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Kompletní výsledky voleb do Evropského parlamentu
ve dnech 24. 5. – 25. 5. 2019 v Blatné (11 volebních okrsků)
Srovnání výsledků voleb ve vybraných územních celcích
Volební účast %

ČR

Praha

ČB kraj

ČB město

Blatná

okr Strak

Strak

Písek

28.72%

38,31

28,99

29,18

29,78

29,20

28,76

29,12

30

ANO 2011

21,18

13,35

21,52

20,82

19,57

23,78

27,27

19,97

5

Občanská demokratická strana

14,54

18,88

14,44

14,76

17,66

13,00

13,50

16,13

27

Česká pirátská strana

13,95

19,12

13,73

14,69

14,22

13,34

11,94

13,69

26

Koalice STAN, TOP 09

11,65

20,74

11,34

13,31

11,09

10,32

10,25

12,43

28

Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)

9,14

5,77

9,27

9,29

7,78

9,58

9,75

9,28

39

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

7,24

4,77

6,63

6,02

4,59

6,47

5,80

5,66

9

Komunistická str.Čech a Moravy

6,94

3,80

7,79

6,92

7,90

7,89

7,84

8,31

7

ČSSD

3,95

2,81

3,89

3,09

5,48

4,44

4,19

3,59

24

Hlas

2,38

3,70

2,18

2,39

2,42

1,88

1,51

2,55

Blatná ve srovnání s uvedenými územními celky nevypadá špatně - volební účast hned po Praze na druhém místě, výsledek ANO a SPD nejhorší
hned po Praze, Piráti na 3. místě za Prahou a městem České Budějovice.
Volební účast
29,78%
Strana
číslo
název
1
Klub angažovaných nestraníků
2
Strana nezávislosti ČR
3
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
4
Národní socialisté
5
Občanská demokratická strana
6
ANO, vytrollíme europarlament
7
Česká str.sociálně demokrat.
8
Romská demokratická strana
9
Komunistická str.Čech a Moravy
10
Koalice DSSS a NF
11
SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka
12
Koalice Rozumní, ND
13
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
14
NE-VOLIM.CZ
15
Pro Česko
16
Vědci pro Českou republiku
17
Koalice ČSNS, Patrioti ČR
18
JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud.

Platné hlasy
celkem
v%
2
0,12
5
0,31
6
0,38
0
0,00
277
17,66
26
1,65
86
5,48
0
0,00
124
7,90
5
0,31
5
0,31
14
0,89
1
0,06
2
0,12
7
0,44
8
0,51
1
0,06
1
0,06

19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

PRO Zdraví a Sport
Moravské zemské hnutí
Česká Suverenita
TVŮJ KANDIDÁT
HLAS
Koalice Svobodní, RČ
Koalice STAN, TOP 09
Česká pirátská strana
Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
ANO 2011
Agrární demokratická strana
Moravané
PRVNÍ REPUBLIKA
Demokratická strana zelených
BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID.
Koalice Soukromníci, NEZ
Evropa společně
KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Alternativa pro Česk. Rep. 2017

4
1
4
2
38
8
174
223
122
2
307
5
0
1
8
1
4
9
0
72
13

0,25
0,06
0,25
0,12
2,42
0,51
11,09
14,22
7,78
0,12
19,57
0,31
0,00
0,06
0,51
0,06
0,25
0,57
0,00
4,59
0,82

Ateliérová a průkazková fotograﬁe, svatby, oslavy, konference, maturitní plesy.
Velkoformátový tisk do formátu B0+, černobílé i barevné kopírování a tisk do formátu
A3 - katalogy, letáky, brožury, kalendáře. Velký výběr fotoaparátů, rámů, albumů,
náplní do tiskáren. Blatná, T.G. Masaryka 112, tel. 383 423 492, foto@mako.cz
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Využijte současné krásné svěží dny, kdy
v řece Lomnici je i dostatečné množství vody
a projížďka je tak méně náročná. Dostanete
se tak dobře do všech romantických zákoutí.

ktuality

ČERVEN LOUKY KOSÍ, MEDARD
(8. 6.) VODU NOSÍ.
NEJKRÁSNĚJŠÍ LOUKOU JE LOUKA
ČERVNOVÁ.
CO Z NEBE PRŠÍ, ŽÁDNÉMU NEUŠKODÍ.

Oznámení
MěÚ Blatná odbor ﬁnanční a školství
upozorňuje občany, že splatnost
místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů je nejpozději

do 31. 05. 2019.
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Nastává poslední měsíc školního roku.
Školáci jsou již roztržití jak se těší na prázdniny. Ano, koncem měsíce června začíná
tolik očekávané léto, dny teplé a voňavé, pro
mnohé odpočinkové, alespoň některé z nich.
Co nám letošní léto přinese a bude zase tak
teplé jako loni?
LIDOVÉ ŘEMESLO A PŮJČOVNA LODĚK V ČERVNU
V průjezdu na tř. J. P. Koubka 3 bude
v červnu otevřeno vždy v sobotu od 9.00 16. 00 hodin. Pomalu se už také chystáme
na letní hosty a doplňujeme upomínkové
předměty.
Jako novinku jsme připravili drobné
paličkované náramky, přívěšky i nové
šperky ze dřeva, polodrahokamů i mědi.

