevno k němu 
do práce. A co moje věrná mašina, které za tolik vděčím ? Samozřej-
mě si ji nechám. Budu se vozit pro relax a potěšení, ne pro vavřínové 
věnce. Ale co si nedám vzít je tenhle podnik Edy Fiňka, kam se budu 
vracet i v budoucnosti. Jako všichni dobří holubi,“ žertuje, i když mu 
možná u srdce není zrovna lehce.

Petr Smitka „upsal duši“ motokrosu už jako čtyřletý, od šesti let 
trénoval a závodil spolu s Martinem Fiňkem, který coby správný syn 
svého otce stejně jako Petr Smitka vydobyl mnoho cenných vítězství 
a stal se za svého mládí živoucím pojmem. „Začalo to pojížďkami 
za vsí na hřišti a loukách. Postupně jsem se zlepšoval, až mně to 
„vycuclo“ na první tři světové mistráky s úspěchy kolem jedenáctého 
místa,“ cukne oponou kolem úvodu osobní kariéry Petr Smitka a dojatě 
si potřásá rukou s kamarádem Martinem Fiňkem, který na rodinném 
podniku skončil tentokrát čtvrtý. Petr Smitka vyhrál, ale možná tohle 
vítězství tentokrát dost bolelo. Loučení vždycky bolí.

Do pole nad hajanským kravínem se zařezávaly i gumy družebního 
motokrosového týmu z Aše „HULHO MOTOKROS TEAM“. Jeho 
přední jezdec a možno s trochou nadsázky říci i „mediální hvězda“ 
Ladislav Červenka / 27 let / stejně jako Petr Smitka rodinu Fiňkových 
velmi uznává a pojí ho s ní přátelské pouto: „ Vždyť Martin za naši 
stáj svého času závodil! A i se zbytkem jeho rodiny jsem si vždycky 
výborně rozuměl! Jako vždycky nezklamali ani dnes, kdy mají per-
fektně připravenou trať. I povrch je super. Jako obyčejně je tady těžká 
konkurence, prostě už potřinácté mimořádná pochvala pořadatelům,“ 
nešetří uznáním borec, který dokázal už coby devítiletý vyhrát krajský 
přebor Západních Čech při své premiérové sezóně. Pro sezónu 2020 
chce znovu nastoupit do Mistrovství ČR a prokládat ho zahraničními 
i krajskými starty.

Že má hodně do sebe lidové přísloví „Co se v mládí naučíš, ve stáru 
jako když najdeš“ dokázal letos v Hajanech německý motokrosař / 82 
let /, který to zdatně „osolil“ jako za časů „ her a malin nezralých“. Úctu 
a obdiv si určitě zaslouží také ruský reprezentant, který sem vážil cestu 
dlouhou neuvěřitelných 2200 kilometrů a stal se tak nejvzdálenějším 
účastníkem závodu. Ale utrhnout česká jablíčka se sem vypravili i další 
zahraniční pašáci, ať už byli z Litvy, Estonska, Belgie, Holandska, 
Německa, Slovenska….. A skutečně se jim dařilo!

Potěšující byla přítomnost řady vynikajících mladých motokrosařů 
z dalších obcí Blatenska. Významné zastoupení tu měli jezdci z Uzeni-
ček, na startovní čáru se ale vešly i Bělčice, Drahenický Málkov, Bez-

dědovice,Hornosín, Mečíchov…..Velice dobře čitelný tuplovaný zlatý 
autogram vetkl do kroniky tohoto závodu David Krejčí z Mačkova, 
který nenašel přemožitele hned ve dvou soutěžních kategoriích. David 
patří dlouhodobě mezi nejtalentovanější krotitele motorových mustan-
gů / nejen / na Blatensku a jistě ho čeká slibná sportovní budoucnost.

Za týden tvrdých a náročných příprav prestižního závodu v Haja-
nech, skvělou organizaci a hladký průběh závodu patří srdečné podě-
kování celé rodině Fiňků z Blatné a jejich kamarádům. Nutno zmínit 
i výjimečné nasazení DJ Karla Zbírala, který to tam bravurně odmo-
deroval a jehož hlas je tak často slyšet na mnoha významných akcích.

Hlavními sponzory závodu byli: MG SPORT Churavý, MTZ Moto-
technika Strakonice, město Blatná a společnost LEIFHEIT. Velké díky 
náleží všem ostatním sponzorům, zúčastněným závodníkům a divákům, 
bez nichž by to nebylo ono ani náhodou.

Doslov: A kde to všechno skončilo ? Přece nejen motorky chtějí pít! 
Tentokrát se vynikající párty s občerstvením a se vším, co k tomu patří, 
konala v hostinci obce Chlum. A prý i tam se vytvářely rekordy…..

(Bez jazykové úpravy).                                        Vladimír Šavrda

Od října 2019 máme v TJ Sokol Blatná 
nový oddíl

JOGA
pro zdravá záda

Oddíl vede zkušená trenérka 
Vlasta Šabatková

každou středu od 18.30 – 20.00

Potápěčům začíná zimní sezona
I v letošním roce se členové Klubu potápěčů Blatná aktivně zú-

častňovali různých akcí spojených s potápěním ať již nádechovým 
tak i přístrojovým. Kromě bazénového tréninku od ledna do května 
se někteří vydali za teplem a čistou vodou na Filipínské ostrovy, kde 
se potápěli na krásné lokalitě Apo reef plné žraloků, tuňáků, barakud 
a jiných podvodních živočichů. 

V průběhu léta převládli české lokality jako jsou zatopené lomy, 
přehrady, ale nechyběla ani několikadenní výprava do Polska, kde 
v okolí města Krakow je taktéž možné najít zajímavé potápěčské 
lokality.

