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Odhalení pamětní desky panu Doc. MUDr. Dimitriji Slonimovi
ve strakonické nemocnici
V úterý čtvrtého prosince 2018 při příležitosti deseti let trvání
od vybudování laboratorního komplexu ve strakonické nemocnici
proběhlo několik odborných akcí.
Po poledni se uskutečnilo slavnostní shromáždění při příležitosti
odhalení pamětní desky panu Doc. MUDr. Dimitriji Slonimovi v budově Centrálních laboratoří. Tento významný český virolog a imunolog
vybudoval Ústav sér a očkovacích látek v Praze a byl třicet let jeho
přednostou. Se svým týmem se věnoval výzkumu a výrobě virových
vakcín proti variole, vzteklině, spalničkám a příušnicím a jako odborník
byl uznáván i v mezinárodním kontextu. Začátky jeho laboratorní práce
jsou spojeny se strakonickou nemocnicí. Nastoupil zde po maturitě

v době zavření vysokých škol za nacistické okupace 1. 8. 1944 jako
laborant a pracoval rok v laboratoři strakonické nemocnice pod vedením MUDr. Cvrčka a Prof. MUDr. Hloucala. Slavnostní setkání bylo
zahájeno hudebním vystoupením PhDr. Miroslava Žitného a jeho manželky Petry. Primářka Centrálních laboratoří Eva Šimečková uvítala
vzácné hosty - rodinu pana docenta Slonima. Jeho manželce, která byla
celoživotní věrnou oporou pana docenta, popřála k právě završenému
životnímu jubileu. Poté pronesl osobní vzpomínku na Doc. MUDr. Slonima ředitel Nemocnice Strakonice MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA. Pak
už vzácný host pan Prof. RNDr. Libor Grubhoﬀer, CSc., Hon.D.Sc.,
ředitel biologického centra Akademie věd, pronesl hlavní proslov a byla to opravdu vřelá slova plná úcty a obdivu k svému prvnímu
nadřízenému- Doc. MUDr. Slonimovi, u kterého začínal odbornou
dráhu. Poté mu pan profesor odhalil pamětní desku a prohlédl si laboratoře.
Dr. Eva Šimečková

Vstupujeme do 30. jubilejního ročníku
Vstupujeme spolu do 30. ročníku Blatenských listů. V tomto
jubilejním roce Vám přineseme dvakrát tolik barevných stran v tištěné verzi. V elektronické podobě na stránce http://sweb.cz/blat.
listy.ch/ jsou i nadále všechny stránky Blatenských listů barevné.
Blatenské listy začalo bezprostředně po uvolnění koncem roku 1989
připravovat blatenské Občansé fórum. První číslo vyšlo už 13. ledna
1990.
Dnes vydává Blatenské listy spolek (dříve občanské sdružení)
stejného jména, nejedná se tedy o „radniční“ noviny, ale s městem
samozřejmě rádi spolupracujeme. Listy se tisknou v nákladu více než
3 tisice výtisků v Blatenské tiskárně, roznášejí je studenti do všech

domácností v Blatné, pro dopravu do blatenských osad využíváme
„posly“ a jednotlivé výtisky jsou ke koupi v prodejně knih Kanzelsberger na tř. J.P.Koubka a také v Infocentru naproti.
Náklady na tisk a distribuci pokrýváme hlavně z placené inzerce
převážně místních podnikatelů – bez jejich podpory by Listy zanikly.
Další příjmy tvoří ﬁnanční příspěvek Města Blatná a příspěvky občanů,
kteří uhradí dobrovolné předplatné, a dále také prodej Listů.
Rádi poskytujeme prostor sportovcům, spolkům a občanům pro
zprávy o jejich aktivitách v Blatné a okolí. Pozvánky na nekomerční
kulturní akce zveřejňujeme bezplatně, slevy poskytujeme na propagaci kurzů a dalších podnikatelských akcí, které jsou v souladu
s cíli našeho spolku – podporou kulturního a ekonomického rozvoje
Blatenska.
(pokr. na str. 2)
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

Číslo 1 / strana 2

Blatná 18. ledna 2019

Ročník 30 (40)

Naše nabídka je stejně jako v loňském
roce složena z české umělecké tvorby, a to
jednak blatenských tvůrců, ale také tvůrců
z celé naší vlasti.
Stále ještě nabízíme i drobné suvenýry
pro turisty.

ktuality
Vstupujeme do 30. jubilejního ročníku
(pokr. ze str. 1)
Prosíme o Vaši podporu Blatenských listů.
Zaplacení dobrovolného předplatného pro nás
znamená nejen ﬁnanční přínos, ale je i dokladem Vašeho ocenění významu Blatenských
listů. Dobrovolné předplatné můžete uhradit
oproti potvrzení v knihkupectví Kanzelsberger na třídě J.P. Koubka nebo převodem na náš
účet 4196610297/0100- cena předplatného zůstává 150,-Kč/rok. Cena jednotlivého výtisku
je 8,-Kč a cena placené inzerce 11,-Kč/1cm2,
se slevou 10% při opakování a slevou 20% při
celoroční inzerci.

NA NOVÝ ROK, DO ZIMY SKOK
Koncem loňského roku a počátkem nového, jsme se konečně dočkali kouzelného
bílého nadělení. Jak se ten nový rok rozběhl,
máme už ale větší část nejmrazivějšího zimního měsíce za sebou. I den se již maličko
prodloužil, čeká nás jistě šťastný rok...
Dny opravdu běží a my si nemůžeme znovu nevzpomenout na naše počátky v Blatné,
kdy jsme poprvé otevřeli náš obchod s českým
lidovým a uměleckým řemeslem na nádvoří
zámku. Bylo to ještě v minulém století (teď
se loudí úsměv na tvář), v roce 1999. Zdá se
to až neuvěřitelné, to byla ale pouť! Ze zámku
do informačního centra, odtud na náměstí U svaté Kateřiny, dále do muzejního dvora,
do stánků proti Penny a do průjezdu na J. P
Koubka. Taky na zámek do Lnář i na akce
do obcí.
Začínáme tedy nové dvacetiletí...

Vaše články a inzeráty posílejte, prosím,
mailem na adresu blat.listy.ch@seznam.cz,
Tuto adresu najdete v každém čísle Listů
v tiráži na poslední straně.
Děkujeme za podporu všem inzerentům,
předplatitelům a Městu Blatná a za spolupráci
všem, kteří posílají své články a samozřejmě
i našim kolportérům.
Za všechny členy redakce Blatenských
listů přeji úvodem nového ročníku našim
čtenářům hodně zdraví a spokojenosti.
Zdeněk Malina

LIDOVÉ UMĚLECKÉ ŘEMESLO NA TŘ.
J. P. KOUBKA 3 V LETOŠNÍM ROCE
Stejně jako v posledních letech nás najdete
v průjezdu na tř. J. P. Koubka, a to kromě
letních měsíců vždy v sobotu od 9.00 hodin
do 13.00. Změna bývá v týdnu před Velikonocemi a později před Vánocemi. Kromě
tohoto obchodu provozujeme již řadu let
internetový obchod www.lidove-remeslo.cz,
kde na nás najdete všechny kontakty, emaily
i telefonní číslo (736765747). Takže se s námi
můžete spojit denně, pokud budete mít jakékoliv přání. Zboží vám doručíme až k vám
domů. Na našich webových stránkách najdete
i všechny novinky, jak ve zboží, tak informace
a také příspěvky do Blatenských listů.

Náš tip na leden: dřevěné stoličky - dojačky

SVATÁ ANEŽKA JE-LI LASKAVÁ, VYPUSTÍ SKŘIVANA Z RUKÁVA (21. 1.)
O SVATÉ ANEŽCE, OD KAMEN SE NECHCE
NA ZASNOUBENÍ PANNY MARIE, ZIMA
NEJVĚTŠÍ JE (23. 1.)
SVÍTÍ-LI NA VIRGILIA SLUNCE, JARO
ČEKÁ NEDALEKO (31. 1.)
Všem čtenářům přejeme krásný nový rok
plný úspěchů, radostí, optimismu a dobré pohody. A naše přání ? Snažme se všichni nosit
v mysli naši krásnou českou zem, „nadržujme“ tak trochu českým tvůrcům, výrobcům
i umělcům a sledujme dění kolem nás.
Eva Fučíková, lidové řemeslo