TIP NA VÝLET I PRÁZDNINOVÝ POBYT - VESELÝ KOPEC
Pro milovníky starých časů, dřevěných
roubenek i venkovského prostředí doporučujeme navštívit východní Čechy oblast Hlinska,
krásný kraj, kde můžete navštívit naše další
Muzeum v přírodě - skanzen na Veselém
kopci, kam bylo postupně přemístěno 34
roubených staveb z oblasti Horácka a byla tak
vytvořena největší sbírka lidového stavitelství
v Čechách.
Veselý Kopec je pouhých 9 km vzdálen
od města Hlinska, kde se přímo ve městě nachází památková rezervace Betlém - unikátní
lidová zástavba ve střední Evropě. Roubené,
poloroubené a zděné domky si zde stavěli
v polovině 18. století drobní řemeslníci.
Dnes zde naleznete dílnu tkalce, který oživil
původní tkaninu - žinilku, muzeum dřevěných
hraček, ševcovskou dílnu, prodejnu suvenýrů
i bylinek, prodejnu hudebních nástrojů, stylovou hospůdku a mnohé další. Je zde celkem
24 objektů, z nichž 16 je státními kulturními
památkami. Unikátem je, že všechny domy
stojí na místě, kde byly vybudované. Nejsou
tedy přestěhované a vesnička není vytvořena
uměle. Přímo v objektu je také skvělý penzion stejného jména Betlém, také roubenka,
kde si můžete u přijemných majitelů zajistit
ubytování.
Celý kraj Hlinsko - Chrudimsko oplývá řadou zajímavých míst, které lze navštívit. Vyjímečnou atrakcí zejména pro děti, ale i dospělé
je návštěva Pekla Čertovina, kde s pekelnými
bytostmi zažijete pravé peklo. Za zmínku
ještě stojí Sklářská huť v Karlově, pohádková
vesnička Podlesíčko, Vojtěchovská rozhledna,
Loutkářské muzeum v Chrudimi, Muzeum
Švýcárna ve Slatiňanech - muzeum starokladrubského koně i Nasavrky, město Keltů, medu
a jedlých kaštanů.
LOUKU SEČ, KDYŽ JE TI JÍ NEJVÍCE
LÍTO.
Eva Fučíková, lidové řemeslo

Parní vlaky při příležitosti oslavy 120 let
existence Blatenských lokálek
Při příležitosti 120 let existence Blatenských
lokálek vyjedou na naše tratě letos opět parní
vlaky, vedené lokomotivou řady 354 („Všudybylka“).
Historická souprava s parní lokomotivou
přijede do Blatné již v neděli 2. června, kdy
v 16.35 hod. přiveze zvláštní vlak z Rožmitálu
pod Třemšínem (odjezd z Rožmitálu v 15.18
hod., z Březnice v 15.52 hod.). V Blatenském
depu zůstane vlak až do dokončení opravy železničního mostu a o víkendu 15. a 16. června
vyrazí na zdejší lokálky.

Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná

PŮJČOVNA LODĚK
je již v provozu. Zatím zejména přes
víkendy, ale i v týdnu lze loďky zapůjčit
zejména odpoledne od 15.00 - 18.00 hod.
Případně po domluvě i v jiný čas. (E. Fučíková
736765747).

Na webových stránkách BL 10-19 si můžete
přečíst rozhovor s Josefem Synkem, reakci
na článek Nepřizpůsobiví ala Blatná, Vzpomínku na P. Černocha, článek o budování
optické sítě ﬁrmou KONET v Blatné a plakát
na slavnost královny Johanky v Rožmitále pod
Třemšínem.

Sezónní vlak Cyklo Brdy bude prodloužen z Prahy až do Blatné
Od 9. června dojde k prodloužení trasy sezónního turistického spěšného vlaku Cyklo
Brdy, který nyní jezdí mezi Prahou a Březnicí, až do Blatné. Vlak bude jezdit pouze o sobotách, nedělích a státních svátcích do 28. října. Odjezd vlaku z Prahy hlavního nádraží
bude v 8,37 hod., příjezd do Blatné bude v 11,10 hod. V opačném směru bude vlak odjíždět
z Blatné v 16,31 hod., s příjezdem do Prahy hlavního nádraží v 19,02 hod.
V úseku mezi Blatnou a Březnicí nebude vlak zastavovat v žádné další zastávce.
Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná
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Z právy

