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František Šatava
Těžké je loučení s blízkým člověkem, když 

odchází na věčnost, těžké je dát poslední 
sbohem kamarádovi, vzácnému člověku, 
vynikajícímu herci, skvělému režisérovi, 
pedagogovi, sportovci a osobě se vzácným 
srdcem, s osobitým smyslem pro humor, vy-
nikajícím až precizním přístupem ke všemu, 
co dělal, nejen jako předseda Spolku divadel-
ních ochotníků v Blatné. Tím vším a mnohem 
a mnohem víc pro mne i ostatní blatenské 
divadelníky byl pan František Šatlava, se 
kterým jsme se museli rozloučit poté, co nás 
v pondělí 16. března 2015 navždy opustil. 
Celý Františkův život byl plný radosti, kte-
rou uměl rozdávat, nejen svou láskou ke své 
rodině a  svým bližním, ale i v blatenském 
ochotnickém spolku, ve kterém za dlouhá 
léta svého působení ztvárnil stovky rolí 
a zrežíroval desítky představení. Pro mnohé 
byl mentorem při našich prvních odvážných 
krůčcích na prknech, jež znamenají svět, 
do her dokázal vždy zakomponovat prvky, 
které polechtaly bránice publika tak, že salvy 
smíchu až orosily zrak. František nám odešel 
náhle a nečekaně, uprostřed tvůrčí činnosti 
a zkoušení nové hry, s nadšenými plány na 

hru další. Přestože jej na divadelním jevišti 
již neuvidíme, bude s námi i nadále, při každé 
hře, při každé zkoušce, napořád…

Václav Cheníček

Čestní občané Blatné
Blatenské listy v prvních dvou číslech 

letošního roku uvedly informace o udělení 
čestného občanství Města Blatné. Touto 
poctou byli oceněni pan Erhard „Muck“ 
Grütter, někdejší starosta švýcarského 
partnerského města Roggwil a paní Petra 
Kaiser z německého partnerského města 
Vacha. Oba dva čestní občané Blatné se 
zasloužili o rozvoj mezinárodní spolupráce 
a partnerských vztahů mezi Blatnou a jme-
novanými městy. Pojďme se podívat na to, 
do jaké společnosti se vlastně jmenovaní 
zařadili. Úvodem je nutné zmínit fakt, že 
udělení čestného občanství je v podstatě 
nejvyšším oceněním ze strany města na ko-
munální úrovni a s trochou nadsázky jej lze 
přirovnat k udělení nejvyšších vyznamenání 
na státní úrovni. Udělení čestného občanství 

se řídí pravidly, která schválilo zastupitel-
stvo města na svém prosincovém zasedání 
v roce 2014. Tato pravidla hovoří o tom, že 
čestné občanství je možno udělit fyzické 
osobě, která se významnou měrou zasloužila 
o rozvoj města. Udělení čestného občanství 
je možné i v případě jiných významných zá-
sluh, například o vzhled a propagaci města, 
podporu partnerské spolupráce či výměny 
mládeže. Čestné občanství lze udělit za 
života, přičemž návrh na udělení čestného 
občanství mohou podávat zastupitelstvu jeho 
členové, rada města a výbory zastupitelstva. 
Návrh na udělení čestného občanství musí 
obsahovat odůvodnění zásluh a životopis na-
vrhované osoby, jíž má být čestné občanství 
uděleno. Možná je však škoda, že uvedená 
pravidla neobsahují ustanovení o možnosti 

odejmutí čestného občanství, ale o  tom až 
na konci tohoto článku.

Prvním čestným občanem Blatné se stal 
„Otec národa“ František Palacký (1798-
1876). Jeho přínos k poznatkům k dějinám 
českého národa má stopu i v Blatné, jelikož 
Palacký uvádí ve svém přídavku k „Dějinám 

národu české-
ho“ jméno Blat-
ná jako písemně 
doložené v  roce 
1 2 3 5 ,  č í m ž 
vstoupil do histo-
rie Blatné přinej-
menším alespoň 
přiblížením jeho 
nejstarší datace 

(v letošním roce si připomínáme 780 let od 
první písemné zmínky o Blatné) a patrně 
přispěl i k interpretaci šamonické vraždy na 
základě starého rukopisu. Na počest Palacké-
ho byla pojmenována i nově vzniklá knihovna 
v Blatné v roce 1898. Kopii busty Palackého 
(společně s bustou Jana Amose Komenského) 
můžeme spatřit na průčelí blatenské honos-
né školní budovy (Karlem Kryškou nedávno 
restaurované originály jsou umístěny v aule 
školy v prvním patře) a  od roku 1933 je 
po něm pojmenována i  jedna z ulic Blatné. 
Druhým čestným občanem Blatné byl v roce 
1861 jmenován Palackého zeť František 
Ladislav Rieger (1818-1903), který byl jeho 
spolupracovníkem a pokračovatelem. Blatná 
a její popis je uvedena v Riegrově slovníku 
naučném a on samotný byl hlavním iniciá-
torem zřízení Sboru pro zřízení Národního 
divadla, jehož členem byl i Spolek blaten-
ských ochotníků v Blatné, který byl s Riegrem 
v kontaktu. Po Riegrovi 
je taktéž pojmenována 
ulice v Blatné. Třetím 
čestným občanem byl 
jmenován český histo-
rik, archivář a politik, 
pedagog a  profesor 
Karlovy univerzity 
JUDr. Václav Vladivoj 
Tomek (1818-1905). 

(pokr. na str.  6)

Pamětní deska na ZŠ 
J.A. Komenského 

(foto V. Cheníček, 2015).

V. V. Tomek 
(zdroj: internet)

František Šatava v představení Naši Furianti 
(rok 2011, foto Jan Vágner)".
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Aktual ity��

Děkuji Městské policii p. Čalounovi a p. 
Hůzlové za nalezení peněženky s doklady, 
kterou jsem ztratila dne 10.3.2015 v Blat-
né.Byla jsem to nahlásit před polednem a 
po 12 hodině jsem měla peněženku zpět. 
Štětková Blatná

Je vám 12-16let a máte 
chuť jet na mezinárodní 

zážitkový tábor?
Místo konání: okolí města Vacha – 
partnerské město Blatné (Německo, 
Thüringen)
Termín konání: 31. 7.–7. 8. 2015
Počet účastníků: 15 z Blatné + 15 
z Vachy (dorozumívací řeč – anglický 
jazyk, německý jazyk)
Předběžný program: sportovní akti-
vity – jízda na člunech, horolezectví, GPS 
výpravy, putování po bývalé hranici vých. 
a záp. Německa…
další aktivity – vaření, kutění, koupání, 
bowling, návštěva muzea…
Informační schůzka: 24.  3.  2015 
v 16:00 v KCAŽ
Předpokládaná cena: 170 €, dopra-
va bude hrazena městem Blatná
Organizátor: Město Blatná ve spolu-
práci se skupinou pro partnerské vztahy
Případné dotazy: Jana Španihelová, 
606 476 903

PODĚKOVÁNÍ
Vážení občané města Blatné,

dovolte, abychom Vám touto formou 
vyjádřili úctu a poděkování

za všechny projevy soustrasti k úmrtí
našeho tatínka, pana

Františka Šatavy.

Velice si toho vážíme.

Evženie Bláhová, Petr Šatava

TANEČNÍ  2015
Kurz společenského tance bude zahájen 

v sobotu 12. září 2015
v sále Komunitního centra 

aktivního života
Bližší informace

najdete na
www.tanecni-blatna.webgarden.cz
tanecni.blatna@centrum.cz

Pozvánka
Velikonoční Anča Band

Hajany
Neděle 5. dubna 2015

od 20,00 hodin

KDYŽ NA VELKÝ PÁTEK HŘMÍ, NA POLI 
SE URODÍ

VELIKONOCE jsou tu a pravděpodobně 
budou letos chladné, přesto však věříme, že 
i tak vykoukne sluníčko a všechny nás svými 
zlatými paprsky pohladí.

LIDOVÉ VELIKONOCE POD VĚŽÍ
Velikonoční prodej tradičních výrobků 

se pomalu chýlí ke konci. Počasí nám 
v  letošním roce moc nepřálo, tak jsme 
i náš prodej omezili víc než jsme původně 
plánovali. Přesto všem našim zákazní-
kům děkujeme za přízeň a těšíme se na 
další setkání.

Zítra na Bílou sobotu budeme mít 
otevřeno od 9.00 hodin do 13.00 hod. Za 
příznivého počasí i odpoledne do 16.00 
hod. Stejně tak i v neděli odpoledne od 
13.00 - 16.00 hodin.

Nabídka zůstává zatím stejná, vybrat 
si mohou i všichni opozdilci.

MEDVĚDÍ ČESNEK JE VYPRODÁN
O medvědí česnek byl velký zájem, zmi-

zel během dvou dnů, jak jsme přepokládali. 
Pokud se na vás nedostalo, nabídneme vám 
koncem srpna a počátkem září, stejně jako 
v loňském roce, ještě sadbu podzimní.

PRODEJNÍ DOBA V DUBNU
V měsíci dubnu nás pod věží najdete 

opět každou sobotu dopoledne od 9.00 
do 13.00 hod. Za příznivého počasí také 
v sobotu i v neděli od 13.00 do 16.00 ho-
din odpoledne.

Zprovozněna bude i PŮJČOVNA LO-
DĚK

NECHŤ SI DUBEN SEBELEPŠÍ BÝVÁ, OV-
ČÁKOVI HŮL PŘECE JEN SE ZASNĚŽÍVÁ
HODNĚ-LI V DUBNU VÍTR DUJE, STODOLA 
SE NAPLŇUJE
DUBNOVÝ SNÍH POLE HNOJÍ A DÉŠŤ JIM 
POŽEHNÁNÍ PŘINÁŠÍ
JE-LI V DUBNU KRÁSNĚ A POVĚTŘÍ ČISTÉ, 
BUDE KVĚTEN NEPŘÍJEMNÝ JISTĚ
V DUBNU HROM - NEBOJÍ SE MRAZU 
STROM
JASNÉ POČASÍ O VELIKONOCÍCH - NASTA-
NE LÉTO O LETNICÍCH

Eva Fučíková
lidové řemeslo

SANNY, kříženec, fena, 
asi 2 roky

V záchytných kotcích 
od 20.3.2015. Byla nale-
zena přivázaná před bra-
nou kotců. K cizím lidem 

je zpočátku nedůvěřivá a bázlivá. Jakmile si 
zvykne, je velmi mazlivá a vyhledává kontakt 
s člověkem. Sanny je asi dva roky stará kří-
ženka nejspíš border kolie, střední velikosti. 
Vhodná na zahradu i do bytu, zatím jako psí 
jedináček. S ostatními pejsky se moc nemusí. 
Je odčervená a čeká ji očkování.

VILÍK, kříženec, pes, asi 10 let
Do kotců umístěn z důvodu 

špatného zdravotního stavu 
majitelky. Vilík je asi 10letý 
pejsek, kterého si před lety 
majitelka osvojila z útulku. Jed-
ná se o malinkého křížence, 

zřejmě čivavy. Nehodí se k  jiným pejskům 
a nedoporučujeme ho k malým dětem. Je 
kastrovaný, očkovaný, odčervený, čipovaný. 
Ideálním společníkem by byl paní v důchodu. 
Je vhodný pouze do bytu. 

Zahradnická 171, 388 01 Blatná, tel.,fax. 383 423 467, mobil: 720 513 321,
e-mail: m.policie@blatna.net           http://www.mesto-blatna.cz

ZÁCHYTNÉ KOTCE MĚSTSKÉ POLICIE BLATNÁ
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Zprávy
z radnice

Vážení občané města,
v minulém čísle jsem Vám slíbila zveřejnění účasti členů Zastu-

pitelstva města Blatná na 5. zasedání Zastupitelstva města Blatná, 
které se uskutečnilo dne 25. 3. 2015.

S potěšením Vám mohu tedy sdělit, že se zasedání zúčastnili 
téměř všichni zastupitelé. Nepřítomna byla pouze zastupitelka 
paní Mgr. Karbanová. Později se na zasedání dostavil zastupitel 
pan Vaněček, který však svůj pozdější příchod z pracovních důvodů 
dopředu oznámil.

Z účasti zastupitelů na zasedáních od doby, kdy jsem nastoupila 
do funkce starostky města, mám upřímnou radost. Posuďte níže sami, 
jak se členové Zastupitelstva města Blatná zhostili svých povinností.

 
Účast zastupitelů na zasedáních Zastupitelstva města Blatná

1. zasedání ZM
10. 11. 2014

2. zasedání ZM
26. 11. 2014

3. zasedání ZM
17. 12. 2014

4. zasedání ZM
21. 1. 2015

5. zasedání ZM
25. 3. 2015

Přítomni všichni 
zastupitelé

Přítomni všichni 
zastupitelé

Nepřítomen 
Mgr. Navrátil

Nepřítomni p. Pojer, 
Bc. Scheinherr,
Mgr. Karbanová

Nepřítomna 
Mgr. Karbanová

Nyní Vás stručně seznámím s některými záležitostmi, které byly na 
zasedání Zastupitelstva města Blatná (dále jen ZM) 

projednány v oblasti majetku města:
S dokončovanou stavbou 1. etapy základní technické vybavenosti 

(ZTV) v lokalitě za Malým Vrchem, byl vytipován obecní pozemek na 
stavbu kioskové trafostanice, která v budoucnu pokryje potřeby el. 
energie v této lokalitě. Jedná se o část pozemku p. č. 846/34 v k.ú. 
Blatná, záměr prodeje pozemku byl usn. 14/15 ZM schválen.

Předmětem jednání ZM bylo i majetkové vypořádání k pozemkům 
pod řadovými garážemi. Existuje ještě v Blatné několik garáží, které 
mají sice svého vlastníka (některé garáže bohužel nejsou ani zapsány 
na listu vlastnictví), ale pozemek pod ní je ve vlastnictví města. OMIR 
tyto vlastníky oslovuje, aby došlo k majetkovému vypořádání, tzn., aby 
vlastník garáže vlastnil i pozemek pod ní. ZM v minulosti odsouhlasilo 
vypořádání již několika pozemků pod garážemi, nicméně stále jsou 
pozemky, které nejsou vypořádány. Poslední ZM vyslovilo souhlas 
s dalšími dvěma záměry prodeje pozemků pod garážemi v lokalitě 
garáží Skaličanská a Podskalská.

Město Blatná v minulosti požádalo poprvé v roce 2001 o převod 
pozemků ve vlastnictví státu nyní prostřednictvím Úřadu pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) do vlastnictví města. ZM 
byl nyní schválen bezúplatný převod dalšího pozemku a to p. č. 853/5 
v k.ú. Blatná, na kterém mimo jiné leží i Rákosníčkovo hřiště. Předpo-
klad je, že převody dalších pozemků v této lokalitě budou následovat.

