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Poděkování za materiální sbírku pro 
Ukrajinu

Město Blatná děkuje všem dárcům, kteří se zapojili do materiální sbírky pro Ukrajinu. 
Sbírka se uskutečnila dne 7. 3. 2022 ve spolupráci s Českým červeným křížem. Darovaný 
materiál byl předán krajskému asistenčnímu centru pomoci prostřednictvím Českého čer-
veného kříže. Část sbírky bude použita pro lidi přicházející z Ukrajiny přímo do Blatné. 
V případě potřeby Vás budeme na webu města informovat o případné nové sbírce.

Další poděkování patří fi rmě LEIFHEIT, s.r.o., za materiální pomoc pro zde ubytované 
rodiny.
Rovněž velké  poděkování VŠEM, kteří pomáhají příchozím ukrajinským rodinám v jejich 
náročné a složité životní situaci.

Ještě jednou – velký dík.

Stručná historie darování 
Zlaté růže
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Zápis do 
1. ročníku ZŠ
Ředitelství ZŠ T. G. Masaryka 

Blatná a ředitelství ZŠ J. A. Ko-
menského Blatná oznamují, že zápis 
dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní 
rok 2022/2023 se koná 1. a 2. dub-
na 2022 takto:
pátek 1. dubna   14:00 – 17:00 h.
sobota 2. dubna   9:00 – 11:00 h.

V případě, že mimořádná opat-
ření nedovolí organizaci běžného 
zápisu dětí, proběhne zápis online 
formou v termínu, který bude upřes-
něn. 

K zápisu se dostaví rodiče s dět-
mi s odloženou školní docházkou, 
od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a děti 
narozené od 1. 9. 2016 do 30. 6. 
2017, jejichž rodiče požádají ře-
ditelství ZŠ o předčasné zařazení. 
K zápisu rodiče přinesou občanský 
průkaz a rodný list dítěte.

Na rozdělení školských obvodů 
základních škol se rodiče mohou in-
formovat v mateřských školách, které 
děti navštěvují, na ředitelství základ-
ních škol a ve vývěskách u hlavních 
vchodů ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ 
J. A. Komenského v Blatné či webo-
vých stránkách škol.

DOKUD VLAŠTOVIČKA NEZAŠVEHO-
LÍ, JARA NEBUDE

První kalendářní jarní den se přiblížil. 
Slunce už má velkou sílu. Během několika 
slunečných dní jsme měli pocit jakoby vše  
kolem nás bylo zalito sluncem. Bohužel tomu 
tak není.  Po dvou letech prožitých s korona-
virem přišla další nečekaná hrozba.  Tentokrát 
v podobě války…

Slunce a přicházející jaro nám alespoň 
trochu pomohou překlenout pochmurné časy.

PANNY MARIE ZVĚSTOVÁNÍ, VLAŠTO-
VIČEK PŘIVÍTÁNÍ (25. 3.)
LAŠTOVICE LETÍ, ZVĚSTUJÍ PODLETÍ.

Podle staročeského dělení roku na šest 
ročních období začínalo tzv. „podletí“ právě 
25. března.
LASTOVČIN ZOBÁČEK JE KRÁTKÝ, 
ALE ZVLÁŠTĚ V BŘEZNU SLADKÝ

PRODEJ NA TŘ. J. P. KOUBKA 3 BYL 
ZAHÁJEN – JARO PLNÉ KVÍTÍ – VŽDY 
V SOBOTU

Minulou sobotu jsme již konečně zahájili 
letošní prodej a i když bylo poměrně chladno, 
slunce krásně svítilo. Velikonoční svátky jsou 
tu již za měsíc, a tak je nejvyšší čas se na ně 
připravit, a proto vám jistě přijde vhod naše 
nabídka jarního zboží: řehtačky, klapačky, 
píšťalky, proutěné koše a košíčky, medové 

perníčky, kuličky, svíčky ze včelího vosku, 
kraslice zdobené voskem, škrábané, malova-
né, lepené slámou. Modrotisk, paličkovaná 
vajíčka i šperky, dekorace, přání aj.

Otevřeno bude každou sobotu od 9.00 
do 14.00 hodin a možná i déle.

www.lidove-remeslo.cz

NÁŠ TIP NA KONEC BŘEZNA: kraslice 
zdobené slámou

PRVNÍ JARNÍ BYLINY
S přicházejícím jarem se otvírá země 

a vydává ty nejcennější poklady – první jarní 
bylinky.

Mezi ně patří zejména podběl, kopřiva 
dvoudomá, bršlice – kozí noha, sedmikrás-
ka, medvědí česnek. Podporují naši imunitu 
a blahodárně působí na náš  organismus, který 
je vždy po dlouhém zimním období trochu 
oslaben. Velmi ceněna je obzvláště kopřiva. 
Snad každý už dávno ví, že to není jen otrav-
ný plevel, ale přímo nenahraditelná bylina, 

kterou lze použít nejen jako 
odvar, ale také  do polévek, sa-
látů, pomazánek, pesta, špenátu, 
také na obklady proti bolestem 
kloubů, pomáhá ve vlasové 
kosmetice aj. 

Za bylinami jsou vhodné  
jarní procházky, ale ještě pozor 
na zrádnost jarního slunce, jak 
říká jedna z jarních pranostik:

BYŤ BY BYL PRVNÍ JAR-
NÍ DEN JAK NA ZAKÁZ-
KU, PŘECE NECHOĎ JEŠTĚ 
NA PROCHÁZKU, AŤ TVÉ 
ZDRAVÍ NEZTRATÍ SVOU 
SÁZKU

Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Zprávy
z radnice

Město Blatná a pomoc 
ukrajinským občanům

Na základě výzvy Jihočeského kraje, který inicioval možnost regis-
trace ubytovacích kapacit, jsme k ubytování poskytli pět čtyřlůžkových 
apartmánů v ubytovně města Blatná, 1. patro č.p. 30. Dále zprostřed-
kováváme ubytování v soukromých objektech. V současné době se 
jedná především o ženy s dětmi. Městské byty v rámci této pomoci 
nejsou nabízeny, protože město žádnými prázdnými byty nedisponuje. 

Pro ubytované osoby ve spolupráci s jednotkou dobrovolných 
hasičů města realizujeme převozy do Krajského asistenčního centra 
pomoci Ukrajině (KACPU), které je zřízeno pro vyřízení nezbytných 
dokladů k pobytu na území ČR. Dále nabízíme materiální a potravino-
vou pomoc a snažíme se s dalšími organizacemi zajistit volnočasové 
aktivity pro děti.

Ostatní ukrajinské občany, kteří nemají vazbu na Blatensko a hle-
dají pomoc, odkazujeme do Českých Budějovic na KACPU, které je 
pro ně rovněž schopno zajistit ubytování. Pro tyto osoby jsme schopni 
zajistit převoz do krajského střediska, které je v provozu 24 hodin. 
Vše se může změnit, protože potřeby  uprchlíků nejsou krajská města 
schopna zajistit.  Situaci s obavami sledujeme, neboť je reálná možnost,  
že stát deleguje povinnost ubytovávat na obce. 

Pro informace o dalších aktuálních otázkách: zapojení dětí do škol 
a školek, zajištění očkování nebo volnočasových aktivit, sledujte 
internetové stránky města Blatná. 

Město Blatná – krizové řízení
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Naše vláda s občany mluví. Toto je odpověď Petra Fialy na petici 
„Stojíme za Ukrajinou“, se kterou jsme Vás seznámili v minulém 
čísle BL, a kterou jsme odeslali na úřad vlády s podpisy 76 občanů:

Po uzávěrce:
Ve večerních hodinách 15. března došlo k jednání premiérů České 

repliky, Polska a Slovinska s prezidentem Ukrajiny v Kyjevě, obléha-
ném a ostřelovaném Putinovými vojsky.

 Na obrázku z ČT 24 je záběr z tiskové konference po jednání.  
Prezident Volodymyr Zelenskyj pronesl: „Vaše návštěva Kyjeva v této 
těžké době pro Ukrajinu je silným znamením podpory. Velmi si toho 
vážíme“. Ještě citát premiéra Fialy: „Bojujete za své životy, za své 
rodiny, za svou zemi, za svobodu. My ale víme, že bojujete i za naše 
životy a naši svobodu“

Na našeho premiéra (a samozřejmě i na premiéry Polska a Slovin-
ska) jsme právem hrdí.

Symbolické je i datum jednání - 15. března 1939 obsadil Hitler 
zbytek Československa - to, co z něho zbylo po zabrání Sudet po Mni-
chovské dohodě. Tenkrát si politici mysleli, že když Hitlerovi ustoupí, 
tak mu to bude stačit. Jak se mýlili....                                            ZM
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Nová rubrika Blatenských listů  - 

Ekonomické okénko 
s Oskarem:
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Plošná deratizace v Blatné
Technické služby města Blatné, s. r. o. budou ve spolupráci 

s fi rmou Profi -Dera, s. r. o. provádět plošnou deratizaci. Půjde 
o hubení zejména myší a potkanů.

V případě, že budete mít požadavky na provedení deratizace 
na konkrétním místě, pak nás prosím kontaktujte na telefonním 
čísle 383 422 541 nebo na e-mailu kontakt@tsblatna.cz Sdělte 
prosím přesné místo, kde žádáte deratizaci provést, vaše kontaktní 
údaje včetně tel. čísla. Firma Profi -Dera vás bude před deratizací 
kontaktovat ohledně podrobné domluvy k zásahu.