z radnice

Informace z 5. zasedání Zastupitelstva města
Blatná, které se konalo dne 15. 5. 2019
Na zasedání bylo přítomno 15 zastupitelů.
ZM po projednání
 schválilo rozpočtové opatření č.9/19/Z – 26/19/Z dle předloženého návrhu a vzalo na vědomí zápis z jednání Finančního výboru
ze dne 06. 05. 2019
 souhlasilo s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad,
dle závěrečného účtu města za rok 2018
 schválilo účetní závěrku města Blatná sestavenou k 31. 12. 2018
 schválilo poskytnutí ﬁnančního daru Římskokatolické farnosti
Blatná a schválilo uzavření darovací smlouvy dle předloženého
návrhu
 schválilo nevyužití předkupního práva k objektu, který je umístěn
na pozemku v katastrálním území Blatná dle předloženého návrhu
 schválilo prodej pozemku a části pozemku v katastrálním území a obci Blatná dle předloženého návrhu a schválilo uzavření
kupní smlouvy
 schválilo prodej pozemku v katastrálním území a obci Blatná dle
předloženého návrhu a schválilo uzavření kupní smlouvy, zřízení
předkupního práva a práva zpětné koupě dle čl. 8 a čl. 9 „Zásad
prodeje obecního pozemku pro výstavbu rodinného domu v lokalitě Za Malým vrchem v katastrálním území Blatná a obci Blatná
 vzalo na vědomí kontrolu zápisů ze zasedání ZM a zápisů ze
schůzí RM provedenou Kontrolním výborem Zastupitelstva
města Blatná dne 17. 4. 2019 dle předloženého zápisu z jednání
a vzalo na vědomí kontrolu na příspěvkové organizaci Domov pro
seniory provedenou Kontrolním výborem Zastupitelstva města
Blatná dne 29. 4. 2019 dle předloženého protokolu
 schválilo poskytnutí ﬁnančního daru ﬁrmě České dráhy a schválilo uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu
Další zasedání zastupitelstva se uskuteční dne 26. 06. 2019.
Ing. Simona Sedláčková - Tajemnice MěÚ Blatná
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Informace o zahájení výstavby okružní křižovatky
u Myslivny
Dne 4. června je plánováno předání staveniště a zahájení výstavby okružní
křižovatky u Myslivny. Stavební práce budou v prvních dvou týdnech probíhat
v okraji parkoviště, kde si nevyžádají žádné významnější dopravní opatření.
Od 17. června by měly být zahájeny práce v samotném prostoru křižovatky, kde bude nutné provést poměrně významná dopravní omezení. Stavba
bude v závislosti na klimatických podmínkách probíhat až do prosince, kdy
bude křižovatka plně zprůjezdněna. V jarních měsících roku 2020 by se pak
měly dokončit práce v navazujícím úseku ulice Jiráskova.
Po celou dobu stavby zůstane zachován průjezd na silnici č. I/20 (tj.
z Písecké do Plzeňské ulice) kyvadlově jedním jízdním pruhem. V pracovní
době stavby bude provoz řízen pověřenými pracovníky, mimo pracovní dobu
pomocí světelného signalizačního zařízení (semafory). Výjezd z ulice Vorlíčkova (od centra) i z ulice Jiráskova (od Mačkova) bude po celou dobu
provádění prací v prostoru křižovatky uzavřen. Při první fázi stavby (cca
do září) bude dle možností zachován jednosměrný vjezd do ulice Jiráskova,
ve druhé fázi stavby bude dle možností zachován jednosměrný vjezd do ulice
Vorlíčkova.
Objízdná trasa na Mačkov bude ve směru jízdy od Písku vyznačena ulicí
V Jamkách, ve směru jízdy od Plzně ulicemi U Sladovny a Jiráskova. Objízdná
trasa ve směru na Mirovice a Březnici bude vyznačena ulicemi Plzeňská, Vrbenská, V Jezárkách, Fügnerova a Tyršova. Dále bude dočasně zobousměrněna
ulice Na Příkopech (bez vyznačení objížďky) s tím omezením, že ve směru
jízdy od centra města bude z důvodu předpokládané tvorby kolon u lihovaru
umožněno odbočení do ulice Plzeňská pouze vpravo.
Řidiče, kteří by chtěli omezení objíždět přes Buzice a Škvořetice upozorňujeme, že z důvodu výstavby vodovodu a kanalizace budou v obci Škvořetice
nejméně do srpna probíhat uzavírky jednotlivých silnic.
Linkové autobusy nebudou po dobu uzavírek obsluhovat novou autobusovou zastávku Blatná, Vorlíčkova. Spoje ve směru Čekanice budou
náhradou dočasně zastavovat na zastávce Blatná, SOU v ulici U Sladovny. Spoje Strakonice-Blatná, které přijíždějí před začátkem odpolední
a noční směny (tj. v cca 13,40 a 21,40 hod.), budou při příjezdu do Blatné navíc zastavovat na dočasné zastávce na konci Plzeňské ulice, před křižovatkou
s ulicí Vrbenská.
Investory stavby jsou Ředitelství silnic a dálnic ČR a Město Blatná,
zhotovitelem stavby bude ﬁrma STRABAG a.s. Celkové předpokládané stavební náklady činí 19 254 347 Kč bez DPH, podíl Města Blatná z toho bude
7 287 778 Kč bez DPH.
Jsme si vědomi, že dopravní omezení po dobu výstavby budou nám všem
přinášet větší či menší komplikace. Bez těchto omezeních ovšem bohužel nelze
okružní křižovatku, která jak věříme, výrazně přispěje ke zlepšení plynulosti
a bezpečnosti provozu, vybudovat.
Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná

Vítání občánků 25. 4. 2019 na Zámku Blatná

Foto:Martina Ředinová
V obřadní síni blatenského zámku se 25. dubna 2019 uskutečnily tradiční slavnosti vítání občánků města. Pod vedením paní učitelky Pincové
s recitací vystoupily děti z Mateřské školky Šilhova. Pan místostarosta Pavel Ounický přivítal do života 11 občánků Blatné:
Barbora Benešová
nar. 13.11.2018
Mikuláš Jícha
nar. 09.01.2019
Štěpán Čížek
nar. 14.11.2018
František Řebřina
nar. 29.01.2019
Jáchym Vlk
nar. 27.11.2018
Adriana Šlehoferová
nar. 04.02.2019
Mariana Rubášová
nar. 30.11.2018
Oskar Čadek
nar. 05.02.2019
Klára Žáková
nar. 13.12.2018
Václav Čada
nar. 25.02.2019
Jakub Chaloupka
nar. 26.12.2018
Jménem města Blatná přejeme do života hodně zdraví, štěstí a lásky také občánkům Elišce Hausmatzové, nar. 19.12.2018 a Mikoláši Kudrnovi, nar. 13.02.2019, kteří se vítání občánků nezúčastnili. Maminkám dětí, které splnily podmínky stanovené Radou města Blatná, byly
předány poukázky pro výplatu příspěvku v hodnotě 4.000 Kč.
Drahomíra Návratová, matrikářka
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Zprávy

TS Blatná

Otevření plovárny
Technické služby města Blatné 1. 6. v 9:00 otevírají plovárnu.
V pondělí 3. 6. v době od 13:30 do 17:00 proběhne slavnostní
dětský den.
V tento den je vstup na plovárnu bezplatný. Zveme širokou
veřejnost.
Více informací zde: plavecakblatna.cz

Velkolepá bitva i otevřený zámek v Rožmitále!
Přijeďte v sobotu 15. 6. na Slavnost
královny Johanky do Rožmitálu pod
Třemšínem!
Tradiční středověká slavnost se odehrává v historickém centru města. Po celý
den můžete navštívit jarmark na náměstí či hry pro malé i velké
na nádvoří rožmitálského zámku, který se po řadě let opět otevírá
veřejnosti. Ve 14 hodin vyjde slavnostní Průvod královny Johanky
a poté se v Zámecké zahradě odehraje velkolepá Bitva o korunu,
do níž povede několik desítek rytířů a dělostřelců z celé české země
sama královna Johanka!
Těšit se můžete také na prohlídky zámku, dobové kolotoče či
loutkové divadlo ToTeM. V rámci večerního programu na nádvoří
Podbrdského muzea se chystá koncert kapel DIrty Rudolph a Circus
Brothers a ohňová show Firelovers.
Více informací na www.slavnostjohanky.cz.