Připomeňme si čin
Jana Palacha 16. ledna
právě před 50 lety
Pozvánka na odhalení pamětní desky
Jana Palacha v atriu VŠE v Praze.
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Z právy

z radnice

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás, blatenské občany, krátce seznámila s akcemi, které naše město plánuje v roce 2019 uskutečnit.
Základ všeho jsou samozřejmě ﬁnanční možnosti. Přehled o příjmech a výdajích města stanovuje rozpočet města, který byl pro rok
2019 schválen zastupitelstvem města jako schodkový. Laicky řečeno,
utratíme více, než máme plánované příjmy. Zastupitelé města k tomuto
kroku přistoupili z důvodu zvýšených investic, o kterých se dále zmíním. Nemusíte mít obavu, že se město zadluží. Blatná si dlouhodobě
vytváří ﬁnanční rezervu.
Příjmy rozpočtu činí 175 mil. Kč a výdaje ve výši 225 mil. Kč.
Schodek rozpočtu je tedy 50 mil. Kč a bude kryt, jak už jsem zmínila,
ﬁnanční rezervou z minulých let.
Nyní blíže k plánovaným investicím. Tou nejnákladnější je rekonstrukce Ubytovny Blatná (ul. B. Němcové čp. 30), kterou město
koupilo od společnosti Tesla Blatná, a.s. Od měsíce července 2018
byla ubytovna uzavřena, v omezeném provozu byly zachovány služby
v přízemí a v 1. patře. Během druhého pololetí roku 2018 již začaly
práce uvnitř objektu. Rozpočtované náklady na rekonstrukci, která
bude probíhat během celého roku 2019, činí cca 27 mil. Kč a obnáší
jednak úpravy vnitřních prostor, stavební úpravy bytů, ale i zateplení fasády a výměnu oken. V pěti horních patrech vznikne 30 bytů
(na každém patře 6 bytů), o které bude navýšen bytový fond města.
První patro bude vyčleněno službám (např. lůžka ke krátkodobému
ubytování pro návštěvníky města či pro občany v krizové situaci).
V přízemí budou zachovány současné služby např. služebna Městské
policie Blatná, dojde k přestěhování Správy bytů, část prostor bude
připravena na ordinaci praktického lékaře či stomatologa a část jako
zázemí pro autobusové nádraží včetně toalet.
V roce 2019 je potřeba dle nových legislativních opatření provést
výměnu stávajících plynových kotlů na kotelně v Čechově ul. Na pořízení nových kotlů je v rozpočtu navržena částka 7,55 mil. Kč.
Částka 13 mil. Kč je plánována na vybudování 4. etapy skládky
tuhého komunálního odpadu v Němčicích. Rozhodnutí minulých
vedení města o vybudování a rozšiřování vlastní skládky bylo velmi
prozíravé a dlouhodobě umožňuje nezvyšovat místní poplatek za svoz
domovního odpadu. Do budoucna nás ale čekají v odpadovém hospodářství zásadní změny. Vy z Vás, kteří sledujete tisk a zajímáte se o tuto
problematiku, jistě víte, že se připravuje změna zákona o odpadech.
Hovoří se o navyšování částky za skládkování. V průběhu roku 2018
se zásadně změnil trh s tříděným odpadem, a to především s plasty.
Velmi si vážím Vašeho přístupu k třídění odpadů. Chtěla bych poděkovat pedagogům, kteří vštěpují základní návyky dětem v mateřských
a základních školách a též Technickým službám města Blatné s.r.o.,
kteří zajišťují svoz odpadu a provoz sběrného dvora. Společný cíl
nás všech je mít nejen čisté město, ale zároveň přispívat k ochraně
životního prostředí. Připravujeme výstavbu nového sběrného dvora
Ve Škalí, kde je již úspěšně provozována kompostárna. První práce
budou zahájeny v prvním pololetí r. 2019. Těší mě rozšiřující se počet
občanů, kteří se zapojili do motivačního programu Třídíme. I tento
fakt svědčí o Vašem zodpovědném přístupu.
V tomto roce je plánována stavba okružní křižovatky u Myslivny,
kterou investor akce Ředitelství silnic a dálnic ČR má ve svém harmonogramu na 1. pol. roku 2019. Na této akci se budeme ﬁnančně
podílet, a to ve výši cca 9,5 mil. Kč. Dodržení časového plánu nyní
závisí na vyřízení administrativy a výběrovém řízení na zhotovitele.
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V rozpočtu jsou jako každý rok připraveny ﬁnanční prostředky
na vybudování a opravy komunikací (ul. Lipová, ul. Smetanova)
a chodníků (tř. T. G. Masaryka, ul. Topičská, ul. Pivovarská, ul. Jiráskova, ul. Tyršova), na opravy a údržbu vodovodního řádu a na projektové dokumentace.
Uplynulá turistická sezona byla pro město opravdu zkouškou.
Operativně se upravoval svoz odpadu v centru města. Jsme si vědomi,
že i na tento rok se musíme na příliv turistů připravit, pokud chceme
mít naše město krásné a čisté. Tento úkol mají především zaměstnanci
Technických služeb města Blatné s.r.o., kteří pro město zajištují čištění
a zimní údržbu, péči o zeleň, veřejné osvětlení, svoz odpadů, provoz
sběrného dvora, provoz kompostárny, provoz rekreačního areálu
a další činnosti. Na výše uvedené činnosti je v rozpočtu plánovaná
částka 19, 275 mil. Kč.
Příspěvkové organizaci Domov pro seniory bude poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši 2,828 mil. Kč. Zařízení je převážně ﬁnancováno ze státních dotací a z úhrad uživatelů sociálních služeb, které
zařízení poskytuje (pobytová služba a pečovatelská služba).
Finance určené na provoz školských zařízení, jejichž zřizovatelem
je město Blatná (MŠ Šilhova, MŠ Vrchlického, ZŠ J. A. Komenského,
ZŠ T. G. Masaryka) činí 10,282 mil. Kč.
Centrum kultury a vzdělávání Blatná má v rozpočtu města plánován neinvestiční příspěvek ve výši 14,134 mil. Kč, který pokrývá
všechny činnosti organizace (knihovna, muzeum, informační centrum,
komunitní centrum).
Město Blatná každoročně přispívá formou individuální dotace
spolkům a organizacím v oblasti kultury, sportu, životního prostředí,
sociálních služeb a školství, kterým bude pro tento rok uvolněna částka
1,312 mil. Kč.
Určitě jsem Vám neposkytla podrobný přehled plánovaných akcí
a výdajů, ale v průběhu roku Vás budu pravidelně informovat.
Bc. Kateřina Malečková
starostka města Blatná

Dotace získané městem
Blatná v roce 2018
Rok 2018 byl na poli dotačním opravdu úspěšný. Do konce roku
se podařilo dokončit jedenáct dotovaných akcí. Čtyři projekty pak
ještě čekají na svoji realizaci. Konkrétně se jedná o nákup nového
elektromobilu, kdy město získalo příslib dotace na 250.000 Kč. Dalšími
projekty, které již mají přislíbenou dotaci a jsou před vlastní realizací,
jsou „NS Blatná“ tj. naučná stezka na Vinici a „Revitalizace zeleně
v Blatné“. U projektu „Muzeum a knihovna Blatná – výměna zdroje
vytápění“ ještě čekáme na vyhodnocení žádosti o dotaci.
Na dokončený projekt „Lesní cesta Lhotka“, jsme ze Státního
zemědělského intervenčního fondu prostřednictvím Programu rozvoje venkova získali dotaci ve výši 1.125.803 Kč z celkových nákladů
1.444.937 Kč.
Na realizaci „Víceúčelového
sportovního hřiště Nad Lomnicí“
přispělo Ministerstvo vnitra ČR
z programu Podpora prevence
kriminality na místní úrovni
2018 částkou ve výši 300.000 Kč
z celkových nákladů 818.497 Kč.
Hřiště, které je přístupné všem
zcela zdarma, se nachází na okraji sídliště Nad Lomnicí v blízkosti kotelny.
(pokrač. na str. 6)
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Vítání občánků 4. a 6. prosince 2018 na Zámku Blatná

Foto: Martina Ředinová
V obřadní síni blatenského zámku se ve dnech 4. a 6. prosince 2018 uskutečnily tradiční slavnosti vítání občánků města. Paní učitelky
Strnadová a Vrátná připravily s dětmi z Mateřské školky Vrchlického, Blatná, pásmo recitací. Paní starostka Bc. Kateřina Malečková a pan
zastupitel Luboš Srb přivítali do života 17 občánků Blatné:
Alice Mašková
Tereza Havlenová
Vincent Viták
Václav Kratochvíl
Štefan Nechyba
Martin Tesař
Magda Havelková
Tobiáš Fiala
Milan Vohryzka

nar. 09.06.2018
nar. 02.07.2018
nar. 07.07.2018
nar. 13.07.2018
nar. 20.07.2018
nar. 27.07.2018
nar. 31.07.2018
nar. 01.08.2018
nar. 07.08.2018

Jakub Návrat
Matyáš Eichner
Albert Dědina
Kristýna Citterbartová
Martin Voneš
Kristýna Hajníková
Petr Holman
Tobiáš Ounický

nar. 29.08.2018
nar. 02.09.2018
nar. 05.09.2018
nar. 09.10.2018
nar. 16.10.2018
nar. 29.10.2018
nar. 30.10.2018
nar. 31.10.2018

Jménem města Blatná přejeme do života hodně zdraví, štěstí a lásky také občánkovi Marku Peroutkovi, nar. 27.09.2018, který se vítání
občánků nezúčastnil.
Maminkám dětí, které splnily podmínky stanovené Radou města Blatná, byly předány poukázky pro výplatu příspěvku v hodnotě 4.000 Kč.
Ing. Hana Valachová
odbor správní a živnostenský úřad
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Zprávy

TS Blatná

Technické služby města Blatné s.r.o. vyhlašují výběrové řízení
na pozici

Zahradník – zahradnice
Náplň práce:
- Údržba veřejné zeleně v rámci svěřené lokality
- Zajištění běžných zahradnických prací (sečení, hrabání listí,
vertikutace)
- Výsadba záhonů a péče o květiny, okrasné keře, dřeviny a další
rostliny
- Příprava půdy pro pěstování květin a okrasných dřevin
- Další zahradnické práce (závlaha zeleně, pletí záhonů apod.)
Požadujeme:
- Výuční list v oboru ZAHRADNÍK,
- Znalost zahradnických prací, péče o rostliny a údržby zeleně
- Ochota pracovat pod širým nebem
- Manuální zručnost, flexibilitu, samostatnost,
- Aktivní přístup k práci, bezúhonnost
- Řidičský průkaz sk. B
- Vyšší odborné vzdělání nebo odborné certifikace výhodou
Nabízíme:
- Zázemí stabilní české firmy
- Možnost seberealizace a odborného růstu
- Odpovídající platové ohodnocení
- Zaměstnanecké benefity
- Nástup možný od 1.3.2019
- Pracovní smlouva na dobu neurčitou
Přihlášku včetně životopisu a motivačního dopisu doručte
do 21.1.2019 do kanceláře Technických služeb města Blatné s.r.o.
na adrese T. G. Masaryka 322, Blatná
(obálku označte heslem „Výběrové řízení – ZAHRADNÍK“), nebo ho
zašlete emailem na adresu kontakt@tsblatna.cz.
Osobní pohovory s vybranými účastníky proběhnou do poloviny
února 2019.
V případě dalších dotazů se můžete obrátit na vedoucího údržby
veřejné zeleně TSM p. Jindřicha Bláhu – telefon 778 065 500.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v libovolné
fázi bez udání důvodů.

