
Ateliérová a průkazková fotografi e, svatby, oslavy, konference, maturitní plesy. 
Velkoformátový tisk do formátu B0+, černobílé i barevné kopírování a tisk do formátu 
A3 - katalogy, letáky, brožury, kalendáře. Velký výběr fotoaparátů, rámů, albumů, 
náplní do tiskáren. Blatná, T.G. Masaryka 112, tel. 383 423 492, foto@mako.cz
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Studenti Středního odborného učiliště Blatná 
na soutěži GES CUP 2019

Dne 26. 3. 2019 se studenti Středního odborného učiliště (SOU) 
Blatná opět zúčastnili soutěže mladých elektrotechniků GES-Cup 2019. 
SOU Blatná (http://soublatna.cz) reprezentovali studenti 3. ročníku 

učebního oboru Elektrikář Ja-
kub Šatava z Březnice a Michal 
Barabáš z Blatné. Ti se umístili 
v silné konkurenci studentů škol 
z České republiky a Slovenska, 
většinou čtyřletých maturitních 
oborů, na 8. místě ze 14 škol. 
V jednotlivcích získal Jakub 7. 
místo, Michal 21. místo z 28 
soutěžících. 

13. ročník celostátní soutěže 
GES CUP pořádalo Střední od-
borné učiliště elektrotechnické 
Plzeň (www.souepl.cz/index.
php/2019/03/26/vysledky-sou-

teze-ges-cup-2019) ve spolupráci s fi rmou GES Electronics. Studenty 
doprovázel učitel odborného výcviku Petr Schmid. 

Soutěž byla jednodenní. Skládala se ze 3 částí, každá část s limitem 
60 min:
 Vědomostní test na počítači z oblastí elektronika, elektrotechnika, 

bezpečnostní předpisy; otázky byly vybrány z databáze jednotného 
zadání závěrečných zkoušek (projekt Nová závěrečná zkouška http://
www.nuv.cz/nzz2/co-prinese-projekt-nzz-2).

 Poznávací část, kdy studenti poznávali jednotlivé elektronické 
a konstrukční součástky z panelů, v katalogu GES vyhledávali jejich 
technické parametry a vyhodnocovali je.

 Praktická část, kdy soutěžící sestavovali tester kabelů. Nejprve 
zkontrolovali součástky elektronické stavebnice, osadili desku 
plošného spoje součástkami, které zapájeli a hotový výrobek oživili 
a překontrolovali jeho funkčnost. Tester si odvezli domů.

Soutěž byla velmi dobře organizačně zvládnutá. Kvalitní hlavní 
ceny dodal GES Electronics, (př. multimetr, velké lupy s osvitem, atd.), 
Město Plzeň i další sponzoři.

Studenti Jakub a Michal si odvezli nejen elektrotechnické šrou-
bováky a další drobné ceny, ale i nové zkušenosti a příjemný pocit 

z přátelského prostředí. Zkušenosti ze soutěže se jim hodí při složení 
závěrečné zkoušky v červnu 2019, kterou zakončí učební obor Elek-
trikář. V současné době je ze strany fi rem o absolventy tohoto oboru 
velký zájem a na trhu práce je trvalý nedostatek elektrikářů. Závě-
rečná zkouška elektrikářů se skládá z praktické části, písemné a ústní 
zkoušky. Po úspěšném složení převezmou tak jako ostatní spolužáci 
i osvědčení pro práci na elektrických zařízeních dle vyhlášky č. 50/78 
Sb. V rámci studia získali osvědčení od specializované fi rmy pro 
montáž elektronického zabezpečení. 

Jakub Šatava nastupuje po prázdninách na dvouletý nástavbový 
studijní obor Podnikání na SOU Blatná, který je zakončený maturitní 
zkouškou, https://soublatna.cz/maturita-obory/podnikani.

Michal Barabáš již vystudoval maturitní obor Informační techno-
logie na SOŠ Blatná. Nyní si od 2. ročníku na SOU Blatná rozšiřuje 
elektrotechnické vzdělání v oboru Elektrikář. Po závěrečné zkoušce 
nastoupí do zaměstnání, kde své elektrotechnické vzdělání využije 
i k práci s hardware a při montáži počítačů. 

Střední odborné učiliště Blatná od září 2019 nově otevírá obor 26-
51-H/01 Elektrikář v dálkové formě vzdělávání, viz https://soublatna.
cz/elektrikar-dalkove-studium. Studium je určeno pro zájemce, kteří již 
získali střední vzdělání v jakémkoliv jiném oboru, jež mohou doložit 
výučním listem či maturitním vysvědčením.

Text a foto SOU Blatná 
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Pozvánka na Vítání ptačího zpěvu 2019 v Blatné
Další ročník již tradiční ornitologické vycházky pro veřejnost „Vítání ptačího zpěvu“ proběhne opět i v Blatné, a to v neděli 5. května 

2019, sraz v 8:00 v BLATNÉ u špejcharu u rybníku Topič. Parkování nejlépe na nedalekém parkovišti před krematoriem (ulice Buzická, 
GPS 49.4215817N, 13.8926839E). Pro ranní ptáčata lze doporučit příchod již v 6:45 (na tento čas je třeba se předem mailem nahlásit), 
mohou se pak již od počátku účastnit kroužkování ptáků a po ránu uslyší i nejvíce zpívajících ptáků. Vycházka povede k rybníkům Topič 
(přední i zadní) a Řitovíz. Některé ptáky lze vidět z bezprostřední 
blízkosti při ukázce jejich kroužkování a opětovném vypouštění 
do přírody. Uslyšíme i uvidíme rákosníky, pěnice, cvrči lky, slavíky, 
snad i chřástaly, uvidíme husy (asi i s housaty), pochopy a mnoho 
dalších druhů. Hlasy zajímavých druhů, které neuslyšíme naživo, 
budou reprodukovány z nahrávek. Vhodná je obuv do mírného 
vlhka a dalekohled. K dispozici bude i velký stativový dalekohled. 
Budou rozdány informační materiály o ptácích včetně Ptáka roku 
2019 hrdličky divoké, která se snad dostaví i osobně. Vycházka je 
vhodná i pro děti, pro které budou připraveny jednoduché soutěže. 
Vycházku připraví blatenští ornitologové (členové České společ-
nosti ornitologické a Jihočeského ornitologického klubu) ze ZO 
Českého svazu ochránců přírody Blatná, hlavními organizátory 
jsou Petr Pavlík a blatenští kroužkovatelé. Kontakt csopblatna 
(zavinac) seznam.cz  Bližší údaje i informace z minulých vycházek 
na facebooku ČSOP Blatná a webu www.csop.cz/blatna 

VÍTEJ JARO!
Velikonoční svátky jsou tady! Zima už je 

pryč. Příroda se proubouzí, sluneční paprsky 
nás hladí. Největší křesťanské svátky již na-
staly. Jejich součástí je oslava nového období, 
oslava nového života. Vítání jara a defi nitivní 
loučení s již uplynulou zimou.
VELKÝ PÁTEK DEŠTIVÝ, DĚLÁ  ROK 
PŘÍZNIVÝ
KOLIK ROS SPADNE PŘED VELIKONO-
CEMI, TOLIK LZE PO VELIKONOCÍCH 
JEŠTĚ OČEKÁVAT MRAZŮ
JARNÍ SLUNKO ZLATOU NITÍ VYŠÍVÁ 
NA LUKÁCH KVÍTÍ

Pomalu také končí  náš velikonoční pro-
dej, ještě zítra nás můžete navštívit. V naší 
nabídce je stále mnoho velikonočního zboží.
Náš tip : proutěná kukaň pro slepičky

PŮJČOVNA LODĚK

S přibývajícím sluníčkem pomalu při-
pravujeme otevření PŮJČOVNY LODĚK. 
Pokud bude počasí i nadále příznivé, počí-
táme se zahájením  pravděpodobně v týdnu 
po Velikonocích.

SCHOVÁ-LI SE NA SV. JIŘÍ VRÁNA 
DO ŽITA, DOBRÁ ÚRODA K NÁM ZA-
VÍTÁ

UKÁŽE DUBEN, JAKÝ BUDE PECEN

JIŘÍ A MAREK, PRVNÍ LEDOVÍ MUŽI

JE-LI ZÁHY KOSU A BROUSEK SLYŠETI, 
MŮŽE SE ROLNÍK TĚŠITI

JAK DLOUHO ŽABKA PŘED JIŘÍM 
VŘÍSKÁ, TAK DLOUHO PO JIŘÍM ZIMA 
PLÍSKÁ

JIŘÍ A MAREK, MRAZEM NÁS ZALEK

Všem čtenářům přejeme krásné velikonoční 
svátky plné slunce a pohody.