Vážení spoluobčané,
jaro je již v plném proudu a díky němu také trávíme my, a především naše děti, více času venku na čerstvém vzduchu. Myslím,
že prostředí pro trávení volného času máme v Blatné příjemné.
Město se přesto snaží pro Vás, občany, vytvářet stále nová místa
pro aktivní trávení volného času. Z hotových míst bych připomenul
workoutové hřiště, vedle hřiště s posilovacími stroji pro seniory,
skatepark u Sokolovny. Jsou však vytvářena stále nová místa.
V poslední době bych zmínil víceúčelové sportovní hřiště na sídlišti
Nad Lomnicí, PumPark (bike park) a také budovaná naučná stezka
Na Vinici, s vybudovaným krásným altánem a vyhlídkou na Paštiky.
U posledního místa bych se rád zastavil. Altán je ještě ve výstavbě, ale již se našel někdo, kdo úplně novou, sotva dokončenou
věc poničil. Chtěl bych tímto požádat všechny občany, kterým není
lhostejné, když někdo ničí, co nevybudoval a má sloužit všem - nemusíte proti těmto lidem zasahovat sami, stačí nás o aktuálním dění
informovat (V denní době 7-19 hod.) na našem hlídkovém telefonu
720 513 321 a my se již pokusíme zjednat nápravu.
Toto se samozřejmě týká všech veřejně prospěšných zařízení
v majetku města Blatná. Město vynakládá nemalé prostředky
na jejich vybudování a myslím, že je v zájmu nás všech tato místa
chránit, aby nám mohla sloužit co nejdéle. Městská policie zde
provádí a nadále bude provádět kontroly. V případě, kdy se podaří
zjistit viníka jakéhokoliv poškození zařízení, učiní kroky k potrestání pachatele, včetně náhrady škody.
Přeji vám všem příjemné prožití volných chvil na těchto místech.
Roman Urbánek
Vedoucí strážník Městské policie Blatná
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PREZIOSO ZAZÁŘILO V NÁCHODĚ! 18.-19. května 2019
První květnový víkend mažoretky PREZIOSO přivezly do Blatné
hned několik cenných kovů z Ostravy, kde se konalo ﬁnále MČR s náčiním BATON. Na oslavy však nebyl čas, neboť je za 14 dní čekalo
další ﬁnále, tentokrát s náčiním POMS v Náchodě!
Disciplíny s náčiním POMS se vyvíjí neskutečným tempem, každý
rok jsou sestavy všech týmů o level vyšší a probojovat se na přední
příčky je stále obtížnější. Ale i z tak obrovské konkurence PREZIOSO přiváží domů neuvěřitelné výsledky: 5x zlato, 2x stříbro, dvakrát
4. místo a jednou 6. místo!
První soutěžní den odstartovaly za PREZIOSO kadetky se svou
pom-pomovou pódivou sestavou “Symfonie D dur”. Pod taktovkou

Kadetky - Symfonie D dur

zkušeného houslového klíče si malé notičky a smyčce dotančily pro
zlaté medaile! Program dále pokračoval soutěží miniformací (4-7
tanečnic/tanečníků), kde se PREZIOSO kvaliﬁkovalo ve všech věkových kategoriích. Miniformace kadetek diváky vrátila do školních
lavic a učila je “Chemické prvky”. Tuto nápaditou sestavu porota

Kadetky - Chemické prvky

ohodnotila prvkem Ag, stříbrnou medailí! Starší kolegyně, juniorky, se
v soutěži představily s choreograﬁí “Vlčí doupě” a dosáhly na příčku
nejvyšší! Zlato uhájila i miniformace seniorek, která svou sestavou

zobrazila jednu z pochmurnějších řeckých
bájí “Pandořinu skříňku”. Posledním sobotním vystoupením bylo již zkušené duo
seniorek Natálie Troníčková a Kateřina
Čapková, které tančily na motivy oblíbeného ﬁlmu “Hvězdy nám nepřály”. Jejich
procítěnou a gymnastickými prvky nabitou sestavu porota ohodnotila 6. místem!
Nedělní program pro PREZIOSO znamenal hlavně soutěž v disciplíně sólo, kde
se představily hned čtyři tanečnice. Jako
první startovala Natálie Strnadová se svým
pom-pomovým debutem v juniorkovské Seniorky -Pandořina skříňka
kategorii. Její originální a energická sestava “Graﬃti” si od poroty vysloužila
stříbrnou medaili! Druhou juniorkou v této disciplíně byla Natálie
Troníčková, která soutěžila se sestavou “Zloba - královna černé magie”.
O tom, že je v této disciplíně opravdovou královnou přesvědčila nejen
diváky, ale také porotu, která
Natálii ocenila titulem Mistryně
ČR! S posunem do vyšší věkové kategorie, v tomto případě
do seniorek, se téma sestav ladí
do vážnějších poloh. S jedním
takovým tématem soutěžila i Kateřina Čapková, která ztvárnila
osud jedné z nejstatečnějších žen
českých dějin, Milady Horákové.
Její sestava “Milada” skončila
s minimálním bodovým rozdílem
na 4. místě! Disciplínu sólo zná Natálie Troníčková - Zloba- Královna
černé magie
Eliška Pekárková jako své boty.
Letos se v Náchodě představila se sestavou “Rise up and never give
up”, se kterou se podle svých slov nejvíce ztotožňuje. Její výkon porota
ohodnotila vysokým bodovým hodnocením a také titulem Mistryně
ČR! Jako třešínkou na závěr ﬁnále bylo duo MIX (náčiní POMS
i BATON) ve složení Anežka Bolinová a Natálie Troníčková. Ladná
a procítěná sestava “Vzpomínka” se umístila na krásném 4. místě!
Holky z PREZIOSA mají za sebou tedy další úspěšné ﬁnále MČR!
Všechny letošní sestavy postoupily na ME v chorvatské Crikvenici,
které proběhne 12. - 16. června 2019. Držme devčatům palce, ať k těmto úžasným titulům Mistryň ČR přivezou ještě jednou tolik Mistryň
Evropy! Mistrovství Evropy bude opět vysíláno živě na webu vysilamezive.cz, kde můžete holky sledovat a držet jim palce. Výsledky budou
aktualizovány na týmovém facebooku a instagramu Prezioso Blatná.
Gratulujeme všem soutěžícím a hlavně trenérkám, bez kterých by
samozřejmě nevznikaly skvělé sestavy a následně skvělá hodnocení.
Jméno PREZIOSO je již řadu let v mažoretkovém sportu fenoménem
a elitní špičky se nehodlá pustit!