Deratizaci ve své nemovitosti nebo na svém pozemku hradí 
přímo občan.

Deratizace je naplánována na dny 5. 4. a 6. 4. 2022.

Z důvodu maximální efektivity vyzýváme SVJ ke kontaktování 
fi rmy Profi  DERA, která bude deratizaci provádět. Služby, za cenově 
zvýhodněných podmínek, si můžete objednat na e-mailu:
info@profi -dera.cz nebo na tel. čísle: 777 78 08 78.

Deratizace provedená na co nejvíce místech ve stejný čas je 
nejefektivnější.

Hlodavci, kteří požijí jedovou nástrahu ztrácí na dobu až 7 dnů 
plachost. Hlodavci jsou dezorientovaní, mohou ze svých úkrytů 
vylézat i přes den. Po ztrátě plachosti dochází u hlodavců k úmrtí 
během krátké doby.

Ceny dinosaurů trhají rekordy

Válka na Ukrajině, panika na trzích a ceny pohonných hmot nám trhají 
rekordy. Pojďme se podívat, z čeho se cena skládá a jaké základní 
faktory ji ovlivňují. Pro výpočet procent níže jsem použil cenu nafty 
50 Kč/l.

1) Cena ropy (cca 53 % z konečné ceny nafty) - dle poslední 
teorie se jedná o mrtvé organismy tlející miliony let pod 
zemským povrchem. Nabízí se otázka, jestli se z nás lidí také 
za miliony let stane palivo pro budoucí vládce planety Země. 

Cenu ropy může ovlivňovat:
- Náklady a zisk těžařských společností, cena dopravy.
- Poptávka a nabídka. Poptávka znamená jak velké množství 

suroviny svět vyžaduje. Nabídka zase to, kolik jsou posky-
tovatelé schopni suroviny nabídnout. V neposlední řadě 
cenu na trzích ovlivňuje také činnost velkých spekulantů 
s komoditními kontrakty. 

- Politická situace, např. války v zemích, kde se naleziště ropy 
nachází nebo přes které proudí. Ochota zemí obchodovat 
mezi sebou.

- Ceny světových měn, zejména amerického dolaru.
Kvalita vytěžené suroviny.
2) Marže Rafi nérií (cca 3 % z konečné ceny nafty) - rafi nérie 

je místo, kde se z ropy vyrábí pohonné hmoty, například nafta. 
Marže musí pokrýt náklady na výrobu. Přímé náklady (např. 
stroje, pracovníky závodu), nepřímé náklady (např. nájem 
kanceláří, fi nanční oddělení, oddělení lidských zdrojů) a v ne-
poslední řadě také zisk.

3) Marže čerpacích stanic (cca 7 % z konečné ceny nafty). Ná-
klady na provoz a zisk. I zde platí zákony nabídky a poptávky 
nás spotřebitelů. Pokud budeme všichni panikařit a plnit si 
kanystry do zásoby, cena klesat nebude.

4) Stát - Daň z přidané hodnoty a spotřební daň (cca 37 % 
z konečné ceny nafty). DPH činí standardních 21 % jako 
u jiných produktů. Spotřební daň se neurčuje procentem, ale je 
pevně daná. U benzínu 12.84 Kč/l, u nafty 9.95 Kč/l.

U nafty při ceně 50 Kč/l je cena bez daně 31.38 Kč/l a daně činí 18.62 
Kč/l. 
U benzínu při ceně 48 Kč/l je cena bez daně 26.83 Kč/l a daně činí 
21.17 Kč/l. 

Pro zajímavost:
5 největších producentů ropy v roce 2020: USA (20 %), Saudská 

Arábie (12 %), Rusko (11 %), Kanada (6 %), Čína (5 %). Evropa je 
silně závislá na Rusku. Do Evropy proudí přibližně polovina ruského 
ropného exportu. Zároveň je však ruský státní rozpočet silně závislý 
na prodeji ropy a plynu. Dle dat z roku 2019 tvoří vývoz těchto surovin 
přibližně 40 % ruských příjmů.

5 největších spotřebitelů ropy v roce 2019: USA (20%), Čína 
(14%), Indie (5 %), Japonsko (4 %), Rusko (4 %). 

Zdroje: wikipedia.org, kurzy.cz, eia.gov, investopedia.com, srovnator.
cz, worldometers.info

Přijmeme plavčíky/plavčice/pokladní/
pokladníky 

na veřejné koupaliště v objektu Turisticko-rekreační 
areál města Blatná pro sezonu 6-9/2022.

Věk – nad 18let. Práce je vhodná nejen pro studenty.
U pokladních/pokladníků vyžadujeme trestní bez-
úhonnost.
S vybranými uchazeči bude uzavřena dohoda o pro-
vedení práce.
Školení pro získání osvědčení (záchranář senior) 
zajistíme.

Zájemci hlaste se co nejdříve, nejpozději do 
31. 03. 2022 na

Tel.: 383 422 541, e-mail: kontakt@tsblatna.cz
Technické služby města Blatné s.r.o.
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Co čte a o čem přemýšlí Jan Kára
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

když jsem začínal s touto rubrikou, nehodlal jsem 
psát o aktuálních společenských a politických tématech. 
Zprávy a různé komentáře se na nás tak jako tak neustále 

valí ze všech stran. Ale co naplat, v posledních dnech a týdnech čtu 
a přemýšlím hlavně o Ukrajině…. 

Zhruba čtvrt století jsem se pohyboval v diplomacii a musím při-
znat, že v tomto případě moje zkušenost a intuice selhaly. Prostě jsem 
do poslední chvíle nevěřil, že Rusové opravdu na Ukrajinu vpadnou. 
Že si budou tahat triko, napínat svaly, to ano; že budou mít nestydaté 
požadavky, budiž, ale že se rozjedou tanky a začnou létat rakety, to 
jsem si představit nedovedl. 

Ukrajina to měla v his-
torii složité. Ruský stát 
vlastně vznikl  jako Ky-
jevská Rus a až po nějaké 
době se jeho centrum po-
sunulo do Moskvy. Úze-
mí dnešní Ukrajiny bylo 
po dlouhá staletí jakousi 

nárazníkovou zónou mezi Ruskem, východními stepními národy, 
Osmanskou říší, Polskem a Rakousko-Uherskem; po bolševické re-
voluci se Ukrajina stala součástí Sovětského Svazu a plnohodnotnou 
státnost získala teprve s jeho rozpadem v roce 1992. Historie Ukrajiny 
je poznamenána tragédiemi, k největším patří hladomor počátkem 30. 
let minulého století či ukrutnosti 2. světové války. Poslední tragédii 
zažívá Ukrajina v těchto dnech. 

Je možné, že si Ukrajina trochu „koledovala“ svým postojem 
k národnostním menšinám (ukrajinský krajní nacionalismus není nic 
příjemného), a je také možné, že „Západ“ se k Rusku po roce 1990 

choval zbytečně arogantně, tlačil svého protivníka ze „Studené války“ 
dál do kouta a ignoroval jeho zájmy i návrhy. Teď už ovšem nikdo 
nezjistí, zda by vlídnější přístup vůči Rusku odvrátil tuto válku - uva-
žování tohoto typu skončilo. To, co dnes dělá Rusko na Ukrajině, je 
absolutně neomluvitelné. A je mimo veškerou pochybnost, že hlavní 
příčina této krize prostě sedí v Kremlu. Putin odhodil masku….

Rusko má samozřejmě v této válce navrch a pokud bude opravdu 
chtít, Ukrajinu – přes její hrdinný odpor - vojensky ovládne. To ovšem 
neznamená, že vyhraje – čím víc toho zničí, čím víc zmaří lidských 
životů, tím větší nenávist vyvolá a tím spíše prohraje v srdcích sta-
milionů lidí po celém světě: cenou za vítězství na několika bojištích 
bude úplná ztráta prestiže a důvěry. Naznačuje to mimo jiné i rezoluce 
Valného shromáždění OSN z 2. března: 145 zemí odsoudilo ruskou 
agresi, jen 4 země hlasovaly po boku Ruska proti rezoluci (Bělorusko, 

Sýrie, Eritrea a KLDR). I Rusku tradičně nakloněné země jako Kuba či 
Venezuela si zachovaly od agrese určitý odstup a zdržely se hlasování 
– stejně jako Čína, Indie a zhruba tři desítky dalších zemí). 

Putin, další „narcistický, megalomanský samozvaný spasitel“ (tak 
britský historik Ian Kershaw před časem charakterizoval Hitlera), 
ovšem zatím na mínění světa moc nedbá. Ani devastace Ukrajiny, 
ani  zbídačení Ruska v důsledku nákladné války a sankcí mu zřejmě 
nepřipadá tak důležité, jako naplnění chorobných imperiálních cílů. 
Tragédie Ukrajiny tedy pokračuje. Dobrou zprávou je snad jen mohutná 
vlna solidarity s Ukrajinou a jejími uprchlíky. Jsem rád, že tentokrát 
se do ní plně zapojilo i Česko a neztrácí se v ní ani Blatná.