Eva Fučíková, lidové řemeslo

Příštím hostem Blatenských listů 
v kavárně Železářství u Šulců bude

JAN MĚŠŤAN
z Písku, nakladatel a autor knihy

„PÍSECKÁ SPOJKA KRÁLE ŠUMAVY“.
Beseda na téma

„POVÁLEČNÝ PROTIKOMUNISTIC-
KÝ ODBOJ V NAŠEM KRAJI“

se uskuteční dne 26. 5. 2019
od 18.00 hodin.

Může někdo (třeba město) uspořádat sbírku 
pro Francii na obnovu vyhořelého chrámu 
Notre Dame?
Shodou okolností je v současné době na návštěvě 
ve škole ZŠ TGM skupina dětí, rodičů a učitelů 
z partnerského města Blatné, Sargé-les- Le 
Mans.
Projev solidarity by je určitě potěšil.          B.M.
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Zprávy
z radnice

Prodej stavebního pozemku v lokalitě 
Za Malým vrchem v Blatné

Na 4. zasedání zastupitelstva města Blatná, které se konalo dne 
27. 3. 2019, byl usnesením č. 11/19 schválen záměr prodeje pozemku 
p.č. 846/133 o výměře 928 m2 v lokalitě Za Malým vrchem v Blatné 
a zároveň byly schváleny podmínky (zásady) jeho prodeje. Pozemek 
je v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, 
Katastrální pracoviště Strakonice, zapsán na listu vlastnictví č. 1 pro 
obec a katastrální území Blatná. Pozemek se nachází v ulici Za Malým 
vrchem v Blatné, která je situována za areálem společnosti VISHAY 
ELECTRONIC spol. s r.o. a je přístupná z ulice B. Němcové/Paštická 
v Blatné. Případným zájemcům o odkoupení uvedených pozemků 
doporučujeme seznámit se důkladně se zásadami prodeje, které jsou 
zveřejněny na úřední desce MěÚ Blatná na internetových stránkách 
města www.mesto-blatna.cz. Základní požadavky pro realizaci prodeje 
pozemku úspěšnému zájemci je prodej za minimální podání ve výši 
750,- Kč/m2, přičemž výše nabídkové ceny je jediným hodnotícím 
kritériem. Hodnotící komisi bude tvořit komise pro nakládání s obec-
ním majetkem. Vyhodnocení nabídek proběhne ve středu 24. 4. 2019 
od 15:30 hod. (žadatelé mají možnost zúčastnit se jednání komise). 
Uzavření kupní smlouvy bude realizováno do 90 dnů od schválení 
prodeje zastupitelstvem města. Platba kupní ceny je požadována v plné 
výši do 30 dnů po podpisu smlouvy. Do 24 měsíců od provedení vkladu 
práv do katastru nemovitostí požádá kupující o stavební povolení či 
vydání jiného analogického dokumentu na výstavbu objektu určeného 
k bydlení, přičemž tento zkolauduje do 5 let od vydání povolení. Smluv-
ní pokuta v případě porušení výše uvedených termínů činí 2.500,- Kč 
měsíčně. K prodávaným pozemkům bude zřízeno předkupní právo 
a právo zpětné koupě s vazbou do doby získání oprávnění k zahájení 
stavby, přičemž město Blatná jej bude oprávněno využít v případě, že 
kupující nezahájí stavební práce nejpozději do 2 let ode dne provedení 
vkladu práv do katastru nemovitostí z kupní smlouvy. Kupující bude 
v takovém případě povinen na své náklady prodat městu Blatná na jeho 
výzvu předmětný pozemek v nezhoršeném stavu zpět za kupní cenu, 
za kterou ho koupil. V takovém případě je kupující povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši DPH, kterou město zaplatilo z kupní ceny při 
prodeji pozemku kupujícímu. Kupující je poplatníkem daně z nabytí 
nemovitých věcí. Zájemci o koupi výše uvedeného pozemku podají 
písemnou žádost, která musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, rod-
né číslo, adresu trvalého pobytu, telefonní, případně emailový kontakt 
a výši nabízené kupní ceny v Kč za jeden m2. Pro podání žádosti je 
nutné využít formulář, který je k dispozici na internetových stránkách 
města, případně na OMIR, MěÚ Blatná. Součástí formuláře je čestné 
prohlášení, že žadatel/žadatelé nemají ke dni podání žádosti žádné 
závazky vůči městu Blatná a dále prohlášení, že se žadatel seznámil se 
zásadami prodeje a že s podmínkami prodeje dle těchto zásad souhlasí. 
V případě, že žadatel bude žádat o prodej do společného jmění manželů, 
musí být v žádosti uvedeny požadované údaje obou manželů. Žádost 
s požadovanými údaji doručí v zalepené obálce s nápisem „Prodej 
pozemku – Za Malým vrchem, Blatná, neotevírat“ nejpozději do 
23. 4. 2019 do 12:00 hodin na podatelnu městského úřadu. K  žádos-
tem doručeným po uvedeném termínu se nebude přihlížet. V případě 
neúplného vyplnění žádosti bude žádost z hodnocení vyřazena. Město 
Blatná je oprávněno kdykoliv odstoupit od záměru prodeje a prodeje 
vlastního a to i bez uvedení důvodu. Podrobnosti prodeje včetně zásad 
prodeje jsou zveřejněny na úřední desce a na internetových stránkách 
města www.mesto-blatna.cz.

OMIR, MěÚ Blatná

Chránit svůj majetek se 
rozhodně vyplácí

Mobilní aplikace „Zabezpečte se“,
Majetková trestná činnost stále zaujímá každoročně největší 

podíl celkové kriminality. V loňském roce policisté v okrese Stra-
konice evidovali celkem 306 majetkových trestných činů, z toho 
66 případů krádeží vloupáním, 176 případů krádeží prostých a 64 
ostatní majetkové trestné činnosti. Policisté ke snižování majetkové 
trestné činnosti realizují celou řadu preventivních opatření, kdy 
reagují na aktuální bezpečnostní situaci v konkrétním místě.  Počet 
trestných činů je ale velkou měrou ovlivněn i samotným přístupem 
občanům ke svému majetku, kdy nedostatečně zabezpečují svůj 
majetek (domy, rekreační objekty) nebo nevěnují dostatečnou po-
zornost svým věcem (kabelky, věci ve vozidlech). Na problematiku 
majetkové kriminality realizuje Policie České republiky ve spo-
lupráci s Ministerstvem vnitra České republiky projekt s názvem 
„Zabezpečte se! Chraňte majetek sobě i svým sousedům“, který 
reaguje na nové trendy vloupání do obydlí. Jeho cílem je informo-
vat o možnostech  a způsobech řešení zabezpečení prostřednictvím 
mechanických zábranných a zámkových systémů, v kombinaci 
s elektronickou ochranou a zároveň u majitelů objektů vzbudit od-
povědnost k vlastnímu majetku, zájem o jeho zabezpečení. Projekt 
nabízí možnost využití mobilní aplikace „Zabezpečte se“, kterou si 
každý může stáhnout v Google Play i App Store.  Aplikace nabízí, 
jak správně postupovat, čeho se vyvarovat při výběru zabezpečo-
vacích komponent a jak vytvořit co nejefektivnějším způsobem 
skutečně účinnou ochranu majetku. Informovanost o možnostech 
zabezpečení, zodpovědný a obezřetný přístup ke svému majetku při-
spívá ke snížení majetkové kriminality a zvýšení bezpečné lokality.

por. Mgr. Jaromíra Nováková, st.pis@pcr.cz
Oddělení tisku a prevence - Územní odbor Strakonice

Na základě iniciativy blatenských občanů se podařilo 
zajistit výkup léčivých bylin v Blatné.

Firma Byliny Mikeš s. r. o. zahájí od měsíce května 2019 

výkup léčivých bylin
v areálu Sběrného dvora, ul. Šilhova.

Výkup proběhne 15.5.,  29.5.,  12.6., 26.6., 10.7., 24.7., 7.8., 
21.8.,4.9., 18.9.,  2.10., 16.10., 30.10.

od 9.00 do 16.00 hodin.