ZM svým usnesením 16/15 odsouhlasilo převzetí vodohospo-
dářského majetku od fi rmy Výkrm Tagrea s.r. o v lokalitě ulice Če-
chova (u okálů), do vlastnictví Města Blatná. Jedná se o kanalizaci 
splaškovou (výtlačný řad a gravitační řad), přečerpávací jímku vč. 
vyzbrojení, el. přípojky a el. pilíře, které v minulosti vybudovala 
Kooperace JZD Blatná. Vodohospodářský majetek bude převeden na 
základě darovací smlouvy a bude jej provozovat fi rma Čevak, a. s., 
coby provozovatel vodohospodářského majetku města. Zároveň bylo 
odsouhlaseno odkoupení pozemků u okálů pod komunikacemi, které 
jsou ve vlastnictví soukromé osoby. Vlastní převod komunikací bude 
předmětem dalšího jednání s fi rmou Tagrea.

Pro informaci dále uvádím, že byla v ZM schválena Aktualizace 
Strategického plánu města Blatná. Aktualizace je uveřejněna na 
webových stránkách města Blatná pod odkazem http://www.mesto-
-blatna.cz/mesto/uzemni-planovani/strategicky-plan/.

Zastupitelům města Blatná byla také předložena vedoucí živ-
nostenského odboru paní Mikyškovou informace ohledně provozu 

výherních hracích přístrojů, videoloterních terminálů a kvízomatů, 
kterou Vám v upravené verzi předkládám.

Bc. Kateřina Malečková, starostka města

Informace ohledně provozu výherních hracích pří-
strojů, videoloterních terminálů a kvízomatů

Zastupitelstvo města Blatná vydalo Obecně závaznou vyhlášku 
č. 4/2011 o stanovení míst, na kterých je provozování loterií a jiných 
podobných her zakázáno (vyhláška). Zákaz se týká celého území měs-
ta. V roce 2012 bylo Výherních hracích přístrojů (VHP) provozováno 
ve městě celkem 26 kusů. Provoz VHP povolovalo město. V obcích, 
kde byla vydána vyhláška, mohly být VHP podle zákona o loteriích 
a jiných podobných hrách provozovány pouze do konce roku 2012.

Provoz videoloterních terminálů (VLT) povolovalo Ministerstvo 
fi nancí (MF). Ve vyhlášce města byl zahrnut i zákaz provozu VLT. 
Po rozhodnutí Ústavního soudu, že povolení provozu VLT v obcích, 
kde byla vydána vyhláška o zákazu hazardu, je protiprávní, začalo 
MF postupně v roce 2013 rušit rozhodnutí o povolení provozu VLT. 
V současné době již na území města nelze VLT provozovat.

Na začátku roku 2013 bylo zjištěno, že Občanské sdružení Život 
je hrou provozuje v  jedné provozovně v Blatné 7 ks VHP. Zjištění 
spolu s fotodokumentací bylo předáno orgánům činným v trestním 
řízení. Po vyšetření případu byly VHP z uvedené adresy odstraněny.

V prosinci roku 2014 v  jiné provozovně byl zjištěn provoz 8 ks 
VHP a 1 ks rulety. Zjištění spolu s fotodokumentací bylo opět předáno 
orgánům činným v trestním řízení.

V roce 2014 se ve městě začaly postupně objevovat tzv. kvízoma-
ty, které nahradily v provozovnách VLT. Jejich provoz je nelegální. 
Princip hry je stejný jako u VHP, jen hrající musí při hře odpovídat na 
jednoduché otázky. Kontrolu nad provozem kvízomatů v provozovnách 
v Blatné provádí Specializovaný fi nanční úřad České Budějovice. MF 
jednomu z provozovatelů kvízomatů na území ČR udělilo pokutu ve 
výši kolem 10 mil. Kč.

To však neřeší problém měst, kde jsou kvízomaty v některých 
provozovnách umístěny. Lidé na nich hrají a prohrávají peníze dál, 
i když vyhláška provoz VHP i VLT zakazuje.  Provozovatelé nemají 
žádné povolení na jejich provoz, neplatí žádné poplatky ani daně.

Město nemá v současné době nástroj, jak proti provozu kvízomatů 
zasáhnout.

Marie Mikyšková, vedoucí živnostenského odboru

Poplatky za odpad se v roce 2015 nemění
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
zastupitelstvo města Blatná pro rok 2015 nezměnilo. Základní 
sazba zůstává ve výši 420 Kč. Dle zákona je poplatek dvousložko-
vý – tvořený pevnou částkou až 250 Kč (u nás 200 Kč) a pohyblivou 
částkou až 750 Kč dle nákladů na sběr a svoz netříděného komu-
nálního odpadu rozúčtovaných na všechny zákonem vymezené 
poplatníky (u nás by mohla pohyblivá částka aktuálně činit až 
373 Kč, zůstává ve výši 220 Kč).

Z  tvorby poplatku je zřejmé, že nepokrývá veškeré náklady 
spojené s likvidací odpadu na území města. Je v zájmu města a jeho 
občanů, aby netříděného komunálního odpadu bylo co nejméně, 
to znamená maximum vytřídit.

Poplatek za odpad je povinen zaplatit poplatník (fyzická osoba 
s trvalým pobytem či vlastník stavby určené k individuální rekrea-
ci, bytu nebo rodinného domu v Blatné) do 31. 5. 2015, hotově či 
bezhotovostně vždy s přiděleným variabilním symbolem.

Za oddělení fi nanční Ing. Dagmar Malečková
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TO MÁME MLÁDEŽ…
Již v minulosti jsem použila stejný 

nadpis a článek začínal pochvalou 
a  poděkováním dětem. A  stejně 
tomu je i dnes. Poslední dobou se 
stále více přesvědčuji o tom, že děti 
a mládež nejsou těmi zkaženými 
a  lhostejnými, jak se všude dočí-
táme. Možná, že v nich vidíme své 
vlastní chyby, které si nechceme přiznat.

Krátce po mém nástupu na radnici jsem byla požádána studenty 
Středního odborného učiliště v Blatné o návštěvu u nich na interná-
tu. Schůzku mi zprostředkovala vychovatelka domova paní Zdeňka 
Braunová a povídání s kluky z učiliště se protáhlo na 2 hodiny. 

Probrali jsme školu, volný čas, bu-
doucnost jejich, ale i města. Mile mě 
překvapila jejich nabídka na pomoc 
např.  při úklidu města. A  nešlo 
pouze o nabídku, dne 18. 3. 2015 
pět kluků z prvních ročníků a jeden 
z třetího ročníku s paní Braunovou 
během odpoledne vyčistili od od-
padků prostor okolo ochranného 

protipovodňového valu za kostelem.
Chtěla bych jim tedy touto cestou velmi poděkovat.

Bc. Kateřina Malečková, starostka města

Informace z jednání památkové komise
Dne 9. 3. 2015 poprvé zasedala komise státní památkové péče 

v novém složení, jmenovaném po volbách do obecního zastupitelstva, 
tj. předseda Jaroslav Blovský, garant Jitka Říhová a členové Ing. Jiří 
Mikeš, Mgr. Karel Petrán, Arch. Kateřina Řebřinová, Ing. Karel Hro-
mada a Bc. Miloslav Vít, DiS.
Členy komise byly projednány jednotlivé body programu, tj. v prv-

ní řadě bylo provedeno vyhodnocení žádosti ŘKF Blatná, podané 
v  I. kole programu MK ČR „Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s  rozšířenou působností“, kdy všemi hlasy 
byla odsouhlasena částka 409 tis. Kč na akci „Oprava fasádních 
omítek spodní části věže kostela sv. Jana Křtitele v Paštikách“, a to 
vzhledem k velmi špatnému, tzn. havarijnímu stavu fasádních omítek 
kostela (v loňském roce byla ze stejného programu fi nancována 1. 
etapa obnovy horní části věže). Při posouzení dle kritérií Koncepce 
podpory památkového fondu ve správním obvodu ORP Blatná byla 
akce ohodnocena 33 body z celkových 35 bodů. Komise doporučila 
MK ČR vyhovět žádosti v plném rozsahu, přičemž celkové náklady 
na akci budou činit 457 651 Kč.
Členové komise a  současně pracovní komise pro regeneraci 

(Mgr. Petrán, J. Blovský, J. Říhová) projednali využití kvóty 200 tis. Kč, 
vypsané v roce 2015 v Programu regenerace MPR a MPZ, na základě 
podkladů zpracovaného anketního dotazníku ze dne 17. 10. 2014. 
V souladu s vypsanou kvótou a podmínkami programu pro rok 2015 
schválila komise státní památkové péče všemi hlasy využití fi nančních 
prostředků v 50% podílu uznatelných nákladů na akci Obnova fasády 
ZŠ J.A.Komenského Blatná – 4.etapa – tělocvična. Vzhledem k tomu, 
že dle podmínek pro přiznání příspěvku v programu nelze uplatnit 
cenu včetně DPH, přesto, že město jako vlastník nezahrnuje objekt 
školy do ekonomické činnosti a bude muset odvést DPH v plné výši, 
dojde k nevyčerpání části rozepsané kvóty, a to ve výši 45 tis. Kč. 
Částka 155 000 Kč bude tvořit 49% podílu z uznatelných nákladů 
proti 161 885 Kč z rozpočtu města (celkové náklady na akci z rozpočtu 
města – tzn. včetně neuznatelných – činí 263 028 Kč).
Členům komise byl předložen přehled čerpání dotací za rok 2014, 

kdy činily dotační prostředky na památky v ORP Blatná 3 672 tis. Kč 
(seznam viz BL č. 6 z 6. 3. 2015) a rovněž přehled žádostí o granty 
pro rok letošní.

Do Havarijního programu pro rok 2015 byly podány za náš region 
čtyři žádosti, již dnes máme potvrzeno, že tři z nich byly podpořeny. 

A to obnova hospodářského objektu č. p. 101 v Blatné částkou 300 tis. 
Kč, statické zajištění hospodářské části objektu č. p. 104 v Blatné 
částkou rovněž 300 tis. Kč a dále oprava střešního pláště hrobky 
s kaplí v Paštikách částkou 200 tis. Kč. Nepodpořenou žádostí je 
obnova střešního pláště výměnku zámku v Poli.

Dále byl očekáván z MK ČR příspěvek na další etapu obnovy 
Rejtova paláce zámku v Blatné.

Žádost na zadláždění terasy kamennou 
dlažbou a  obnovu poslední nedokon-
čené části jihozápadní fasády, podaná 
v září 2014, byla vyhodnocena až v průběhu 
letošního února a vlastníkům bylo přiděleno 
600 tis. Kč, které musí činit 70% z celkových 
nákladů. Nyní probíhá příprava rozpočtů na 
základě poptávky u zhotovitelů.

Granty Jihočeského kraje byly v  roce 
2015 vypsány pro podání žádostí v období 
6. 2. 2015 až 27. 2. 2015. Členové komise 
byli seznámeni s žádostmi podanými Měs-
tem Blatná i ostatními vlastníky kulturních 
památek, staveb v MPZ či sakrálních 
objektů. O úspěšnosti v  získávání dotací 
bude veřejnost informována po rozepsání 
příspěvků pro jednotlivé akce.

Dalším bodem bylo projednání stano-
viska k usnesení RM č. 36/15 ze dne 4. 2. 2015 – vystoupení Města 
Blatná ze Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, jehož 
je členem od roku 1991. Členové komise byli seznámeni s rozpočtem 
SHSČMS pro rok 2015 (Město Blatná platí příspěvek 1 Kč na občana 
za rok – cca 6600 Kč) a s náplní činnosti dle informací na webových 
stránkách. Dále byli seznámeni s podklady, které byly předloženy 
RM k posouzení návrhu na vystoupení ze Sdružení. Členové komise 
všemi hlasy přítomných podporují návrh RM vystoupit ze SHSČMS, 
a to s ohledem na reálné možnosti prezentace města jinými způsoby, 
zejména je nutno zapojit CKVB tak, aby propagace města z hlediska 
památek a kultury byla efektivní. Je nutné klást důraz na provázanost 
akcí a na spolupráci všech dotčených subjektů – viz návrh strategic-
kého plánu (spolupráce muzeum – zámek – farnost – kulturní spolky), 
jistě je možné zapojit se do regionálních či celostátních akcí i bez 
členství v jakémkoli sdružení.

Posledním bodem jednání památkové komise byla diskuse, která 
především navázala na zájmy a aktivity předchozí památkové komise. 
Členové komise byli seznámeni s koncepcí využití špýcharu. Bohužel, 
ani po dvou letech od dokončení obnovy objektu se nenaplňuje funk-
ce špýcharu coby depozitu pro zemědělskou techniku z regionu, je 
nutné apelovat na občany regionu ohledně darů tohoto charakteru 

do sbírek muzea. Tyto kroky 
nijak nesouvisí s nutností ob-
novy elektroinstalace (stávající 
má platné revize) či případně 
dalšími záměry modernizace.
Členové komise byli informo-

váni o publikaci k 500. výročí 
vysvěcení kostela Nanebevzetí 
Panny Marie Text publikace 
je již v  sazbě, zpracovává se 

grafika, dne 10.  3.  2015 byla 
odsouhlasena barevnost přebalu 

a kapitol textů. Dne 25. 3. 2015 bude svolána další schůzka autorů, 
na které se bude projednávat představení knihy veřejnosti a budou 
upřesněny všechny náklady. Členové komise podporují záměr dle 
návrhu pana Jiřího Sekery a Mgr. Červenky – na zadní stranu aktuální 
mapy Blatné zpracovat a natisknout privilegia Města Blatná s doslov-
ným překladem a textem ohledně výročí 1. písemné zmínky (780 let).

V roce 2018 si připomeneme 100 let od ukončení I. světové války, 
předchozí členové komise navrhovali zhotovení nového památníku se 

Pohled na terasu Rejtova 
paláce zámku Blatná - 

foto Ing. Mazur.

Zajímavé prostory špýcharu čekají 
na nové využití. Foto: J. Říhová
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Z p r á v y
T S  B l a t n á

seznamem jmen padlých občanů Blatné, a to jak v 1. tak 2. světové 
válce. V Blatné byla ku cti hrdinů 1.světové války před kostelem 
umístěna socha Svobody, na novém hřbitově u obřadní síně kre-
matoria pak pomník obětem obou světových válek. Jména několika 
legionářů najdeme na desce v průčelí ZŠ J.A.Komenského a další 
ve vestibulu u sborovny této školy. J. Říhová navrhuje na webových 
stránkách města zveřejnit seznam všech jmen, která jsou evidována 
(dle evidence MěÚ - J. Novotný, podklady z farní knihy a dle publikací 
Mgr. J. Olejníka), a doplnit textem s projevem úcty a případné výzvy 
k podání informací např. pamětníků či rodin padlých. Všichni členové 
se shodli v odstoupení od původního záměru vyhotovit pamětní desku 
s uvedením jmen – nikdo není schopen zajistit pravdivost a úplnost 
seznamu. Dále bude na webových stránkách zveřejněna podoba sochy 
Svobody z doby jejího vzniku s komentářem k úpravám sochy, infor-
mace o tomto způsobu zveřejnění jmen padlých budou zpracovány 
do Sobáčku i Blatenských listů.