Oblíbenou disciplínou nejrůznějších expertů a komentátorů je 
vymýšlení scénářů dalšího vývoje konfl iktu. Někdo má scénáře dva, 
někdo jich má pět i víc. Ale stejně všichni tápou… a já samozřejmě  
nedohlédnu dál, než ostatní. Je možné, že během doby od redakční 
uzávěrky do vydání Blatenských listů válčící strany uzavřou příměří, 
ale spíše se ještě nějaký čas bude bojovat a není vyloučeno, že Ukrajina 
nakonec bude muset něco obětovat. Jestli je v současné době něco 
jisté, tak jen to, že Vladimír Putin už našel místo v historii po boku 
válečných zločinců a vrahů typu Hitlera a Stalina.

Co se týče Česka, myslím, že nám nic bezprostředně nehrozí, jen 
se nám – ve spojení se vzpomínkou na rok 1968 - hroutí představa 
o bezpečném světě. Prosím nepropadejte panice (jak píše Jiří Sobota 
v Respektu: „Nejsilnější Putinovou zbraní je náš vlastní strach“), 
sledujte zprávy jen v omezené míře (všudypřítomná mediální masáž 
jen dál živí stres), nenakupujte zásoby mouky a jódové tabletky…. 
Raději dál pomáhejte Ukrajině a Ukrajincům a pamatujte si, že „mráz 
přichází z Kremlu“.

Jan Kára
Vtipy ještě kolují, ale úsměvy nám tuhnou na rtech

Obraz válečné zkázy v nedalekém okolí byl už mimo naše představy 
(Charkov)

Česko zatím v reakci na ruskou agresi obstálo
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Co baroku nesluší
Úvodem bych chtěla říci, že možná celý 

můj text bude poněkud pateticky citově zabar-
vený, ale vzhledem k tomu, že chci psát o mís-
tě, které jsem od útlého dětství intenzivně 
vnímala a milovala, je to snad pochopitelné.

Barokní stavitelé velmi dovedně a pečlivě 
hledali v krajině místa pro své stavby. Snažili 
se, aby mnohdy obrovské architektonické 
komplexy působily fascinujícím dojmem 
z dálky i zblízka. Zabývali se každým detai-
lem a dbali na vynikající řemeslnou a výtvar-

nou úroveň svého díla. Barokní komplexy, 
oslňující prostého člověka svou krásou, tak 
dokonale splynuly s okolní scenérií, že dodnes 
působí dojmem, jako by sama krajina čekala 
na jejich příchod. Pro zajímavost, barokní 
stavitelé v touze po naprosté harmonii při-
vezli v době baroka do českých zemí kaštany 
(jírovec maďal), aby tvořily dokonalý fl oris-
tický doplněk staveb. Tvar koruny kaštanu je 
totiž často shodný s tvarem barokních oken. 
Na tomto příkladu je znovu vidět, s jakou péčí 
a touhou po dokonalosti se setkáváme. A tím 
bych se ráda dostala k tomu, co mě poslední 
dobou velmi trápí. Kilián Ignác Dientzenhofer 
postavil nádherný a slavný paštický kostel 
s jeho branami na hřbitov a také se vstupem 
k umrlčí bráně, který tvořila dvě kamenná 
schodiště. Jedno strmé, vedoucí dolů k paštic-
ké návsi, a druhé, pozvolnější, podél hrobky 
rodu Hildprandtů k dolní hřbitovní bráně. 
Dientzenhofer ve svých návrzích vycházel 
z představy stavby vyrůstající ze samotné 
země. Schodiště a vzdálenější vstupy byly 
zpočátku tvořeny jakýmsi hrubým organic-
kým materiálem, který se návštěvníkovi při-
cházejícímu k hlavnímu objektu před očima 
měnil ze zemité hrubosti až k božské doko-
nalosti. Při tvorbě schodiště od návsi k bráně 
bylo použito plochých kulatých kamenů, jež 
poskytla sama příroda. Po pár stupních bylo 
využito žulových kamenů oválných, které 
se od silnice stáčely vpravo a začínaly tvořit 
schody. Na ně navazovaly krásně opracované 
schodové lišty, asi padesát centimetrů široké, 
které dál tvořily travou a mateřídouškou za-

rostlé schodiště. Samotné schody ke kostelu 
působily jako součást krajiny samé a tvořily 
promyšlený celek s objektem. Se stejnou 
stavební ideou bylo tvořeno i pozvolnější 
schodiště z profi lovaných kamenných stup-
nic. Celek působil měkce a byl v dokonalé 
harmonii s okolím. 

Nyní se ale přenesme o více než čtvrt 
milénia dopředu. Doba si vyžádala celko-
vou rekonstrukci kostela, okolní hřbitovní 
zdi a oněch dvou schodišť. Automaticky by 
člověk předpokládal, že i tato schodiště jsou 
zcela přirozeně součástí komplexu spadajícího 
pod dohled památkové péče a jsou součástí 
tzv. Ochranného pásma, jehož smyslem je 
zachovat charakteristický obraz kulturní 
památky, a to z hlediska urbanistického či 
architektonického. Jakékoliv stavební zásahy 
do okolí kulturní památky musí být schvále-
ny orgánem památkové ochrany. Jednoduše 
řečeno, jde o zachování panoramatu daného 
místa a opravy zde prováděné jsou řešeny 
s náležitou odborností.

Jaké bylo moje překvapení, když jsem 
zjistila, že jakýmsi podivným nedopatřením je 
tato část od historického komplexu oddělena 
a patří obci Bezdědovice. Jistě s dobrou vůlí 
začala obec a správa kostela přetvářet okolí 

umrlčí brány a také stará, již poněkud řídká 
schodiště.  Říkám řídká, protože během let 
původní kameny (stupnice) prořídly a jiné, 
co tam zůstaly, se postupem času přesunuly 
o kus dál. Přes nutnou potřebu opravy bych 
čekala, že autoři přeměny použijí na opravu 
právě ony původní kamenné stupnice a pokusí 
se najít kamenosochaře, jenž vyrobí nové 
dle vzoru původních. Na stupně schodů se 
pravděpodobně též daly použít staré kamenné 
konce chodníků. Možná by se i našli mladí 
kamenosochaři a umělci, kteří by rádi s ci-
tem a pokorou přispěli k opravě těchto míst. 
Bohužel s bolestí v srdci zjišťuji, že původní 
materiál vhodný na nenásilnou opravu kamsi 
zmizel a nahradila jej nová, velmi hrubě 
tesaná dlažba, jejíž řemeslná úroveň hluboce 
pokulhává za jakoukoli současnou dobře 
udělanou kopií. Jakási obludná kamenná 
„podesta“ s kovovým zábradlím trůnící 
uprostřed malebné návsi dovedla schody až 

na kraj silnice, vlastně přímo do silnice. Další 
fackou této památce je stále se rozrůstající 
( legální a tedy povolená ?) skládka betonu 
v těsné blízkosti kostela. Trčící lampa umís-
těná před umrlčí bránou je už jen posledním 
hřebíčkem do rakve. Tak trochu jako kdyby 
někdo na obraz starých mistrů přimaloval 

nemravný piktogram. Občas se v moderním 
současném umění objevují i tyto tendence, 
ale k paštickému kostelu to opravdu nepatří. 
Tento obraz by měl zůstat čistý, neporušený, 
nezhanobený pro příští pokolení. 

V souvislosti s okolím kostela vzpomeň-
me na pokus obce Bezdědovice porazit památ-
né lípy u hřbitovní zdi. ( Občané obce a pan 
farář naštěstí tomu zabránili.) Z posudku pana 
Bohdana Chadta, odborníka na prořezávání 
a revitalizaci stromů, z roku 2019: ... Stromy 
jsou, historicky, ekologicky a esteticky velmi 
cenné a jsou významnou dominantou dané 
lokality. Jsou stabilizovány, stále v dobré 
kondici, tedy s předpokladem dlouhodobé 
perspektivy. Proto si zaslouží mimořádnou 
pozornost ve smyslu trvalé odborné péče. 
S ohledem na růstové podmínky v prokořeni-
telné zóně je  odhadovaný věk obou lip kolem 
250 let,  tedy jejich výsadba je z velkou prav-
děpodobností spojená s dokončením stavby 
kostela včetně hřbitovní zdi. Doporučuji je 
zařadit mezi stromy památné i z důvodu jejich 
udržitelnosti, neboť obec nemá zájem se o tyto 
stromy starat...

Tímto povzdechem bych ovšem velmi 
nerada snižovala nadšení a úsilí, se kterým je 
v poslední době pečováno o kostel a hřbitov. 
Rekonstrukce zachránila chátrající památku 
a vdechla kostelu nový život a to je samo-
zřejmě skvělý počin.                  Klára Jánská

Foto: Kamila Bendorff ová

Původní schodiště. Fotografi e z roku 2005
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Buzická kultura nově v rozpuku
Ani dvouletý covidový půst nedal místním zapomenout na jejich bohaté společenské 
tradice.

Obec Buzice nedaleko Blatné i přes rela-
tivně nízký počet obyvatel drží stále v oblasti 
pořádání kulturních akcí laťku hezky vysoko. 
Potěšitelný je především fakt, že se do osvě-
tovo- zábavné práce zapojuje čím dál tím více 
mladých lidí. V tristních časech pandemie 
samozřejmě i na buzické půdě došlo k jejímu 
útlumu. O to bohatší byl na kulturní dění 
letošní závěr zimy, kdy se podařilo zorgani-
zovat hned tři akce. A nutno podotknout, že 
měly nejen skvělou úroveň, ale také se setkaly 
s ohromným zájmem veřejnosti.