Podrobnosti ke sběrovým druhům včetně ceníku naleznete 
na www.vykupbylin.eu. 
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Zp r á v y
T S  B l a t n á

VISHAY ELECTRONIC spol. s r. o. závod 
ESTA Blatná hledá vhodného kandidáta 
na pozici:

Nástrojař výroby přípravků 

Náplň práce:
 výroba přípravku na základě výkresové dokumentace
 obsluha nástrojové frézy
 obsluha soustruhu
 obsluha magnetické brusky – výroba přípravku
 plnění úkolů dle požadavků nadřízeného
 dodržování BOZP, PO a pořádku na pracovišti

Požadujeme:
 středoškolské vzdělání, příp. učební obor s víceletou praxí
 znalost v čtení výkresové dokumentace 
 manuální zručnost
 ochota a schopnost se učit
 ochota pracovat na směny
 spolehlivost, pečlivost

Nabízíme:
 práci na HPP u stabilní nadnárodní společnosti
 základní mzda 150 – 180 Kč/hod
 každoroční navyšování mezd
 náborový příspěvek 5000,- Kč
 příspěvek na dovolenou a Vánoce
 dovolená 25 dní + další dny za odpracovanou dobu
 dotované stravování
 příspěvek na dopravu
 věrnostní a jubilejní odměny
 příspěvek na životní pojištění nebo penzijní připojištění
 příspěvek na dětský tábor 

Dále hledáme vhodné kandidáty na pozici dělník 
v elektrotechnice (svářeče, pracovníky kovovýroby, 
lakovny, expedice, impregnace,…..)
Zájemci mohou volat 383 455 516, životopis posílat na: 
Jana.Benesova@vishay.com nebo se přihlásit na strán-
kách https://jobs.vishay.com/

S běrný dvůr – provozní 
doba o Velikonocích:

PÁTEK 19. 4. – ZAVŘENO
SOBOTA 20. 4. – PRODLOUŽENÁ
OTEVÍRACÍ DOBA: 8:00 – 12:00
NEDĚLE 21. 4. – ZAVŘENO
PONDĚLÍ 22. 4. - ZAVŘENO

SBĚRNÝ DVŮR – DOČASNÁ ZMĚNA 
PROVOZNÍ DOBY:

ROZŠIŘUJEME PROVOZNÍ DOBU V SOBOTU NA:

8:00 – 11:00
(PLATÍ OD 13. 4. 2019 DO 25. 5. 2019)

(PROVOZNÍ DOBA O VELIKONOCÍCH JE JIN Á – 
VIZ SAMOSTATNÁ INFORMACE)

OZNÁMENÍ
Ředitelství Mateřské školy 

Blatná, Šilhova
a Mateřské školy Blatná, 

Vrchlického

vyhlašují zápis dětí pro školní rok 2019/2020.
Zápisy se budou konat

Ve čtvrtek 2.5.2019 od 8-16 hodin
a budou probíhat:

pro MŠ Šilhova: v budově MŠ Šilhova č.822
pro MŠ Vrchlického a Husovy sady: v budově 

Vrchlického č.726
K zápisu si s sebou vezměte k nahlédnutí:

OP zákonného zástupce
rodný list dítěte

Petlánová Hana, Strnadová Dana
ředitelky MŠ

MEMORIÁL
JANA JANOVSKÉHO
v přespolním běhu zámeckým parkem

Zúčastnit se mohou závodníci i amatéři 
všech věkových kategorií.

Termín: 11. května 2019
Místo: start a cíl na letním stadionu

Pořadatel: TJ Sokol Blatná ve spolupráci 
s TJ Blatná
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 733 787 108

po zapracování

Aktuálně z muzea 

Objevy kurátora sbírek 
Michaely Mikešové

 Historika nebo archeologa se každý ptá: „Co byste chtěl ještě 
objevit? Všechno už se přeci našlo.“ Podobný závěr bychom čekali 
i u paměťových institucí, které přece fungují přibližně 100 let, což je 
např. Městské muzeum Blatná, které bylo založeno v roce 1922. Tento 
omyl nedávno vyvrátila kurátorka sbírkových předmětů Mgr. Micha-
ela Mikešová. Během dvou měsíců intenzivní mravenčí práce prošla 

všechna platidla z numismatické 
sbírky, která měla dle starších zá-
znamů obsahovat 2513 sbírkových 
předmětů, tedy mincí, bankovek 
a jiných druhů platidel. Každý kus 
musela identifi kovat a popsat, a to 
včetně sériových čísel nebo minco-
ven, aby byly informace úplné. 

Vzhledem k tomu, že muzeum 
již dlouhou dobu nepřibíralo větší 
množství platidel, očekával by kaž-
dý, že se toto číslo nemůže změnit. 
Navíc informace byly upřesněny 
v roce 1986 numismatikem Ondře-
jem Kolářem, takže by se nemělo 

nic měnit ani na informacích v evidenční kartě, ale ejhle. Na konci 
provedené inventarizace se ukázalo, že numismatická sbírka obsahuje 
3021 kusů sbírkových předmětů. Práci komplikovalo mnohdy špatné 
určení mincí, které muselo být opraveno, nebo nezaevidované sbírky, 
které byly doposud skryty mezi předměty. Určitě i v tomto případě 
mohlo dojít k chybě nebo překlepu, avšak nakonec byla vytvořena 
kompletní evidence mincí, v níž již není popis typu „fenik 14. století“. 
Jak se zdá, hledači pokladů nechodí jen s lopatou a detektorem kovů 
po polích, ale mnohdy sedí za pracovním stolem v muzeu. Přesto 
všechno není radost ani námaha menší. Děkujeme a budeme se těšit 
na další objevy v našem depozitáři.

Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná 

Cesta za  panem Lvem až na konec 
světa

V úterý 2. 4. jsme se společně s dětmi z mateřské školy Šilhovy 
a se seniory z Domova pro seniory vydali na dobrodružnou cestu 
po stopách Lva z Rožmitálu a na Blatné. Stáří se spojilo s mládím 
a prozkoumalo nebezpečné Burgundsko, kde se zúčastnili turnaje 

s panem Žehrovským. Poté jsme skrze strastiplné Španělsko doputo-
vali až na konec světa, kde jsme spatřili kamennou loď a poklonili se 
před hrobem svatého Jakuba. Obdrželi jsme mnohé vzácné dary, avšak 
největší práci jsme měli s opičkou, kterou si všechny skupiny musely 
najít a složit. Nakonec si obě skupiny vyměnily dary jako památku 
na společné dobrodružství. Děkujeme za spolupráci všem pracovníkům 
mateřské školy a Domova pro seniory z Blatné.

Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná
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Rozárium v Blatné?
Ve středu 10. dubna navštívil Blatnou 

náš přední specialista na růže, pan RNDr. Jiří 
Žlebčík. Pozvali jsme ho v rámci cyklu pořadů 
věnovaných myšlence záchrany vily Fiala 
na Vinici a vybudování rozária v její zahradě. 
Už od konce roku 2016 usilujeme o možnost 
starat se o tento opuštěný domek a postupně 
ho opět přivést k životu.

Ještě než pan doktor v podvečer popovídal 
v Kavárně v Podzámčí o Janu Böhmovi, jeho 
růžích a jejich pěstování, prošli jsme se spolu 
po Vinici. A velmi nás těší, že stejně jako další 
odborníci, i pan Žlebčík byl myšlenkou vybu-
dování rozária zde zaujat. Vypracoval pro nás 
odborné vyjádření. Část z něj zveřejňujeme 
na konci tohoto článku.

Proč se tedy stále na Vinici nic neděje? 
Ono se děje. Jistě si ti z čtenářů, kteří se 
na Vinici chodí procházet, venčit pejsky 
nebo si zaběhat, všimli nově instalovaných 
laviček a posezení. Ty zde nechalo umístit 
město Blatná v rámci budování oddechové 
zóny – lesoparku Vinice. Proč ale do takto 
jedinečného areálu není zahrnuta i jedinečná 
historická budova od architekta Karla Fialy 
a její zahrada? 

Město Blatná vlastní tyto pozemky 
od roku 2004, tedy 15 let. O zahradu a vilku 
nikdy nepečovalo a nechávalo je chátrat. Pod 
vedením paní Kateřiny Malečkové je chtělo 
prodat. Poté, co jsme se začali lokalitě v roce 
2016 věnovat a poukázali na jejich historický 
a památkový význam, bylo zahájeno na mi-

nisterstvu kultury řízení o prohlášení lokality 
kulturní památkou. Ze záměru prodeje sešlo 
a město Blatná vyčkává, jak řízení dopadne. 
Vila Fiala kulturní památkou prohlášena byla 
(v březnu 2018). Město proti tomuto rozhod-
nutí podalo rozklad, ministr mu vyhověl a věc 
vrátil k novému projednání. Ministerstvo 
tedy opatřilo další odborné posudky a řízení 
o prohlášení běží znovu. 