Ze zápisu zpracovala: Jitka Říhová, garant komise SPP

Štěpkování větví
Koncem mě-

síce března pro-
běhlo štěpková-
ní větví, které 
se svážejí z celé 
Blatné do areálu 
v ulici Riegrova. 
Drcení provedla 
odborná firma 
s   p ř í s l u š n o u 
technikou umož-
ňující seštěpko-
vání velkého množství větví v relativně krátkém čase. Seštěpkované 
větve byly ihned odváženy k dalšímu využití.

5.4.2015

+

O zodpovědnosti aneb Na okraj besedy „Blatná – bezpečné město“
V pondělí 30. března 2015 v Komunitním 

centru aktivního života proběhla beseda s ob-
čany ohledně ne/bezpečnosti města Blatná. 
Všechny vystupující složky  – představitelé 
blatenské radnice, Policie ČR, Městské po-
licie Blatná, OS PREVENT a Station 17 – se 
shodly, že na Blatensku klesá kriminalita, 
roste její objasněnost, daří se prevenci, jež 
má rozhodně smysl, prostě, že Blatná je čím 
dál bezpečnější místo a že je třeba v dobře 
rozjeté práci pokračovat.

Všechna tato podložená tvrzení byla 
sdělena srozumitelně a od odborníků, kteří 
se tématu dennodenně věnují. Jestliže o bez-
pečnosti v Blatné přesvědčili málo lidí, pak 
to bylo jenom proto, že se besedy s podivem 
žalostně málo lidí účastnilo. Přitom pocit 
bezpečí je jedna z našich nejzákladnějších 
potřeb a kdekdo si např. na policii otvírá 
pusu a na „feťáky“ má jasné řešení, mnohdy 
krátkozrace „konečné“. Anebo také ještě 
proto, že slepou víru některých lidí nezviklají, 
natož nepřesvědčí ani pádné a jednoznačné 
argumenty, důkazy a fakta.

Na besedě zaznělo mnohé. Kupříkladu pro 
jednoho nespokojeného občana ztělesňují 
narkomani škodlivý plevel, který je nutno 
silou vymýtit (zde stručně řečeno podobně 
barvitými slovy, ale poněkud mírnějšími); pro 
mnohé za nezdravě fungující společnost mo-
hou špatné či alespoň nedostatečné zákony. 
A mnohé další zaznít mohlo. Téma je široké 
a času tak málo…

Kontrolní otázka: jestlipak víte, kdo podle 
statistik Policie ČR nejčastěji porušuje záko-

ny? Jste to Vy, my, běžní občané, tedy ti, kteří 
jsou společensky, kulturně, pracovně, zdra-
votně začleněni mezi většinové obyvatelstvo. 
Nejčastěji totiž policisté nejen na Blatensku 
řeší přestupky proti bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu. Přitom každý účastník 
provozu na pozemních komunikacích, tudíž 
např.  i chodci a cyklisti, by dané předpisy 
a zákony měl znát a hlavně dodržovat, neboť 
jejich porušováním (potenciálně) neohrožu je 
pouze sebe.

Pokud jde o přestupky, tj. méně závažná 
porušení zákona, které jsou na základních 
odděleních Policie ČR mnohem častějším 
jevem než trestné činy, další velice běžný 
je přestupek proti občanskému soužití. Jde 
hlavně o ublížení na cti nebo z nedbalosti 
či drobně na zdraví, o schválnosti a hrubé 
jednání. A opět, zpravidla jejich aktéři jsou 
prostí lidé, nezřídka kdy dokonce v  rámci 
jedné rodiny, jen často posilnění alkoholem.

A  zatímco pití alkoholu je tolerováno 
a mnohdy i propagováno a oslavováno, braní 
jiných drog, stranou nyní úplně ponechme 
tabák, je většinou radikálně odsuzováno. 
Přitom od začátku roku 2015 již blatenští 
policisté chytili nemalé množství těch, kteří 
se na silnici jako řidiči automobilů, v tu chvíli 
snadných vražedných prostředků, dopustili 
trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové 
látky. A všichni to byli opilci sice s více jak 
2 ‰ alkoholu v dechu, avšak z našich řad 
obyčejných lidí, žádní feťáci…

S  nápravou bychom proto měli začít 
u  sebe. Zodpovědně jednat, respektovat 

práva druhých a neporušovat zákony. A po 
osobní odpovědnosti by hned měla následo-
vat odpovědnost za společnost. Nebuďme 
lhostejní k  tomu, co se kolem nás děje, 
a v případě překročení zákona, byť by šlo 
jenom o podezření, ovšem konkrétní, aktivně 
řešme danou situaci, anebo věc ihned ozna-
mme. Vždyť to není vměšování se do cizího 
nebo mrzké bonzování. A nemělo by to být 
ani výjimečné hrdinství, měla by to být naše 
povinnost, vnitřní a  samozřejmá, náš mo-
rální imperativ, neboť i nás, třebaže někdy 
nepřímo či vzdáleně, se to týká. Musíme si 
pomáhat.

Zkrátka bychom si všichni měli konečně 
uvědomit, že v praktickém každodenním živo-
tě není žádné my a oni, nebo dokonce nějaké 
abstraktní všemocné a neovlivnitelné ono, 
jak se ustavičně vymlouváme, ale že prostě 
jsme tu pouze my (a snad pánbůh nad námi 
a v nás) a každý z nás je spoluzodpovědný za 
stav naší společnosti a Země. A mít uklizeno 
pouze na vlastním písečku nestačí. Svět, a to 
ani ten náš blatenský či soukromý za plotem, 
neexistuje ve vzduchoprázdnu. Mohla by pak 
totiž třeba přijít nějaká vlna a celý ten náš 
hezky uhrabaný píseček spláchnout někam 
do pořádné žumpy. Anebo do ještě hlubší 
a smradlavější žumpy…

Volné, méně kazatelské pokračování v ně-
kterých příštích BL.

Vlastimil Váně
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Čestní občané 
Blatné (pokr. ze str. 1)

Tomek byl učitelem Palackého dětí a pro-
slavil se zejména mnohasvazkovým dílem 
Dějepis města Prahy a v dalších svých dílech 
v podstatě vylíčil dějiny celé země. Svou 
mravenčí prací se stal jedním z nejuznáva-
nějších historiků své doby. Byl velice činný 
i v politice. Během své badatelské činnosti 
navštívil několikrát i Blatnou a  jako první 
vyslovil domněnku, že Blatná byla původně 
majetkem templářského řádu, což se později 
nepotvrdilo. Tomek není jen čestným obča-
nem Blatné, ale i řady dalších měst.
Čestným občanem Blatné byl v roce 1898 

jmenován blatenský rodák Karel Tvrdý 
(1848-1902), vrchní revident státních drah 
ve Vídni. Po odchodu do výslužby působil 
ve svém rodném městě a byl jedním ze zá-
sadních iniciátorů stavby nové školy, jejíhož 
otevření se však nedožil. Zasadil se o výkupy 
starých domků pro stavbu nové školy, byl čin-
ný ve veřejném životě (náměstek okresního 
starosty) a byl oporou tehdy začínajícímu 
starostovi Zdráhalovi. Baron Ferdinand 
Hildprandt (1863-1936) se stal čestným 
občanem v roce 1913. Jako člen okresního 
výboru i jako okresní starosta (tím byl v le-
tech 1914 – 1918) napomáhal rozvoji města, 
byl významným donátorem a mecenášem 
(daroval městu prostor pro vybudování 

Husových sadů, 
což dodnes při-
pomíná pamětní 
deska v  sadech 
umístěná), měl 
značné zásluhy 
na vybudování 
sokolovny, ob-
jektu nynější Zá-
kladní školy J. A. 
Komenského, či 
dnešní budovy 
Městského úřa-
du. Významnou 
měrou se podí-
lel na náročném 

projektu vybudování místní železniční dráhy, 
jejíž stavba v konečném důsledku znamenala 
velký přínos pro následující rozvoj města. Hil-
dprandt byl i neúnavným propagátorem Blat-
né a Blatenska, v zámeckém parku nechal 
zbudovat přírodní divadlo, za první světové 
války zřídil na zámku lazaret, v  lesích nad 
Buzicemi nechal postavit zámeček nazvaný 
na počest své ženy „Jůžov“ a u nádraží Hotel 
jubileum, jenž jako stavba oslavoval stoletou 
držbu, resp. příchod rodiny Hildprandtů na 
blatenské panství (1799  – 1899). Byl také 
velmi politicky činný a  to i na „národní“ 
úrovni, kde neúnavně propagoval „češství“ 
a byl spolupracovníkem Antonína Kaliny. 
Mezi jeho vášeň patřila myslivost, ve které si 
vysloužil statut jednoho z nejlepších střelců 
v monarchii, čehož důkazem jsou dodnes 

obsáhlé sbírky trofejí na blatenském zámku. 
I po pozemkové reformě zůstal velkostatká-
řem a prosazoval nové zemědělské trendy. 
Jako známý mecenáš nezapomínal na péči 
o chudé. „Mecenášem zdejšího města“ jej 
nazval při otevírání nové budovy okresního 
úřadu (dnešní Základní škola T. G. Masaryka 
a část blatenského městského úřadu) tehdejší 
hejtman Antonín Čubr, což bylo naprosto 
výstižné, neboť výčet např. materiálních darů 
věnovaných městu by vydal na obsáhlý se-
znam. To se také projevilo v uznání ze strany 
města, kdy byl Hildprandt dne 27. 3. 1913 
jmenován čestným občanem. Diplom s čest-
ným občanstvím měl původně malovat 
Mikoláš Aleš, ale vzhledem ke své nemoci 
doporučil Viktora Strettiho (působil několik 
let v Blatné), který diplom vyhotovil a ozdobil 
kresbou blatenského zámku. Hildprandtova 
obětavost, nezištnost a čestnost byla příklad-
ná, čehož důkazem bylo množství obyvatel, 
které jej vyprovázelo na jeho poslední cestě 
do paštické rodinné hrobky.

Nejdéle působícím člověkem ve funkci 
starosty Blatné (od roku 1900 do roku 1931) 
byl Rudolf Zdráhal (1854-1941), jemuž bylo 
čestné občanství uděleno 30.  června 1925 
na slavnostním zasedání obecního zastupi-
telstva v budově dnešního městského úřadu. 
Zdráhal byl synem blatenského učitele, 
majitelem obchodu na dnešním nám. Míru 
(nízký domek stával v prostoru dnešního 
domu č. p. 108 a  je patrný z historických 
dobových pohlednic s  typickou reklamou) 
a v obecním zastupitelstvu působil od svých 
30 let. Jednalo se o velmi váženého občana, 
který působil v roli starosty města v neleh-
kých dobách. Musel se potýkat s válečnými 
útrapami, poválečnou konsolidací, hospodář-
skými a mnohými dalšími problémy, které 
přinášela doba. Výsledkem jeho vytrvalé 
snahy o zvelebování města, o které se snažil 
za svého působení v nejvyšší komunální funk-
ci, byl neskonalý rozkvět a rozmach Blatné. 
Manželé Zdráhalovi byli bezdětní, stejně 
jako jejich dvě adoptovaná děvčata. Nynější 
nám. Míru neslo několik let na počest tohoto 
významného činitele název Zdráhalovo ná-
městí, ale zpět nebylo přejmenováno, a tak 
tento čestný občan Blatné nemá v současné 
době „svůj“ název ulice v Blatné. Jistě by 

jej zasluhoval, stejně jako celá řada dalších 
významných osobností (např. Čubr, Wünsch, 

Masák, Komanec, Siblík, Hille, Martinov-
ský, Süss, Hrbek, Simandl, Podhájský, Hří-
malý, Chlupsa a mnoho a mnoho dalších, 
ale o nich třeba někdy příště). Blatenská 
kronika (Miroslav Vrána) vzpomíná na akt 
udělení čestného občanství následovně: 
„… obecní zastupitelstvo mělo slavnostní 
schůzi v zasedací místnosti okresního domu 
č. p. 322 za přítomnosti čestného občana 
blatenského Ferdinanda Hildprandta, rady 
politické správy Ant. Čubra a  veřejnosti, 
za spoluúčasti Zpěváckého spolku Úslavan, 
v níž jmenovalo svého starostu Rudolfa Zdrá-
hala, který od 2. dubna 1900 v čele obce stojí, 
čestným občanem. Slavnostní řeč pronesl 
a diplom pražského akademického malíře 
Vostradovského oslavenci předal první ná-
městek Frant. Břicháček…“. Zdráhal byl svý-
mi současníky při odchodu na „odpočinek“ 
nazván jako „starostlivý otec města“. Jednalo 
se o člověka skromného, nenáročného, spoři-
vého, vlídného a pracovitého. Zdráhal byl po 
svém skonu v roce 1941 uložen k věčnému 
spánku na starém blatenském hřbitově do 
společnosti mnoha dalších osobností staré 

Blatné.
Ing.   Fran-

t išek Krejč í 
( 1 8 6 5 - 1 9 3 1 ) , 
rodák ze Řišť je 
čestným obča-
nem Blatné, kte-
rému byla tato 
pocta udělena 
4. března 1928 
(stejného oceně-
ní se mu dostalo 

v dalších čtyřech desítkách měst a obcí). 
Krejčí působil v Zemském výboru českém 
v oddělení pozemních, silničních a mostních 
staveb a  významnou měrou se podílel na 
stavbách silnic v blatenském okrese. Krejčí 
se mimo to zasloužil o založení „Spolku ro-
dáků a přátel Blatenska“ v Praze, jehož byl 
předsedou až do své smrti a který působí 
dodnes. Diplom s  čestným občanstvím byl 
Krejčímu předán slavnostně dne 4. 3. 1928 na 
základě usnesení zastupitelstva města ze dne 
20. 11. 1927. Slavnosti se účastnili zástupci 
obce, okresu, vládní rada a účinkoval na ní 
pěvecký sbor Úslavan, zároveň byly oslavenci 
uděleny i diplomy s  čestným občanstvím 
Zámlyní, Metel, Sedlice, Pozdyně, Kocelovic, 
Řišť a Předmíře. O významu tohoto člověka 
pro blatenský okres svědčí fakt, že když 
23. 10. 1931 skonal, byly mu věnovány téměř 
celé dvě strany Blatenských listů (číslo 13 ze 
dne 7. 11. 1931), včetně strany titulní, a to 
tehdy toto periodikum vycházelo ve formátu 
o něco větším než je dnešní A4. Z tryzny za 
Ing. Krejčím je možné vyzdvihnout několik 
vět: „…vždy ochoten k obětem pro každého, 
se svým nezapomenutelně milým úsměvem 
posilující, upřímné účasti k starostem kaž-
dého kdož ho o cokoliv žádal, vyrostl z tvrdé 
a  těžké půdy našeho přemýšlivého jihu, 
jehož jedním z nejlepších synů byl. Sledoval 

Ferdinand Hildprandt 
(Červenka: Šlechtické rody 

na Blatensku).

Diplom čestného občanství R. Zdráhalovi 
(soukromá sbírka, R. Jaroš).

František Krejčí (reprofoto, 
Blatenské listy, 1931).