Konečně se mohl konat tolik oblíbený 
hasičský ples. Do společenského sálu v patře 
buzické bývalé školy se vměstnalo téměř sto 
příznivců dobré zábavy. Stejně jako v minu-

losti nezklamala ani tombola. „ Pravda je, 
že zatímco dříve jsme mívali 350 cen, letos 
se jejich počet snížil na 200. Ale přítomní 
si mohli domů odnést také jednu ze třiceti 
hlavních výher- a tam byly zařazeny vskutku 
hodnotné originality,“ poznamenává starosta 
pořádajícího SDH Buzice Tomáš Lojík. Určité 
potíže se vyskytly pouze v souvislosti s hu-
dební produkcí: „ Tu měl zajišťovat jeden náš 
kamarád s přítelkyní. Ovšem doslova za pět 
minut dvanáct přišla zpráva, že jejich test 
na covid byl pozitivní. Takže jsme narychlo 
sehnali náhradu z Protivína. Všechno ale 
dobře dopadlo a bál se vydařil jedinečně,“ 
libuje si představitel výborně sehraného týmu.

Dlouhá desetiletí se nezaplnil obecní sál 
u příležitosti oslavy MDŽ tak, jako právě 
letošního 5. března. Asi nikdo neočekával, 
že za prostřené stoly usedne cca 80 příslušnic 
něžného pohlaví v doprovodu svých ratolestí 
a mužských doprovodů ( i když pánů tvorstva 
se zúčastnilo mizivější procento). Průběh svá-
tečního odpoledne zpestřilo především dětské 
těleso pod vedením Jitky Vohryzkové. Jejich 
procítěně přednášené básničky coby poděko-
vání maminkám, tetám a babičkám nenechaly 
jedno oko suché a plným právem sklidily 
bouřlivý potlesk. Velmi milý a upřímný byl 
i  proslov starosty obce Václava Maňhala. 
Ten v něm ocenil a vyzdvihl mimo vše další 

mimořádné zásluhy místních žen a dívek při 
všestranném rozvoji mateřské vesnice. V ne-
poslední řadě bylo připraveno pro přítomné 
bohaté občerstvení, včetně zákusků a oblože-
ných chlebíčků. Jako symbol vnitřní i vnější 
krásy, jako symbol mateřství, lásky a naděje 
přijala s pohnutím každá z oslavenkyň něžný 
dárek v podobě karafi átu. Stejně jako v minu-
losti nesl hlavní pořadatelskou odpovědnost 
a přípravu Obecní úřad, samozřejmě za po-
moci dalších zdejších složek.

V celoročním programu buzičtí pocho-
pitelně nezapomínají ani na děti a mládež. 
Uplynul pouhý týden a sál v bývalé škole se 
opět naplnil životem v té nejkrásnější formě. 
Na čtvrtý dětský maškarní karneval se dosta-
vilo cca padesát ratolestí v rozličných převle-
cích a maskách. Pohled to byl vskutku božský. 
Tu červená Karkulka, tu roztomilý hastrmá-
nek, tamhle dráček, tamhle Batman…..Prostě 
sestava, co by i největšího mrzouta rozvese-
lila a vlila mu do žil koňskou dávku životní 
energie. Zvláštní půvab zosobňoval chodící 
bankomat, který na potkání dokonce rozdával 
bankovky. Želbohu šlo jen o místní měnu, 
za kterou by se v království českém nekoupil 
ani slaný rohlík. V kartónové konstrukci se 
skrýval jedenáctiletý Adam Lojík. „ Vlastně si 
tenhle komplet vyrobil úplně sám,“ říká jeho 
otec, „ My jsme mu jen přitiskli ty bankovky 
pro výraznější efekt celého přestrojení.“

Celou akci si vzal na svá bedra jako oby-
čejně buzický spolek dobrovolných hasičů. 
Tou nejhlavnější osobou byla v tomto případě 
jeho jednatelka Gábina Málková. „ Zaslouží si 
určitě obdiv a poděkování nás všech. Odvedla 
kus poctivé práce, dala tomu strašně moc,“ 
uvádí starosta SDH Buzice Tomáš Lojík, „ 
Ona je vůbec aktivní i v dalších směrech- má 
na starosti i mikulášskou nadílku, slavnostní 
rozsvícení vánočního stromu. A v hasičském 
sportu se stará obětavě o práci celé ženské 
složky,“ podotýká s uznáním Tomáš Lojík. 
Samotný program maškarního karnevalu 
zašťiťovala vynikající moderátorka  Šárka 
Zbíralová z Blatné. Aby tam nositelů tohoto 
příjmení z blízkého města nebylo náhodou 
málo, funkci DJ měl na svém triku její syn 
Tomáš. Oba se svých úkolů zhostili na jed-
ničku s hvězdičkou. Šárka měla v zásobě tolik 
zábavných her a soutěží, že dokázala udržet 
pozornost a bujarou náladu nárůdku masek až 
do večerních hodin. Nechyběla samozřejmě 
klasika- ptačí tanec, mašinka, ale na pořad 
odpoledne se dostaly i veselé prvky aktuál-
nějšího data. Ze soutěží si ratolesti vychutnaly 
tradiční stoličkovou, bez které se neobejde 

snad žádný karneval na světě a v přilehlých 
galaxiích. Také se tancovalo v párech, pro-
pojených špagetami. Tomáš Zbíral pouštěl 
zkušeně do éteru legendární hudební pecky, 
hity a šlágry, při nichž to tancovalo samo.

Na buzických maškarních karnevalech 
bývá zvykem vybírat tři nejhezčí masky a vo-
lit krále či královnu karnevalu. Ani letošek ne-
byl výjimkou. Tentokrát to na celé čáře vyhrál 
kostým myšky, co měla k dispozici hotový 
luxus- pojízdnou pastičku a trojúhelník sýra 
pěkně do tlapičky. V roztomilém kostýmku se 
skrývala malá Emička Dvořáková ze Škvoře-
tic. Nikdo nemohl mít nic proti tomu, že právě 
ona získala hlavní cenu v podobě nádherného 
dortu. „ Ten dort upekla naše členka Jana 
Chlandová,“ upřesňuje starosta SDH Tomáš 
Lojík, „ Ona tak hezké výrobky, co lahodí 
oku a blaží žaludku, dělá pro všechny naše 
příležitosti. I na letošní hasičský bál vyrobila 
superdort, okrášlený sladkými hadicemi 
a proudnicemi.“

Velkým lákadlem dětského karnevalu 
byla samozřejmě tombola o jedenácti ryze 
klukovských a holčičích cenách. Jak jinak, 
samozřejmě. Napětí ve vzduchu by se při 
losování šťastných čísel dalo přímo krájet.  
Jednotlivé postavičky visely Šárce Zbíralové 
doslova na rtech. TOP cena- koloběžka –si 
nakonec našla šťastného majitele v osůbce 
Erika Marouška, jehož rodiče mají v Buzicích 
chalupu.

Celé odpoledne přítomné masky dostávaly 
fůru sladkostí, takže nikdo neodešel domů 
s prázdnou. A cennější než všechny dary 
a dárky bylo všeobecné veselí v kolektivu 
vrstevníků, které přikrýval háv zajímavého 

programu. To se totiž nedá koupit ani vyhrát!
Za sponzorskou podporu dětského kar-

nevalu v Buzicích patří srdečné poděkování 
těmto subjektům: Obaly Blatná, ZD Škvoře-
tice, Marek Chvátal- Automoto Blatná, Obec 
Buzice, HZS Buzice, CAFFE GRANDE 
Blatná, Vilma Šornová- LEGO hračky.

Buzičtí tedy na cestě kultury vykročili 
v novém roce tím správným směrem. A jistě 
neřekli poslední slovo. Právě naopak- už 
nyní chystají další menší či větší projekty, co 
stmelují lidské duše a ozdravují všeobecnou 
atmosféru. Prostě dobrá parta je vždy zárukou 
toho, že se stále něco děje!

(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda
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Vyznání VII.
Vážení, než Vás začnu seznamovat s ob-

sahem nového Vyznání, musím přistoupit 
k citaci jedné lidské vlastnosti.

Závist (lat. invidia) je jedna z lidských 
emocí, spočívající v touze po něčem, co má 
někdo jiný, a snaze získat předmět této touhy, 
či druhého o to připravit, někdy i za cenu 
zavrženíhodných činů. Spolu se žárlivostí či 
nenávistí patří mezi konceptuální lidské emo-
ce. Z hlediska náboženského bývá odsuzována 
jako hřích. Opakem závisti je PŘEJÍCNOST.
PER ANGUSTA, AD AUGUSTA

Pokud si přeložíte toto rodové  heslo, urči-
tě vám bude po celou dobu tohoto čtení lehce 
rezonovat v uších. Jeho význam totiž naprosto 
přesně popisuje cestu člověka, o kterém chci 
dnes psát. Není to však šlechtic ani baron, ale 
obyčejný Blateňák.

Přes překážky ke slávě….
Ano, v překážkách najdeme  odříkání, 

neustálé zdokonalování, denní tvrdou řeholi 
i čas mimo domov

A sláva?
Nechtěl, abych o něm psal, ale to byste 

přišli o mnohé.
S ním je spojená spokojenost zákazníka, 

smysluplná práce, propagace Blatné a také 
to, že výsledek svého snažení dokázal předat. 
Na to poslední je i velmi pyšný.