Městský úřad v čele s paní Malečkovou 
neustále deklaruje, že o vilu Fiala a zahradu 
nestojí, chce je prodat a že pro ně nemá žádné 
využití. Tvrdí, že rekonstrukce by byla ná-
kladná a město na ni nemá peníze. Pokud by 
stavba byla prodána tomu, kdo o ni jevil zájem 
v roce 2016, čekala by ji nejspíše demolice. 

My od začátku opakujeme, že se chceme 
o vilu Fiala i o zahradu starat. Chceme jednat 
s městem Blatná o možnostech spolupráce, 
abychom mohli o tento veřejný majetek pe-
čovat, připravovat zde jednoduchý kulturní 
program, shánět peníze na jejich postupnou 
obnovu a budování rozária. Nechceme tedy, 
aby město do nemovitostí peníze vkládalo, 
chceme je do obecního majetku vkládat my. 
Odbornost i zkušenosti s podobnými projekty 
na to máme.

Přesto byly naše žádosti o jednání s ve-
dením města Blatná už čtyřikrát zamítnuty. 
Proč? O tom, že záchranu vily Fiala a rozá-
rium myslíme vážně, svědčí například to, že 
jsme za dva a půl roku činnosti dokázali i přes 
nezájem města Blatná získat více než sto tisíc 
korun na naše aktivity a uspořádali více než 
dvacet kulturních a společenských akcí. Zís-
kali jsme vyjádření řady odborníků, hodnotu 
vily potvrdily komise ministerstva kultury 
a NPÚ. Máme podporu několika poslanců. 
Kde je tedy problém?

Už dva a půl roku mohlo být o vilu Fiala 
pečováno. Zahrada mohla být zbavena nále-
tů, vila mohla mít opravenou střechu, třeba 
i okna. Mohly se tu konat pikniky, besedy 
o architektuře, o zahradnictví, výtvarné díl-
ny… Všechno toto jde dělat i v průběhu řízení 
o prohlášení kulturní památkou. 

Místo toho je domek stále opuštěný, za-
hrada zarůstá. Překážkou není nic jiného, než 
nezájem (nebo zájem?) vedení města Blatná. 
Věříme, že třeba letos, v roce, kdy si připomí-
náme sto let od příchodu růžaře Jana Böhma 
do Blatné a osmdesát let od smrti architekta 
Karla Fialy, se to změní.

Všem, kteří nám vyjadřují podporu a s ni-
miž se setkáváme na našich akcích, upřímně 
děkujeme.

Mgr. Pavla Váňová Černochová, navíc z.s.
Z odborného vyjádření pana RNDr. Jiřího 

Žlebčíka:
Pro zřízení rozária mluví tyto argumenty, 

které bychom jinde v ČR nenašli:
Historie pěstování růží v Blatné nemá 

z hlediska rozsahu a šlechtění odrůd u nás 
obdoby a je stále známá i v zahraničí. Byla 
by tedy škoda toho nevyužít a město nezvi-
ditelňovat i po této stránce.

Místo pro rozárium má mimořádné mi-
kroklima.

Rozloha prostoru je pro uskutečnění re-
prezentativního výběru růží i pro doprovodné 
aktivity dostatečná.

Areál rozária je na okraji zástavby a je 
z města dobře dostupný. 

Stávající stavba má i pro multifunkční 
využití dobré předpoklady.

Areál navazuje plynule na okolní přírodu 
a vytváří s ní harmonický ekologický a es-
tetický celek. Také toto se mnohde nedaří 
v cizině dosáhnout.

Současný stav stavby i pozemku se dá 
využít bez přemrštěných fi nančních nákladů.

Prostředí lze po mnoha stránkách dobře 
využít pro školní výuku.

Vilu i okolí by bylo vhodné využít pro 
různé odborné, společenské a kulturní akce 
města Blatné při poskytnutí odpovídajícího 
pohoštění.

Po dokončení oprav, technických úprav 
a výsadeb by další promyšlená péče neměla 
být časově ani pracně náročná.  

Pavla Váňová Černochová

Velikonoční bohoslužby
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Zámek Blatná
Změna provozu zámeckého parku

Od 1. května 2019 bude přístup do zámeckého parku zpoplatněn 
a umožněn přes vstupní turnikety. Příjem z prodeje vstupenek 
bude použit výhradně na  údržbu parku a  k  prospěchu zvěře 
žijící v parku.

Kolik bude stát vstupné? Jednorázové vstupné bude činit 25 Kč. 
Bude také možné zakoupit permanentku na celý rok 2019 za cenu 
400 Kč. Pro občany Blatenska bude tato permanentka zvýhodněna 
na 250 Kč. Pro děti do 6 let v doprovodu dospělé osoby a držitele 
průkazu ZTP/P bude vstup zdarma.

Kde se budou nacházet vstupní turnikety? Hlavní vstup bude ze 
zámeckého nádvoří. Druhý vstup bude u Sokolovny. Tento vstup 
bude oboustranně přístupný pouze pro držitele permanentek. 
Držitelé jednorázových vstupenek tudy budou moci pouze park 
opustit. Všechny ostatní vstupní branky budou uzavřeny.

Jak bude park otevřen? Prodej jednorázových vstupenek se 
bude řídit otevírací dobou zámecké pokladny. Držitelé perma-
nentek budou moci vstoupit z obou vstupů i mimo otevírací dobu 
pokladny, tj. v létě od 6:00 do 20:00 a přes zimu od 6:00 do 18:00. 
Více podrobností ohledně otevírací doby parku i pokladny najdete 
na www.zamek-blatna.cz.

Kde koupím vstupenku nebo permanentku? Permanentky 
i jednorázové vstupenky budou v prodeji v zámecké pokladně 
od soboty 27. dubna 2019.

Jaká budou pravidla v parku? Vstup s jízdním kolem do parku 
bude zakázán, stejně jako vstup na trávník. Psi budou muset být 
v parku na vodítku. Kompletní návštěvní řád parku najdete v prů-
jezdu zámku či na webových stránkách www.zamek-blatna.cz.

Děkujeme Vám, že toto rozhodnutí chápete a  věříme, že Vás 
prohlídka v zámeckém parku potěší a znovu se budete vracet.

Správa zámku Blatná

Karel Kryl v Blatné
Reakce na článek Zapomenuté výročí z čísla 5/2019

Chtěly bychom poděkovat panu Tomáši Venclovi za připomenutí 
výročí smrti zpěváka a básníka Karla Kryla. Podařilo se mu popsat, 
proč se stalo výročím zapomenutým. Karel Kryl sledoval politické 
dění před Sametovou revolucí i po ní ostrým pohledem a měl velký 
básnický dar svou kritiku zacílit tak, aby neminul. Není divu, že jeho 
slova nebyla mnohým po chuti.

Pan Vencl si na loňské vzpomínce na 21. srpen 1968 všiml plakátu 
na koncert Karla Kryla, který přinesl pan Brynda. Došlo při tom k jedné 
nepřesnosti. Plakát neoznamoval neuskutečněný koncert Karla Kryla 
v Blatné v roce 1968. Je ze samého začátku devadesátých let. A ten kon-
cert se konal. Kulturou v Blatné tehdy hýbal náš otec – Pavel Černoch. 
Právě on Karla Kryla do Blatné pozval a jeho koncert zorganizoval.

Stalo se tak v den v pravdě symbolický – 21. srpna. Karel Kryl 
vystoupil v zámeckém parku, s kytarou stál v záři jednoho refl ektoru 
na samém okraji zídky před altánem na levé straně louky, diváci seděli 
na dekách a poslouchali, zpívali. A pro to symbolické datum došlo 
tehdy i na píseň, kterou, jak pravil, Karel Kryl na koncertech nikdy 
nehrál – na Bratříčka.

Koncert byl pro Blatnou tehdy obrovský zážitek. Svědčí o tom 
vzpomínání posluchačů, se kterými se dodnes potkáváme. I pro nás byl 
nezapomenutelný, a to jsme byly děti. Asi proto si také nepamatujeme 
přesně – byl koncert 21. srpna roku 1990 nebo 1991? Vzpomenete si 
Vy?