Ročník 26 (36) Blatná 3. dubna 2015 Číslo 6 / strana 7

se zájmem a živou účastí všechny naše ať již 
národností, hospodářské, školské či politické 
otázky, nadšeně a neúnavně pomáhal, staral 
se a oběti přinášel, opravy, pokroky a zdoko-
nalení svému kraji vymáhal, subvence veřej-
ným podnikům, školám a hlavně pak okresům 
na silnice vyprošoval, vždy horečně činný, 
vždy první v práci. Ač vzorný manžel i otec, 
nemluvil nikdy o vlastní osobě a vlastních 
nemalých bolech, ač sám mnohdy osudem 
pronásledován i trpkým nevděkem krajanů, 
pro něž tolik se nastaral, měl vždy pohotové 
povzbuzení, radu i vydatnou nezištnou pomoc 
pro kohokoliv…“

JUDr. Antonín Čubr (1872-1936), někdej-
ší okresní hejtman, by mohl být mluvou dneš-
ních časů společně s předchozími čestnými 
občany Blatné nazván skutečnou „celebritou“ 
své doby. Nikoliv však celebritou uměle vy-
tvořenou, ale osobností, která si své renomé 
vysloužila prací, pílí a zásluhami o rozkvět 
města i tehdejšího blatenského okresu. Čubr 
by zasluhoval, obdobně jako výše jmenova-
ní, svoji vlastní publikaci a zmapování jeho 
veřejného života, činností a zásluh. Antonín 
Čubr byl rodákem ze Sedlice, po dokončení 
studií na gymnáziu a univerzitě nastoupil 
na místodržitelství v Praze a dále vykonával 
státní službu na 
okresních hejt-
manstvích v Lito-
myšli, Ledči nad 
Sázavou a  v Pís-
ku. Před první 
světovou válkou 
přichází do Blatné 
na post okresního 
komisaře a v roce 
1927 je jmenován 
vrchním radou po-
litické správy. Vý-
znamnou měrou 
se zasloužil o po-
stavení budovy 
okresního úřadu. 
Dle dobových záznamů se jednalo o člověka, 
který oplýval skvělými osobními vlastnostmi, 
širokým rozhledem, vysokou inteligencí, 
neobyčejnou pílí a svědomitostí, odbornými 
znalostmi, spravedlností, lidskostí a  láskou 
k rodnému kraji a národu. Čestné občanství 
bylo A. Čubrovi uděleno 26. 10. 1932 při pří-
ležitosti jeho 60. narozenin. Poctu předával 
starosta Ing. Prokop Ptáček, Rudolf Zdráhal 
a Ferdinand Hildprandt. Jednalo se o velikou 
slavnost, na které promlouvali mnozí z osob-
ností tehdejšího veřejného života a ocenili ve 
svých projevech Čubrův přínos pro Blatnou 
a  celý okres. Na hejtmanovu počest byla 
pojmenována i jedna z vyšlechtěných blaten-
ských růží. Čubr sám na slavnosti promluvil 
a  jeho projev byl velmi obsáhlý, upřímný, 
místy dojemný a celý je zachycen v kronice 
města. Společně s čestným občanstvím Blat-
né byla tato pocta Čubrovi udělena i za jeho 
rodné město.

První československý prezident Tomáš 
Garigue Masaryk (1850-1937) se stal čest-
ným občanem Blatné 17. 2. 1935. Od roku 
1930 byla tehdejší Nádražní třída nazvána 
jeho jménem, nicméně v době socialismu 
byla pojmenována po Rudé armádě, stejně 
jako zdejší škola, aby se obě ke svému po-
jmenování po tatíčkovi Masarykovi navrátily 
po listopadových událostech roku 1989. 
O  životě tohoto významného Čecha bylo 
napsáno mnohé, zmiňme tedy alespoň jeho 

stopy, které zanechal v Blatné. Díky faktu, 
že byl jedním z Masarykových spolupra-
covníků Antonín Kalina, věnoval Masaryk 
fi nanční příspěvek ve výši pěti tisíc korun 
jako svůj osobní dar na stavbu sokolovny. 
Budova dnešní školy pojmenovaná po prvním 
československém prezidentovi byla od roku 
1935 ozdobena pamětní deskou s nápisem 
„Zákon ze dne 26. února 1930 T. G. Masaryk 
se zasloužil o  stát“. Deska byla odhalena 
dne 7. 3. 1935 na počest Masarykových 85. 
narozenin, avšak měla pohnutý osud, a  to 
v  souvislosti s politickým děním v našem 
státě. Za 2. světové války byla odstraněna, 
aby se po válce opět vrátila, společně s ná-
pisem Okresní úřad MCMXXXI (1931), ale 
počátkem padesátých let byla deska omítkou 
zarovnána s fasádou, v roce 1968 byla obno-
vena, ale v následném období normalizace 
byla patrně sejmuta a kamsi se ztratila. Její 
kopie byla obnovena v roce 1990. Doufejme, 
že je zde umístěna již natrvalo a  již nikdy 
nebude trnem v oku mocipánům. Edvard 
Beneš (1884-1948) zanechal doslovně 
stopu v Blatné svou návštěvou města v roce 
1934 (v té době jako ministr zahraničí) při 
příležitosti výstavy Böhmových růži, na které 
měl veřejný projev. Čestným občanem byl 
jmenován 20. 6. 1937. Blatenská kronika 
z roku 1948 uvádí následující: „Dne 27. květ-
na uspořádala místní osvětová rada v sále 
sokolovny oslavu 64. narozenin prezidenta 
republiky Edvarda Beneše za spoluúčinková-
ní žactva obecné a měšťanské školy. Slavnost 
zahájilo žactvo škol recitacemi a  zpěvem, 
načež odborný učitel Václav Šilha zhodnotil 
ve svém proslovu osobnost a zásluhy pana 
prezidenta o naši svobodu a  samostatnost 
v obou světových válkách. Po proslovu V. 
Šilhy zapěl pěvecký spolek Úslavan dva sbo-
ry, načež následovala prostná cvičení žactva 
měšťanských škol. Po společném zapění naší 
národní hymny byla oslava skončena. Účast 

místního občanstva byla opravdu veliká“. 
Prezident Beneš v roce 1948 zemřel a než se 
soukolí rudé moci rozjelo naplno, stihli bla-
tenští s úctou vzpomenout na druhého prezi-
denta tak, jak dokládá opět zápis v kronice: 
„Ve čtvrtek dne 9. září 1948 byla pořádána 
za zesnulého prezidenta Dr. Edvarda Beneše 
v divadelním sále sokolovny tryzna, při níž 
v zahajovacím proslovu život a dílo Dr. Bene-
še zhodnotil předseda MNV Jan Chaloupka. 
Při tryzně dále účinkovali odborný učitel 
Dražan, pěvecký sbor Úslavan, recitovány 
básně a předvedeno pásmo vzpomínek na 
zesnulého prezidenta. Také při plenární schů-
zi MNV bylo pietně vzpomenuto prezidenta 
Beneše, jehož pohřbu se v zastoupení města 
zúčastnila pětičlenná delegace“.

Další dva, na předlouhou dobu poslední 
čestní občané Blatné, byli jmenováni v pová-
lečném období. Prvním z nich byl Antonín 
Zápotocký (1884-1957), který byl jmeno-
ván čestným občanem na slavnostní schůzi 
Místního národního výboru v Blatné dne 
1. května 1948. Tehdejší předseda Ústřed-
ní rady odborů, náměstek předsedy vlády 
a poslanec, byl jmenován občanem Blatné na 
základě podnětu blatenských odborářů. Kle-
ment Gottwald (1896-1953) obdržel čestné 
občanství na základě usnesení Místního 
národního výboru v Blatné ze dne 23. listo-
padu 1948. Na tento den připadaly jeho 52. 
narozeniny a po celé republice se při této 
příležitosti konala akce pod heslem „Týden 
vzorné práce od 15. do 20. listopadu“. V Blat-
né se v divadelním sále v úterý 23. 11. 1948 
konal slavnostní večer, který zahájil projevem 
tehdejší předseda MNV Chaloupka. Diplom 
čestného občanství byl předán tehdejšímu 
prezidentovi v pátek 25. února 1949 delegací 
vedenou již novým předsedou MNV Křišťa-
nem a náměstkem MNV Boučkem. Po „prv-
ním dělnickém prezidentovi“ byla na dlouhý 
čas pojmenována i  hlavní tepna Blatné, 
tř. J. P. Koubka, která se k původnímu názvu 
navrátila až po Sametové revoluci. Oba dva 
jmenovaní vysocí komunističtí představitelé 
jsou dodnes čestnými občany řady českých 
měst, včetně Blatné. Je to celkem paradoxní 
situace, kdy představitelé rudého režimu 
s krví na rukou, tvoří společnost v  řadách 
čestných občanů těm, kteří si to opravdu 
zaslouží. Na druhou stranu je to obraz doby 
a možná i obraz snahy o zviditelnění svého 
města a  zalíbení se vyšším místům z  řad 
tehdejších představitelů obce, kteří návrhy 
na čestné občanství navrhovali a schvalovali, 
či jen prostý trend doby. Ještě větším dějin-
ným paradoxem je pak situace, že některá 
města v naší republice mají vedle uvedených 
soudruhů za čestné občany stále i  taková 
jména jako jsou Adolf Hitler, Konrad Hen-
lein nebo Josif Vissarionovič Stalin… To je 
panečku společnost! A zde je nasnadě právě 
ona připomínka z úvodu článku. Neměly by 
zásady udělování čestného občanství počítat 
i s možností odnětí tohoto zcela výjimečného 
ocenění?                              Václav Cheníček

Antonín Čubr, reprofoto 
(Vrána: Z pamětí města. 

Blatné)

Pamětní deska na ZŠ T. G. Masaryka 
(foto V. Cheníček, 2015).
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Třináct recesistů uvítalo příchod jara koupelí v myštické 
„Labuti“. Starosta Tomáš Koželuh šel otužilcům příkladem

Myštice - Recese je kořením života. A na rozdíl od takové papriky 
či pepře jí není nikdy dost. Přesně takhle to mají nastaveno i v obci 
Myštice na Blatensku, kde letos uvítali příchod jara koupelí v místním 
rybníku „Labuť“. Nebylo to poprvé a určitě ani ne naposledy. Tahle 
„lahůdka“ se totiž už stala součástí zdejšího folklóru.

Všechno odstartovala před devíti lety 
jedna sázka. Jasně se řeklo: „Kdo prohraje, 
půjde si zaplavat do Labuťáku!“ A prohrál 
současný nájemce myštického zájezdního 
hostince Michal Truneček / 40  let /. Fór 
spočíval v tom, že zatímco Michal Truneček 
kráčel k obrovské vodní ploše s osuškou 
v ruce, místní traktorista Ing. Václav Kníže 
prohrnoval sněhovou pokrývku pokrývající 
obecní komunikace. A deset metrů od bře-
hu vodu dusil neprodyšný ledový krunýř. 
„Napoprvé jsem to nedal- byl to ohromný 
šok, musel jsem vylézt zpátky na zem,“ 
vzpomíná s úsměvem průkopník myštické 

lidové tradice pro „otrlé“, „Až na druhý pokus jsem to ustál a doplaval 
až k ledu. Sáhl jsem si na něj a tempoval zpátky ke schůdkům. Prostě 
a jasně- první rok se koupal jen jeden člověk a to jsem byl já! Našeho 
starostu pak osvítil „duch svatý“ a rozhodl se z této individuální akce 
učinit ofi ciální a každoroční kolektivní podnik jménem vítání jara. 
A ujalo se to! Vždycky se koupeme v první jarní den za asistence 
početného publika, před čtyřmi lety se jako doplněk otužileckého 
dostaveníčka začaly ve stejný datum pořádat vepřové hody.“

Ke cti myštického starosty Tomáše Koželuha slouží, že jde vždycky 
ostatním otužilcům příkladem. „Jen ať se máchá, když si to vymyslel,“ 
poznamenal při letošním „vodním dýchánku“ v sobotu 21. března 
před více než osmdesáti rozesmátými diváky a dvanácti kolegy včetně 
jedné zástupkyně něžného pohlaví statný nadšenec ve froté županu 
na jeho adresu. Jiný zase při pohledu na husí kůží obalená těla, lačně 
se hrnoucí vstříc vodní hladině, pronesl varovně tuto poznámku: 
„Bacha, ať se nám z toho nestane memoriál!“

Letošní klimatické podmínky nebyly nejhorší. Slunce svítilo, seč 
mu síly stačily, až myštický starosta Tomáš Koželuh / 43 let / vyslovil 
obavu „Že se spálí“. Idylku tak kazil jen ostrý, studený vítr, který měl 
na břehu u kamenných schůdků značnou sílu. Teplota vody podle 
odborného měření, provedeného před ponorem, vykazovala osm 
stupňů. Ovšem směrem svisle dolů to bylo zralé na křeč a dobré tak 
pro tučňáky.

Při prvním jarním ponoru nemohl chybět ani dobrodruh z nedale-
kých Skaličan Milan Počta / 48 let /, co sám sebe tituluje jako „zdra-
vého magora“ a razí nevšední fi lozofi i: „V dnešní době není normální 
být normální.“ Jediné otužování, které s výjimkou myštického ponoru 
v březnu praktikuje, je prý studená koupel ve vaně po předchozím 
osprchování. „Letos jsem tady pošesté,“ hlásil vytáhlý odvážlivec 
a recesista za všechny peníze hned po vstupu na hráz, „Já ovšem ve 
vodě setrvám jen nezbytně nutnou dobu, což znamená celý se ponořit 
a ven. Někteří jedinci udělají i pár temp, ale to pro mě není. Ona je 
totiž hned pod schody pořádná hloubka.“ Jak se k celé akci vlastně 
přifařil? „Občas sem do hostince zajedu na pivko. A před šesti lety se 
nad orosenými půllitry v šenku o jarním koupání v Labuťáku hovořilo. 
A já jsem hned vyskočil se slovy: „Tak do toho jdu s vámi!“ Já jsem 
pro každou srandu a do budoucnosti své fantazii meze nekladu, žádné 
další šílenosti se nebráním.“

Všichni zúčastnění i letos bez následků koupel přežili a užili si jí, 
pokud to tedy vůbec jde. Pro jednoho z kádru otužilců byla dokonce 
voda „zbytečně teplá“: „Co máte? Já chodím v zimě k  rybníku se 
sekyrou, vysekám si díru v ledu a to je pak teprve paráda!,“ pronesl 
při pohledu na cvakající zuby a třesoucí se svaly ostatních udiveně.

Všichni si také zavzpomínali na případ, kdy při této příležitosti 
někdejší nájemce myštického hostince skoro skončil v péči doktora 
Chocholouška: „Ten se na jarní ponor v Labuťáku opatřil potápěč-

skými brýlemi a ploutvemi. Mezitím před hospodou zastavila parta 
motorkářů s úmyslem se občerstvit. „Hned jsem u vás, pánové,“ 
křičel na ně od rybníka takto vybavený hospodský a hnal se k nim 
po ploutvích, div se nepřerazil. Pohled na něj však motorkáře vyděsil 
natolik, že kopli do mašin a dali se na zběsilý úprk, soudě, že narazili 
na nějakého šílence,“ vychutnává si skutečnou historku ze života 
jeden z pravidelných účastníků.