Čí  jméno tedy doplníte do tajenky? Zas 
tak obtížné to nebude.

Tak pojďme společně odtajňovat!
Po studiu na strakonické strojní průmys-

lovce nastoupil v roce 1980 do blatenského, 
tehdy už lihovaru, protože v roce 1976 se 
pivovar poslední várkou uzavřel. Lihovar 
zakoupil Stock, jenž ovlivnil později celý jeho 
život, neboť pod jeho vedením se v lihovaru 
realizovala stavba nové pálenice a dalších 
nutných provozů.

Ředitel Stocku, p. Hlinovský, ho přesvěd-
čil, aby šel studovat vysokou školu. A tak 
nastoupil na Vysokou školu chemicko – tech-
nologickou v Praze.

Jako vedoucí výroby ve Stocku se sta-
ral o modernizaci provozů jak v Plzni , tak 
i v Prádle (nedaleko Nepomuku) v celkové 
hodnotě 150 mil. korun.  

V roce 1990 došlo k privatizaci provozů. 
Vše se odehrálo na zámku ve Lnářích, kde 
sídlila privatizační komise. V tomto roce 
podali Hildprandtové restituční nárok, ten 
jim byl potvrzen a tzv. bývalý pivovar jim 
byl vydán. V roce 1992 vytvořil s rodinou 

Hildprandtů obchodní 
společnost a tak vznikl 
LIQUIB ZÁMECKÝ 
OVOCNÝ LIHOVAR. 
První destiláty směřova-
ly, hlavně díky baronu 
Hildprandtovi, do Ně-
mecka a Švýcarska.

Před rokem 89 soudruzi příliš nepodporo-
vali dovoz bylin spojený s devizami. Po sa-
metové revoluci se uvolnil obchod bylin se 
světem, a tak mohla následovat úprava receptů 
a následná výroba nových produktů. Nastala 
doba rozkvětu Fernetu. V letech 92 – 96 se 
prodalo 16.000.000 litrů Fernetu. Vše bylo 
vyrobeno v pálenici v Prádle!!

A tam se zrodil i BLEND MASTER … 
chcete- li míchač, mistr směsí.

Jsem přesvědčen, že jméno tohoto vý-
jimečného muže jste již odhalili. Je jím 
ing. VÁCLAV ŠITNER (s dovolením dále 
budu používat oslovení Václav).

Jaké produkty  vznikly jeho zásluhou? 
Fernet, Fernet stock citrus, Republica, Black 
Fox, 8000, whisky   Brandy, Bavorák. Dámy 
by ho asi kvůli tomu nemusely mít v lásce, 
přesto ale Fernet stock citrus byl určen právě 
jim.  A nyní  Václav dál v Blatné pokračuje 
ve spanilé jízdě a neřekl tu zdaleka poslední 
slovo.

Vracím se zpět do Prádla.
Recepty na Fernet  před  rokem 89  neby-

ly zdaleka tak tajné jako v nynější době. To 
bylo kvůli nepříliš velké výrobě.  Kdo ho pil 
před uvedeným rokem, může potvrdit, že byl 
extrémně hořký. Když se vraceli obchoďáci 
z terénu,  informovali Václava o této hořkosti. 
On tedy upravil nebo i nahradil původní  by-
liny, a  tím došlo ke zjemnění Stocku a jeho 
chuti, kterou známe dodnes. Nemyslete si, že 
Václav naházel byliny do jednoho kotle a bylo 
vymalováno!! Tento proces úprav trval DVA 
ROKY, než se zrodil nový brend. Nejdříve 

bylo nutné vybrat pro nový brend byliny a pak 
je nechat DVA ROKY macerovat. Teprve 
potom se začíná rozvíjet obchodní strategie. 
(Macerát = rostlinný výluh).

V roce 96 koupila Stock německá fi rma 
ECKES. Prvním úkolem bylo vyrobit nový 
Fernet. Na trhu byl Fernet i relativně nasládlá 
Becherovka.  Do mezery mezi ně zapadl právě 
nový typ Fernet stock citrus.  Jeho uvedení 
na trh  mělo obrovský úspěch.

Co tomu však předcházelo? Václavovy 
cesty za bylinkami a obchodními jednáními 
doslova po celém světě. Během let zastával 
i nejrůznější funkce – od vedoucího provozu 
až k manažerovi obchodu nebo předsedovi 
představenstva.

Chtěl bych vám přiblížit i jednu Václavovu 
nevšední a dramatickou obchodní cestu.

Psal se rok 2001 a ČR byla pozvána 
na celosvětovou konferenci výrobců destilátů 
do Cincinatti v USA. ČR zastupoval Václav 
jako prezident Unie destilatérů, vícepresident 
výrobců lihovin i jako člen EU v odvětví 
výrobců destilátů. První dvě funkce zastával 
téměř 35 let...

11.9. 2001 Václav v klidu sledoval CNN, 
díval se, co ti Amíci umí udělat za nevšední 
show, když nechají rozbourat „Dvojčata“ 
v New Yorku. Ale po delším sledování bylo 
jasné, že to žádná show není. Byla to tragická 
realita.

Na konferenci bylo vše připraveno, ale 
nakonec vše dopadlo jinak. Konference měla 
proběhnout pod záštitou fi rmy Jim Beam, kte-
rou vlastní židovská obec. Když došlo k útoku 
na Dvojčata, byla konference ihned zrušena.

Nastaly problémy s komunikací přes 
mobily i problémy s leteckou dopravou. 
Po dlouhých peripetiích se Václav i s kolegou 
dostali do Prahy.

 Jen oni dva 
znají výrobní re-
cepturu na Fer-
net. Majitelé fi r-
my  se obávali,  
že by mohli přijít 
o cenné recepty 
a ihned z letiště 
je dovezli přímo 
k notáři, aby za-
jistili bezpečné 
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Kaplička Nejsvětější Trojice ztělesňuje nyní šperk škvořetické návsi
Vedle zářivého kabátu prokoukl také inte-
riér a zmizela vlhkost.

Škvořetice - V obci Škvořetice byla 
vždycky péče o sakrální památky na jednom 
z předních míst. Dokonce i za minulého 
režimu.

Nyní se dosta-
lo generální rekon-
strukce kapličce 
Nejsvětější Trojice 
naproti místnímu 
kulturnímu domu. 
S opravami bylo 
započato již  v roce 
2020, kdy získal 
Obecní úřad dotaci 
z POV ( Programu 

obnovy venkova ) Jihočeského kraje. Zářivý 
fasádní kabát svatostánku přitahuje pozornost 
kolemjdoucích, ale zdaleka to nebyl jediný 
citlivý a potřebný zásah do struktury, jakého 
se dočkal.

Především bylo snahou vyřešit mnohaletý 
problém s vlhkostí zdiva. „Proběhlo oddre-
nážování a došlo 
k položení nové 
dlažby,“ říká sta-
rosta Jaroslav Ch-
landa, „Zároveň 
nám pan Petr Ště-
pán z Hajan od-
borně zrestauroval 
dva obrazy plus 
obraz oltářní. Stej-
ná péče byla vyna-

ložena i při obnově dřevěného oltáře samého. 
Také se zavedla elektroinstalace a přetřela 
okenní křídla.“ Za nádhernou vnitřní výmalbu 

stropu, stěn a ob-
novu dřevěného 
oltáře vděčí skvost 
škvořetické návsi 
obecnímu pracov-
níkovi Ing. Josefu 
Horovi z Pacelic. 
Odvedl vskutku 
výbornou práci. 
„Veškeré kroky 
byly konzultovány 

s památkáři,“ zdůrazňuje Jaroslav Chlanda, 
„Pro už uvedené vymalování se zvolila osvěd-
čená klasika - vápno!“

Spolu s kapličkou 
na návsi došlo také 
na její mohutnější „sou-
sedku“ ze spodní části 
obce, kde se rovněž pod-
nikla rozsáhlá renovace 
objektu. Opravy obou 
sakrálních památek si 

vyžádaly investici 470 000 korun, kdy 60% 
hradil kraj a zbytek obecní rozpočet.

V první po-
lovině letošního 
roku se plánuje 
s lavnos tn í  vy-
svěcení kapličky 
Nejsvětější Tro-
jice blatenským 
farářem Rudolfem 
Huškem. Zdá se, 
že úcta k pravým 
hodnotám nabírá 
na stále větší in-
tenzitě. A to je velmi dobře!

(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

uložení receptur i způsob jejich případného 
vyzvedávání.

Od té  doby  nesmí Václav se svým 
kolegou cestovat z bezpečnostních důvodů 
společně ani letadlem, ani automobilem.

Na závěr bych rád splnil Václavovi jeho 
přání. Před naší  schůzkou u něj v pivovaru 
vůbec nechtěl, abych o něm psal, ale abych 
se zmínil o JEHO DĚTECH! Velice rád to 
splním.