Nové střepiště
Vybudovali jsme nové střepiště, tj. místo, kam se sváží sklo ze
sběrného dvora a z kontejnerů na sklo (zvonů). Střepiště je umístěno
v areálu u ulice Ve Škalí, výhodou nového místa je lepší přístup pro
svozová vozidla a pro vozidlo, které cca 1x měsíčně sklo odváží.
Občanům nabízíme
možnost dovozu skla přímo na střepiště, při velkém
množství skla by se jednalo o pohodlnější variantu,
než využití sběrného dvora. Využití této nabídky je
možné pouze po předchozí
dohodě v sídle TS (T. G.
Masaryka 322, Blatná).
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Zahájení prodeje známek
na popelnice (podnikatelé a firmy)
Technické služby města Blatné, s. r. o. zahájí prodej známek
ﬁrmám a podnikatelům 21. 1. 2019.
Známky z roku 2018 platí pouze do 31. 1. 2019, po tomto datu
budou vyváženy pouze nádoby s novou známkou.
Prodej známek probíhá v sídle Technických služeb (T. G. Masaryka 322) každý pracovní den od 6:00 do 14:30 (ve středu do 16:00).
Po 10 letech dochází k navýšení ceny svozu odpadu, z důvodu
navýšení cen vstupů, především náklady na servis svozových vozidel, pohonné hmoty, mzdové náklady atd.
Svoz nádob se žlutou známkou (1x za dva týdny) bude prováděn
vždy v lichý týden.
Upozorňujeme ﬁrmy a podnikatele na namátkové kontroly způsobu likvidace odpadů ve spolupráci s odborem životního prostředí
Městského úřadu.
I v letošním roce si občané u Technických služeb známky
na popelnice nekupují. Poplatek za svoz odpadů platí na Městskému úřadu.

Zemřelí – prosinec
Šimsová Zdeňka nar. 1928, Střížovice, úmrtí 2. 12. 2018
Štoková Eva nar. 1979, Mužetice, úmrtí 6. 12. 2018
MUDr. Bartoš Václav nar. 1941, Blatná, úmrtí 10. 12. 2018
Štěrba Josef nar. 1943, Vrbno, úmrtí 13. 12. 2018
Vonášek Jaroslav nar. 1939, Blatná, úmrtí 13. 12. 2018
Chovancová Michaela nar. 1991, Spálené Poříčí, úmrtí 14. 12. 2018
Janota Jaroslav nar. 1951, Uzenice, úmrtí 14. 12. 2018
Komanová Milada nar. 1941, Paštiky, úmrtí 16. 12. 2018
Fišerová Marta nar 1942, Sedlice, úmrtí 18. 12. 2018
Staňková Ilona nar. 1952, Bělčice, úmrtí 22. 12. 2018
Převrátil Bohumil nar. 1950, Blatná, úmrtí 23. 12. 2018
Vonášek Karel nar. 1943, Chlum, úmrtí 26. 12. 2018
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Dotace získané městem
Blatná v roce 2018 (pokr. ze str. 3)
Na koupi nové cisternové automobilové stříkačky v ceně
6.590.870 Kč přispělo Ministerstvo vnitra ČR z programu Dotace pro
jednotky SDH pro rok 2018 částkou 2.500.000 Kč. Jihočeský kraj
na stejnou akci poskytl z programu Investiční dotace pro jednotky
SDH obcí Jč kraje 1.500.000 Kč.
Od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR jsme získali
z programu Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol
zřizovaných územně samosprávnými celky 4.550.000 Kč na rozšíření
kapacity v Mateřské škole Blatná, Vrchlického – část Husovy sady.
Celkové náklady byly ve výši 6.883.412 Kč.
Od Jihočeského kraje se nám v roce 2018 podařilo úspěšně získat
všech sedm dotací, o které jsme požádali.
Z programu Úcta k předkům jsme obdrželi 55.000 Kč na opravu
kamenné obvodové zdi na hřbitově v Blatné. Konečné náklady na opravu byly ve výši 61.761 Kč.
Z programu Podpora sportu, Opatření č. 1 Rekonstrukce a opravy
sportovišť se nám podařilo na opravu povrchu atletického oválu zajistit
dotaci 200.000 Kč z celkových nákladů 360.254 Kč.
Z programu Podpora služeb nedeﬁnovaných v zákoně č. 108/2006
Sb., o sociálních službách jsme obdrželi na akci Aktivní život v Blatné
90.000 Kč z celkových nákladů 123.714 Kč.
Z programu Kulturní dědictví, Obnova drobné sakrální architektury
jsme dostali na obnovu Návesní kaple v osadě Řečice dotaci 35.000 Kč
z celkových nákladů 79.580 Kč.
Z programu Kulturní dědictví, Nemovité kulturní památky jsme
získali 90.000 Kč na Restaurování kamenné sochy sv. Floriána z celkové výše nákladů 160.310 Kč.
Z programu Kulturní dědictví, Nemovité kulturní památky jsme
obdrželi 200.000 Kč z celkových nákladů 559.471 Kč na opravu oken
v Městském muzeu Blatná.
Na mezinárodní tábor, který se letos konal na Blatensku, se nám podařilo získat dvě dotace. Od Jihočeského kraje se jednalo o 20.000 Kč
a od Česko-německého fondu budoucnosti 68.000 Kč z celkových
nákladů 153.709 Kč. Vlastní podíl dotací byl hrazen z rozpočtu města
a z příspěvků účastníků tábora.
Přehled o všech dotacích je zveřejněn také na webových stánkách
města https://www.mesto-blatna.cz/mestsky-urad/podane-zadosti-o-dotace/
Jiřina Mašková, Bohumila Hoštičková
Odbor majetku, investic a rozvoje

Změna územního plánu
Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování oznamuje, že v nejbližší době dojde k zahájení prací na pořízení změny
Územního plánu Blatná. Z tohoto důvodu je umožněno občanům
a podnikatelům podávat podněty (mimo režim stavebního zákona)
na změnu stávajícího územního plánu. Podněty je možné uplatňovat
pouze písemně a to nejpozději do 31. 1. 2019 na odbor výstavby
a územního plánování nebo podatelnu městského úřadu. Na později
uplatněné podněty nebude brán zřetel. Následně dojde k vyhodnocení
podnětů a k jejich případnému zapracování do rozhodnutí o obsahu
změny územního plánu. Na zapracování podnětu není právní nárok.
Vyhodnocené podněty budou zveřejněny na internetových stránkách
města Blatná v sekci územní plánování. Zároveň bude uspořádána
konzultace (středa 6. 3. 2019 od 13:00 do 15:30) v zasedací místnosti
I. patro MěÚ Blatná), na které bude zájemcům individuálně sdělen
důvod přijetí či odmítnutí jejich podnětů.
Co má podnět obsahovat?
– jméno a příjmení
– umístění záměru – parcelní číslo a katastrální území
– popis požadavku a jeho stručné odůvodnění
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Upozorňujeme, že primárním cílem změny územního plánu nebude
vymezování nových zastavitelných ploch pro bydlení.
Další informace poskytnou pracovníci odboru výstavby a územního
plánování Mgr. Vlastimil Peterka (tel. 383 416 155, email: peterka@
mesto-blatna.cz) a Mgr. Edita Hoštičková (tel. 383 416 150, email:
hostickova@mesto-blatna.cz).
Konzultace s městským architektem
Občany města Blatná dále informujeme o pravidelném konání
konzultací s architektem města Ing. arch. Šimonem Vojtíkem Ph.D. Pan
architekt bude občanům města a projektantům k dispozici každou první
středu v měsíci na odboru výstavby a územního plánování. Před konzultaci doporučujeme předchozí telefonické ohlášení, během kterého
dojde ke smluvení přesné hodiny schůzky, aby nedošlo k případnému
dlouhému čekání občanů. Denní harmonogram konzultací bude veden
pracovníky odboru výstavby a územního plánování Mgr. Vlastimilem
Peterkou a Mgr. Editou Hoštičkovou, kontakt uveden výše.
Předmětem konzultací by měly být zejména stavební záměry občanů na území města Blatná a jeho osad, zejména pak stavby rodinných
domů, přístavby, nástavby a nové stavby na území městské památkové
zóny. Konzultace nejsou povinné, mohou ovšem přispět k vyjasnění
záměrů a případnému předejití zamítnutí ze strany stavebního úřadu.