Karla Kryla spojovalo s Pavlem Černochem leccos. Byli stejný 
ročník (1944) a oba pocházeli z Ostravska. A právě zde se po matu-
ritě potkávali, jelikož se oba pohybovali v prostředí malých divadel 
vznikajících v 60. letech. Měli společné známé a svého času oba 
spolupracovali s ostravským Československým rozhlasem. A určitě je 
spojoval i temperament a odvaha nazývat neduhy společnosti pravými 
jmény. Z toho blatenského koncertu se táta vrátil až ráno a přinesl nám 
každé plakát s Krylovým podpisem. 

Na Karla Kryla můžeme vzpomínat u jeho písní, přesně jak 
píše pan Vencl, dodnes aktuálních. Dovolte, abychom Vás  pozvali 
i ke vzpomínce na Pavla Černocha. Při příležitosti jeho nedožitých 
75. narozenin připravujeme na úterý 28. května neformální setkání 
„Černoch 75“ v Kulturní Kavárně Železářství u Šulců. Určitě dojde 
i na Karla Kryla v Blatné. Všichni jste srdečně zváni.

Pavla Váňová Černochová a Tereza Machková

Foto: Plakát na koncert Karla Kryla v Blatné s podpisem zpěváka.

VČERA VEČER POŠTOU RANNÍ
DŮLEŽITÉ PŘIŠLO PSANÍ

V BUZICÍCH BUDE

ŘÍZKOBRANNÍ
KDE?  Hospoda „U ČILÁKA“
KDY?   Sobota 20. dubna 2019
V KOLIK? Ve 20.00 hodin

K TANCI A POSLECHU HRAJÍ ŠUMÍCI
TAKŽE PŘIJĎTE POBEJT!
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603 514 938

www.spejchar-breznice.cz

Dovolujeme si Vám oznámit znovuotevření 
stylové restaurace

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

atmosférou a výborným jídlem.

Restaurace se nachází kousek nad zámkem v Březnici.

SPEJCHAR

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

Město Sedlice 
 

Spolek Modrásek, z. s.  
 

pořádají 
 

PPrvomájový  průvod 

alegorických vozidel 
 
 

 

Kdy: 1. květen 2019 

Zahájení: 13.30 hod.  

Náměstí T.G.M. 

 

Těšit se můžete na dřívější hvězdy televizní zábavy 

V průvodu jsou vítáni lidé s mávátky, alegorické vozy 

a historická technika 
 

SSPOLEK OBČANŮ VEŘEJNĚ AKTIVNÍCH ZVE VŠECHNY PŘÍZNIVCE  

ZIMNÍCH SPORTŮ NA 
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MIGER s.r.o., Paštická, vedle VISHAY

       JARO JE TADY
VYBER  KOBERCE  I  LINO  UŽ OD  150 KČ/M2

Od  20.  3.  do  20.  5.  2019

Dobrý skutek zdarma
Zkuste to třeba jako skupinka Blateňáků v sobotu 
u Kaplanky. Ti nabízeli výbornou zelňačku za do-
provody coutry písniček - zcela zdarma. Ten pocit 
dobrého skutku za to stojí. Nakonec se nám ale 
přiznali, že tak úplně nezištní nejsou. Splnili si tím 
podmínku účasti na oslavě padesátin.
Tak hodně štěstí a radosti.                                 ZM
Foto: V. Š vejda
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ulturní  kalendá ř

21. 4. NEDĚLE | 18.00 |
VZPOMÍNKOVÝ VEČER A ČTENÍ 
KNIH SPISOVATELE FRANTIŠKA 
TALIÁNA
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

21. 4. NEDĚLE | 20:00 |
UCHO, MOREK, RIVERSIDE PROJECT
Hospoda Na Vinici
Tradiční velikonoční koncert kapel

27. 4. SOBOTA | 19:00 |
KAFFEKLATCH | HOLEKTIV
Sokolovna Blatná, divadelní sál
Kávovar svítí. Káva teče. Kaffee! Ženy sedí. 
Klevetí. Klatch! Kaffeeklatch. Divadelní 
představení s tancem, akrobacií a kávou. 
Pojem Kaffeeklatch neboli klevetění u 
kávy, pochází z období 1. pol. 19. stol. V 
této době nemohly ženy navštěvovat veřej-
né kavárny, a tak se začaly střídavě scházet 
ve svých domácnostech, kde popíjely kávu 
a povídaly si. Muži poté tomuto zvyku za-
čali říkat Kaffeeklatsch.
Hrají a koncept vytvořily: Andrea Vykysalá, 
Karolína Křížková, Eva Stará
Délka představení: 55 min. bez přestávky
V 10:00 proběhne taneční workshop s Ho-
lektivem ve Fitness One, cena je 100 Kč, 
kapacita 20 míst, přihlášky ve Fitness One.

28. 4. NEDĚLE | 20:00 |
HANA HOUDKOVÁ
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Koncert – kytara, zpěv

29. 4. PONDĚLÍ | 13:00 – 17:00 |
BLATNÁ TANČÍ
Nám. J. A. Komenského
Při příležitosti Mezinárodního dne tance se 
můžete těšit na otevřené taneční lekce kla-
sického baletu, street dance, latinskoame-
rických tanců a dalších ukázek tanečních 
stylů. Hlavní hvězdou blatenského taneč-
ního odpoledne bude Marek Dědík, taneč-
ní partner mnoha celebrit v populární sou-
těži StarDance. Více info na www.ckvb.cz.

2. 5. ČTVRTEK
JOM HA ŠOA
celý den venkovní výstava na tř. J. P. Koubka 
u kašny. 
Na tento den připadá Jom Ha Šoa, při kte-
rém si připomínáme oběti holocaustu na ve-
řejných místech. I letos si vzpomene na bla-
tenské občany, kteří byli zavražděni v období 
protektorátu a druhé světové války totalit-
ním režimem. Venkovní výstava u kašny na 
tř. J. P. Koubka bude ve 14:00 doprovázena 
veřejným čtením jmen obětí holocaustu.

2. 5. ČTVRTEK | 11:10 – 11:50 |
KLUB TŘETÍ ARMÁDY
Třída J. P. Koubka
Příjezd historických vojenských vozidel

19. 4. PÁTEK | 20:00 |
MANŽELSKÉ ETUDY: NOVÁ GENERACE
Dokumentární / životopisný | Česko 2019 
| 91 min.

24. 4. STŘEDA | 19:00 |
BOHEMIAN RHAPSODY
Životopisný / drama / hudební | VB 2018 | 
134 min. | mládeži do 12 let nevhodný

26. 4. PÁTEK | 20:00 |
AVENGERS: ENDGAME
Akční / sci-fi | USA 2019 | 

28. 4. NEDĚLE | 15:00 |
MRŇOUSKOVÉ 2: 
DALEKO OD DOMOVA
Animovaný / dobrodružný / rodinný | Fran-
cie 2018 | 90 min. | mládeži přístupný

1. 5. STŘEDA | 19:00 |
MIA A BÍLÝ LEV
Rodinný/dobrodružný | Francie/Německo/
JAR 2018 | mládeži přístupný

3. 5. PÁTEK | 20:00 |
SHAZAM!
Akční/Dobrodružný/Komedie/Fantasy | 
USA 2019 | 132 min | mládeži přístupný

Ve čtvrtek 9. 5. bude z důvodu nákupu 
knih na knižním veletrhu v knihovně za-
vřeno.

PRO DOSPĚLÉ
ČTEME, PLETEME A ....

vyměňujeme si nápady a semínka do za-
hrádek
23. 4. ÚTERÝ 14:00 – 16:00 
jdeme do muzea
30. 4. ÚTERÝ 14:00 – 16:00
připomínáme si K. H. Máchu
Úterní odpoledne v KLUBíčkU mohou pro-
žít všichni, co mají rádi prostřední naší 
knihovny.

PRO DĚTI
po celý měsíc si u nás mohou děti vyluštit 
KŘÍŽOVKU.

24. 4. – 26. 4. 
ČARODĚJNICKÝ KVÍZ
Každý, kdo si přijde vyluštit malý kouzel-
nický kvízek, bude odměněn.

3. 5. PÁTEK | 9:30 |
S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA
Setkání rodičů s dětmi do tří let nad kniha-
mi a o knihách, tentokrát na téma pohádky 
„O veselé mašince“. Hlásit se můžete na si-
mona.oberfalcerova@seznam.cz. Kapaci-
ta je omezena.