RODINA
První, co Václav řekl, bylo: „Smyslem 

života nejsou peníze, ale smyslem života je 
skvělý pocit, že máš tu fi rmu komu předat.“

BÁRA, DENISA a EVA. Toto nejsou tři 
královny, ale Václavovy dcery. Budoucí po-
kračovatelky odkazu svého táty. Ze začátku 
ale tvrdily: „Nás fi rma nikdy zajímat nebude“. 
Navzdory tomu dámy však byly vtaženy 
do fi rmy jak po stránce obchodní, marketingo-
vé tak i  po stránce znalosti receptur, chcete- li 
míchání lihovin, degustačních zkoušek ….. 

A toto po malých krůčcích pomalu vstřebávají 
tak, aby mohly jednou Václava plnohodnot-
ně nahradit. A také nemohu nevzpomenout 
velkou zásluhu na rozvoji fi rmy díky paní 
Šitnerové.

Úplně jsem zapomněl na jednoho „kou-
zelníka„ – Martina sládka, který společně 
s Karlem Mourkem vaří skvělého Blatenského 
kohouta. A věřte, je opravdu skvělý. Sám jsem 
cca 25 let pracoval v pivovarnictví, tak mohu 
s klidným svědomím NAŠEHO KOHOUTA  
vřele doporučit.

A dnes už je společné motto pro výše 
uvedené: TOTO JE NAŠE FIRMA.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vážení, Václav  má pro  každého dveře 
pivovaru i srdce dokořán otevřené a věřte, je 
to neskutečný BLATENSKÝ PATRIOT. Vě-
řím, že váš pohled se v tomto ohledu přiblíží 
tomu mému.

DEJ BŮH ŠTĚSTÍ
Pepík Jirásko Čadek 
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Putující poslové jara
Ve Škvořeticích a v Pacelicích netradič-

ně rozdával u příležitosti MDŽ petrklíče 
starosta přímo v terénu.

Tohle MDŽ se od těch předchozích výraz-
něji nelišilo, ale přece jen bylo něco trochu ji-
nak. Předně tentokrát ženy a dívky neobdržely 
symbolickou květinu při oslavě samé. Vedení 
obce si pro předání zhmotnělého projevu úcty 
něžnému pohlaví  zvolilo jinou cestu- starosta 
Škvořetic a Pacelic Jaroslav Chlanda netra-
dičně vyrazil do terénu a petrklíče s přáníčky 
rozdal v jednotlivých staveních. „Šlo asi o 140 
poslů jara,“ uvedl první muž obce.

Oslava mezinárodního svátku tentokrát 
také „rozbila svůj stan“ ve Škvořeticích 
na jiném místě. Oproti předchozím ročníkům, 
kdy program probíhal na malém sále zdejšího 
kulturního domu, se oslavenkyně i živá hudba 
přesunuly do místního hostince. Tady jim 
byl k dispozici vedle šenku i útulný salónek. 

Účast byla hojná- počet přítomných se vy-
šplhal na téměř šest desítek osob. Potěšující 
byl zájem mladých lidí. Občerstvení šlo jako 
obvykle na účet Obecního úřadu. Vedle objed-
naných nápojů se servírovala i teplá svačina 
a zákusky. Nebyla 
by to ta pravá osla-
va Mezinárodního 
dne žen ve Škvo-
ře t ic ích ,  kdyby 
k poslechu a tanci 
nevyhrávalo tří-
členné těleso pana 
Koubka z Blatné. 
To si za nekoneč-
nou sérii vystoupe-
ní na domácí půdě získalo již dříve ohromnou 
popularitu a oblibu, snad dokonce i inventární 
číslo, což je ve zdejších podmínkách větší 
vyznamenání než podvazkový řád v Anglii. 
Muzikanti nezklamali ani tentokrát a poctivě 
odvedli svou práci. Snad jediná drobná připo-
mínka- nedopatřením se jim podařilo málem 
hned po naplnění hostince jizbu zase vyklidit, 
když z reproduktoru zazněla detonace těžšího 
kalibru.

Za prostřené stoly usedli i místní pamět-
níci. Ti si hned vybavili dávno odváté časy 
před rokem 1989 i po něm, kdy se oslava 
tohoto svátku ještě odehrávala mezi stěnami 
velkého sálu kulturního domu. „Na tohle svá-
teční posezení svážel lidi autobus i z dalších 
vesnic. Všechny zájemce, co pracovali v JZD 
Škvořetice, protože tyhle akce právě družstvo 

zašťiťovalo spolu s vedením obce a Osvěto-
vou besedou,“ vrací se myšlenkami do téhle 
éry místní obyvatelka s osmi křížky na krku, 
„Součástí programu byla i zdařilá vystoupení 
mladých požárníků, malých děcek a konečně 
tehdejší Lidové školy umění z Blatné. Sešlo 
se nás kolikrát i více než sto- pro některé staré 
lidi to představovalo jedinou možnost, jak si 
popovídat s kamarády a známými z mládí,“ 
dodává.

I letošní oslava MDŽ se stoprocentně 
vydařila. Na přetřes se dostaly i humorné 
příhody, spjaté s tímto mezinárodním výro-
čím. „Můj syn mi letos asi po dvaceti letech 
konečně přinesl kytku a bonboniéru. Tohle 
gesto však vzápětí okořenil výrokem: „tak 
tady máš….abys neřekla!“, nechala se slyšet 
jedna z oslavenkyň.

Ve Škvořeticích se prostě dbá na obyčeje 
a tradice, které si pozornost zasluhují. Nic 
na tom neměnil ani nemění a měnit nebude 
žádný společenský systém a ideologie. Tady 
to jádro je prostě zdravé.

(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

60. výročí SOU Blatná – úspěšní absolventi školy
V září 2022 oslaví Střední odborné učiliště Blatná 60 let své existence. K tomuto výročí se chystá vydání vzpomín-

kové publikace. SOU Blatná https://soublatna.cz oslovilo několik úspěšných absolventů školy z různých oborů a profesí, 
kteří se prezentovali krátkými články a fotografi emi. Představíme čtenářům Blatenských listů nyní Pavla Trefného, 

absolventa oboru Elektrikář, který nám sdělil následující:
Střední odborné učiliště v Blatné jsem si vybral především z důvodu blízkosti bydliště. Musím přiznat, byla to dobrá volba. 
Sice je to již mnoho let, ale dodnes vzpomínám na výuku odborných předmětů i na školní jídelnu. Vždy jsem se tam 

dobře najedl. Znalosti nabyté v některých odborných předmětech používám dodnes.
Po ukončení studia v roce 2001 jsem nastoupil do fi rmy IPEX, 

s.r.o. v Českých Budějovicích, kde jsem se věnoval správě serverů, 
páteřní sítě a návrhu topologie sítě. 

V roce 2002 jsme s panem Šampalíkem začali poskytovat 
internetové připojení pro koncové zákazníky v Blatné a brzy nejen 

tam. V roce 2005 jsme založili fi rmu SporkNet s.r.o., ve které jsem vykonával funkci 
technického ředitele a jednatele. 

Nakonec jsem se v roce 2012 na SOU Blatná vrátil. Již ne jako student, ale jako 
partner. Firma SporkNeT s.r.o. začala Střednímu odbornému učilišti Blatná poskytovat 
internetové služby a realizovala optickou síť. 

Později jsem založil další fi rmu, TREFCON s.r.o. http://www.trefcon.cz.
Koncem roku 2017 byla má první fi rma SporkNeT s.r.o. prodána a já v ní zůstal 

až do konce roku 2020 jako technický ředitel.
Nový rok přinesl nové výzvy, změnil jsem z velké části své profesní působení 

a začal jsem spolupracovat s fi rmou WEDOS Internet, a.s. https://www.wedos.cz
Celý svůj profesní život se zabývám počítačovými sítěmi. Základy elektrotechniky 

jsem získal právě na Středním odborném učilišti v Blatné.
Pavel Trefný, absolvent oboru Elektrikář – 

slaboproud v r. 2001, SOU Blatná
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Akce
18. 3. 18 h
Zuzana Bubílková v Blatné
Restaurace Kohout v Prostoru
Talkshow

25. 3. – 27. 3.
Mezinárodní kontrabasová soutěž 
Františka Simandla  

25. 3. 16 h 
Slavnostní zahájení
16.30 h
1. kolo II. kategorie

26. 3. 9.30 h

26. 3. 19.30 h
Homage à Vojtěch Kuchyňka

27. 3.

Vyhlášení vítězů

Koncert vítězů
Ko

25. 3. 19 h
M.U.F.

26. 3. 9.30 – 12 h
Pražská jidiš kapela

26. 3. 19 – 21 h
Pražská jidiš kapela

26. 3. 19 h
Anča Band

27. 3. 17 h
České háčky bez vytáčky

 

Kino
18. 3. 20 h
Uncharted

23. 3. 19 h
Nejhorší člověk na světě

25. 3. 20 h
Poslední závod

27. 3. 15 h
Příšerákovi 2

30. 3. 19 h
Ztracené město

3. 4. 15 h
Ježek Sonic 2

Knihovna

21. – 25. 3. 
Knižní výstava 

25. 3. 15 h
Hurá do knihovny

1. 4. 9.30 h
Bookstart – S knížkou do života

1. 4. 19 h – 2. 4. 9 h
Noc s Andersenem

let.