Nábor nových členek
Těšíme se na holčičky od 5-ti let!
Info:
preziososokolblatna@seznam.cz
nebo na tel: 737 236 309 Hana Novotná
Juniorky- Vlčí doupě
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Blatenské rybářské slavnosti vstupují do druhého desetiletí
Společnost Blatenská ryba láká na tradiční
rybářské slavnosti letos již po jedenácté.
V sobotu 15. června se do Blatné sjedou nejen
všichni příznivci rybářů, ale i ti, kteří se chtějí
pobavit při poslechu živé hudby, milovníci
příjemné zábavy, chutných pokrmů a pěnivého moku. Pro každého bude připraveno něco.
Gastronomický program slavností obsahuje
pestrou nabídku rybích výrobků a prodej
rybích specialit.
V areálu sádek otevře své dveře i zpracovna ryb, kde bude možnost shlédnout technologie zpracování kapra včetně ﬁletování. Zakoupit je možno i ryby, které vyrostly v přírodních
podmínkách blatenských rybníků.
Kulturně hudební program se bude souběžně odehrávat na dvou scénách. Jedno
pódium bude umístěno na sádkách, druhé
na nádvoří zámku.
Tak jako v předešlých letech bohatý kulturní program začne před desátou hodinou
průvodem. Po požehnání blatenským rybářům
a českému kapru, králi mezi našimi rybami,
na mostě před zámkem bude slanost zahájena
na pódiu na sádkách. Potom začne hrát dechová kapela Nauše Pepíka.
Odpolední program započne ve 13 hodin
tanečním vystoupením dětských souborů Základní školy Sedlice a Domu dětí a mládeže
Blatná. Na scéně se pak postupně vystřídají
dudáci ze Základní umělecké školy v Blatné,
country a folkové muziky „Z Vršku“ a „Nektar boys“. Na závěr vystoupí členové souboru
„Tortilla Flat – Celtic & Irish Punk Rock“ ze
švýcarského města Rogwilu, s nímž má Blatná
dlouholeté partnerství.
Večer do pozdních hodin vyplní program
opět hudba – rocková kapela „Meteor Lexa
Rock“ a „Pakr X“.
Vstup na veškerá vystoupení je zdarma.
Produkci ﬁnančně podpořilo Město Blatná
a přispěli také obchodní partneři společnosti
Blatenská ryba.
Program rybářských slavností doplní ještě
různé doprovodné akce.
Tradiční putování po rybnících s výkladem se tentokráte uskuteční již v sobotu, a to
v jižním okolí města. Sraz účastníků je před
budovou Blatenské ryby na nábřeží v 9 hodin,
návrat do 12 hodin.
Na sádkách bude zastoupen také jarmark
s ukázkami tradičních řemesel, na nábřeží
prezentace nových osobních automobilů,
v zámeckém nádvoří po celý den středomořská kuchyně s ukázkami a ochutnávkou
specialit. V zámeckém Konibaru proběhne

simulace lovu ryb. V zámku budou otevřeny
nové prohlídkové trasy a bude možno navštívit i park se stádem daňků. Bude otevřena
zámecká kavárna.
Proběhnou různé soutěže pro děti s rybářským zaměřením a na rybníce Buzickém
rybolov.
Ve 13 hodin předvede na nábřeží družstvo
Sboru dobrovolných hasičů Blatná, který letos
oslaví 140 let své existence, spolu s družstvy
jiných hasičských sborů ukázku požárního
útoku.
Rybářské slavnosti jsou zaměřeny především na propagaci a konzumaci českého
kapra, protože je ideálním pokrmem pro
všechny, kteří chtějí žít zdravě. Ryby mají
pro své dietní vlastnosti ve výživě moderního

člověka výsadní postavení, zvláště v prevenci
civilizačních chorob.
Nelze opomenout, že slavnosti jsou současně i podporou turistického ruchu na Blatensku, malebného kraje lesů a rybníků. Jsou
největší kulturní akcí ve městě a řadí se mezi
nejpopulárnější události v kraji.
V neděli 16. června se bude od 18 hodin
konat ve velkém sále zámku ve Lnářích
koncert kytarového virtuosa Štěpána Raka.
Poté Mistr Rak pokřtí vodou z rybníka Velká
Kuš dlouho očekávaný 2. díl knihy Rybníky
na Blatensku, který tematicky pojednává
o rybnících v jihozápadní části Lnářska.
Jiří Sekera
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Blatenští mistři rychlých volantů se v sezóně 2018 výtečně
uvedli na francouzské premiéře
„Tohle dobrodružství jsem si nadělil jako dárek za úspěšně složené advokátní
zkoušky,“ dělí se o velkou radost šéf stáje Václav Stejskal junior.
Blatná - Rok 2018 byl pro Václava Stejskala juniora /28 let / významný po sportovní
i profesní stránce. Vlastně to spolu tak trochu
souvisí. Úspěšný automobilový závodník
z Blatné složil zdárně advokátní zkoušky
a nyní tedy před jeho jménem zaslouženě
kotví titul JUDr. Rozhodl se důležitý životní
mezník oslavit i ryze sportovním způsobem.
Dopřál si výlet do „Země galského kohouta“- kouzelné a sladké Francie. Nebyl by to
mistr rychlého volantu do morku kostí, aby se
tam / jen / procházel po památkách. Se svým
týmovým kolegou Stanislavem Viktorou
a žihadlem na čtyřech kolech s plnou parádou
osolili závodní dráhu rallye „Coeur de France“
nedaleko slavného „Le Man“. A francouzská
premiéra jim vyšla výtečně! „Byl to můj sen,
zazávodit si ve Francii,“ přiznává čerstvá
posila blatenského advokátského stavu.
Ne každý závodník musí ctít pravidla fair
play
Nejen na českých závodních dráhách mohou nastat případy, nad kterými zůstává lidský
rozum stát. Také zahraniční jezdci někdy
odloží „gentlemanské rukavice“ a stávají se
obyčejnými piráty. Na vlastní kůži to během
„Coeur de France“ pocítila i výše uvedená
blatenská posádka. „Krátce po startu jsme
dojeli pomalejšího soupeře. Ačkoliv se s námi
nemohl měřit, několik kilometrů nás blokoval.
Když se pak nevešel do jednoho prostoru, bez
výčitek svědomí do nás nacouval. Výsledkem
byla poškozená kapota a nárazník našeho
vozu. Ty jsme namontovali jako naprosto nové
teprve před závodem. Naštěstí šlo o jediný
škraloup na našem francouzském dobrodružství,“ přibližuje nepříjemné momenty z rallye
Václav Stejskal junior.
Jinak si blatenští francouzské atmosféry
náramně užívali a závody samými byli okouzleni: „Charakter trati se podobal té české, takže jsme nemuseli na autě dělat žádné zásadní
úpravy. Jen obutí kol bylo předepsáno jiné,“
poznamenává Václav Stejskal junior. Posádka
se velice rychle aklimatizovala a zajížděla
fantastické časy. V absolutním pořadí třinácté,
v poháru „CLIO R3T“ dokonce druhé.
Tvrdá „Rallye du Var“
Další jezdecké pokračování blatenské posádky na francouzské půdě bylo naplánováno
do jižní části „Země galského kohouta“. Nešlo
o nic menšího než slavný závod „Rallye du
Var“. „Tahle soutěž je proslulá náročnými
pasážemi a každoročně hodně nabitá elitní
konkurencí,“ poznamenává její pokořitel
z malého jihočeského města. Protože se tenhle