26. 4. PÁTEK | 17:30 - 20:00 |
ŽIVOT V HARMONII 
Velká klubovna
Seminář Martiny Sýkorové o vědomém 
šťastném životě v harmonii.
Přihlášky na zelena.oaza@seznam.cz, 
nebo t. č. 721 953 464. Kapacita omezena. 
S sebou: karimatku, pohodlné oblečení, 
dva tenisové míčky, malou deku. Více info 
na www.zelena-oaza.cz nebo www.ckvb.
cz.

28. 4. NEDĚLE | 15:00 |
POSEZENÍ S DECHOVKOU – 
EVA A VAŠEK
Velký sál 
Koncert legendární dvojice E a V!
Vstupenky zakoupíte v IC Blatná, nebo na 
www.ckvb.cz. Cena 300 Kč. 

2. 5. ČTVRTEK | 16:00 – 19:00 |
JAK ROZVÍJET U SEBE I U DĚTÍ 
EMOČNÍ INTELIGENCI – SEMINÁŘ 
EVY MIKEŠOVÉ
Kavárna
Co se s námi děje, když nás ovládnou emo-
ce? Proč se chováme právě takto? Uvědo-
muji si skutečně co potřebuji, a dokážu to 
druhým sdělit? V tomto semináři se zasta-
víme sami u sebe, abychom zjistili, jakou 
roli hrají potřeby a pocity v našem životě 
a mohli hledat možnosti změny vlastní ko-
munikace. Prakticky si vyzkoušíme formu-
lace upřímného sebevyjádření (já sdělení) 
a empatické reakce.
Cena 200 Kč, kapacita semináře omezena. 
Přihlášky na kalousova@ckvb.cz.

Městské muzeum Blatná | stálá expozice
út – ne | 10:00 – 17:00 |
Každou první středu v měsíci vstup zdarma

6. 3. – 31. 5.
KOCELOVICKÉ PASTVINY
Galerie v Íčku, IC Blatná
Výstava o národní přírodní památce

1. 4. – 31. 5.
VÝSTAVA DĚTSKÝCH PRACÍ NA 
TÉMA „TAJEMNOU KRAJINOU BLA-
TENSKA“
OK – OTEVŘENÁ KAVÁRNA KCAŽ

9. 4. – 30. 6. | ÚT – PÁ | 9:00 – 17:00 |
MARTINA KRITZNEROVÁ | Z NEW 
YORKU DO MOSKVY
Galerie Spektrum | KCAŽ

18. 4. – 25. 8. |venkovní galerie v ulici 
Na Příkopech
JAN BÖHM, KRÁL RŮŽÍ
Dříve se říkalo Blatné „město růží“. Pro-
slavil ji zahradník a pěstitel Jan Böhm 
(1888 – 1959), jehož růžové plantáže se ve 
30. letech 20. století rozprostíraly na plo-
še více než 30 hektarů. Vyšlechtil 120 no-
vých odrůd růží a jeho květiny se vyvážely 

 Akce  Kino

 Knihovna

 Komunitní centrum

 Výstavy
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do celého světa. Výstava je uspořádaná 
ke stému výročí počátku jeho růžařského 
podniku.

Taneční workshop se SWING BUSTERS
Stejně tak jako v minulém roce začne i le-
tošní festival „JAZZ DAY“ již o den dříve. 
V úterý 7. 5. od 18 hodin na nádvoří zámku 
Blatná vás soubor SWING BUSTERS za-
světí do tajů swingových tanců.
Taneční škola Swing Busters byla založena 
v roce 2011 a od té doby její lektoři vyučují 

s vervou a radostí pravidelné kurzy swingu 
pro začátečníky i pokročilé.
Cílem kurzů je naučit zájemce taneční ko-
munikaci v páru tak, aby si byl každý scho-
pen zatančit s jakýmkoli partnerem na ja-
koukoli hudbu. Klademe proto především 
důraz na princip vedení/následování, záro-

veň však na vzájemnou inspiraci partnerů 
a bohatou taneční improvizaci na hudbu a 
v neposlední řadě i zábavu.
Po hodinové lekci pod vedení SB můžete 
dále tančit sami při koncertu SWING TRIA 
AVALON.
Vstupné je dobrovolné, těšíme se na vás.
Více o SWING BUSTERS najdete na 
www.swingbusters.cz

33. ROČNÍK JIHOČESKÝCH KLAVÍRNÍCH 
KURZŮ NABÍDNE ŠPIČKOVÝ 
PROGRAM
Letošní ročník bude díky vzácným hostům 
naprosto výjimečný. Na nádvoří zámku 
Blatná vystoupí 30. června v 19 hodin na 
benefičním koncertu pro Nadační fond 
profesora Pavla Pafka mezzosopranistka 
Dagmar Pecková, klavírista Miroslav Sekera 
a houslista Roman Patočka. Jako hosty uví-
táme paní Ivu Janžurovou i pana profesora 
Pafka. V jedinečném zámeckém prostředí 
půjde o mimořádný hudební zážitek letoš-
ního léta. Nedělnímu koncertu bude před-
cházet odpolední přednáška Prof. MUDr. 
Pavla Pafka, DrSc. na téma „Proč mluvit o 
štěstí“. Uskuteční se od 14 hod. ve Velkém 
sále Starého paláce zámku Blatná.
Těšíme se, že zavítáte na blatenský zámek a 
necháte se unést uměním těch, kteří repre-
zentují Českou republiku po celém světě.
Předprodej: od 23. 4. v IC Blatná a na 
www.ckvb.cz

 Těšte se

Tanečníci SWING BUSTERS při svém vystou-
pení na JAZZ DAY 2018
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Autodoprava Petr Chvátal Blatná
Chlumská 1355 - 388 01 Blatná

+420 603 247 601

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

  Zemní a výkopové práce, traktorbagr + otočný bagr

  Dovoz kameniva, písku, betonu

  Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,

 odvoz suti

  TATRA 815 sklápěč  + hydraulická ruka

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

mzdové ohodnocení – 38.000 Kč čistá mzda,

pojištění pracovní neschopnosti, 13. plat, víkendy volné,

stálá práce

Rádi přivítáme nové zájemce o policejní práci. Od nového roku 
2019 nově garantujeme navýšení tarifních platů, po úspěšném 
ukončení základní odborné přípravy (12 měsíců) je plat 29 540 
korun a po zkušební době, tj. 6 měsíců, je přiznán náborový 
příspěvek ve výši 75 000 korun. Zaměstnání u policie přináší 
kromě trvalého pracovního poměru, stabilního příjmu a mož-
nosti kariérního růstu řadu sociálních a dalších výhod, mezi 
ně patří šest týdnů dovolené, zdravotní péče, možnost čerpání 
příspěvků na penzijní pojištění, rekreační pobyty a další.
Do služebního poměru mohou být přijati občané ČR starší 
18 let, kteří ukončili studium maturitní zkouškou. Další pod-
mínkou je bezúhonnost, dobrý fyzický a psychický stav.
V případě zájmu kontaktujte personální pracoviště PČR 
Územní odbor Strakonice, tel.: 974 237 400, kde vám budou 
poskytnuty další informace týkající se policejní služby nebo 
na e-mailu jaroslava.hanzlova@pcr.cz nebo st.pis@pcr.cz.

Muž svobodný, nekuřák bez závazků. Práce zručný, 
milovník přírody, pěší turistika, kratší či delší procházky, 
občas kolo. Hledá milou ženu na seznámení a na společné 

trávení volného času. Při vzájemných sympatiích bych 
uvítal vážnější vztah, mít děti a společně užívat života. 
Krásný den Petr 37 let hnědé vlasy a oči 181 cm 88 kilo. 

Těším se na odpovědi. Můj tel. 724 369 821 

nekuřák bez zz z z zázázázázázázázázázázázázzzzzávavvvvvvvvvvvv zků
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Poslední fotbalové výsledky

Na začátku byla etapa 
„Závodu míru“ a souboj 
o tři favority
Před čtvrtstoletím v Sedlici starou historii 
oprášili a udělali z ní tradici „Vítání jara“ 
na kolech.