Dosud nepřekonaný účastnický rekord na otužileckém vítání jara 
v Myšticích byl zaznamenán loni. Tehdy se vrhlo do vody devatenáct 
nadšenců, včetně čtyř žen.                                       Vladimír Šavrda

Otužilci zvládli jarní lázeň 
na jedničku.

Společné foto účastníků mištického ponoru 2015.
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Velká cena Martinic 2015 – Český 
skokový pohár zahajuje

V termínu 16. – 19. dubna 2015 proběhne v Martinicích u Březnice zahajovací kolo Čes-
kého skokového poháru. Letošní 14.ročník již tradičně zahajuje právě v Martinicích a letošní 

program závodů opět nabízí i oblíbené 
seriály Czech Junior Cup a Amateur Tour.
Český skokový pohár je elitním jez-

deckým seriálem v parkurovém skákání 
a jako vždy přivítáme kompletní českou 
jezdeckou špičku. V rámci Czech Junior 
Cupu soutěží mladé naděje jezdeckého 
sportu, z nichž řada již pravidelně vyjíždí 
i na zahraniční závody. Vrcholem celých 
závodů budou jistě nedělní fi nále a Velká 
cena Martinic. Ta začne ve 14.00 hodin 
a přihlášeni jsou již i koně ze zahraničí.

Pro diváky je připraven kompletní 
servis, občerstvení, krytá tribuna a další. 
Pamatujeme samozřejmě i na děti, takže 
jim bude k dispozici dětské hřiště, skákací 
trampolína a další atrakce. Kromě toho 
proběhne na kolbišti i zábavný program, 
tentokrát se představí poníci a dětští 
jezdci v rámci nového programu PONNY 
GAMES. A  to bude zajímavá podívaná 
nejen pro děti, ale i pro dospělé.

Těšíme se na viděnou v Martinicích 
o víkendu 18.a 19. dubna 2015.

Foto: Tomáš Holcbecher

Studenti Středního odborného učiliště, 
Blatná na soutěži GES CUP 2015

Dne 23. a  24.  března  2015 se již po 
několikáté zúčastnili studenti Středního 
odborného učiliště v Blatné soutěže mladých 
elektrotechniků GES-Cup 2015. SOU Blatná 
reprezentovali studenti druhého ročníku obo-
ru Elektrikář Marek Bartoš a Jan Maroušek. 
Ti v silné konkurenci studentů čtrnácti škol 
z  celé ČR se umístili na pěkném sedmém 
místě.

Soutěž pořádalo již po deváté Střední 
odborné učiliště Domažlice, škola Stod ve 
spolupráci s fi rmou GES Electronics a s fi -
nanční podporou Plzeňského kraje.

Úspěch Marka Bartoše a Jana Marouška 
je o to větší, že spolu s pořadatelskou školou 
byli jediní zástupci středních odborných uči-
lišť mezi studenty třetích a čtvrtých ročníků 
středních odborných škol! Jako pedagogický 
doprovod studentů byl učitel odborného 
výcviku Petr Schmid.

Kromě Blatné přijely týmy z měst Plzeň, 
Praha, Příbram, Ostrava, Tábor, Ústí n./L., 
Liberec, Chomutov a Kutná Hora. Zahájení se 

zúčastnila ředitelka školy, zástupci školského 
odboru Plzeňského kraje p. Vítek a p. Vacikar 
a jako zajímavý a významný host biskup pl-
zeňské diecéze J. Ex. Msgre. RNDr. František 
Radkovský, který promluvil k účastníkům 
soutěže o svých studiích matematiky a pro-
nesl požehnání soutěži.

S  ohledem na časovou náročnost byla 
soutěž rozdělena na dva dny a spojena i s ve-
černím turnajem v bowlingu.
Soutěž se skládala ze tří částí:

Teoretické znalosti z elektrotechniky (zá-
kladní, vysokofrekvenční a nízkofrekvenční 
elektrotechnika, analogová a číslicová tech-
nika, atd.) formou testu na PC, viz foto.

Praktická část – stavba digitálního echa 
dle přiložené dokumentace od fi rmy GES 
Electronics, viz foto.

Poznávací test  – dle katalogu GES měli 
žáci určit a  vypsat co nejvíce parametrů 
určených součástek na osazených modulech, 
určit funkci modulu atd.

Soutěž byla velmi dobře připravena včet-
ně kvalitních cen nejen od GES Electronic: 

digitální osciloskop, kufříková sada nářadí, 
špičkový multiltimetr, další kvalitní multi-
metimetry pro 4. až 9. místo, doplňky pro 
tablet aj.

Kromě multimetrů, zajímavých cen a upo-
mínkových předmětů si studenti SOU Blatná 
odvezli nové zkušenosti i příjemný pocit 
z přátelského prostředí. Informace a  foto 
čerpány ze stránek http://www.soudom-stod.
cz/clanky-ges-cup-2015.html, kde lze nalézt 
i další informace.

Petr Schmid, Aleš Drobník

Program na duben 2015
dopoledne:
PO: 8:30 - 11:30
od 9:00 Výtvarná dílnička pro děti
ÚT: 8:30 – 11:30 Cvičení, říkadla 
a hry pro děti do 12 měsíců
ST: 8:30 - 11:30 Program 9:00 – 11:00 (Vod-
nické tvoření, Kapříkova notička, Rybičky, 
hejbejte se!)
ČT: 8:30 – 11:30 Setkávání rodičů/praro-
dičů
Vítána jsou vícerčata ☺
odpoledne:
Pondělí: 14:30 – 15:30
Výtvarný kroužek paní Vydrové pro děti 
z 1. až 3.tříd
Pondělí: 15:30 – 16:30
Šikovné ploutvičky – výtvarný kroužek pro 
děti od 4 let
Úterý: 15:00 – 15:45 a 15:45 – 16:30
Veselé pískání  – hra na zobcovou fl étnu, 
nácvik správného dýchání pro děti od 3 let
Čtvrtek: 17:00 – 20:00
STOB - kurz snižování nadváhy
- zájemci se mohou hlásit přímo v MC nebo 
mailem: mckaprik@seznam.cz
Program na pondělky a středy
  1. 4. - vajíčko
  8. 4. - myška
13. 4. - medúza
15. 4. - panenka
20. 4. - tulipán
22. 4. - pejsek a kočička
27. 4. - prasátko
29. 4. - mráček + zásady komunikace v ro-
dině s PaedDr. B.Kotyzovou
10. – 11. 4. Burza dětského oblečení a spor-
tovních potřeb
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Zprávy z muzea

Příběh knihy jako živoucí médium
Kniha je jedním z nejstarších a  také jedním z nejstálejších in-

formačních médií, a  to i v době elektronických zdrojů. Právě její 
příběh vypráví nynější výstava v Městském muzeu Blatná. Můžete 
zde vidět perly českého písemnictví jako Kronika papežů a císařů 
(Chronicon Martimiani), Bibli benátskou nebo z lidového písemnic-
tví např. špalíček kramářských písní, které poprvé po dlouhé době 
mohly vystoupit ze stínů depozitářů. Tentokrát nejenom zrakem, 
ale i hmatem na kopiích exemplářů mohou návštěvníci prozkoumat 
jednotlivé typy vazeb a písma. Ke všemu byla v březnu tato výstava 
doplněna o doprovodné programy pod vedením paní Milany Vanišové 
a Jana Čermáka z Vyšší odborné a Střední průmyslové školy grafi cké 
v Praze, kterým asistovali zkušení pracovníci z muzea.

Programy byly vy-
tvořeny především 
pro základní a střed-
ní školy, které se na 
ně mohly hlásit pro-
střednictvím online 
systému Doodle. Za 
úkol nebylo pouze 
seznámit je s  výsta-
vou a obsahem umě 
shrnutým samotnou 

restaurátorkou a typografem z Prahy, ale prakticky představit umění 
restaurátora. Jedinou nevýhodou byla vzdálenost, která Blatnou dělí 
od Prahy, a proto byly tyto workshopy stanoveny pouze na dva dny 
ve dvou týdnech, což školy velice brzy zaplnily. Během této akce si 
žáci sami vyzkoušeli šít vazbu, kde se ukázal jako největší problém 
pouze protahování nitě uchem jehly. Nakonec všichni s menší či 
větší pomocí dosáhli kýženého výsledku. Pak zbývalo jenom sešít 
jednoduchým osmičkovým stehem malý papírový sešitek. Tím jejich 
práce nekončila, neboť chyběla zde jakákoliv výzdoba. Z činností se 
nabízela razidla čekající na plotně a zlatící pásky, díky nimž mohly 
se žhavým razidlem otisknout děti fi lety (písmena a ozdobné prvky) 
na obálky svých deníčků. Nikdo si prsty nepopálil a všichni odcházeli 
spokojeni se svými výtvory.

Druhá část workshopu byla o něco technicky náročnější, a proto 
zde byla nutná asistence paní M. Vanišové. Děti si vyzkoušely čer-
pání papíru, což se často používá při doplňování papírové hmoty ve 
starých knihách, aby 
tak znovu nabyla 
svůj původní vzhled. 
Všichni pozorně po-
slouchali a nemoh-
li odpoutat zraky 
od prapodivných 
nástrojů, jako byl 
ruční lis na papír. 
Své výtvory následně 
pokládali na sušák, 
aby si je za krátkou chvíli mohli odnést jako památku na vlastní práci.

Aby nebyla o tento zážitek ochuzena ani starší část obyvatelstva 
Blatné, byly tyto workshopy večer 19. 3. doplněny odbornou přednáš-
kou již tolikrát zmiňované paní M. Vanišové, avšak o tom již netřeba 
psát, jistě jste ji nezmeškali. Na závěr bychom chtěli za Městské 
muzeum Blatná a celé CKVB poděkovat nejen všem pracovníkům 
Vyšší odborné a Střední průmyslové školy grafi cké v Praze, ale taky 
všem zúčastněným školám a pedagogickým pracovníkům a měšťanům 
Blatné i z okolí, kteří nás v této činnosti nadále podporují a dávají 
nám znát smysl naší práce.

Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná

Klekání zvoníme, Jidáše honíme aneb 
Velikonoční zvyky v Blatné

Každý z nás si jako hlavní atributy Velikonoc pamatuje beránka, 
zajíčka, vejce či pomlázku, které se i dnes hojně objevují. Nedávno 
nám však v muzeu přibyl ještě jeden již méně užívaný předmět, který 
měl právě v Blatné hlavní slovo v čase Velikonoc, řehtačka. O tomto 

nástroji se velice podrobně zmiňuje blaten-
ský malíř Jan Hála ve svém článku v časopise 
„Venkov“ z roku 1931 a Dimitrij Slonim ve 
své knize „K historii židů v jihočeské Blatné 
a okolí“.

Dle jejich popisu se na zelený čtvrtek 
vydávali chlapci z „Topiče“ do ulic za zvuků 
svých nových řehtaček a klapaček, které 
vyrobil místní truhlář Trajtler, a hledali ně-

jakého slabomyslného žebráka. Většinou se jejich cílem stal Vašek 
Šindelář, který měl pro ně představovat onoho symbolického Jidáše. 
Často se potom stavovali do jednotlivých domů, kde koledovali za 
doprovodu velice staré rýmovačky, aby si vysloužili nějaký malý peníz 
nebo sladkost (cit. podle D. Slonima snad z 16. stol.):

„Klekání zvoníme
Jidáše honíme.
Co’s to učinil,
že jsi svého Mistra
Židům prozradil!“

V poledne již nebylo slyšet zvony, ale velkou řehtačku, se kterou 
točili zvoníci na věži. Byl to ohromný hlomoz. To vše se odehrávalo 
ještě v 30. letech 20. stol., avšak velikonoční tradice pozvolna od-
chází a drží se pouze v některých zákoutích republiky. Děkuji vám, 
pane Hálo a pane Slonime, že jste pro nás v textu uchovali jeden ze 
zvyků na Blatné.
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Nekuřácká restaurace PODATELNA v Blatné 
připravuje 4.4.2015 v sobotu od 16.00 hod.

SPECIÁLNÍ VELIKONOČNÍ 5ti chodové 
ZÁŽITKOVÉ MENU 

doplněné ochutnávkou vín.
1.

VARIACE DOMÁCÍCH KRAVSKÝCH SÝRŮ,
lehký salát z uzených paprik, mladých bylinek

a jedlých květů
2.

POLÉVKA Z MEDVĚDÍHO ČESNEKU,
pošírované vajíčko, řeřichová espuma, brambory 

anna
3.

DEKOMPONOVANÁ CANELONA S KŘEPELKOU,
fenyklové želé, křepelčí vajíčko

4.
JEHNĚČÍ CHLEBOVÝ VELINGTON,

kaše z fi alových brambor, brambory v petrželi, 
česneková nádivka,

 bylinkovo-kopřivové püre, tymiánový demi glace
5.

ČOKOLÁDOVÝ MARKÝZ
s bazalkovou zmrzlinou a rebarborou

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY LABUŽNÍKY
A MILOVNÍKY DOBRÉHO JÍDLA.

Rezervace a všechny dotazy k akci Vám rádi 
zodpovíme na tel. čísle 606 75 34 29

od 10,00-15,00hod.

Restaurace Podatelna
www-datel-blatna.cz               Blatná, Nádražní 633

Kulturní d m Lná e 
17.4.2015 od 18:30hod. 

Informace a p edprodej vstupenek Knihovna Lná e tel. 380 42 33 13

Vstupné:240, K Infocentrum Blatná

Z Čech až na konec světa
Dvě výročí cesty napříč Evropou

V listopadu léta páně 1465 vyjel od hradu 
v Blatné pan Jaroslav Lev z Rožmitálu do 
Prahy ke svému králi Jiřímu z Poděbrad a při 
tom mohl navštívit také svou sestru královnu 
Johanku. Vyzvedl si zde doprovodné listy 
a přidali se k němu také další páni, rytíři, pa-
noši, sloužící a průvodci. Prostě všichni, kteří 
byli v té době potřební na nebezpečnou cestu 
do cizích krajin. Celkem jich jelo 52 jezdců 
a  jeden doprovodný vůz, který obsahoval 
všechny potřebné zásoby. O této daleké cestě 
se nám dochovaly dva cestopisy z pera norim-
berského měšťana Gabriela Tetzla a Václava 
Šaška z Bířkova. Posledně zmiňovaný cesto-
pis, přepsaný v  roce 
1577 Stanislavem Pav-
lovským, fascinoval 
čtenáře po celá léta, 
a  proto byl později 
v  roce 1890 literárně 
zpracován známým 
popularizátorem dějin 
Aloisem Jiráskem.