Plnění krajské zakázky bylo
úspěšně ukončeno
Od konce listopadu 2017 byla na Blatensku plněna veřejná zakázka „Podpora procesů plánování sociálních služeb na místní úrovni“
v rámci projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II“.
Zakázka byla určena pro celý kraj a byla rozdělena na 17 částí. Jedna
z nich byla zaměřená na realizaci procesů plánování sociálních služeb
na úrovni správního obvodu ORP Blatná. Na základě schválení Radou
města Blatná a následného výběru zadavatelem (Jihočeský kraj) bylo
zhotovitelem Centrum pro komunitní práci jižní Čechy, které s městem
Blatná v oblasti plánování sociálních služeb dlouhodobě spolupracuje.
Na začátku byly rozeslány informační materiály obcím, organizacím poskytujícím sociální služby a dalším účastníkům procesu plánování sociálních služeb. Proběhl monitoring plnění záměrů Akčního
plánu rozvoje sociálních služeb ORP Blatná na rok 2017, výstupem
byla monitorovací zpráva. Ta byla projednána v řídící skupině. Na jednáních řídící skupiny a pracovních skupin byl také zpracován návrh
Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ORP Blatná na rok 2018.
Konal se kulaté stůl starostů, na něm byl návrh plánu představen
a připomínkován. Po schválení řídící skupinou byl akční plán na rok
2018 schválen Radou města Blatná a Valnou hromadou Svazku obcí
Blatenska. Na jednotlivých jednáních (řídící skupina, pracovní skupiny,
starostové) probíhalo informování a vzdělávání o plánování sociálních
služeb a jejich dostupnosti. V roce 2018 pokračovala činnost řídící
skupiny. V rámci plnění zakázky se konaly různé informační semináře
pro uživatele sociálních služeb a veřejnost a v Domově pro seniory
Blatná proběhla prezentace poskytovatele sociálních služeb. V prosinci
2018 byla akce úspěšně ukončena. Proces plánování sociálních služeb
bude pokračovat, jeho udržení je již zajištěno dalším projektem.
Bc. Kateřina Malečková
starostka města Blatná
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Výběrové řízení

Blatná 18. ledna 2019

MUBLX009G0J5
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Město Blatná, třída T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná
Tajemnice Městského úřadu Blatná vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků,
ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na úředníka/úřednici
odboru ﬁnančního a školství.
Druh práce: samostatné účtování na uceleném úseku účetnictví města
Místo výkonu práce: Blatná
Předpokládaný termín nástupu: 01.03.2019 nebo i dříve dle dohody
Pracovní poměr: pracovní poměr na dobu určitou, zástup po dobu
mateřské a rodičovské dovolené
Požadavky na uchazeče
● vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
ekonomického směru
● znalost podvojného účetnictví podmínkou, praxe ve vedení účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. výhodou
● řidičský průkaz skupiny B
● uživatelská znalost práce s PC, znalost práce v programu GINIS
vítána
● zkouška podle vyhlášky č. 512/2002, o zvláštní odborné způsobilosti úředníků ÚSC, výhodou
Platové zařazení v 9. tarifní třídě (podle přílohy č. 2 nařízení vlády
č. 341/2017 Sb.,), osobní ohodnocení po zapracování, zaměstnanecké
beneﬁty.
Přihlášku je možno předkládat pouze v písemné formě a musí
obsahovat:
● jméno, příjmení a titul uchazeče
● datum a místo narození uchazeče
● státní příslušnost uchazeče
● místo trvalého pobytu uchazeče
● číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,
jde-li o občana cizího státu
● datum a podpis uchazeče
K přihlášce je nutné přiložit
● životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se výše
uvedených požadavků a náplně práce
● výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost
vydaný domovským státem
● ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
● souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového
řízení (příloha ke zveřejněnému výběrovému řízení)
Písemné přihlášky do výběrového řízení musí být doručeny poštou
nebo osobně na podatelnu Městského úřadu Blatná na adrese Tř. T. G.
Masaryka 322, 388 11 Blatná nejpozději do 11:00 hodin dne 30.1.2019.
Obálku označte heslem: „Výběrové řízení – úředník/úřednice OFŠ“
a slovem NEOTEVÍRAT, dále ji opatřete jménem, příjmením a adresou odesílatele.
Informace podává Ing. Dagmar Malečková, vedoucí odboru ﬁnančního
a školství, tel. 383416142.
Účastníci budou o dalším průběhu výběrového řízení písemně vyrozuměni nejpozději do 8.2.2019.
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Na přihlášky v obálkách neoznačených nebo označených jiným
způsobem, či doručených po uvedeném termínu nebude brán zřetel.
Dříve podané žádosti o zaměstnání nejsou považovány za přihlášky
podle této výzvy a nebude na ně brán zřetel.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit v libovolné fázi bez udání důvodů nebo nevybrat žádného uchazeče.
V Blatné 14. 1. 2019
Ing. Simona Sedláčková v. r.
tajemnice MěÚ Blatná
Vyvěšeno 14. 1. 2019

Za perským prašanem
cestopisná přednáška o cestě za sněhem do Íránu

přednáší Tomáš Laburda

29. 1. 2019 od 18 hod. v KD ve Škvořeticích
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Historie téměř detektivní.

Výročí Pochodně č. 1
Na každý rok spadá nějaké výročí a není
možné se dostatečnou měrou věnovat všem.
Pro dnešní příspěvek není motivací ani kulaté
číslo 50 let, ale názory a reakce lidí v okolí,
které se do značné míry liší právě na událost
z 16. ledna 1969. Název Pochodeň č. 1, zvolený v tomto příspěvku, si udělila historická
osobnost sama, ačkoliv jeho skutečné jméno
bylo Jan Palach. Ve svém příspěvku jsme se
rozhodli nesoudit motivaci, psychické
rozpoložení nebo snad vnější vlivy,
které vedly tohoto 21letého studenta
k sebevraždě, a to sebeupálením, ale
odrazem ve společnosti zachycené kronikářem Václavem Vadlejchem a jeho
zdroji, ze kterých čerpal své informace,
obdobně jako občané města Blatná. Domníváme se, že právě proměna obrazu
Jana Palacha zapříčinila tento rozpor
v názoru na jeho čin v dnešní době.
O kronice města Blatné a cenných
zápisech zmíněného kronikáře jsme
se již zmínili v článku připomínajícím
srpnovou okupaci roku 1968. Autor
tehdy detailně popsal náladu obyvatelstva, která všemožně sabotovala
pobyt okupantů. Naděje sice svitla po návratu
politické reprezentace z Moskvy, avšak následné události vedly k ochlazení zápalu pro
boj za svobodnější společnost. Z kroniky je
zjevné, že tento zápas o svobodu neskončil
podepsáním Moskevského protokolu, legalizujícího vpád vojsk Varšavské smlouvy,
nebo listopadovým plénem ÚV KSČ, kde se
politická reprezentace ČSSR sklonila před
diktátem. Na konci prvního čtvrtletí v kapitole Veřejný život zachytil Václav Vadlejch
tři pobuřující události roku 1969, které znovu
poslaly lidi do ulic. Ze zápisů je zřejmé, že
zdrojem mu byly hlavně noviny Rudé právo,
ve kterém můžeme nalézt podobné formulace
jako v kronice města.
Nejprve se zmiňuje o počátku odstraňování Josefa Smrkovského, představitele reformního křídla KSČ, z vedoucí politické pozice
předsedy Federálního shromáždění, které po-
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bouřilo společnost: „Naši špatně informovaní
lidé to považovali za útok G. Husáka na Jos.
Smrkovského, který stále zůstával ve velké
oblibě lidí.“ Tato zpráva vysvětlující volbu
Petera Colotky na místo předsedy FS vyšla
v Rudém právu 17. ledna 1969. Na stejné
straně v rubrice Z černé kroniky se objevila
první zpráva nazvaná Pokus o upálení, kde je
zmíněn student ﬁlozoﬁcké fakulty J. P.
Je patrné, že vládní aparát podcenil symboliku tohoto dobrovolného sebeobětování,
avšak dopis, ve kterém Palach psal o dalších