8. 4. 15–17 h
Velikonoční čtení

Setkání nad knihou

18. 3. 16.30 h
Mami, pojď mi číst

 
 

Kulturní
kalendář
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29. 3. 17 h 
Ondřej Fibich – Cesty k Šumavě

 
 

centrum
20. 3. 15 h
Jak čarodějnice Popleta čarovala 
pohádku

21. 3. 16.30 h
Keramika s Jitkou Křivancovou

31. 3. 16.30 h
Pedig s Danou Koubkovou – 
předvelikonoční pletení

4. 4. 18 h
Kurz zdravého vaření

Kurz Předškoláček

 

Rehabilitační cvičení pro mladší i 
starší

Cvičení pro maminky s dětmi

Út, st 18 h
Pilates clinic a zdravotní cvičení

 

 

Rehabilitační a protahovací cvičení 
pro tělesně postižené a seniory

Náprava řeči

 

Groove dance
s Jarkou Divišovou

 

Univerzita třetího věku

Single Ladies
S tanečnicí Kristýnou Vainerovou 
Strnadovou 

Anglická konverzace

Francouzská konverzace  
pro začátečníky 

Německá konverzace

Anglická konverzace

 

Josef Hornát – Mizející památky

25. 1. – 27. 4. 
Kamila Berndorffová – fotografie
Lidé z Kolkaty, z hor, z pouště

Výstava DDM Blatná

14. – 27. 3.
Petr Štěpán

7. 3. – 8. 5.
Michal Dvořák – fotografie

8. 3. – 8. 5.
Cesty k Šumavě – Ondřej Fibich, Petr 
Štěpán, Ivana Řandová

 

 

 

Alena Šustrová – Bylo nebylo

Výstava obrazů – Veronika Nováková
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10. 4. 15 h
Tomáš Flégr – varhanní recitál

 

 

18. 4. 16 + 17 h
Nové a znovuobjevené části kostela 
Nanebevzetí Panny Marie v Blatné
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port

Aktuality z juda
V únoru se rozeběhla nová judi-

stická sezóna. Začali jsme závody v Kaplici, 
odkud jsme si přivezli celkem 6 medailí. Ná-
sledovala přípravná soustředění žáků v Plzni 
a dorostu a mužů v Prachaticích. Únor zakon-
čila týmová soutěž, a to I. kolo dorostenecké 
ligy, kde Jihočeský kraj podpořili i dva naši 
závodníci (Tomáš Schwarz a Štěpán Kalužík).

Nezapomínáme ani na naše nejmenší. 
I oni poznali první závody, první zkušenosti 

se závodním 
stresem, a na-
víc před svý-
mi blízkými. 
Ve čtvrtek 17. 
2. jsme totiž 
pro tréninko-
vou skupinu 
mladších při-
pravili oddílo-
vý Novoroční 
turnaj. Turnaj 
byl zkouškou 

jak pro technickou, tak i pro závodní část 
juda. Za početné přítomnosti rodičů a dalších 
fanoušků byla samozřejmě nervozita znát. 
Ale i tak jsme viděli nejen kvalitně před-
vedené chvaty (O Goši a Sasae Curikomi 
Aši) a držení (Kesa gatame), ale i následné 
nasazení při zápase. Pro většinu to bylo vůbec 
první představení na závodním tatami. Takže 
i když jsme pomocí udělených bodů sestavili 
výsledné pořadí, cenu dostal nakonec každý. 
A to nejen v podobě sladkosti, ale domů si 
odnesl i první závodní zkušenosti.

Přeji všem, aby jim zápal a nasazení 
z úvodu sezóny vydržel co nejdéle.

Lukáš Kocourek

Novoroční turnaj

Kuželkářské 
zpravodajství

V uplynulých 2 týdnech pokračovaly veš-
keré kuželkářské soutěže od divize po žáky. 
Ve všech týmových soutěžích zaznamenala 
blatenská družstva několik skvělých výkonů 
a pozadu nezůstali ani jednotlivci, z nichž ně-
kteří si dokonce zajistili účast na mistrovství 
republiky a budou tak reprezentovat Blatnou 
v celostátním klání.

Áčko – Divize jih
V sobotu 5. března přivítal A tým Novou 

Bystřici. Postavení v tabulce obou týmů 
předvídalo zajímavou bitvu o každou kužel-
ku. Předpoklady se naplnily a diváci viděli 

skvělý zápas. V zápase, do kterého nastoupili 
domácí v sestavě Stanislav Kníže, Jiří Vokur-
ka, Lukáš Pavel, Josef Mikeš, Karel Koubek 
a Jiří Vaňata, se skóre neustále přelévalo ze 
strany na stranu a o body se nakonec podělily 
oba týmy za remízu 4:4, se skóre 3392:3300 
sražených kuželek. Nejlepšího blatenského 
individuálního výsledku dosáhl Jiří Vaňata, 
jenž si výborným výkonem 610 kuželek 
vytvořil nový osobní rekord. Aby nebylo 
osobáků málo, další přišel o týden později. 
Áčko zabralo a v Nové Včelnici v sestavě 
Vít Kobliha, Karel Koubek, Daniel Lexa, 
Stanislav Kníže (střídal Lukáš Pavel), Jiří 
Vokurka a Jiří Vaňata zvítězilo 5:3, 2806:2693 
shozených kuželek (hráno na 100 hodů). Bla-
tenští stanovili nový rekord tamější kuželny 
a zároveň si výkonem 507 kuželek hodil Ka-
rel Koubek svůj osobák. Vítězství posunulo 
Blatnou na 5. pozici v tabulce. Další domácí 
utkání sehraje Áčko v sobotu 19. března, kdy 
přivítá Lomnici n. Lužnicí. Začátek utkání je 
jako tradičně v 10:00, diváci jsou jako vždy 
srdečně zváni.

Béčko – Jihočeský KP2
B tým odehrál v uply-

nulých 2 týdnech pouze 
jedno utkání, o to však 
prestižnější. Do Blatné 
totiž zavítali vedoucí Da-
čice, které měli už něko-
lik týdnů jistotu postupu 
do vyšší soutěže. Ve skvě-
lé atmosféře domácí ne-
zklamali a byli důstojným 
soupeřem. Chvíli to už 
vypadalo, že tým ve slo-
žení Filip Cheníček, Robert Flandera, Lukáš 
Drnek, Monika Kalousová, Jiří Minařík a Li-
bor Slezák by mohl Dačicím sebrat alespoň 
bod, v závěru však hosté drtivým fi nišem 
potvrdili své kvality a Blatná padla 2:6, při 
skóre 2644:2717 sražených kuželek. Nejlepší 
blatenskou hráčkou byla, jak je to v posled-
ních zápasech obvyklé, Monika Kalousová, 
která si výkonem 488 kuželek opět zlepšila 
osobní rekord. V tabulce patří Béčku 6. místo. 
V soutěži zbývá dohrát už jen jedno utkání, 
kdy v pátek 18. března zavítají do Blatné hráči 
z Kunžaku. Zápas startuje v 17:30, i k tomuto 
utkání zveme co nejvíce fanoušků.

Céčko – Okres Strakonice a Písek
V okresní soutěži přivítala Blatná ve stře-

du 2. března Strakonice B. Po delší době se 
Céčku ve složení Ondřej Skolek, Jaroslav 
Pýcha, František Nesveda, Karel Koubek 
st., Rostislav Nový a Josef Navrátil podařilo 
zvítězit v poměru 5:3 a skóre 2518:2503 
shozených kuželek. Hráčem zápasu byl Karel 
Koubek, který srazil výborných 476 kuže-
lek. Ve čtvrtek o týden později hrálo Céčko 

v Písku, kde se vyhrává jen zcela výjimečně, 
což se potvrdilo i tentokrát. Utkání se Blatné, 
za kterou nastoupili Ondřej Skolek, Karel 
Koubek, Bohuslava Říhová, Eva Konzalová, 
Rostislav Nový a Luboš Skuhravý, příliš ne-
povedlo a prohrála 1:7, 2146:2326 sražených 
kuželek. Nejlepší výkon zaznamenal s číslem 
389 kuželek R. Nový. V tabulce se Céčko 
zařadilo na 4. místo. Poslední zápas sezóny 
odehrál tým po uzávěrce tohoto vydání.

Soutěže mládeže
Blatenské naděje odehrály v uplynulých 

víkendech fi nále svých soutěží. A dařilo se jim 
nadmíru dobře, kdy zařídili poprvé v historii 
pro Blatnou účast na republikovém šampio-
nátu ve všech věkových kategoriích. Ve fi nále 
Poháru juniorů nastoupili Lukáš Pavel (547 
kuželek) a Karel Koubek (556 kuželek). Dru-
hý jmenovaný si celkovým 4. místem zajistil 
účast na mistrovství republiky. V Českém 
poháru dorostu Blatnou reprezentovala Mo-
nika Kalousová (537 kuželek) a i ona si díky 
6. místu nastoupí na MČR. V Poháru mladých 

nadějí se do fi nále kvalifi kovaly Karolína 
Baťková (210 kuželek) a Beáta Svačinová 
(230 kuželek na 60 hodů), obě také postupují 
na republiku. Mistrovství republiky se hrají 
na přelomu dubna a května, a kromě výše 
zmíněných si zde zahrají i Jiří Vaňata (muži), 
Filip Cheníček (junioři) a Adriana Fürstová 
(st. žákyně). Přejeme jim mnoho úspěchů.