A  právě u  tohoto 
díla nám začíná příběh 
druhé poněkud mladší 
cesty z Blatné až nakonec světa, která zapo-
čala již v roce 2004, kdy místní cyklista Fran-
tišek Šesták vstoupil, podle své výpovědi, do 
kanceláře tehdejšího místostarosty Josefa 
Hospergra a  všiml si kalendáře vydaného 
Rožmitálem ku 540. výročí oné cesty pana 
Lva. Tento prvotní podnět a láska k historii 
a  svému městu jej nakonec zavedly spolu 
s jeho kamarádem Františkem Hejmánkem 
na cestu, která do jisté míry kopírovala trasu 
pana Lva a jeho družiny. Podobně jako rytíř 
v 15. stol. si pro svou cestu zvolil koně jako 
dopravní prostředek, tak i oba Františkové 
vybrali známý dopravní prostředek, jízdní 
kola. Oproti Lvovi nemuseli být plně vyzbro-
jeni a v tak početné družině, neboť v Evropě 
bylo možné cestovat všude bezpečně, avšak 
např. svého kuchaře si taktéž sbalili na ces-
tu jenom v prostší formě vařiče a několika 
snadno připravitelných jídel. Jejich noclehy 
se někdy tolik nelišily od pana Lva, který tak-
též, zejména ve Španělsku, musel spát pod 
ochranou mobilního přístřešku, tedy stanu.

Otázkou zůstává motivace k  takovému 
podniku, který v 15. stol. znamenal jistý ha-
zard, což dosvědčuje množství testamentů se-
psaných právě před onou nebezpečnou poutí. 
U cesty pana Lva z Rožmitálu panuje názor, 
že podobně jako jeho předchůdce Albrecht 
Kostka z Postupic cestoval v diplomatických 
službách krále Jiřího z Poděbrad, ačkoliv 
tomu neodpovídá právě tak známý cestopis 
Václava Šaška, který se zaměřuje především 
na hodnoty rytířské a  úplně vynechává 
důvody politické. Jako hlavní dominanta 
v příbězích fi guruje především samotný Lev 
z Rožmitálu doprovázen českým „Achillem“ 

Janem Žehrovským z Kolovrat. Později na 
mnohých místech to potvrzuje přímá řeč 
pana Lva, který všude opakuje, že jel poznat 
cizí kraje, aby vydobyl čest a ne bohatství. 
Analogické motivy rytířství jsou obsaženy 
ve starších dílech jako např. Alexandreidu, 
vztahující se k rytířským cnostem krále Pře-
mysla Otakara II., nebo fi ktivní cestopis Joh-
na Mandevilla či popis cesty českého rytíře 
Jana z Michalovic, kterými se pravděpodobně 
Václav Šašek z Bířkova inspiroval.

Podobné důvody bychom mohli sledovat 
i u našich zdatných cyklistů, kteří chtěli 
znovu obnovit památku pána z Rožmitálu, 
za jejichž vlády v Blatné město vzkvétalo 

a bylo známé po celém 
kraji. Také oni sledo-
vali i  jisté politické 
cíle, když navštívili 
tři partnerská města, 
jak si přáli zastupitelé 
Blatné. Stejně i v jejich 
literárním počinu mů-
žeme sledovat příběh 
vztahující se z  velké 
části právě k cyklistice 
a touze po dobrodruž-

ství. V úvodu knihy autor cituje Jana Amose 
Komenského, který již patřil do doby kava-
lírských cest, aby nám připomněl, že cesta je 
především výchovně vzdělávacím procesem, 
z něhož by měl být vytvořen deník pro nauče-
ní a poučení všech, a tak se i nakonec u obou 
případů stalo.

Obě výpravy byly ve svém počinu úspěšné 
a splnily vše, co jim bylo uloženo. Rytíři pana 
Lva navštívili všechny významné panovníky 
a dvory v Burgundsku, Anglii, Francii, Ara-
gonii atd., aby tak šířili povědomí o českém 
králi jako křesťanském panovníkovi, který 
chtěl vytvořit jistou protiváhu proti stolici pa-
pežské a seskupit novou alianci proti expanzi 
Turků. Obdobně i naši cyklisté měli s sebou 
průvodní listy, které měly všem na cestě zno-
vu připomenout, že právě tudy před 540 lety 
jelo ono slavné poselstvo pana Jaroslava Lva 
z Rožmitálu a na Blatné, a dodrželi i slib, že 
do Rožmitálu přijedou do 25. 6. , aby mohli 
dovézt zprávu o  svém putování královně 
Johance. Dnes je zase o deset let více a my 
si připomínáme, že před 550 lety vyjel jeden 
šlechtic ze svého hradu na dalekou pouť, 
která trvala dva roky, a že před 10 lety jej 
následovali dva cyklisté, kteří nezapomněli, 
že právě někdo z jejich kraje měl dost odvahy, 
aby se vydal vstříc neznámému.

Pojďte si s námi i vy letos 15. 4. v 18:00 
připomenout onu událost do velkého sálu 
v Komunitním centru, kde nám znovu bude 
vyprávět o cestě až na konec světa právě 
ten slovutný a odvážný cyklista František 
Šesták.

Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná
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Kulturní  kalendář��

1. 4. STŘEDA | 17:00 |
KÁVA S CKV
Náměstí Míru 212, II. Patro

4. 4. SOBOTA | 20:00 |
POLETÍME?
PořaDatel a místo konání
Hospoda U Datla

4. 4. SOBOTA | 21:00 |
REFLEX
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

5. 4. NEDĚLE | 21:00 |
B.A.S, DIVOKEJ ZÁPAD, 
SCEPTION
Pořadatel a místo konání
Hospoda na Vinici

7. 4. ÚTERÝ | 19:00 |
LUCIE LÉBROVÁ A MATĚJ 
DIVIŠ
FLÉTNA-KLAVÍR-BICÍ
Koncert KPH
Starý palác, zámek Blatná
Netradiční kombinace hudebních ná-
strojů slibuje netradiční hudební zá-
žitek v podání studentů hudby Lucie 
Lébrové a Matěje Diviše pocházejících 
z Blatné.
Předprodej: infocentrum, recepce 
Městského muzea Blatná a na www.
ckvb.cz
Cena: 100/60/20 Kč (plná cena/ZTP, 
senior, student/žáci ZUŠ)

11. 4. SOBOTA | 09:00 – 18:00 |
BAREVNÉ KRESLENÍ V DDM
Pořadatel a místo konání
DDM Blatná

11. 4. SOBOTA | 19:00 |
PRODANÁ NEVĚSTA „po jiho-
česku“
Divadelní spolek Radomyšl
Divadelní sál, Sokolovna Blatná

11. 4. SOBOTA | 21:00 |
PŘETLAK VĚKU
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

12. 4. NEDĚLE |15:00 |
NEDĚLNÍ POHÁDKY PRO DĚTI
TEArTR RAJDO: KARKULKA ČERVENÁ
Starý palác, zámek Blatná

13. 4. PONDĚLÍ | 18:00 |
KURZ ZDRAVÉHO 
VEG(ETARI)ÁNSKÉHO VAŘENÍ
ZŠ J. A. Komenského
Cvičná kuchyňka

16. 4. ČTVRTEK | 14:00 |
JOM-HA-ŠOA: PŘIPOMENUTÍ 
OBĚTÍ HOLOCAUSTU
Tř. J.P.Koubka, u kašny
Letošní již desátý ročník připomínkové 
akce Jom-ha-šoa – Den vzpomínání 
na oběti holocaustu se uskuteční v 
sedmi městech České republiky. PŘI-
POJTE SE K NÁM přečtením několika 
jmen a stručných osudů mužů, žen a 
dětí, kteří byli během druhé světové 
války pronásledováni a zavražděni 
pouze kvůli svému židovskému nebo 
romskému původu.

16. 4. ČTVRTEK | 18:30 |
JARNÍ ZASTAVENÍ 2015
Tradiční kulturní večer žáků a učitelů 
školy
Pořadatel a místo konání
SOŠ Blatná, sál SOŠ Blatná

18. 4. SOBOTA | 17:30 – 22:00 |
MEZINÁRODNÍ DEN PAMÁTEK
17:30 | ZLATÝ VĚK KYTARY | koncert
Farní zahrada, kostel Nanebevzetí 
Panny Marie (v případě nepříznivého 
počasí koncert proběhne ve Starém 
paláci, zámek Blatná)
Raně-romantická komorní kytarová 
hudba ve Vídni aneb Zlatý věk kytary.
Pro větší autentičnost hudebníci hra-
jí na vzácné kopie dobových kytar a 
jsou doprovázení houslemi a zpěvem. 
Vstup volný.

19:00 - 22:00   NASVÍCENÍ BLATEN-
SKÝCH PAMÁTEK - trasa blatenským 
centrem, která odhalí významy někte-
rých znaků a symbolů, které zdobí bla-
tenské domy a památky. 
Cestou vás provede Mgr. Jiří Sekera. 
Sraz v 19:00 u farního dvora kostela 
Nanebevzetí Panny Marie Blatná. Pro-
hlídka je bezplatná.
Nasvícené památky si také můžete 
prohlédnout individuálně až do 22:00.

18. 4. SOBOTA | 21:00 
QUEEN GO ON REVIVAL
Pořadatel a místo konání
Restaurant and music bar Prostor

18. 4. SOBOTA | 21:00 |
FUNKCE ŠROUBU, JUST WAR, 
SVINĚ
Pořadatel a místo konání
Hospoda na Vinici

5. 4. NEDĚLE | 15:00 |
KONEČNĚ DOMA
Animovaný v českém znění | USA 
2015 | Mládeži přístupný | 92 min 
|125/100 Kč

8. 4. STŘEDA | 19:00 |
RYCHLE A ZBĚSILE 7
Akční / krimi / thriller v původním 
znění s titulky | USA 2015 | Nevhodný 
mládeži do 12 let | 140 min | 120 Kč

10. 4. PÁTEK | 20:00 |
VYBÍJENÁ
Komedie v původním znění | ČR 2015 | 
Mládeži přístupný | 94 min | 100Kč

15. 4. STŘEDA | 19:00 |
LOVCI A OBĚTI
Akční / drama v původním znění | ČR 
2015 | Nevhodný mládeži do 12 let | 
104 min | 100 Kč 

17. 4. PÁTEK | 20:00 |
NEUTEČEŠ
Horor / thriller v původním znění s 
titulky | USA 2014 | Nevhodný mládeži 
do 15 let | 100 min | 110Kč

19. 4. NEDĚLE | 15:00 |
OVEČKA SHAUN VE FILMU
Animovaný v českém znění | VB/Fran-
cie 2015 | Mládeži přístupný | 85 min 
| 100 Kč

7. 4. ÚTERÝ | 15:00 – 17:00 |
ČTEME, PLETEME … A VZPO-
MÍNÁME NA VELIKONOČNÍ ZVYKY A 
TRADICE

21. 4. ÚTERÝ | 15:00 – 17:00 |
ČTEME, PLETEME … A RELAXU-
JEME KRESLENÍM

 Akce

 Knihovna

 Kino
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KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI 
VSTUP DO MUZEA ZDARMA

10. 2. - 12. 4. 
| ÚT - NE | 10:00 - 17:00 |
KNIHA
Městské muzeum Blatná

29. 4. + 2. 5. | BLATNÁ TANČÍ
29. 4. | 16:00 | MILONGA - Tango 
argentino na tř. J. P. Koubka 
17:00 | FLASHMOB - společná cho-
reografie na tř. J. P. Koubka
Zkoušky choreografie pro veřejnost: 
18. 4. | FitnessOne | 10:00 - 12:00 |
24. 4. | velký sál, Komunitní centrum 
| 15:00 - 17:00 |

2. 5. | 14:00 | BALET NÁS BAVÍ - ba-
letní dílna pro rodiny a děti s prvními 
sólisty baletu Národního divadla 
Nikolou Márovou a Michalem Štípou
Starý palác, zámek Blatná 
19:00 | BALET: PAS DE DEUX  
výběr duetů z klasického i současné-
ho tance
Pas de deux z Labutího jezera – první 
sólisté baletu Národního divadla Ni-
kola Márová a Michal Štípa, choreo-
grafie M. Petipa
Hádej kolik je hvězd – Pražský 
komorní balet, choreografie Hana 
Turečková
Závěrečná diskuze s tanečníky
Více na www.ckvb.cz

8. 5. PÁTEK | 13:30 – 20:00 |
JAZZDAY
Tř.J.P.Koubka u Labutě | Sokolovna | 
zámek Blatná
13:30 | Slavnostní průvod městem - 
Tř.J.P.Koubka, u Labutě
14:00 | Slavnostní připomenutí 70-ti 
let od konce II. světové války - Kalino-
vo náměstí, před Sokolovnou

Nádvoří zámku Blatná
14:30 | H-Band, ZUŠ Blatná 
15:00 | Oficiální zahájení JazzDay 
+ Big Band Konzervatoře Jaroslava 
Ježka
16:30 | SWING MELODY OSTROV 
18:00 | EVA PILAROVÁ 
Vstup: 120/80 Kč (plná cena/ZTP, 
senior, student/žáci ZUŠ)

KŘÍŽOVKY PRO DĚTI
Po celý měsíc si děti mohou v knihov-
ně vyluštit křížovku. Jedna ze správ-
ných odpovědí bude odměněna ma-
lým dárkem.

SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ ČARODĚJNICI
Čarodějnici nakreslete nebo vytvořte z 
jakéhokoliv materiálu a přineste nej-
později do 24. dubna. V dalším týdnu 
pak proběhne hlasování příznivců a 
návštěvníků knihovny. Výherce bude 
odměněn.

8. 4. STŘEDA | 18:00 |
LITERÁRNÍ ČTENÍ Z TEXTŮ 
LADISLAVA STEHLÍKA
Kavárna, KCAŽ
Marie Pavlíková a Zdeňka Šlapáková 
vás provedou ZEMÍ ZAMYŠLENOU 
spisovatele Ladislava Stehlíka. Večer 
doprovodí hrou na kytaru Petr Štěpán. 
Vstup volný.

9. 4. ČTVRTEK | 18:00 |
ATELIÉR: ŠPERKOVÁNÍ
Suterén, KCAŽ
Tentokrát nové téma s novou lektor-
kou - šitý šperk s Monikou Šourkovou. 
Kurzovné: 100 Kč/2hod. V případě 
zájmu se hlaste na: 603 395 160.

14. 4. ÚTERÝ | 17:00 |
BESEDA O VEŘEJNÉM PRO-
STORU BLATNÉ A KRAJINĚ 
BLATENSKA
Velký sál, KCAŽ
Setkání nad mapami a příběhy Bla-
tenska a otázkami veřejného prostoru. 
Více informací na: 604 842 161.

15. 4. STŘEDA | 18:00 |
Z BLATNÉ AŽ NA KONEC SVĚ-
TA: 1465 - 2015 a 2005 - 2015
Velký sál+kavárna, KCAŽ
Vzpomínková cestopisná talkshow k 
výročí 550-ti let jízdy poselstva krále 
Jiřího z Poděbrad a 10-ti let od cesty 
cestovatelů Františka Šestáka a Fran-
tiška Hejtmánka. Večerem provází B. 
Hermannová.