Na konci září uzavíral venkovní 
potápěčskou sezonu tradičně závě-
rečný závod ve spearfi shingu Pohár 
Trhové Kamenice, kde bylo zároveň 
vyhlášeno Mistrovství České repub-
liky za rok 2019.

Lom v Trhové Kamenici nabídl 
náročné podmínky, především díky 
horší viditelnosti pohybující se od 1 
do 1,5 metru. Teplota vody i vzduchu 
vše kompenzovala a závody si blaten-
ští potápěči užili.

Pohár Trhové Kamenice vyhrál 
v jednotlivcích Jiří Fleischmann 
z Hradce Králové, druhý skončil 

Martin Vařeka z Pardubic a třetí Tomáš Pátek taktéž z Hradce Králové. 
Z blatenských závodníků se na 4. místě umístil Karel Říha ml., na 8. 
místě Pavel Troníček a na 11. místě Petr Pechr.

V závodě družstev vyhrál Hradec Králové před Pardubicemi a třetí 
Blatnou I. (složení Karel Říha st., Karel Říha ml., Michal Stružka).

V celkovém součtu Mistrovství republiky v jednotlivcích uspěl 
taktéž Jiří Fleischmann před druhým Martinem Vařekou a třetím bla-
tenským Karlem Říhou ml. Dále obsadil Pavel Troníček z Blatné III. 
8.místo, Karel Říha st. z Blatné I. 10. místo a Ondřej Sedláček, Josef 
Kostka, Petr Pechr, Martin Dolejš 13.-16. místo.

V Mistrovství republiky družstev vyhrál Hradec Králové, druhá 
skončila Blatná I. a třetí Pardubice. Na krásném pátém místě se umístilo 
družstvo Blatná III., za kterou premiérově závodil i teprve 17ti letý 
Dominik Troníček!

Pro většinu potápěčů skončila tímto venkovní sezona (výjimky 
v suchých neoprenech potvrzují pravidlo) a začíná bazénová příprava 
na rok 2020. V rámci bazénových tréninků ve Strakonickém bazénu 
je možná i prezentace pro veřejnost s možností vyzkoušení potápěč-
ského sportu.

Závěrem bychom rádi poděkovali za spolupráci Městu Blatná, 
společnosti Leifheit a Svazu potápěčů České republiky.                EK



Ročník 30 (40) Blatná 8. listopadu 2019 Číslo 19 / strana 15

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

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 7.30 - 16.30
 So 8.00 - 11.00

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

nzerce

ELEKTROMONTÁZE

Petr Hrubý 

REALITY BLATNÁ – RNDr. PETR KERNDL,
B. Němcové 29, Blatná (u ubytovny TESLY Blatná)

28 let praxe na realitním trhu!
Tel.: 604 518 400, 383 42 35 22

Všechny nabídky na: www.realityblatna.cz .
HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, chalupy, 

chaty, byty, pozemky, lesy … Blatensko i kdekoliv jinde.
Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!

Zajistíme Vám bezstarostný prodej. 
Prezentace na nejvýznamnějších 

realitních serverech a právní servis ZDARMA! 
Smlouvy o převodu nemovitostí - darovací, kupní, směnné... 

Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte služeb nejdéle 
působící realitní kanceláře v regionu. 

Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte! 

BLATENSKÁ RYBA, spol. s r.o., 

Na Příkopech 747, 388 01 Blatná

Přijmeme do  pracovního po-

měru

Muže/ženu  na pozici dělník  
na Kachní farmě Blatná.

Požadavky - pracovitost, těles-

ná a zdravotní způsobilost

Nabízíme - jednosměnný pro-

voz, odměna dle výkonu, fi remní 

benefi ty

Bližší informace podá p. Nusl – 

vedoucí stř. Kachní farma 

tel. 777 632 177, 383 422 948
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výroba prošívaných přikrývek

a polštářů, čištění peří
Otevřeno:
Po - ZAVŘENO Út - 8.00-14.00
St  -   8.00-14.00 Čt - 8.00-14.00
Pá - 14.00-18.00 So (lichý týden  
    pouze po dohodě)

Hajany 80  Tel.: 732 236 153 www.spanekvperi.cz

Nad Vdovečkem 1123
388 01 Blatná
Tel.: 383 422 044
E-mail: info@blatenskatiskarna.cz
www.blatenskatiskarna.cz

●   LETÁKY, PLAKÁTY
●   NAVŠTÍVENKY, POZVÁNKY
●   PROSPEKTY, ČASOPISY
●   KNIHY, BROŽURY
●   KALENDÁŘE
●   DIPLOMOVÉ PRÁCE
●   GRAFICKÉ SLUŽBY

VÝHODNÉ CENY

Př í jem zakázek: pondě l í  - pátek od 6.00 - 14.00 hod.

VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE
rozšířený sortiment v 1.patře

Dovoz zboží až domů
Zapojení a instalace
Odvoz starého 
zboží

PIVOVARSKÁ 200, BLATNÁ,
PO – PÁ 8:00 – 17:00 HOD., SO 8:00 – 12:00 HOD.

Expert.cz – Blatná

NAJDETE 
NÁS NA FB

Jankovský



603 514 938

www.spejchar-breznice.cz

Dovolujeme si Vám oznámit znovuotevření 
stylové restaurace

Nově bude otevřeno každý den od 11:00 do 23:00  
a rádi bychom Vám nabídli domácí prostředí s příjemnou 

atmosférou a výborným jídlem.

Restaurace se nachází kousek nad zámkem v Březnici.

SPEJCHAR

Otevření proběhne v květnu, pro bližší info sledujte 
naše internetové stránky.
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