Jan Palach, Rudé právo 18. ledna 1969, s. 7

pochodních, jej donutil následujícího dne
nechat vytisknout výzvu v Rudém právu.
Zde, snad nechtěně, zařadili Palacha do mládeže, která cítí velkou lásku k rodné zemi.
Obdobně působí i zpráva z téhož výtisku,
kde je vysvětlena motivace Jana Palacha jako
krajní politický protest. Václav Vadlejch, asi
i v důsledku omezeného prostoru kroniky,
jej popisuje v několika větách: „Tento čin
provedl z ideových pohnutek jako protest proti
různým opatřením v důsledku loňského srpna…Palach v neděli 19. ledna 1969 v 15,30
h. v pražské nemocnici zemřel. Tato událost
nesmírně pobouřila celou naši veřejnost…“
Obdobně smířlivě vůči komunistickému
režimu píše i o pohřbu Jana Palacha, kterého
se již vláda zalekla, neboť představoval další
srocení lidí u pohřbu studenta protestujícího
proti návratu k situaci před lednem 1968. Přes
hesla jako „kampaň, různá opatření, špatně
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informovaní lidé“, která jsme v zápise nalezli,
neupírá pohřbu velkolepost národního charakteru: „Pohřeb J. Palacha se stal celonárodní
dojímavou manifestací…“
Teprve 20. ledna 1969 si státní aparát
uvědomil rozsah a nebezpečí tohoto protestu,
a tak vydal zprávu, kde se zmínil i o druhé
lidské pochodni, Josefu Hlavatém z Plzně.
Zde se snažil zlehčit sebevraždu Palacha tím,
že na místě zapálení měla být nalezena láhev
éteru, což nebylo pravdivé. Obdobně i Josef
Hlavatý byl vykreslen jako rozvedený muž,
opilec, který mluvil často o sebevraždě,
což mělo zlehčit způsob provedené sebevraždy a vyvrátit spojitost s Palachem.
Druhou fámou byl projev konzervativce
KSČ Viléma Nového v České Lípě, který
tvrdil, že se Palach měl původně zapálit
studeným ohněm. Nicméně šok politických představitelů vedl i k protichůdným
tvrzením. Téhož dne v projevu prezidenta Ludvíka Svobody zazněla tato slova:
„Jako voják dovedu ocenit sebezapření
i osobní statečnost Jana Palacha…Právě
jsem dostal otřesnou zprávu, že v Plzni
podobným způsobem vztáhl na svůj život
další mladý člověk…“ Celkem bylo
zaznamenáno 29 pokusů o sebevraždu jakožto politický protest v období
od ledna do dubna 1969. Pouze 7 z nich
bylo úspěšných.
Pokud bychom pokračovali ve zkoumání
tisku až do roku 1989, kde je již Palach vykreslen jako loutka a ostatní pochodně jsou
zamlčeny, byl by důsledek zjevný. Rostoucí
cílená dezinformace o činu Jana Palacha
a jeho následovníků vedla k roztříštění názoru
dnešní společnosti. Někteří nevědomky opakujeme propagandu komunistických médií let
1969 a 1989. Někteří nedokážeme pochopit
takový čin jako hrdinství, neboť jsme nezažili
dobu let 1968-1969. Někteří Palacha známe
jen z doslechu nebo jej neznáme vůbec. S jistotou je možné říct, že jeho čin opravdu probudil, i když jen na okamžik, českou společnost
roku 1969. Jan Palach jako symbol odporu byl
také jedním ze základních kamenů sametové
revoluce roku 1989. Čest jeho památce.
Petr Chlebec - Městské muzeum Blatná

„Veřejná prostranství“ s městským architektem Šimonem Vojtíkem
Přijďte se seznámit s „naším“ architektem na přednášku ve středu
6. února do Kavárny v Podzámčí!
Město Blatná má svého městského architekta. Je jím pan ing. arch.
Šimon Vojtík, Ph.D., spoluautor aktuálního územního plánu našeho
města, architekt a urbanista, který má bohaté zkušeností s územním
plánováním. Mezi oceňované stavby, na nichž se podílel, patří například rodinný dům v Horoměřicích či stavba sociálního zázemí
v Hartigovské zahradě v areálu Pražského hradu.
Pro Blatnou vypracoval se svými kolegy z ateliéru ARCHUM
Architekti aktuální územní plán. Hlavní předností Blatné je podle něj
propojení města s krajinou.

O městských prostorách, které používáme
všichni – veřejných prostranstvích – pohovoří pan
architekt na své přednášce
ve středu 6. února od 17 hodin v Kavárně v Podzámčí.
Nenechte si ujít příležitost setkat se osobně
s městským architektem Blatné nad zajímavým tématem! Akce je
zdarma, pořádá ji navíc z.s.

Ročník 30 (40)
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Na Ježíška
V posledním předvánočním týdnu se
uskutečnila akce Na Ježíška věříme všichni.
Celkem se dělalo 145 balíčků - z toho 16 balíčků do terénu, 89 balíčku do Domova seniorů
a 40 do pečovatelského domu. Každý balíček
obsahoval ručník, krém na ruce, sprchový
gel, kávu a hrneček. Do domova seniorů se
navíc přidala i malá knížečka s citáty.
V pečovatelském domě rozdaly balíčky
děti z mateřské školy Vrchlického s paní
Danou Strnadovou. V domově pro seniory
zahrály mačkovské děti Živý Betlém. Velké poděkování tímto patří dětem: Denisce,
Nelince, Matějovi, Matesovi, Vendulce,
Terezce, Karolínce, Sašovi a Dominikovi,
Amálce a Míše, kteří scénku zahráli opravdu skvěle a poté rozdali seniorům dárečky
a samozřejmě jejich rodičům a Věrce
Pangrácové za secvičení. Dále Denise
Plačkové, která zařídila přes 90 masážních
srdíček, Katce Burianové za upečení vánočního cukroví a perníčků na štědrovečerní stoly
a paní Aleně Kubátové za perníčky. Také ﬁrmě
mejra.cz za vytvoření krásných vloček, které
byly součástí balíčků. Děkuji i paní Aničce
Baťkové za konzultaci a pomoc. Děkuji paní
Koubkové za umožnění v pečovatelském
domě a paní Baušové ředitelce DS. Také pečovatelkám, které balíčky roznesly…. Doufám,
že jsem na nikoho nezapomněla - pokud ano
moc se omlouvám.
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Vlna chuti zapojit se do akce byla naprosto
úžasná a já jsem ráda za důvěru, kterou jste
mi prokázali tím, že jste přispěli jakoukoli
částkou na tuto úžasnou akci a ještě jednou
všem moc děkuji. Věřím, že i naši senioři
měli radost a jen o to šlo. Udělat jim trošku
jiné vánoce. ☺
Jmenovitě děkuji: Jan a Martina Kortusovi, Obaly Blatná, Vodoinstalace Štědroňský,

Obec Mačkov, Miger podlahy Blatná, Alena
Tomášková, United networks, Jiří Antoš, Hana
Scheinherrová, Klacák M. ZŠ Kasejovice,
Flandera obklady, Textil Pod věží, Lenka
Volbrechtová, Jiří Irra, Kudrnovi, Koryta
z Václavova, Hana Valachová a Jakub Biskup,
Klára Jánská, Martina Ježková, Lenka Kallmünzerová, Tvrdých, Mgr. Zdenka Lojdová,
Ivana Řezáčová, Kosmetika Lucie Burdová,
Alena Gajdošová, Lenka a Anetka Kotrbovy,
Dominika Peroutková, Petr Teska, Soﬁnka
a Natálka Baťkovy, Hanka Čelakovská, Jana

Klejnová, Patrik Pokorný, Lenka Vaňačová,
Leoš Nedošínský, Olga Dlabačová, Perntovi,
Matějkovi, Zdeňka Braunová, Cittebarovi,
Černých, Martina Bláhová, Jana Křemenová, Monika Kubátová, Svobodovi, Kateřina
Koubková, Kateřina Burianová, Dana Pýchová, Klára Váhalová, Ivana Jahodová,
Dana Vokurková, Jana Chudadová, Veronika
Bartušková, Karla Benešová, Lenka Fořtová,
Flanderovi, Květinářství Helena Šourková, Barabášovi, Lucie Kudějová, Zdeňka
Pyšnová, Petra Pangrácová, Klára Rubášová, Pavla Šlajsová, Lenka Kopřivová,
Božena Polánská, Lenka Doležalová,
Michaela Kalousová, Veronika Mühlsteinová, Zdena Jestřábová, Šuhajovi, Petra
Grešáková, Šmídovi, Žanda Klímová,
Vendula Sýbková, Petra Broučková, Tereza Chlanová, Klára Koničková, Martina
Jíchová, Adam Říha, Lucie Hosnedlová, p.
Novotná, Veronika Fišerová, Tereza Kyliánová, Ríša Burian, Linda Chocholová,
Lucie Čadová, Světluš pošta, Jiřinka Urešová,
Michal Klacák, Miroslav Cihla st. a několik
anonymních dárců.
Díky Vám všem se mohly koupit myslím
pěkné balíčky.
J.K.

Pokud by někdo měl zájem o kalkulaci,
ráda ukážu i s účtenkami. Kontakt na mě je:
723 020 662.

PREVENT 99 z.ú. navyšuje kapacitu a dostupnost služeb pro rodiny
s dětmi v Blatné
Od ledna působí Služby pro rodiny s dětmi PREVENT v Blatné
podle nové otevírací doby. Dosud měly otevřeno každý čtvrtek
jednu hodinu, nyní je budou moci lidé navštívit každý čtvrtek od 9
do 13 hodin v prostorách v Nádražní ulici. Terénní služby budou
poskytovány po předchozím objednání v těchto časech: pondělí
od 13 - 17 hodin, čtvrtek od 13 - 17 hodin a pátek od 8 - 16 hodin.
Služby pro rodiny s dětmi PREVENT nabízí podporu a pomoc
rodinám s dětmi na Blatensku v nejrůznějších oblastech. Ať to jsou
komunikační a vztahové problémy v rodině, pomoc při vedení domácnosti a hospodaření s ﬁnancemi, ale také problémy s nestálým
a neuspokojivým bydlením nebo doprovázení a pomoc při kontaktu
s úřady či jinými institucemi
s cílem podpořit rodiče v prosazování jejich práv.
„Společně s rodinou hledáme
možnosti a cesty řešení potíží
a nabízíme podporu a provázení
v situacích, se kterými si neví
rady. V případě zájmu se na nás
rodiny na Blatensku mohou obracet přímo, tedy telefonicky nebo
přijít kterýkoli čtvrtek v uvedený
čas k nám do pobočky, kde jim
rády poskytneme více informací.“ říká vedoucí služeb Bc. Zuzana Rysová.