16. 4. ČTVRTEK | 18:00 |
ATELIÉR: ŘEZBÁŘSTVÍ KROK 
ZA KROKEM
Suterén, KCAŽ
Kurzovné: 100 Kč/2hod. V případě zá-
jmu se hlaste na: 603 395 160.

9 . 4. – 31. 5. | „OK“ OTEVŘENÁ 
KAVÁRNA | VÝSTAVA |
LIDÉ S TRIZOMIÍ 21 DNES
O.S. Ovečka, České Budějovice
Vernisáž výstavy proběhne 9. dubna 
v 16:00 za účasti autorů výstavy. Vý-
stava obrazů dětí i dospělých s Dow-
novým syndromem.
Výstava je otevřena pouze v době ko-
nání akcí v Komunitním centru. Pro-
gram na www.ckvb.cz

KAŽDÝ ČTVRTEK | 16:00 |
PŘÍPRAVA NA 4. ROČNÍK STU-
DENTSKÉHO DNE
Velká klubovna, KCAŽ

ST – ČT
Jazykové konverzace – Klubovna
OD BŘEZNA HLEDÁME NOVÉ LEK-
TORY NA VÝUKU JAZYKŮ, KTERÉ 
NEMÁME V NABÍDCE (ŠPANĚLŠTINA, 
FRANCOUZŠTINA, …) 

Středa 18:00 ANGLIČTINA
Čtvrtek        17:00 NĚMČINA
  18:00 ČEŠTINA PRO  
  CIZINCE

PO - ÚT | 8:00 - 15:00 | STŘEDY | 
8:00-12:00 |
SKS TRICYKL | sociální 
poradenství
Malá klubovna, KCAŽ

KAŽDÉ PONDĚLÍ | 11:00 - 19:00 |
PORADNA PRO RODINU, MAN-
ŽELSTVÍ, MEZILIDSKÉ VZTAHY, 
PSYCHOSOCIÁLNÍ, PRACOVNĚ- 
PROFESNÍ OBLAST A OSOBNOSTNÍ 
ROZVOJ, o.p.s.
Klubovna, KCAŽ Blatná
MPP poskytuje manželům, snouben-
cům, rodinám i jednotlivcům odborné 
sociálně právní a  psychologické pora-
denské služby, pomoc při řešení part-
nerských, rodinných a mezilidských 
vztahů. V případě zájmu kontaktujte 
PhDr. Doležalovou na tel. 724 046 602 
nebo na email:  info@manzelskapo-
radna-strakonice.cz

KAŽDÉ LICHÉ ÚTERÝ 
| 14:00 - 18:00 | ADIKTOLOGICKÁ 
PORADNA PREVENT
Klubovna, KCAŽ 
Posláním Adiktologické poradny PRE-
VENT  je pomáhat lidem, kteří hledají 
řešení obtíží spojených se závislostním 
chováním. Kontakt: Bc. Tomáš Brejcha, 
tel.: 725 373 863. 

 Komunitní centrum

 Těšte se

 Výstavy
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sport��
Na ledové ploše zářil Jan Paukner 
v hokejovém výběru, teď navíc drží 
národní rekord v benchpressu

Jak být úspěšným hokejistou a  zároveň 
úspěšným reprezentantem silových sportů? 
Jistě, jde to. Velmi dobře to lze demonstrovat 
na příkladu Jana Pauknera / 21 let / z Blatné. 
Tenhle juniorský „nezmar“ má v obou pří-
padech „talent od Boha“. A protože ho včas 
začal podkládat dřinou, zodpovědností a od-
říkáním se „světských radovánek“, dotáhl to 
už velmi brzy na práh tělovýchovné svatyně.

Na bruslích s hokejkou v rukou budoval 
kariéru ala Jaromír Jágr kámen po kameni 
celých osmnáct let. Díky své píli a umu se 
dostal do výběru Jižních Čech v době, kdy 
navštěvoval devátou třídu. „A to se zrovna 
konaly třetí Zimní olympijské hry dětí a mlá-
deže ve Zlíně,“ připomíná Jan Paukner svůj 
ledový „Everest“. Hokejová dobrodružství 
mladého nadšence by vydala na knihu. „Dnes 
už hraju hokej jen okrajově za HC Blatná. 
Plně se teď soustředím na pěstování aktivit 
v oblasti silových sportů,“ říká Jan Paukner.

A  i  tam se mu mimořádně daří. Jeho 
největším dosavadním triumfem je beze-
sporu dosažení národního rekordu mezi 
juniory v benchpressu /162, 5 kg/ - léta páně 
25. října 2014 v oblastní soutěži RAW /bez 
vybavení/ na půdě města Sedlčany. Heroický 
výkon byl součástí silového trojboje, kde se 
v dalších disciplínách Honza blýskl těmito 
hodnotami: dřep 182, 5 kg - mrtvý tah 
210 kg- celkem 555 kg. V mužské kategorii 
to stačilo na hezké čtvrté místo.

A byl to právě hokej, kvůli kterému Honza 
začal v 8. třídě intenzivně cvičit. „S kamarády 
jsme navštěvovali pravidelně posilovnu. Mne 
tahle „dobrovolná tortura“ ohromně oslovila. 
A pak mě Petr Toman - extratřída v tomhle 
světě- přivedl až k silovému trojboji,“ vypráví 
zaníceně mládenec železných svalů a ocelo-
vých nervů, „Ještě dva roky budu soutěžit 
v juniorské kategorii. A zatím se tak děje ve 
váhové třídě do 105 kg.“ Janu Pauknerovi 
nepíše tréninkové plány jen tak někdo, ný-
brž český reprezentant David Lupač. Ten je 
mu zároveň partnerem a pomocníkem při 
samotné přípravě, poskytuje mu i konzul-
tace. „Abych mohl silové sporty provozovat 
a objíždět soutěže, je prozatím nutná podpora 
rodiny.I morální, ale hlavně fi nanční. Tahle 
řehole je totiž hodně o penězích- roční ná-
klady se pohybují okolo 20 000 korun. Svým 
nejbližším jsem tak hodně zavázaný. To platí 
i o městu Blatná, které mi z velké části spon-
zorovalo účast na Mistrovství světa v Litvě, 
kde jsem skončil sedmý,“ poznamenává Jan 
Paukner.

Sezóna 2015 je Honzovi nakloněna více 
než příznivě. Na Mistrovství ČR v Praze- Cho-

dově 10. ledna stiskl ve svých rukou plným 
právem pohár za stříbrnou pozici. Tu mu 
v trojboji vynesly tyto výkony: dřep- 185 kg, 
benchpress - 150 kg, mrtvý tah - 217, 5 kg, 
celkem 552, 5 kg. Ještě lépe dopadl 24. ledna 
na Mistrovství ČR v benchpressu ve Frý-
dlantu v  Čechách. Tam výsledkem 155 kg 
opanoval juniorskou složku a vedle této zlaté 

medaile se ještě vyšvihl na bronzový stupínek 
mezi muži.

A  spanilá jízda pokračovala znovu ve 
Frýdlantu v Čechách. 31. ledna Jan Paukner 
v silovém trojboji s vybavením znovu získal 
drahý kov v juniorské kategorii /bronz/. Za-
jistil mu ho tento závodní „účet“, který kon-
kurenci vystavil až s noblesou: dřep- 175 kg, 
benchpress 145 kg, mrtvý tah  – 215 kg, 
celkem 535 kg. Vystoupení On exklusive 
předvedl 14. února ve Zbýšově na Mistrovství 
ČR v benchpressu, kde dal rovných 200 kg. 
To pro něho znamenalo zlato mezi juniory 
a stříbro v mužské kategorii.

Co ho čeká nyní? „Plánuji účast na Mist-
rovství světa ve švédském Sundsvallu v ben-
chpressu koncem května. A závěrem srpna 
snad pojedu na Mistrovství světa v silovém 
trojboji do Prahy,“ prozrazuje blatenský 
borec, který všechny ještě překvapí. A  jak 
jinak než příjemně.

Vladimír Šavrda

Jan Paukner podává svůj heroický výkon.

Zlatá šňůra blatenských datlů- teď míří do hokejbalové „Play Off “
Tak tomu se říká „zlatá šňůra“! Jedenáct 

vítězství hokejbalového Áčka TJ Datels Blatná 
v řadě- to se jinde hned tak nevidí! Škoda, 
že jim předcházela prohra v Táboře 4: 2. Ale 
co- na to se historie ptát nebude. Už teď se 
neptá…

Blatenští datlové teď míří do „Play Off “. 
Nicméně ještě nemají bránu do tohoto pres-
tižního podniku otevřenou. Podle vyjádření 
hlavního trenéra Jana Pauknera spatřují nej-
větší nebezpečí v týmu SK Tábor, se kterým 
se utkají v sobotu 4. dubna na domácí půdě. 
„Každopádně chceme dosáhnout co nejlep-
šího výsledku. Pokud možno ať pronikneme 
do fi nále,“ toužebně si přeje „generální kouč“ 
blatenského áčka, který si odmítá připustit 
možnost, že by jeho kluci mohli dělat husit-
ským potomkům novodobé křižáky.

Hrozbou však může být každý hokejbalový 
tým. „Nic se nesmí podcenit,“ zdůrazňuje Jan 
Paukner, „Nedávno nám dal na pamětnou SK 
Suchdol nad Lužnicí, kterému jsme podlehli 
4: 1. Protože jim zbývaly do „Play Off “ pouhé 
dva body, dalo se očekávat, že se do nás pustí 
agresivněji a budou mít důraznější motivaci. 
V první třetině naše sestava sice vedla 1: 0, 
jenže pak to suchdolští srovnali a my už si 
unikajícího rivala neudrželi. Náš tým sice 
odvedl slušnou práci a k zápasu od začátku 
přistupoval zodpovědně a s respektem, nic-
méně rozhodly individuální chyby. Hlavně 
neobsazenost soupeře a nedbání pokynů 
trenéra,“ konstatuje suše Jan Paukner, kte-
rý trenérský post obsadil před dvěma roky. 
Předposlední utkání blatenských datlů po 

„zlaté šňůře“ v Nové Včelnici bohužel také 
dopadlo v jejich neprospěch- jako hosté do-
stali „nadílku“ 3: 2.

Chuť si blatenští hokejbalisté spravili 
doma 21. března v  zápase s HBC VIKING 
České Budějovice. A  to tak, že pořádně. 
Přespolní elitu vyklepli 8: 1. Prvním gólem 
/ mimochodem nejrychlejším v sezóně- padl 
za pouhých osm vteřin / se uvedl Jindřich 
Matějka s asistencí Martina Samce. Druhý 
gól- střelec Lukáš Hrubý, asistence Lukáš 
Řezník. Třetí gól- opět střelec Jindřich 
Matějka, asistence Martin Samec. Čtvrtý 
gól- střelec Lukáš Tyrpekl, asistence Michal 
Jícha. Pátý gól- střelec Václav Hruška, asis-
tence Lukáš Hrubý. Šestý gól- střelec Martin 
Samec, asistence Jindřich Matějka. Sedmý 
gól- střelec Lukáš Řezník, asistence Lukáš 
Hrubý. Tečku za vítěznou bitvou udělali Mi-
chal Jícha a Jan Srb.

Áčko TJ Datels Blatná jde výkonnostně 
i  technicky stále nahoru. „Teď nás posílil 
kádr několika dorostenců,“ informuje Jan 
Paukner, „Nadto se k nám připojí staronový 
člen týmu Marek Hrubý, v jednání je další pří-
liv špičkových hráčů. Vůbec se dává prostor 
mladším jedincům. Při trénincích, které se 
konají dvakrát v týdnu, se klade hlavní důraz 
na individuální dovednost každého člena.“

Výrazným úspěchem hokejbalového áčka 
bylo i vítězství na turnaji v Plzni proti celkům 
Západních Čech. Dravci z áčka TJ Datels 
Blatná se stávají obecným postrachem.

Vladimír Šavrda
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Tělocvičná jednota Sokol Blatná slaví letos již 
130. výročí svého založení

Malé ohlédnutí do minulosti TJ Sokol 
Blatná

Převzato z publikace 120  let tělocvičné 
jednoty Sokol Blatná, autor Mgr. J. Olejník

Dne 23. listopadu se v poradní síni měst-
ské radnice v Blatné sešlo dvaačtyřicet pří-
znivců sokolské myšlenky, kteří se rozhodli, 
že založí místní jednotu.

V březnu r. 1885 byly potvrzeny stanovy 
a poté se za účasti patnácti členů konala 
ustavující valná hromada. Prvním starostou 
byl zvolen František Diviš.

Sokolové od samých počátků sledovali zře-
tele zdravotní, výchovné, estetické, branné, 
mravní a vlastenecké. Pořádali přednášky, 
výlety a veřejná cvičení.

Na sklonku roku 1885 bylo 35 členů čin-
ných a stejný počet přispívajících.

V  roce 1896 byl slavnostně rozvinut 
spolkový prapor. Sokolové se zúčastňovali 
sletů, v roce 1896 byl pořádán první župní 
slet v Blatné.

Výraznou osobností jednoty se počátkem 
devadesátých let stal Antonín Kalina, po-
slanec do říšské rady, spolupracovník T. G. 
Masaryka a spolutvůrce samostatné Česko-
slovenské republiky. Prosazoval kromě pra-
videlných a veřejných cvičení přednáškovou 
a vzdělávací činnost, kterou často spojoval 
s pěšími výlety. Členové Sokola tak uspo-
řádali v průběhu dvou desetiletí úctyhodné 
množství přednášek a vzdělávacích večerů, 
při kterých si připomněli slavná období 
českých dějin a jejich významné osobnosti.

Jedním z nejdůležitějších cílů, s kterým 
se Antonín Kalina po dobu svého působení 
v blatenském Sokole potýkal, byla snaha 
o prosazení a později i vybudování vlastního 
tělocvičného stánku. Hodně aktivit směřo-
valo k  získání fi nančních prostředků a  so-
kolovna byla nakonec postavena až v letech 
1931 – 1933. Když byl v roce 1919 A. Kalina 
služebně angažován v zahraničí, jeho nástup-
cem se stal jeho dlouholetý přítel a spolupra-
covník, František Chlupsa. Ten byl v  roce 
1920 zvolen starostou jednoty a po mnoho let 
věnoval nesmírné úsilí k dosažení dávného 
snu místních Sokolů – postavení tělocvičny. 
Po deseti letech bylo nashromážděno přes 
půl milionu korun (v našem malém městě v té 
době úctyhodná částka), přispívali všichni 

občané, nejen Sokolové, nemalý fi nanční 
dar poskytl i majitel blatenského velkostat-
ku a zámku Ferdinand Hildprandt. (Stavbu 
sokolovny jsme připomínali v roce 2013, při 
80. výročí jejího otevření).

V době nástupu fašismu Sokolové vyjádřili 
jasnou podporu obraně vlasti a svou připra-
venost dali najevo zapojením do branných 
aktivit pod heslem „Věrni zústaneme“.