přebor výrazně lišil od těch, co již blatenští
překonali, zpočátku prý nastaly jisté problémy
s přizpůsobením: „Podmínky byly dost ztížené, protože v té lokalitě silně pršelo a trať se
zanesla množstvím nečistot. Nicméně my to
chápali jako výzvu. Také se nám v průběhu
rallye podařilo přizpůsobit nastavení auta
a jízdní styl daným podmínkám.Postupně
jsme zrychlovali. Nakonec jsme v kategorii
„CLIO R3T PROFI“ z devatenácti posádek
projeli cílem jako sedmí. A mezi nováčky
soutěže jsme byli vyhodnoceni jako druhý
nejrychlejší tým,“ cítí dodnes velké uspokojení Václav Stejskal junior.

Historie se neptá, co bylo na začátku
Historie se nikdy neptá a ptát nebude, co
předcházelo kolosálním úspěchům. Začátek
závodní sezóny 2018 nebyl pro blatenské
mistry rychlých volantů úplně nejšťastnější.
„Na úvodní závod „Rallye Šumava- Klatovy“
jsme požádali o spolupráci Romana Krestu.
Roman je skvělý závodník, účastník Mistrovství světa, tovární jezdec a řadu let i tovární
pilot. Nastavil nám v autě tlumiče tak, aby
fungovaly dobře v českých podmínkách.
Měli jsme pochopitelně z takové pomoci
velkou radost a o to víc jsme se těšili na první
rallye. Jenže stačila jedna chyba, abychom
se převrátili dvakrát přes střechu a závod tak
pro nás nešťastně skončil. Nedopadlo to tedy
podle našich představ,“ tváří se při vzpomínce
na smolnou událost trochu ponuře Václav
Stejskal junior.
O to lépe se ovšem dařilo v závodech
dalších. Následující „Rallye Český Krumlov“
už blatenská esa postrčilo výrazně dopředu.
I když v první etapě paní štěstena také zaspala: „Tenhle závod se jel krátce po našem
neúspěchu, takže to byla pořádná honička,
dát vůz kvalitně dohromady. Sice jsme to
zvládli, ale pak nás zaskočilo počasí. Ze servisu v Českých Budějovicích jsme odjížděli
na závodní trať po suchých pneumatikách.
Pak přišla pekelná průtrž mračen. Museli
jsme chtě nechtě ven do deště a přezouvat.
Kombinace dvou mokrých a dvou suchých