Služby pro rodiny s dětmi PREVENT jsou sociálně aktivizační
službou určenou rodinám na Strakonicku, Blatensku a Vodňansku.
Blatenská pobočka sídlí na adrese Nádražní 661, tel. kontakt:
727 860 104. Služby jsou pro klienty zdarma.
Kateřina Malečová Suková - PREVENT 99 z.ú., PR

ŽIVÍ KAPŘI V AKCI !!!
Firma Blatenská ryba vyhlašuje na měsíc leden
2019 (7.- 31.1.) akční cenu na živé kapry:

Kapr I. jakostní třídy

60,- Kč/kg

Kapry lze nakoupit v následujících prodejnách:
Prodejna živých ryb v Písku na Šarláku vždy ve středu
a pátek 12,00 – 15,00
Sádky Blatná (prodejna živých ryb) v pondělí až pátek 9,00 12,00 a 13,00 – 15,00
Sádky Rojice každý pátek od 13,00 do 15,00
Sádky Dobrá Voda u Březnice každý pátek od 13,00 do 15,00
Prodejna uzeného a mraženého zboží na sádkách v Blatné má
prodejní dobu v pracovní dny od 8 do 10,30 hodin a od 11
do 15,30 hodin.
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u l t u r n í k a l e n d á ř
Akce
20. 1. NEDĚLE | 15:00 |
NEDĚLNÍ POHÁDKY PRO DĚTI |
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Divadlo NAVĚTVI Velký sál, KCAŽ
Co je silnější než ta nejmocnější kouzla?
Široký? Kdepak! Láska? Možná… Přátelství?
Loutková pohádka plná divadelních kouzel pro babičky i dědečky, maminky i
tatínky, všechny dospěláky, co se rádi baví
i dojímají nad klasickými pohádkovými příběhy, ale hlavně pro děti (od 3 let).
Vstupné dobrovolné

20. 1. NEDĚLE | 19:00 |
VÝBORNÝ TRIO
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Koncert
Trio Jiří Výborný (baskytara, ukulele), Radim Sládek (Hammondovy varhany), Matěj Diviš (bicí) hraje převážně melodické
písně světových baskytaristů, ale i funky,
jazz a latinsko-americké rytmy.

27. 1. NEDĚLE | 18.00 |
VÁCLAV JÍLEK
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Povídání s hercem Václavem Jílkem

3. 2. NEDĚLE | 16:00 |
TÁTA, MÁMA A JÁ ANEB
O PALEČKOVI
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Pohádka divadla ToTeM

3. 2. NEDĚLE | 20:00 |
KAVÁRENSKÉ KINO –
MUŽ Z ACAPULCA
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Jean-Paul Belmondo v nezapomenutelné
dvojroli spisovatele Françoise Merlina a
jeho románové postavy Boba Saint-Claira,
nejschopnějšího agenta na světě.

4. 2. PONDĚLÍ | 18:00 |
KURZ ZDRAVÉHO VAŘENÍ
Tentokrát na téma: PARTY
Cvičná kuchyňka ZŠ J. A. Komenského
Tentokrát se naučíme jak připravit extravagantní a zároveň zdravé pohoštění. Ukážeme si jak připravit portobello burger, bezmasé hotdogy nebo celozrnnou tortillu.
Kurzy probíhají 1x měsíčně a nenavazují
na sebe, je tak možné přihlásit se kdykoli.
Lektorem je Ing. Jan Juráš. Přihlášky na kalousova@ckvb.cz.
Cena kurzu 100 Kč

Kino
18. 1. PÁTEK | 20:00 |
SKLENĚNÝ
Thriller / drama / horor / mysteriózní / sci
-ﬁ | USA 2019 | mládeži do 12 nevhodný

23. 1. STŘEDA | 19:00 |
KURSK
Drama / historický | Belgie / Lucembursko
2018 | 117 min.

25. 1. PÁTEK | 20:00 |
NARUŠITEL
Drama | Česko 2019 | 90 min. | mládeži přístupný

30. 1. STŘEDA | 19:00 |
MÁME NA VÍC
Dokumentární | Česko 2018 | 74 min.

1. 2. PÁTEK | 20:00 |
ŽENY V BĚHU
Komedie | Česko 2019 | 93 min. | mládeži
přístupný

3. 2. NEDĚLE | 15:00 |
RAUBÍŘ RALF A INTERNET
Animovaný / dobrodružný / komedie / rodinný | USA 2018 | 113 min. | mládeži přístupný

Knihovna
PRO DOSPĚLÉ
ÚTERÝ 14:00 – 16:00
22. 1. Čteme, pleteme a... povídáme si o
všem, co nás zajímá
29. 1. Čteme, pleteme a... cvičíme paměť i
tělo

PRO DĚTI
PŘÍRODA V ZIMĚ
Literárně-výtvarná soutěž o nejhezčí zimní
verš a obrázek
Namaluj obrázek či ztvárni nějakým způsobem zimní přírodu a k tomu přidej veršík. Odevzdej v knihovně do 21. ledna. Hlasování návštěvníků knihovny o nejhezčí
dílko proběhne do konce měsíce.

1. 2. PÁTEK | 9:30 |
S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA
Setkání rodičů s dětmi do tří let nad knihami a o knihách, tentokrát o pohádce Červená Karkulka. Hlásit se můžete na simona.
oberfalcerova@seznam.cz. Kapacita je
omezena.

Komunitní centrum
1. 2. PÁTEK | 18:00 – 22:00 |
ŠKOLNÍ PLES
Velký sál
Již tradiční školní ples. K tanci zahraje Harryho Ledvina (kapela ZUŠ Blatná). Součástí programu budou i ukázky společenských
tanců spojené s výukou. Společenský oděv
podmínkou. Vstupné 50 Kč (vstupenky je
možné zakoupit v kanceláři ZŠ JAK)
Pořádá SRPŠ při ZŠ JAK

PRAVIDELNÉ AKCE
PONDĚLÍ | 17:00 - 18:30 |
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TANEČNÍ KURZ SINGLE LADIES
Velký sál KCAŽ
Série 12. lekcí
Lektorka: Kamila Vokrojová
100 Kč / lekce
PONDĚLÍ | 16:00 - 17:00 |
REHABILITAČNÍ CVIČENÍ PRO MLADŠÍ I
STARŠÍ
Velká klubovna
Pořádá: STP Blatná
STŘEDA | 10:00 - 11:00 |
REHABILITAČNÍ A PROTAHOVACÍ CVIČENÍ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY
Velká klubovna
Pořádá: STP Blatná
LICHÝ TÝDEN V ÚTERÝ | 15:00 - 18:00 |
NÁPRAVA ŘEČI
Velká klubovna
Mgr. Květa Zbíralová, +420 606 655 713
LICHÝ TÝDEN V PONDĚLÍ | 15:30 - 16:30
KURZ PŘEDŠKOLÁČEK
Velká klubovna
Příprava předškolních dětí pro úspěšný
vstup do první třídy.
NÁPRAVA ŘEČI | středy dle telefonické
domluvy
Mgr. Petra Tuháčková, +420 602 303 083
STŘEDA | 18:00 - 19:00
ZUMBA
Velký sál
Lektorka: Martina Hovorková
90 Kč / lekce
ČTVRTEK | 16:00 - 17:15 a 17:30 - 18:45
ÁJURJÓGA
Velká klubovna
Série 12 lekcí, cena 1200 Kč
Tento kurz ájurjógy bude zaměřený na terapeutickou jógu.
Přihlásit se můžete telefonicky 773978168,
Radoslav Nahálka. Kapacita kurzu je omezena max. 20 účastníků.
ČTVRTEK | 8:30 - 11:30 |
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU

ČTVRTEK | ATELIÉRY
Suterén
7. 2. | 18:00 | Šperkování s Janou Halló
14. 2. | 18:15 | Sochařství s Jitkou Křivancovou
21. 2. | 18:00 | Linoryt s Veronikou Teskovou
28. 2. | 14:00 - 20:00 | Malba / Kresba s
Lenkou Pálkovou
Přihlášky: kalousova@ckvb.cz, Cena 100
Kč, každý pátý vstup 50 %

15. 2. PÁTEK | 9:00 - 13:00 |
SOCIÁLNÍ REHABILITACE FOKUS
PÍSEK
Klubovna
Nezůstávejte se svými obtížemi sami!

Jazykové konverzace:
Anglická konverzace | ÚTERÝ |
Malá klubovna
17:00 - 18:00 pro pokročilé
18:00 - 19:00 pro mírně pokročilé
Lektorka: Kristýna Vainerová
50 Kč / lekce
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Francouzská konverzace | STŘEDA |
15:00 – 16:00 |
Malá klubovna
Lektorka: Alena Marhavá
50 Kč / lekce
Anglická konverzace | STŘEDA | 17:00 –
18:00 |
Malá klubovna
Tyto lekce jsou určené pro začátečníky.
Lektorka: Kristýna Vainerová
50 Kč / lekce
Anglická konverzace | STŘEDA | 18:30 –
19:30 |
Klubovna
Lektorka: Bohumila Hermannová, Jana
Michálková
50 Kč / lekce
Německá konverzace | STŘEDA | 17:00 18:00 |
Velká klubovna
Lektorka: Jana Španihelová
50 Kč / lekce
Italská konverzace | ČTVRTEK | 17:00 18:00 |
Malá klubovna
Lektor: Gian Marco Fusaro
50 Kč / lekce

Blatná 18. ledna 2019
nech fotograﬁe v SRN, Dánsku, Švýcarsku
a Francii.