Sedlice - Stanislav Říha, Miroslav Krej-
čí, Rudolf Válek, Jan Veselý a Christian 
Battaglia. Tohle jsou jména, která se navěky 
zlatým písmem zapsala / nejen / do sedlické 
kroniky. Šlo o partu zapálených nadšenců 
a dříčů, co povýšili „madam“ cyklistiku 
do šlechtického stavu. Milovali ji celým srd-
cem a ona jim oplácela stejnou mincí. Tisíce 
kilometrů s nohami na pedálech a oblohou 
nad hlavou přinášely těmto průkopníkům 
kolařiny prožitky, o jakých si necyklisté 
mohou nechat jenom zdát. Pravda - někdy to 
trochu bolelo, někdy to bolelo i víc. Někdy se 
dostavil i „žaket“ / v cyklistické terminologii 
stav úplného vyčerpání /. Ale co by člověk 
neudělal pro svůj sen?

C y k l i s -
tický „boom“ 
zasáhl měs-
t o  S e d l i c i 
v roce 1951, 
k d y  v e d l a 
p o  m í s t n í 
komunikaci 
e tapa  „Zá-
vodu míru“. 
Pro všechny 
místní oby-
vatele to byl 
o b r o v s k ý 
zážitek vidět 
v sedlech zá-

vodních kol reprezentační špičku. Největší, 
dokonce životní podívanou, představoval 
průjezd duhového pelotonu samozřejmě pro 
pětici výše uvedených borců. A pak už to šlo 
ráz na ráz….

V témže roce byl zřízen sedlický cyklis-
tický oddíl. Dojmy z přítomnosti účastníků „ 
Závodu míru“ na sedlické půdě měly tak fas-
cinující dopad, že se vedení Jednoty rozhodlo 
zorganizovat přebor svých členů po trase 
královské etapy na Blatensku. Motivace 
byla o to silnější, že vítěz kategorie „ bral“ 
závodní kolo favorit. V té době podpultové 
zboží. Více o tom již pamětník Karel Veselý 
/ 75 let / z Blatné, který populární přebor 
jel jako žák: „ Pamatuji si, jako by to bylo 
dneska, jak můj otec vezl Honzu / Veselého 
/ na motorce do Rokycan, kde se na poukazy 
vydávaly zmíněné favority pro vítěze našeho 

závodu. Ale to nebylo přijet a kolo si zadarmo 
vyzvednout! Každý z vítězů tří kategorií měl 
pouze výsadu si toho favorita koupit a zaplatit 
ze svého! A jak si toho všichni považovali 
a byli šťastní!“

Karel Veselý dále vzpomíná na pikant-
nosti ze starých zlatých časů, kdy cyklistika 
byla ještě v plenkách: „ Kdepak moderní cy-
kloservisy! Tenkrát se všechno dělalo a opra-
vovalo poctivě na kolenou. Na dvoře našeho 
stavení měl otec malou dílničku a ponk, tam 
si cyklisti dávali svoje stroje dohromady. Ten-
krát taky neexistovaly žádné přehazovačky. 
Galusku si člověk smotal okolo ramen do os-
mičky jako ruksak, na řídítka se připevnila 
hliníková láhev s korkovým uzávěrem,vevnitř 
brčko a takhle se, pane, tenkrát jezdec občer-
stvoval. Dnešní generace závodníků by se 
moc divila,“ směje se sympatický penzista, 
v jehož nohou se dodnes skrývá dynamit. Rád 
podniká myšlenkovou exkurzi do minulosti, 
kdy se u jeho strýce Honzy v Sedlici shro-
máždilo na jeho dvorku národní družstvo pro 
„Závod míru“: „ No, přijeli prostě na návštěvu 
a přátelsky si tam povídali. Já tam stál jako 
malý kluk a vyloženě mi lezly oči z důlků při 
pohledu na ostřílené profíky, které jsem do té 
doby znal jen z knížek a časopisů,“ přiznává.

A byl to Karel Veselý, který roku 1994 
starou cyklistickou historii oprášil a odstar-

toval pravidelný memoriál k uctění památky 
zesnulých kamarádů. Nejprve Stanislava Říhy 
a Miroslava Krejčího: „ Byli to prima kluci 
a stoprocentní sportovci. Hlavně Míra- do ve-
čera v létě seděl v kombajnu a traktoru. Pak 
se doma otočil letmo na patě a na motorce se 
vydal do Bratislavy, aby se vrátil až brzy ráno 
a makal na poli dál do roztrhání těla.“ Dnes 
je název memoriálu bohužel o další tři jména 
delší: „ Ruda Válek ztělesňoval výborného 
závodníka, který byl noční můrou pro konku-
renci až do pozdního věku. Jinak měl ale spíš 
samotářské počínání. S námi vyrazil na obno-
venou projížďku snad pětkrát, pak už šlapal 
opačným směrem na Písek. Jinak se jednalo 
o originálního a samorostlého chlapíka. Když 
ho doma manželka požádala, aby jí skočil 
pro kvasnice, místo sedlického krámku pro 
ně jel do Strakonic nebo Blatné, aby si prý „ 
protáhl nohy“. Kola si tak vážil, že ho parko-
val uvnitř vedle manželské postele,“ lesknou 
se Karlu Veselému při této zmínce podivně 
oči. Podle něho lze srovnat Rudolfa Válka 
s baronem Christianem Battagliou, který 
taktéž pomáhal stavět sedlický oddíl závodní 
cyklistiky na nohy. Nebo spíš na galusky. „ 
Byli si podobní postavou, ale byli si blízcí 
i povahově- láskou k cyklistice, skromností, 
pevnou vůlí.

(dokončení na str. 14)

POSLEDNÍ  KOLO
Muži „A“ Protivín-Blatná 1:1 (1:0) Šejvar Kryštof

Muži „B“ Blatná-Poříčí 4:0 (0:0) Peleška, Míka, Prokopec,
Mišiak

Ženy Blatná-Protivín 0:0

Dorost st. Čt.Dvory/Rudolfov-Blatná/
Bělčice

1:1 (0:0) 
na p.k.4:3)

Potůček Josef

Dorost ml Čt.Dvory/Rudolfov-Blatná/
Bělčice

12:0 (5:0)

Žáci st. Vimperk-Blatná 7:2 (4:2) Fous Petr, Fejtl Michal

Žáci ml. Vimperk-Blatná 4:2 (3:1) Hovorka, Kostohryzová

MINULÉ  KOLO
Muži „A“ Blatná-Třeboň 0:6 (0:3)

Muži „B“ Bavorov-Blatná 1:0 (1:0)

Ženy VS Plzeň-Blatná 0:1 (0:1) Vaněčková

Dorost st. Lomnice/Ševětín-Blatná/
Bělčice

2:2 (0:0) na p.k. 
1:3

Říha Jiří 2x

Dorost ml Lomnice/Ševětín-Blatná/
Bělčice

7:0 (4:0)

Žáci st. Blatná-Roudné 1:7 (0:3) Novák

Žáci ml. Blatná-Roudné 6:1 (2:1) Eliáš 2x, Čížek, Kostohryzová, Říha Tomáš, 
Brynda

SOBOTA  20. 4. 2019 - TJ BLATNÁ ,,A“ – ŽELEČ -   MUŽI ,  ZAČÁTEK V 17 hod.
                                     -  TJ  BLATNÁ – SLAVIA Č. B. -  DOROSTY,  ZAČÁTEK V 9 hod.
NEDĚLE 21. 4.  2019   -  TJ BLATNÁ – TŘEBOŇ – ŽÁCI,  ZAČÁTEK V 10 hod.

Sedlický matador Zdeněk Balo-
ušek patří k posledním pamětní-

kům cyklistiky v plenkách
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Premiéra „Křížové 
sedmy“ v Buzicích
Hosté ze Tchořovic bohatě zúročili pravi-
delné tréninky v domácí hospůdce.

Buzice - Středověk byl ve znamení kří-
žových výprav do pohanských zemí. Rovněž 
ve znamení křížení mečů. Ve 20. století se zase 
vyznamenal jistý Mičurin, který křížil na po-
tkání kdeco s kdečím. Dnešní doba přeje spíše 
mírovému a nevědeckému křížení. Taková 
křížová sedma- to je, pane, odvaz!

Staročeská hospůdka „U Čiláka“ v Bu-
zicích, pověstná mozaikou všemožných 
kratochvílí, nemohla v tomto ohledu zůstat 
pozadu. Na 1. ročník turnaje v křížové sedmě 
se dostavili hráči z Blatné, Mačkova, Tcho-
řovic, Řesanic, Škvořetic, Pacelic a Sedlice. 
Zastoupené byly i Buzice. Celkem si to roz-
dalo v nekrvavých soubojích devět dvojic. 
Na premiéru docela slušné číslo.