obutí se ukázala jako fakt nedobrá. Navíc
jsme promokli do poslední nitky, uvnitř
vozu se udělalo hodně vlhko a větrák nebyl
schopen nekvalitní vzduch odčerpat. Takže
přední sklo totálně zamlžené. Už nešlo o nic
než o přežití.“ Pak se rozhodla paní štěstena
konečně zasáhnout: „Během druhé etapy se
počasí umoudřilo. Mlžení se podařilo odstranit, jízda dosáhla potřebné kvality a nakonec
z toho byla stříbrná medaile ve třídě. Takže
to utrpení a nervy stály za to,“ dodává mladý
šéf blatenské stáje.
Třetí „Rallye Hustopeče“ a oblíbené „Rallye Bohemia“ už zvonily blatenské posádce
mistrovským zvonečkem. „Až na propadnutí
brzdového pedálu ve čtvrtém závodě, což
nás vystrčilo bokem na louku u cesty. Ale nic
jsme netreﬁli a hned pokračovali dál. Ve třídě
jsme zvítězili, v závodě předtím nás čekalo
opět stříbrné místo ve třídě- ovšem s mnohem
menším odstupem a tváří v tvář silnější konkurenci. Pátý závod „Barum Rallye“ jsme už
vynechali, protože jsme měli jistý mistrovský
titul a kromě toho já se připravoval v té době
na zmíněné zkoušky,“ uvádí Václav Stejskal
junior.
…..Když jde vítězství ruku v ruce
I druhý vůz blatenské stáje s posádkou pilot Milan Liška a Jiří Hasman na sebe výrazně
upozornil. Milan Liška absolvoval podstatnou
část Mistrovství ČR v rallye a obhájil titul
ve své třídě, když vyhrál všechny závody,
kde odstartoval. Pro blatenské mistry rychlých volantů to byla opravdu šťastná sezóna.
Ve všech směrech.
Už existuje i výhled na letošní sezónu
2019: „Chceme se zúčastnit vybraných podniků Mistrovství ČR v rallye- já s Renaultem
„CLIO R3T“, Milan Liška usedne za volant
našeho Pohana. Plánujeme i návrat do Francie, protože jsme tam byli velice spokojeni
a rádi vyzkoušíme i další tamní přebory.“
Václav Stejskal junior cítí potřebu vyjádřit
vděčnost lidem, kteří se zasloužili o kolosální
triumf rodinné stáje: „Chci poděkovat za podporu celé moji rodině. Díky patří mému spolujezdci Stanislavu Viktorovi, který představuje
mou jistotu na tratích. A dále celému našemu
týmu i partnerům, co nás podporují.“
Úspěch ve sportu není nikdy zadarmo.
Automobilová stáj se sídlem v Blatné může
fungovat tak, jak funguje, jen zásluhou perfektně sehraného týmu lidí a vidinou pevného
cíle. Obětování osobního pohodlí a volného
času je samozřejmostí. Jinak by to prostě nešlo. Ale tady to funguje jako švýcarský orloj.
(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda
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Mezinárodní setkání žáků, učitelů a rodičů ze ZŠ TGM Blatná
a základních škol ze Sargé-lès-Le-Mans
Ve dnech 16. – 19. 4. 2019 se v Blatné uskutečnilo mezinárodní
setkání spřátelených škol ZŠ TGM Blatná, École Notre Dame a École
Maurice Genevoix z francouzského městečka Sargé-lès-Le-Mans. Loni
jsme měli možnost toto malebné městečko navštívit. Letos v projektu
spolupráce pokračujeme a kromě společných výstupů žáků 5. ročníku
jsme se v letošním školním roce soustředili především na přípravu
tohoto setkání. Do celé akce bylo zapojeno téměř dvacet rodin žáků
naší školy. Rádi bychom jim touto cestou poděkovali.
Program setkání byl zaměřen nejen na město jako
takové, ale také na představení
velikonočních tradic a zejména
na prohlídku naší školy a seznámení se s výukou. V úterý
16. 4. dorazila do Blatné osmnáctičlenná skupina skládající se
z žáků, rodičů a učitelů z obou
spřátelených škol. Celkem tedy
přijelo 5 rodin, které jsme ubytovali v rodinách žáků a učitelů, kteří měli šanci se v loňském roce
účastnit mezinárodního setkání v Sargé-lès-Le-Mans. Úterní a čtvrteční večer jsme věnovali zábavě, společnému diskutování o našem
městě, o České republice, o kultuře a jiných tématech. Děkujeme proto
p. Michalu Bláhovi za poskytnutí prostor na letním stadiónu. Středeční
dopoledne jsme věnovali návštěvě školy, celá skupinka si školu prohlédla za doprovodu žáků 9. ročníku, kteří jim v angličtině poskytli
základní informace o provozu školy. Poté se dospělí přesunuli do lihovaru na komentovanou prohlídku a děti zůstaly ve škole a zúčastnily
se výuky v 5. B, v 8. ročníku a v 9. B. Děkujeme p. Denise Šitnerové
a p. Martinu Friedovi za zajištění prohlídky lihovaru a za propůjčení
prostor kavárny V Podzámčí. Po výuce čekal celou výpravu výlet
do Písku, prohlídka města a možnost zahrát si společně lasergame.
Večer bylo na programu setkání s paní starostkou a s vedením školy.
K tomuto setkání jsme využili místní pizzerii, děkujeme za přípravu
skvělého rautu. Ve čtvrtek 18. 4. navštívili naši přátelé zámek Blatná
a přilehlý park. Po prohlídce se přesunuli do školy, kde na ně na školním
dvoře čekala prezentace velikonočních tradic. Děkujeme p. Perout-

Ještě jednou děkujeme všem, kteří se s námi na přípravě setkání
podíleli. P. Jaroslavu Havlovi za zajištění bezpečné dopravy, všem
maminkám za přípravu skvělého pohoštění a S.R.P.Š,. z. s. za ﬁnanční podporu. Samozřejmě
děkujeme Městu Blatná, pod
jehož ﬁnanční záštitou se celé
setkání uskutečnilo. Věříme,
že příští rok se opět podaří
za finanční podpory města
uspořádat cestu do Francie.
Každý školní rok do projektu
zařadíme nové třídy, vždy
páté ročníky, čímž se bude
okruh spřátelených rodin, jak
doufáme, rozrůstat. My už
se na další spolupráci těšíme! Pokud vás zajímají výstupy z projektu
a fotograﬁe ze setkání, navštivte naše www stránky nebo prostory
školy, kde jsou výstupy vystaveny.
Mgr. Ludmila Růžičková

POZVÁNKA NA XII. ROČNÍK OSLAVY

DĚTSKÉHO DNE
VE VRBNĚ NA TÉMA

DĚTSKÝ DEN SE ZVÍŘÁTKY
KDY, KDE: sobota 1.6.2019 na hřišti ve Vrbně

PROGRAM:
14.00 ZAHÁJENÍ - mažoretky PREZIOSO
SOUTĚŽE pro děti
ZÁBAVA- jízda na koních, houpačky, dětské hřiště, malování na obličej

kové a p. Mrázkové za ukázku zdobení vajíček a pletení pomlázky.
Obě aktivity naše přátele velmi zaujaly, vyzkoušeli si je na vlastní
kůži a výrobky si s radostí odvezli jako památku na pobyt v Blatné.
V podvečer se celá skupina přesunula na kuželnu, kde si odpočinuli
při hře, a poté jsme se opět sešli na letním stadiónu. V pátek jsme celé
setkání zakončili v kavárně V Podzámčí, kde jsme si promítli fotograﬁe
z naší loňské cesty do Francie, ale také už z letošní cesty do Blatné.