1. 2. – 31. 3. PO – PÁ | 9:00 – 17:00 |
VÝSTAVA PRACÍ VÝTVARNÉHO
KROUŽKU DDM BLATNÁ
KCAŽ, Otevřená kavárna
Vedoucí kroužku Mgr. Pavla Voborníková

Těšte se
27. 1. NEDĚLE | 15:00 – 18:00 |
POSEZENÍ S DECHOVKOU:
ČESKÁ KAPELA
Velký sál KCAŽ
Již tradiční nedělní posezení s dechovkou
- české písničky od české kapely, k tanci i
poslechu.
Cena 100 Kč, předprodej od 3. 1.

ODPOLEDNÍ POSEZENÍ S DECHOVKOU

ČESKÁ
KAPELA
Velký sál KCAŽ Blatná

Výstavy

FENOMÉN MERKUR

ALTÁN ART brut
KCAŽ, OK – Otevřená kavárna
Výstava Ateliéru radostné tvorby, který
vytváří profesionální zázemí nadaným výtvarníkům s mentálním handicapem a s
duševním onemocněním.

7. 1. – 3. 3.
EVA ĎURČOVÁ – OBRAZY
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

7. 1. – 28. 2.
OBCE BLATENSKA II
Galerie v Íčku, Infocentrum Blatná
Druhá část prezentace členských obcí
Svazku obcí Blatenska.

12. 1. – 31. 3. PO – PÁ | 9:00 – 17:00 |
MICHAL PROCHÁZKA – VODA
Výstava fotograﬁí
KCAŽ, Galerie SPEKTRUM
Michal Procházka vede fotograﬁcké kurzy
pro mládež i dospělé, je členem Českého
svazu FISAIC.
Vystavoval v ČR a SR. Jeho fotograﬁe byly
přijaty a oceněny na mezinárodních salo-

TOMÁŠ VÍŠEK | KLAVÍR
Starý palác, zámek Blatná
Koncert KPH
Tomáš Víšek (1957) je naprosto výjimečnou
osobností na poli české hudební scény. Výjimečný muzikant, jehož styl hraní se nelze
naučit, ani jej vyučovat. S mimořádným
přijetím se setkal jeho klavírní recitál již na
mezinárodním festivalu Pražské jaro 1997
(stejně jako vystoupení v letech 2002, 2003,
2006 a 2014) a festivalu Musica Iudaica
97, několikrát vystoupil před vyprodaným
Rudolﬁnem jako sólista Gershwinovy Rhapsody in Blue. Natáčel pro český a polský
rozhlas a Českou televizi. Na blatenském
koncertu zazní skladby Ference Liszta a Fryderyka Chopina.
Předprodej: IC Blatná, www.ckvb.cz.

N ED ĚL N Í
POHÁDKY

02/2019

21. 11. – 3. 2. ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |

11. 12. – 31. 1. ÚT – PÁ | 9:00 – 18:00 |

26. 2. ÚTERÝ | 19:00 |

pravidelné nedělní pohádky - střídáme
divadelní s ﬁlmovými

Městské muzeum Blatná bude od 4. 2. do 28.
3. zavřené.

Městské muzeum Blatná
Výstava o populární kovové stavebnici
Merkur ze sbírky Jiřího Mládka.
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.
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27. 1. NEDĚLE | 15:00 |
19. 2. ÚTERÝ | 18:00 |
JUSTIN LAVASH
Koncert | Kavárna KCAŽ
Milovníci kytary pozor! 19. února od 18
hodin vystoupí v Komunitním centru aktivního života skutečný mistr svého oboru,
kytarista, zpěvák, performer a milovník
českých knedlíků – Justin Lavash.
Britský kytarista Justin Lavash, který žije
od roku 2004 v Praze, si postupně vypracoval pověst vyhledávaného hosta na
deskách a vystoupeních mnoha českých
hudebníků jako Michal Horáček, Lenka
Dusilová, Radúza, Vladimír Merta, Monika
Načeva a řada dalších. Jeho syrový zpěv a
virtuózní hra často nechává užaslé publikum s otázkou, jak dokáže jeden muž na
jeden nástroj vytvořit tak bohatý zvuk.
V Blatné jste Justina Lavashe mohli poprvé
slyšet v dubnu 2017, kdy zdejší publikum
naprosto ohromil. 19. února se mu to povede jistě znovu. Buďte u toho! A klidně
doneste ochutnat knedlík. :)
Vstupné 100 Kč, předprodej v IC Blatná

3. 2. NEDĚLE | 15:00 |
RAUBÍŘ RALF A INTERNET

Animovaný / dobrodružný / komedie / rodinný | USA 2018 | 113 min. | mládeži přístupný

10. 2. NEDĚLE | 15:00 |
DUHOVÉ POHÁDKY II

Ochotnický soubor Copánek | Velký sál
Veselé příběhy o tom, jak slunko udělalo svět
barevný a krásný. Vstupné dobrovolné.

17. 2. NEDĚLE | 15:00 |
LEGO PŘÍBĚH 2

Animovaný / akční / dobrodružný / komedie /
rodinný / fantasy / muzikál | USA / Austrálie /
Dánsko / Kanada 2019 | mládeži přístupný

24. 2. NEDĚLE | 15:00 |
DESET ČERNOUŠKŮ

Divadlo LOKVAR | Velký sál
Hříčka Deset černoušků s přitažlivou dramatickou formou a bez zjevného mentorského
akcentu objasňuje dětem význam přísloví „Kdo
jinému jámu kopá...“. Vstupné dobrovolné.
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Myslivecký ples
ve Lnářích
26.1.2019
Otevřeno od 18 hodin

Bohatá zvěřinová tombola
Autobusová doprava Blatná-Lnáře a zpět
Odjezd v 18,00 hod. od ubytovny Tesly

Předprodej vstupenek Blatná
tel.: 601 591 085
Informace: www.mslnare.cz

Spolehlivý internet
SURNDŀG«KRYRNRO¯
www.sporknet.cz

אבחבבחבאו
ǣȇǔȒ۬ǔȒɖǸƏȇƺɿƏɎƺȵǼƺȇǣِƬɿ
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V Buzicích se poprvé
hrál vánoční ping-pong
o putovní pohár
Dokonce i se zahraniční účastí.
Buzice - Putovní pohár „Pinčesmana
Buzic a přilehlých kolonií“. Tak o tuhle nádhernou trofej se letos hrál poprvé tradiční vánoční turnaj ve stolním tenise na půdě buzické
hospůdky „U Čiláka“. Své síly přišlo změřit
u zeleného stolu jedenadvacet dospělých /
včetně jedné ženy / a šest zástupců kategorie
mládeže. Tentokrát to měli „U Čiláka“ i se
zahraniční účastí. A to hned trojnásobnou!
Ondřej Neubarth / 28 let / prožil dvacet
let ve Francii. Posledních čtyři a půl roku je
jeho domovem slunné Španělsko. „U nás se
nikdy ping-pongu moc nedalo. Ve Francii je
doménou spíš kulečník. Sem tam jsme si s tátou pinkli na stole, postaveném v garáži, ale
vážně jen zřídkakdy. Na turnaji jako takovém
jsme dnes prvně,“ uvádí sympatický mladý
muž. Sport ho ale provází celým životem:
„Plavu, chodím do posilovny, věnuji se cyklistice.“ Atmosféra, doprovázející pinčesové

Zahraniční účastníci si buzický pinčes řádně
vychutnali

odpoledne a večer, ho nadchla: „Lidičky jsou
tady super a všechno je náramně pohodové.
V přestávkách mezi jednotlivými utkáními
se pohovoří, popije a tak to má být,“ libuje
si Ondřej.
Jeho bratr Matěj Richter / 20 let /, student
přebývající ve švýcarské Ženevě, to cítil stejně: „Je tady fajn a určitě uděláme všechno pro
to, abychom sem mohli za rok přijet znovu.
Soupeři jsou O. K. Já neřeším výsledky- jsem
tu proto, abych si dal trochu do těla a odreagoval se. Je jasné, že nás vesměs poráží.“
Matěj posléze podotkl, že trochu pěstuje box
a doma cvičí. Takže i on našel zalíbení v tělovýchovných aktivitách.
Zcela nejlépe ze zahraniční výpravy se
vedlo jejich otci Hansovi, který obsadil dvanáctou příčku ve výsledném žebříčku.