Po obsazení Československa v  r. 1939 
zahájili němečtí fašisté okamžitě rozsáhlou 
vlnu zatýkání, zejména v řadách vlastenec-
kých organizací. Tak byla zatčena a uvěz-
něna řada významných činovníků a  členů 
místní jednoty, mezi nimi i tehdejší starosta 
František Chlupsa a okr. Hejtman JUDr. B. 
Krsek. Po heydrichiádě bylo zatčeno dalších 
devatenáct členů jednoty. Z nich K. Pelikán, 
B. Krsek a  tehdejší náčelník Jan Janovský 
zaplatili svými životy.

Po osvobození v  roce 1945 se činnost 
jednoty velmi rychle obnovila, na památku 
umučených bratří byla na sokolovně odha-
lena pamětní deska a byly upořádány první 
závody v běhu zámeckým parkem, Memoriál 
Jana Janovského.

Bohužel, v únoru 1948 nastoupila v naší 
zemi další diktatura, které sokolské ideály 
svobodného ducha nebyly po chuti. Za 
zmínku stojí, že všesokolského sletu v tomto 
roce se z blatenské jednoty zúčastnilo 873(!) 
cvičenců. Po sletu, který byl obrovskou mani-
festací za svobodu a oslavou T. G. Masaryka, 
nastaly ze strany komunistické vlády represe, 
které postihly i dva členy blatenské jednoty. 
Všechny tělocvičné a  sportovní svazy byly 
povinně sloučeny do jednotné organizace. 
Blatenská jednota byla několikrát přejmeno-
vána (Závodní jednota Sokol Česká zbrojovka 
v Blatné, Dobrovolná sportovní organizace 
Sokol v Blatné, Spartak Blatná).

Rok 1968 znamenal opět novou naději na 
vzkříšení starých sokolských tradic. V červnu 
1968 se konala v kinosále slavnostní schůze 
bývalých členů Sokola za účelem obnovení 
původní sokolské organizace. Není divu, 
že se tento záměr po vstupu sovětských 
okupantů již nepodařilo realizovat. Přesto 
název Tělovýchovná (nikoliv původní tělocvič-
ná) jednota Sokol Blatná zůstal ponechán. 
Ačkoliv svým obsahem, myšlením i činností 

neměl s předešlým Sokolem nic společného 
(název měl u veřejnosti budit dojem, že naše 
sokolská tradice byla skutečně obnovena 
a byla také socialistickými orgány respekto-
vána), nic nemění na tom,že Blatenští chtěli 
pokračovat ve sportovní činnosti a v pohybu, 
který jim přinášel v neblahé komunistické 
době radost a potěšení. Tak se bývalému ve-
dení jednoty podařilo udržet tradici fotbalu, 
hokeje, košíkové, volejbalu. Počátkem 70. 
let byl založen tenisový oddíl a po postavení 
kuželníku se rozšířila základna o další členy.

Významným mezníkem v dosavadní his-
torii Sokola se staly události v  r. 1989. Po 
svržení komunistické diktatury byla obnove-
na činnost České obce sokolské a v r. 1991 
vstoupil v život i nový Sokol v Blatné. Dosa-
vadní majetek (sokolovna a přilehlé hřiště) 
byly protokolárně a  fyzicky předány nově 
vzniklé Tělocvičné jednotě Sokol Blatná, 
zatímco původní organizace, nesoucí až do-
dnes název Tělovýchovná jednota, převzala 
správu nad letním a  zimním stadionem, 
tenisovými kurty a kuželnou. Prvním pore-
volučním starostou se stal br. Miroslav Hejl, 
který stál v čele jednoty až do r. 1999. Na 
valné hromadě v r. 2000 byla zvolena novou 
starostkou ses. Blanka Malinová, která tuto 
funkci vykonává dodnes.

ŠK ŠNECI Bělčice
pořádají

v sobotu 11. 4. 2015 od 10.00 hodin
v bělčické sokolovně

MISTROVSTVÍ ČR DĚTÍ, JUNIORŮ
A VETERÁNŮ V ŠIPKAŘSKÝCH

DISCIPLÍNÁCH

TJ Sokol Blatná
zve všechny své členy a příznivce na

SLAVNOSTNÍ AKADEMII
pořádanou při příležitosti

130. výročí
založení Tělocvičné jednoty Sokol 

Blatná.
Akademie se bude konat

v pátek 10. dubna od 17.00 hodin
v sokolovně.

Představí se oddíly, činné v Sokole, 
nabídneme aktivity pro děti a bude také 

překvapení!
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Akce-Hospoda 
U Datla jaro 

2015
4. 4. Poletíme?
Začátky ve 20.00

Přinášíme rozpis zápasů mužů
Kolo Datum Muži „A“ Čas Odjezd den
15 28. 3. Lažiště - Blatná 11,30 So
16   4. 4. Blatná - Bernartice 10,15 So
17 11. 4. Olešník - Blatná 16,30 So
18 18. 4. Blatná - Protivín 10,15 So
19 25. 4. T/ n.Vltavou - Blatná 17,00 So
20   2. 5. Blatná - Vacov 10,15 So
21 10. 5. Netolice - Blatná 17,00 Ne
22 16. 5. Blatná - Katovice 10,15 So
23 24. 5. Milevsko B - Blatná 17,00 Ne
24 30. 5. Blatná - Mirovice 10,15 So
25   6. 6. Blatná - Hradiště 10,15 So
26 13. 6. Vimperk – Blatná 15,00 So
Kolo Datum Muži „B“ Čas Odjezd den
14 29. 3. Blatná – Sedlice 15,00 Ne
15   5. 4. Katovice B - Blatná 16,30 Ne
16 12. 4. Blatná - Vodňany B 16,30 Ne
17 18. 4. Stř. Hoštice - Blatná 17,00 So
18 26. 4. Blatná - Kladruby 17,00 Ne
19   2. 5. Bavorov – Blatná 17,00 So
20 10. 5. Blatná – Lom 17,00 Ne
21 16. 5. Malenice - Blatná 17,00 So
22 24. 5. Blatná – Lnáře 17,00 Ne
23 30. 5. CivaTrans - Blatná 17,00 So
24   7. 6. Blatná – Čestice 17,00 Ne
25 14. 6. Blatná - Cehnice 17,00 Ne
26 20. 6. Dražejov- Blatná 17,00 So

 

 

Svazek obcí Blatenska 

Město Blatná 

ZUŠ Blatná, CKVB Blatná 

 

Vás zvou na výstavu 
z cyklu Příroda Blatenska 
12. ročník 
 

Zvířátka,  
jak bydlíte v přírodě? 
A co Homo sapiens sapiens sp. Tramp? 
Městské muzeum Blatná 

Vernisáž v pátek 24. 4. 2015 v 16,30 hod. 

 

 

 

 

 

 

24. dubna – 31. května 2015 

Úterý – neděle; 10:00 – 17:00 hod. 
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Výživové poradenství
- Individuální přístup

Ing. Vladěna Hrušková
Tel.: 725 059 676

Email: vyziva.hruskova@centrum.cz
www.jidelnicekprotebe.cz

 Najdete mě:
V&J Cestou Vážky

J. P. Koubka 81, 38801 Blatná

EXPEDIENT KULATINY
Hledáme vhodného kandidáta/ku na pozici
expedient kulatiny /odvozní technik.
Náplň práce: plánování a realizace expedice dřevní 
hmoty od dodavatelů, komunikace s  dopravci, 
správa agendy související s logistikou.
Požadujeme samostatné rozhodování, schopnost 
komunikovat s lidmi, velkou časovou fl exibilitu.
Zajímavé platové ohodnocení.

tel.: 724 253 186 – p. Fiala
e-mail: offi  ce@almea-biomasa.cz

OBCHODNÍ REFERENT
Hledáme vhodného kandidáta/ku na pozici obchod-
ní referent pro oblast Západní Čechy a Jižní Čechy.
Náplň práce: aktivní získávání nových dodavatelů, 
péče
o stávající dodavatele a technická správa svěřených 
zakázek.
Požadujeme samostatné rozhodování a schopnost
komunikovat s lidmi. Zajímavé platové ohodnocení.

tel.: 724 253 186 – p. Fiala
e-mail: offi  ce@almea-biomasa.czDo kanceláře v centru Strakonic 

hledáme nového kolegu/kolegyni.
Plat min. 15000 Kč. 

Středoškolské vzdělání podmínkou.
Volejte 725 448 571.

Pro tým stabilních a úspěšných 
obchodníků hledáme
Oblastního manažera

pro oblast Klatovy – Strakonice. 
Požadujeme maturitu a zkušenost 
s vedením týmu. Mzda od 25.000 

Kč dle zkušeností.
Volejte 725 448 571.

BLATENSKÁ RYBA
AKCE DUBEN 2015

PRODEJNA
Areál sádek, naproti PENNY

Ryby mražené:
PSTRUH (bal. 2 ks)-500 g 69,50/bal
MAKRELA mr. na grill 1.2 kg 79,90/kg
KAPR fi let prořezaný mr. 195,–/kg
PSTRUH mr. na grill 145,–/kg
HEJK mr. VAC balený 84,90/kg

Ryby uzené:
SLEĎ 7,90/100 g
MAKRELA 11,90/100 g
KAPR 13,90/100 g

Drůbež mražená:
FARMÁŘSKÉ KUŘE cca 2,5 kg 92,50/kg
HUSA bez drobů 3,8 kg 84,90/kg
KACHNA bez drobů 2,1 kg 77,50/kg
Kuřecí čtvrtě 10 kg 39,50/kg
Kuřecí prsní řízek (balení 2 kg) 115,90/kg

Ovoce a zelenina:
JAHODY mr. – balení 2,5 kg 44,50/kg
Lesní směs mr. – balení 2,5 kg 59,50/kg
Zelenina s kukuřicí 350 g 10,90/ks
Zelenina polévková 350 g 9,90/ks

Ostatní:
SÝR EIDAM 30%, cca 2 kg 99,50/kg
VEPŘ. KRKOVICE mr. bez kosti 92,50/kg
Hranolky 6*6 balení 2,5 kg 24,50/kg
Kořenící směsi 45,–/ks
Zmrzlina čokoláda, jahoda, vanilka
1litr 32,50/l

Uvedené ceny včetně DPH.

Akce platí do vyprodání zásob.

TJ BLATNÁ DATELS
srdečně zve všechny příznivce hokejbalu na 

utkání mezi celky

TJ DATELS A versus SK TÁBOR

Utkání proběhne na zimním stadiónu
v Blatné

v sobotu dne 4. 4. 2015
od 15.00 hod.

Jedná se o souboj celků na 1. a 2.
postupovém místě.

Přijďte nás povzbudit a zafandit !!!
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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 7.30 - 16.30
 So 8.00 - 11.00

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

ELEKTROMONTÁZE

Petr Hrubý 

Firma Interiéry a schodiště, s. r. o. 
hledá zájemce na následující pracovní pozice:

 přípravář/technik pro výrobu nábytku
min. vzdělání VOŠ

 obsluha CNC strojů
seřizovači a obsluha číslicově řízených dřevo-
obráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků

 dělník dřevozpracující výroby truhlář 
(převážně ruční)
truhláři (kromě stavebních) a pracovníci 
v příbuzných oborech

 montážníci na montování interiérů nábytku 
pro Německo a Anglii (zajímavé pracovní 
ohodnocení)

Pracoviště: Interiéry a schodiště, s. r. o.,
Kasejovice 337, 335 44 Kasejovice

Pracovní poměr: nástup možný ihned
Kontaktní osoba: p. Fiala tel. 602 469 850, 

interiery@interiery-schodiste.cz

MEOS – B, spol. s. r. o.
U Sladovny 277 (areál SOU)

388 01 Blatná 

VÁM NABÍZÍ STÁČENÉ OLEJE DO VAŠICH NÁDOB : 

M6AD                                         52 ,00 Kč/litr
7ADS III                                     58,00 Kč/litr
PP80W                                        53,00 Kč/litr
HM46 hydraulický                    59,00 Kč/litr
10 W-40 polosyntetika              96,00 Kč/litr
5 W-40 plná syntetika           136,00 Kč/litr
R2 vývěvový                               69,00 Kč/litr
Antifreeze extra                         60,00 Kč/litr

Kromě uvedených druhů lze objednat i další produkty.
Kontakt a informace pro objednání: 606 614 355 

Platnost ceníku od 1.3.2015 
Množstevní slevy.

Otevírací doba: Po-Pá 6:00 - 14,00
Polední přestávka:     10:00 –10:40
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Vína, dárková balení,
olivový olej, franc. paštiky, káva

olivy, vinné punče, mošty

16 druhů stáčených vín
Nově - Crianza, Vranac, Irsai Oliver 

B. Němcové 36 proti zastávkám AD
Út-Pá 10.15-11.45, 12.30-16.30

So 9.00-12.00
English on the Skype 

or Face to face
Pavlína Říská

tel.: 602 105 434
pavlinariska@seznam.cz


výroba prošívaných přikrývek

a polštářů, čištění peří
Otevřeno: čt 15   - 18 hod.
pá 15   - 18 hod.
so (liché týdny 8-11 hod.)
nebo po tel. domluvě
Hajany 15
Tel.: 383 420 053,
mob. 604 566 214, 732 236 153
www.spanekvperi.cz

 
Běžné kosmetické ošetření pleti
Kašmírové ošetření pleti
DNA ošetření pleti
Aknózní ošetření pleti
Zapracování sér do pokožky
Masáž obličeje a dekoltu
Barvení řas a obočí
Svatební a večerní líčení
Hloubkové čištění ultrazvukovou špachtlí
Diamantová mikrodermabraze
Chemický peeling

www.belloviso.cz    tel: 728 690 995

 

   Pivovarská 1272
   (naproti LIDLu)
   Blatná

Kosmetický salón
Belloviso

Kosmetický salón
Belloviso

Provádím kompletní 
zemní a výkopové práce 
minibagrem 2,1 t. 
Cena dohodou 
Stanislav Matoušek 
Tel. 604775230 

Při jmeme na 
HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR

strážné - pracovníky ostrahy
pro pracoviště v BLATNÉ.

VHODNÉ I PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM 
POSTIŽENÍM.

Nabízíme: 
dlouhodobý pracovní poměr ve 
stabilizované společnosti

  jistotu stálého pracoviště
  profesní i karierní růst
  zaměstnanecké benefity

Informace na tel. č. 388 311 333,
724 824 408

FA C I L I T Y  S E R V I C E

TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora

Výroba oken, dveří, kuchyní, schody, 
ploty, pergoly, vrata atd.

Kocelovice 76, 387 42 Lnáře
tel.: 721 310 480

Koupím STARÉ 
peřiny a nedrané 

peří


721469234
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SSTTAAVVEEBBNNIINNYY
pod rybníkem Pustý 

Ing. Scheinherrová Hana 
- prodej barev Eternal  
- tónování vnitřních a fasádních barev 
- stavební materiály a zednické nářadí 
Provozní doba: Po-Pá 7:00 – 17:00    

So 7:00 – 12:00 
Tel: 383 421 423, mobil: 603 596 035 
Mail: stavebniny-blatna@centrum.cz 
Web: www.stavebniny-blatna.cz 
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