Téměř spanilou jízdu předvedli v praxi 
hosté ze Tchořovic Pavel Šeda a Josef Fošum. 
Z osmi her jich vyhráli sedm a dobrou práci 
korunovali celkovým vítězstvím v turnaji. 
Jak oba unissono uvedli, lví podíl na úspěchu 
jejich dvojice mají zřejmě pravidelné středeční 
tréninky v jejich domácí hospůdce. „Žádný 
skutečný hazard nepěstujeme. Vedle sedmy 
si hodíme maximálně prší,“ zdůrazňuje Pavel 
Šeda. Spolu jezdí na turnaje v křížové sedmě 
už čtyři roky. „Jinak nás začaly karty bavit 
někdy ve škole,“ poznamenává Josef Fošum, 
„Sedmu ale bereme fakt jen jako příjemné 
rozptýlení a relax. Absolvované turnaje v ka-
lendářním roce bych spočítal na prstech jedné 
ruky. Prostě- jak je čas!“

V hospodě „U Čiláka“ je tentokrát porazilo 
jen duo Samec- Samec, tedy pořadatelé. Ti se 
nakonec hřáli na třetí příčce výsledkového 
žebříčku. Stříbro ulovili borci Zdeněk Mattes 
a Milan Eibl z Blatné- předměstí Buzic.

V turnaji se našli tací, kteří se pravidla hry 
učili pouhé dva týdny před turnajem – kde jin-
de- než v hospodě. Praxe tudíž veškerá žádná. 
Jeden výlupek z Pacelic si je ovšem osvěžil 

Velká sklenice utopenců co by první cena, 
putovala do Tchořovic

po třiceti letech teprve ráno před mačem. 
A další výlupek- aby to nebylo tak fádní- pro 
změnu během turnaje upadl do limbu, zmožen 
opakem prohibice a dokončit karetní partie 
za něho musel náhradník.

Bylo to pěkné odpoledne a jistě budou 
další podobná následovat. Poděkování patří 

sponzorům hospoda „U Čiláka“ Buzice, Josef 
Ředina- Škvořetice, Restaurace „Prostor“ 
Blatná, Liquib- likérka Blatná.

(Bez jazykové úpravy).

Vladimír Šavrda

Na začátku byla etapa „Závodu míru“ a souboj o tři 
favority (pokr. ze str. 13)

Ruda si ovšem přísně střežil své soukromí 
a vyhýbal se medializaci své osoby. Kristovi 
postavil pomník už za jeho života spisovatel 
Ota Pavel, který mu věnoval nemálo prostoru 
ve sportovní literatuře i novinách. Ten skuteč-
ný pomník mu roku 2003 postavili v rodných 
Bratronicích jeho následovníci z klubu SCV 
Blatná.“ Jan Veselý ze Sedlice také skvěle 
reprezentoval rodné město a mateřský oddíl. 
Jeho nejmimořádnějším úspěchem se stalo ví-
tězství na náročném závodě okolo Slovenska.

Se starou partou „ lámal vaz kilometrům“ 
i další pamětník Zdeněk Baloušek / 71 let /, 
který žije v Sedlici dodnes. „ Ano, i s Kristou 
Battagliou jsme vyráželi podívat se na závo-
dy,“ potvrzuje železný cyklista, který nesmí 
dodnes chybět na žádném sedlickém memo-
riálu, „ Pamatuji si, jak jsme spolu potkali 
Miloše Fišeru- někdejšího mistra světa v cyk-
lokrosu. Pro mě úctyhodná modla, ale s Kris-
tou se dobírali a špičkovali, protože šlo o staré 
kamarády. Jednou za ním na závodu Fišera 
přišel a šťouchl si do něho: „ Tak co, Kristo, 
pořád máš ještě na přehazovačce provázek?“ 
A Krista na něho houkl svým typickým způ-
sobem: „ Hele, hele, z toho si nestřílej, mistře. 
Tohle je moje kolo, víme ?“ Za zmínku taky 
stojí, jak jsme podnikovým autobusem jeli 
na zájezd do Brna. Krista pochopitelně au-
tobusem pohrdl a jel tradičně na kole. V šest 
hodin ráno startoval od vrátnice a o hodinu 
později už jsme ho potkali v Bernarticích. Měl 
fakt lepší plíce než naše monstrum motor!“, 
směje se Zdeněk Baloušek.

Sedlický tvrďák už toho dokázal v sedle 
bicyklu moc. Loni například za půl roku „ 
udělal“ 3300 kilometrů. „ Bylo by jich víc, 
jenže druhou půlku roku jsem marodil s led-
vinovým kamenem. Rok předtím jsem „ pustil 
žilou“ pěti tisícovkám,“ upřesňuje cyklista, 
který s věkem zraje jako víno, „ Hodně jsem 
si dokázal roku 1989, kdy jsem se vsadil, 
že najedu při zaměstnání 10 000 kilometrů. 
A fakt se mi to povedlo. Do sametové revoluce 
jsem je měl na kontě.“

Za čtvrtstoletí obnovené cykloprojížďky 
po trase z roku 1951 se na radnici v Sedlici 
vyměnili tři starostové. Všichni této akci ze 
srdce přáli a přejí, štědře ji podporovali a pod-
porují. Nový muž číslo jedna v čele Sedlice 

Vladimír Klíma si také coby patron uvedeného 
cyklopodniku vedl skvěle. Do karet mu hrálo 
i počasí- vymydlené nebe a velmi příjemně 
hřející sluneční paprsky přilákaly na start přes 
sto cyklistů všech věkových kategorií a obého 
pohlaví. „ Chtěl bych poděkovat Františku 
Šestákovi, Karlu Veselému a Zdeňku Balo-
uškovi. Bez nich by letošní jízda nebyla,“ 
prohlásil před odrazem pelotonu Vladimír Klí-
ma a skromně pomlčel o vlastních zásluhách.

Protože na trase etapy „ Závodu míru“ 
z roku 1951 vládne velmi silný a nebezpečný 
provoz, už několik let je projížďka nasměrová-
na  po ose Sedlice- Škvořetice- Buzice- Laci-
ná- Myštice- Míreč- Neradov- Lom- Dol- Mu-
žetice- Sedlice. Mládež a méně zdatní jedinci 
mohou využít kratší variantu, nicméně také 
pořádně „ mastnou“. Inu, nic není zadarmo.

Po dojezdu před areál hasičské budovy 
bylo jako vždy pro účastníky memoriálu při-
praveno bohaté občerstvení na účet městské 
kasy. K duhu přišly teplé i studené nápoje, 
chlebíčky a domácí pochoutky. Cyklisté se 
vyjadřovali ke dni strávenému v Sedlici a je-
jím okolí jen a jen příznivě.

Bohužel, jak poznamenali závěrem pamět-
níci éry cyklistického „ pravěku“, jen malá 
část osazenstva pelotonu něco ví o osobnos-
tech, jejichž světlé památce je tato tradice 
věnována. Tohle je už jiný svět. „ Ale považuji 
za perfektní, že tolik lidí dává přednost pohy-
bu na čerstvém vzduchu před všudypřítomnou 
masáží sdělovacích prostředků a nových 
technologií. Není to s námi ztracené,“ neztrácí 
optimismus „ anděl strážný“ malých i sváteč-
ních cyklistů Karel Veselý.
(Bez jazykové úpravy).        Vladimír Šavrda

Potěšitelné bylo, že do Sedlice přijela řada 
mladých cyklistů
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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

nzerce

ELEKTROMONTÁZE

Petr Hrubý 

Přijmeme  

Skladníka (i důchodce)
        pro prodejnu JIP Blatná

     tel. 725 119 505

HUDBA
o jednom nebo dvou lidech 

Vám nabízí své služby 
(svatby, srazy, narozeniny 

a jiné příležitosti). V případě 
zájmu zavolejte a domluví-
me se velmi levně na pro-

dukci.

Kontakt: tel.: 702 023 220

Koupím garáž v Blatné, cenu 
respektuji. Nabídky prosím zasílejte 
na : ps150@seznam.cz, případně sms 

na tel. 777 129 696, zavolám zpět.
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výroba prošívaných přikrývek

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

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

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

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

VÝHODNÉ CENY

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

VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE
rozšířený sortiment v 1.patře

Dovoz zboží až domů
Zapojení a instalace
Odvoz starého 
zboží

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

Expert.cz – Blatná

NAJDETE 
NÁS NA FB

Jankovský
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