Blatná 18. ledna 2019

Vánoční „smečování“ v Buzicích bylo
skutečně unikátní přehlídkou mistrovských
výměn. Ostatně jako vždy. I slabší jednotlivci
bojovali ze všech sil a dokázali často překva-

Jmenuje se sice Beránek, ale bojoval jako lev

pit protistranu perfektním výpadem. Úroveň
turnaje se jistě dala kvaliﬁkovat jako vysoká.
Putovní pohár nakonec získal po úžasné
finálové přestřelce Petr Mazanec z Hostišovic. „No, protivník mi tedy nedal nic
zadarmo. Pořádně mě prohnal a potrápil,“
pronesl uznale na adresu stříbrného Milana
Prčka z Blatné letošní „guru“ při závěrečném
ceremoniálu a hřbetem ruky si otíral z čela
bohatě se řinoucí pot. Na bednu se nakonec
dostal i Miroslav Dvořák- druhý blateňák
z pálkařského pelotonu.
Mezi mládeží jednoznačně exeloval
zkušený Ondřej Oulehle / 12 let / z Blatné.
Už samotná podání vzbuzovala u soupeřů
pořádný respekt, ne-li přímo „vítr“. Přesto
ani on neměl ﬁnále a následnou výhru „za hubičku“. „Stál proti mně kvalitní kádr. Pěkný
oříšek,“ poznamenal s úctou k osobě Štěpána
Flandery z téhož města talent, který nastoupil
na bitevní pole v hokejbalovém dresu. Svou
roli ve skutečnosti, že nakonec udělal z konkurence „řezanku“, možná sehrálo i jeho super
„prkno“ za dva tisíce, které si zručně poskládal
sám. Je hrdý na to, že si sportovní pomůcku

Číslo 1/ strana 13

koupil za ušetřené peníze. Mimo jiné vydělal
potřebnou částku roznosem novin. Nic nemohlo samozřejmě nahradit usilovný tréninkOndřej prý prohání míček přes síťku třikrát až
čtyřikrát týdně. „U babičky v Kocelovicích
jsme si postavili extra stůl,“ doplňuje mladý
smečař, který mimo ping-pongu a hokejbalu
zbožňuje také skateboard.
O to, aby nějaký drahý kov zůstal také
mimo Blatnou, se postaral třetí Lukáš Fořt
ze Skaličan.
Vánoce bez sportovního vyžití jsou jako
privatizace bez Klause. V Buzicích o tom vědí
své a nákupem putovního poháru demonstrují
jasný úmysl i nadále obě tradice křížit.
Za sponzorskou podporu turnaje děkují
pořadatelé- PROSPORT Blatná a hostinec
„U Čiláka“- těmto ﬁrmám a podnikatelům:
Hostinec „U Čiláka“ Buzice, Blatenská ryba
s r. o., GENERAL WELD Blatná, MOTO
Finěk Blatná, Auto- moto Bláha Blatná, Josef Ředina- Škvořetice, Jiří Kolář- zahradní
a lesní technika Blatná, Jiří Vetešník- Blatná,
Stavebniny Scheinherr Blatná, Infocentrum
Blatná, Drahomíra Cihlová- textilní galanterie Blatná, SMS Elektro Blatná, Restaurace
„PROSTOR“ Blatná, Svět krmiv Blatná.
(Bez jazykové úpravy).
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Vladimír Šavrda
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Ping-pongová prodloužená
ve škvořetickém kulturáku
Finalista Ondra Nový hrál jakoby tančil.
Škvořetice - Existují lidé, kteří mají ten dar od boha, že na co
sáhnou, to se jim daří. Šťastní to lidé - řekl by klasik. Mezi ně se
docela jistě počítá i Ondřej Nový ze Škvořetic, alespoň co do sportu
určitě. Při tradičním silvestrovském turnaji ve stolním tenise na půdě
sálu tamního kulturního domu znovu předvedl, jak pevnou a přesnou
ruku má. Přitom /jak je jeho dobrým zvykem/ hrál jakoby tančil. A to
na většinu protivníků docela stačilo. „Brácha to tak prostě má. Ať se
přimotá k jakémukoliv sportu, hned ho zvládá na jedničku,“ dosvědčuje
Vojta Nový, který na téhle akci také nemohl chybět. A i on smečuje
a odráží míčky naprosto perfektně, takže ví, o čem mluví.
Zkrotit bouřliváka Ondřeje se tak tentokrát podařilo jen Milanu
Navrátilovi, který mrská pinčes závodně. Bronz políbil další obávaný
škvořetický „bijec“ Karel Šorna ml., kterému sudičky do kolébky
nadělily „hromovou ruku“. Z té mají respekt všichni, protože kam
pošle pálkou míček, tam sto let tráva neroste.
Vedle této hvězdné trojky si přišlo
dát pořádně do těla u zelených stolů ještě
dalších sedmnáct nadšenců v mužské
kategorii. Mimoto si to rozdalo také šest
žen a sedm zástupců mládeže. Tady mezi
ženami zazářila nejvíc Zuzana Fišerová,
následována Věrou Šilhavou a Markétou Kopalovou. V kategorii mládeže si
ostruhy připnul Tomáš Vylita. Ve stříbře
se vykoupal Lukáš Mikeš. Medailovou
stupnici uzavřel Štěpán Schaﬀarz.
Nejstarším účastníkem turnaje byl
Tomáš Vylita potvrdil nejlepší Karel Šorna st. /64 let/, který je živoucím
formu mezi mládeží
důkazem toho, že cit v ruce s věkem
neodchází a že co se v mládí naučíš, ve zralém věku jako když najdeš.
Své soupeře pořádně potrápil a blýskl se vynikajícími údery. Prostě
stará dobrá škola. Posteskl si jen, že zrak mu už neslouží tak, jak by
měl. „Asi už příští rok nenastoupím. V březnu mi bude pětašedesát,
tak co můžu chtít,“ koketuje se zásadním rozhodnutím jediný přítomný
borec z party zasloužilých škvořetických bardů.
Po celou dobu turnaje se obětavě staral o pohodlí a občerstvení
soutěžících nájemce kulturního domu Jiří Hrabě. Spolu s obcí Škvořetice byli také hlavními sponzory sportovní akce, kterou si všichni
náramně užili. Nikdo ze zúčastněných neodešel domů s prázdnou.
Funkci ředitele turnaje vzal dobrovolně na svá bedra kulturní
pracovník obce Petr Šavrda.
Do nového roku odcházeli účastníci turnaje nabiti elánem a energií.
A jak na nový rok…. (Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda
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chuťové buňky otestovalo 30 fajnšmekrů. Tahle degustace ostatně
patří k místnímu folklóru- dala by se označit dokonce za jeho vrchol.
Při této příležitosti zdejší komunita vždycky spojí zábavnou soutěž
s přátelským posezením až do ranního korupění. I tentokrát báječná
parta prima lidiček hodila všechny starosti za hlavu a perfektně se
odreagovala za hudebního doprovodu dua Petr Šulc / kytara a zpěv
/ a Petr Kahuda / kytara, foukací harmonika, zpěv /. Ti nejodolnější
rekordmani vydrželi až do páté hodiny ranní.
Objekt, kde se
odehrává tradiční
degustace piv, stojí
za zvláštní pozornost. Bývalá pastouška totiž nese
honosný název
„Alcron“, ačkoliv
ve srovnání se svým
pražským jmenovcem je jen chudičkým příbuzným.
U dobrého piva se v zahorčickém Alcronu sešla
Místní pivaři tímto
parta 30 degustátorů
přízviskem tak zdatně brousili svůj ostrovtip. Zahorčický „Alcron“ ale opravdu výjimečný
je. Klíč od vstupních dveří obecního domku je totiž pověšen na všem
známém místě. Kdokoliv ze zdejších osadníků se může kdykoliv
v „Alcronu“ občerstvit a není třeba hostinského. Dotyčný pak na konzumační lístek napíše čárky podle jednotlivých druhů nápoje a když
má na účtě čárek víc, útratu zaplatí najednou. A jak zdůrazňují lidé
v osadě, nikdy v historii se nestalo, že by chyběla jediná koruna!
Opravdu jedinečný důkaz poctivosti zdejších osadníků.
Zahorčická degustace piv je nevšedním zpestřením běžných dnů
a jistě stojí za následování i v jiných obcích. (Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda
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Degustátory pivních ležáků v zahorčickém
Alcronu překvapivě zahanbila žena
Zahorčice - Přepište dějiny - světe, zboř se! Ačkoliv se to může
zdát neuvěřitelné, v degustační soutěži pivních ležáků na půdě zahorčického obecního domku tentokrát zvítězila žena. Konkrétně místní
obyvatelka Hana Honzová, která dokázala správně určit čtyři vzorky
zlatého moku z předložených šesti / Budvar, Plzeňský Prazdroj, Dudák,
Herold, Bernard a Kozel /. Na jubilejní dvacátý ročník se tak bude
určitě zvlášť vzpomínat.
Soutěžní část probíhala v rozmezí 18.00-22.00 hodin. Účast byla
na tak malou osadu hojná / Jenom od Hujera přišlo čtrnáct lidí /. Své
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Autodíly –
železářství
MAREK CHVÁTAL

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

Po-Pá
So

7.30 - 16.30
8.00 - 11.00

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

lektromontáže
E
Blatná, spol. s r.o.

Elektroinstalace pro všechny typy objektů
Projektování el. přípojek a elektroinstalací
Elektropřípojky od A do Z
Montáže a opravy hromosvodů
Revize elektro a hromosvodů

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

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

&
PODLAHY KRAMEŠ
MÜLLER

ELITEX Nepomuk a.s.
Železniční 339, Nepomuk
přijme do pracovního poměru

NABÍZÍ:

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

KRAMEŠ 777 815 005

MÜLLER 777 815 003

ß
ELEKTROMONTÁZE

ÚČETNÍ

– 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
Požadujeme:

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

Nabízíme:

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
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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

Blatenské listy
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