PMN v Olomouci, 3. zprava K. Baťková, za ní trenér Z. Svačina

Osobní rekord Karla Koubka v N. Včelnici
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PřÍMěSTSKÝ

TANEčNÍ
TÁBOR

TANEC, GYMNASTIKA, SPORTOVNÍ AKTIVITY, CELODENNÍ VÝLET 
A MNOHO DALšÍ ZÁBAVY

CENA: 2000 Kč
čLENOVÉ SOKOLA: 1 800 Kč

8-15 LET

GYMNASTIKA
TANEC

V CENě: OBěD, 2X ZDRAVÁ SVAčINKA, VÝLET

TJ SOKOL BLATNÁ POřÁDÁ

SPORT KEMP BLATNÁ 
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ KEMP 2022 

Ve spolupráci s 

TJ SOKOL Blatná 

 

• ČERVENEC:  11.-15.7.2022 (JUNIOR 6-10 let) 

25.-29.7.2022 (MINI 4-5 let) 

• SRPEN:  15.-19.8.2022 (MAXI 9-13 let) 

 

Program je zajištěn v TJ SOKOL Blatná. PONDĚLÍ–PÁTEK od 8:15 do 

15:00 hod, možnost družinky od 7:45 hod. Strava (2x svačina, oběd) a 

pitný režim zajištěn. 

 

Na co se můžete těšit?! 
∗ Tenis & Badminton 

∗ Inline bruslení & Florbal 

∗ Atletika & Gymnastika 

∗ Míčové hry (volejbal, házená, basketbal) 

∗ Netradiční sporty 

∗ Celodenní výlet & bazén 

 

CENA 2600,- 
∗ Sežeň k sobě nového kámoše -> pro oba SLEVA 300,- 

∗ Jsi členem TJ SOKOL Blatná -> SLEVA 300,- 

 

 

Kontakt – Dorota Zdychyncová, Walter Christl 

sportkempblatna@seznam.cz 

Tel. +420 724 192 387 (D. Zdychyncová) 

Tel. +420 733 194 918 (W. Christl)  

Tělocvičná jednota Sokol Blatná
zve všechny své členy a příznivce na

  

VALNOU HROMADU
která se bude konat

v pátek 25. 3. 2022
od 17.00 hodin.

Na programu bude:
zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření, zpráva 

kontrolní komise, rozpočet, rozprava, volby výboru, 
starosty, místostarosty, jednatele

a vystoupení hostů.

TJ Sokol Blatná nabízí 
dětem i dospělým 
z Ukrajiny cvičení 
ve kterémkoliv oddílu 
podle jejich zájmu, 
samozřejmě zdarma.
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www.nej.cz
sluzby.blatna@nej.cz

+420 488 999 488

První 4 měsíce za

(měsíčně)

99 Kč

Brigáda
Blatenské strojírny Blatná s.r.o. nabízejí brigádu

(jaro – podzim)
1. Práce na úpravách zelených ploch v areálu fi rmy. Tzn. sekání 

trávy, pletí a zalévání záhonů hadicí.
2. Práce v archivu, zakládání výkresů.

Časové rozvržení práce dle potřeb brigádníka.
Hodinová mzda 120,- Kč hrubého.

Zájemci se mohou hlásit v pracovní dny buď osobně v Blatenských strojírnách 
v době od 8.00 – 13.00 hod. v kanceláři p. Kudrlové, nebo na mail. adrese: 
kudrlova@bsblatna.cz s uvedením jednoduchého CV (životopisu).

Přijmeme do pracovního poměru
pracovníka/pracovnici na pozici

Skladník - řidič s řidičským průkazem sk. C 
na zpracovně ryb

Požadavky:
vzdělání nejlépe v gastronomickém oboru, možnost zaučení, pracovi-
tost, samostatnost, odpovědnost

Nabízíme:
Mzda od 20 000,- do 22 500,-Kč (dle dosažených výsledků), jedno-
směnný provoz, fi remní benefi ty

Bližší informace podá p. Koubek tel. 777 632 174, 383 421 037

HLEDÁME ŠIKOVNÉ ŘEMESLNÍKY 
DO NAŠEHO TÝMU!

info@spacesolution.cz
+420 737 18 19 19

Kontaktujte nás na: 

SpaceSolution s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST BLATNÁ
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Pfeifer – 
stabilní rodinná firma s budoucností.

Přijďte se informovat osobně každou středu v 9,00 hod,  popř. zavolejte a domluvte 

si datum a čas, který Vám vyhovuje.

 Obsluha lisu

 Obsluha výrobní linky

 Směnový údržbář

 Řidič bočního VZV – nakládka 

 kamionů na hale – 2 směny

 Řidič VZV nad 5t

Volné pracovní pozice v Chanovicích:

PŘIDEJTE SE K NÁM A STAŇTE SE SOUČÁSTÍ SILNÉ RODINY PFEIFER! TĚŠÍME SE NA VÁS!

Pfeifer Holz s.r.o · paní Ivana Šimonová 

Chanovice 102 · CZ-341 01 Horažďovice

Tel. 602 659 522 · nabor@pfeifergroup.cz

karriere.

pf
e
if
e
rg

ro
up.

com

          
  Vše kolem

zaměstnání u firmy Pfeifer

ONLINE PŘIHLÁŠKA

Nabízíme:

 Atraktivní systém odměňování 

 Transparentní prémiový systém

 13. plat, stravenky

 Náborový příspěvek 12.000,- Kč

 Příspěvek na penzijní připojištění  
 ve výši 3% hrubé mzdy 

 Svozy do zaměstnání ze směrů:

 Klatovy, Sušice, Horažďovice, 

 Nepomuk, Strakonice a Blatná



Číslo 5 / strana 18 Blatná 22. března 2022 Ročník 33 (43)

nzerce

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

►
►

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 – 41.000 Kč ,

pojištění pracovní neschopnosti, 13. plat, víkendy volné,

stálá práce

Chirurgická ambulance poliklinika Blatná
přijme

zdravotní sestru na plný úvazek 
pracovního poměru.

Kontakt: tel. 776 304 281
chirurgie.blatna@gmail.com

Koupím byt v Blatné Koupím byt v Blatné 
v přízemí nebo s výtahem. v přízemí nebo s výtahem. 

Platba ihned. Nabídku Platba ihned. Nabídku 
prosím na telefon prosím na telefon 
775 464 433.775 464 433.
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VÝSTAVBA  A REKONSTRUKCE 
BYTOVÝCH 
I NEBYTOVÝCH OBJEKTŮ
NOVOSTAVBY 
KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST

+420 737 18 19 19
info@spacesolution.cz

www.spacesolution.cz

BLATNÁ

SpaceSolution s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

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 - 16.00
 So 8.00 - 11.00

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

Nová služba: broušení nožů, nůžek,
seker a dlát

JIŘÍ DVOŘÁK
INSTALATÉR - TOPENÁŘ

VODA

PLYN

TOPENÍ

SVÁŘEČSKÉ PRÁCE

JÁDROVÉ VRTÁNÍ

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ 

KOVOVÝCH DÍLCŮ

+ 420 606 741 061
topdvorak@seznam.cz

 

BELLUCCI  EC
PŘÍSTROJOVÁ PEDIKÚRA

- bezbolestnost celého ošetření
- vhodné u rizikových skupin: diabetici, kardiaci, těhotné ženy
- ošetření se provádí bez namáčení
- vysoká profesionalita a návaznost na podologickou péči
- ošetření provádí zdravotní sestra - specialista na podologickou péči

INFO TEL : 722 006 768  EVA BELLUCCI

BELLUCCI  EC
MEZOTERAPIE - aplikace kyseliny hyaluronové

 - účinný anti-agingový zákrok, při kterém se hydratační, 
  výživné a regenerační roztoky aplikují přímo do svrchní a střední 

vrstvy pokožky. 
INFO TEL : 722 006 768   EVA BELLUCCI 

PŘIJMU ŘIDIČEPŘIJMU ŘIDIČE
skupiny C + E

na pravidelnou linku
Blatná - Jihlava
Plat: 33.000 Kč

Nástup možný ihned
Info tel.: 777 668 103

H L E D Á M
PO MOCNÍKA NA 

ÚDRŽBU ZAHRADY
TEL.: 603 504 048
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ského soudu v Českých Budějovicích v oddílu L, vložce č. 2708, IČ 69092923, redakční rada: Čestmír Cimler, Petr Chlebec, 
Jan Kára, František Machovec, Zdeněk Malina – šéfredaktor, Blanka Malinová, Vladimír Šavrda, čestný člen František Ko-
morád. Adresa redakce: Z. Malina, Holečkova 784, 388 01 Blatná, tel. 731 367 507. Náklad: 3 000 výtisků. Bankovní spojení:
KB, a. s., Strakonice, expozitura Blatná, č. ú. 4196610297/0100. E-mail: blat.listy.ch@seznam.cz. Jazyková úprava: vydavatel.
Sazba a tisk: Blatenská tiskárna, s. r. o.

Hajanka
výroba prošívaných přikrývek

a polštářů, čištění peří
Otevřeno:

Po - Út - ZAVŘENO
St  - Čt - 8.00-11.00
Pá - 14.00 - 17.00

Jinak možno po telefonické dohodě

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

7.007.00  -14.00-14.00383 422 044, 602 158 284383 422 044, 602 158 284

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

Kontakty:
E: elektro@jankovsky.cz • T: 606 229 972

Z220480_EXP_Inzerce_Blatna_nabor_135x100.indd   1 16.03.2022   9:41

► ►
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