živá zvířata – ovce s jehňátky, králíci, kuřátka a další…
vystavená zemědělská technika
Hudba a občerstvení. Srdečně zvou pořadatelé
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u l t u r n í k a l e n d á ř
Akce
1. 6. SOBOTA |14:00 |
PUMPARK OTVÍRAČKA
Katlperk, Blatná
Otevření nově vybudovaného pumptracku

2. 6. NEDĚLE | 19:00 |
HANKA KŘÍŽKOVÁ, KONCERT
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

3. 6. PONDĚLÍ | 13:30 – 17:00 |
OTEVŘENÍ PLOVÁRNY
Oslava dne dětí již tradičně spojená s otevřením plovárny. Zábavné odpoledne plné
her a soutěží pro děti všech věkových kategorií.
Organizátoři – CKVB, DDM, ZŠ TGM, ZŠ
JAK, Rodinná školka Puntík, SOŠ Blatná,
SK Šneci Bělčice, TS Blatná, Občerstvení
U Edy, Marek Šuhaj - TJ Blatná Datels

4. 6. ÚTERÝ | 19:00 |
HOST BLATENSKÝCH LISTŮ –
JAN MOLÁČEK
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Novinář, moderátor, má bohaté zkušenosti
s prací zahraničního zpravodaje v Berlíně,
Moskvě a Vídni, reportér pořadu Reportéři
ČT.
Jan Moláček pohovoří na téma – Propaganda a dezinformace

8. 6. SOBOTA | 10:00 – 12:00 | + | 14:00
– 16:00 |
LIDI VILE SLUŠÍ
Lesopark na Vinici - vila Fiala
Jednodenní happening – výstava projektu
revitalizace zahrady, piknik se zahradnicí,
dílna pro děti.
Akce v rámci Víkendu otevřených zahrad
www.vikendotevrenychzahrad.cz
Pořádá navíc z.s.

9. 6. NEDĚLE | 19:00 |
HOST BLATENSKÝCH LISTŮ –
KAREL HVÍŽĎALA
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Téma: Média dnes

15. – 16. 6.
PARNÍ VLAKY
Železniční stanice Blatná
Stejně tak jako v minulém roce, budete i
letos moci nasát vůni uhelných sazí a páry
při vyjížďkách parním vlakem. Jízdní řád
nebyl v době uzávěrky kulturního kalendáře znám. Sledujte Blatenské listy, nebo
web www.ckvb.cz

15. 6. SOBOTA
SKUPINA HISTORICKÉHO ŠERMU
BAKALÁŘI
Ulice Na Příkopech, u Kaplanky
Šermířská vystoupení v 10:30 a 12:30 + doprovodný program pro děti.

15. 6. SOBOTA | 9:45 – 2:00 |
RYBÁŘSKÉ SLAVNOSTI V BLATNÉ
Areál sádek f. Blatenská ryba a zámek
Blatná
Gastronomický program, soutěž v grilování blatenského kapra, soutěže pro děti s
rybářským zaměřením, jarmark s ukázkami tradičních řemesel, prodej ryb a rybích
specialit vč. ochutnávky různých druhů
grilovaných ryb, exkurze do zpracovny ryb,
ukázky správného zpracování kapra včetně ﬁletování.
Kulturní program: průvod a požehnání českému kapru, „kapela Pepíka Nauše“ – koncert dechové hudby, taneční vystoupení
dětských souborů, „Blatenští dudáci“ ZUŠ
Blatná, „Z Vršku“ country a folk kapela,
„Nektar boys“ country a folk kapela, „Tortilla Flat – Celtic & Irish Punk Rock (Švýcarsko), „Meteor“ rocková kapela.

16. 6. NEDĚLE | 19:00 |
MiMoBa-nd, koncert
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
MiMoBa-nd jsou Míša Hrabětová (housle),
Monika Vodičková (zpěv) a Barbara Štrejnová (klavír) a hrají folk, blues šanson.

Kino
31. 5. PÁTEK | 20:00 |
ROCKETMAN
Životopisný/drama/hudební | Velká Británie/USA 2019 | v původním znění s titulky
| 120 Kč

5. 6. STŘEDA | 19:00 |
GODZILA II KRÁL MONSTER
Akční/dobrodružný/thriller/sci-ﬁ | USA
2019 | mládeži do 12 let nevhodné | v
původním znění s titulky | 120 Kč

7. 6. PÁTEK | 20:00 |
X – MEN: DARK PHOENIX
Akční/dobrodružný/sci-ﬁ | USA 2019 | 114
min. | v českém znění | 130 Kč

12. 6. STŘEDA | 19:00 |
PSÍ POSLÁNÍ 2
Rodinný | USA 2019 | 108 min. | v českém
znění | 120 Kč

14. 6. PÁTEK | 20:00 |
RODIČE NA TAHU
Komedie | USA 2018 | 97 min. | v původním znění s titulky | 120 Kč

Knihovna
24. 6. – 9. 8.
V KNIHOVNĚ ZAVŘENO
Z důvodu revize knihovního fondu bude
po tuto dobu knihovna uzavřena. Výpůjčky budou všem čtenářům automaticky
prodlouženy do konce srpna. Děkujeme za
pochopení.
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PRO DĚTI
Děti si mohou přijít vyluštit křížovku

7. 6. PÁTEK | 9:30 |
S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA
Setkání rodičů s dětmi do tří let nad knihami a o knihách, tentokrát na téma pohádky
O loupežníku Rumcajsovi. Hlásit se můžete na simona.oberfalcerova@seznam.cz.
Kapacita je omezena.
PRO DOSPĚLÉ
ČTEME, PLETEME A ....
4. 6. ÚTERÝ 14:00 – 16:00
Připomínáme si Ladislava Stehlíka
11. 6. ÚTERÝ 14:00 – 16:00
Malujeme na kamínky
18. 6. úterý 14:00 – 16:00
Těšíme se na léto
Znovu se v knihovně u „pletení“ sejdeme
17. září. Přejeme krásné léto a těšíme se na
shledanou.

Komunitní centrum
4. 6. ÚTERÝ | 17:00 |
MAGICKÝ SVĚT POVĚSTÍ –
BLATENSKO
Kavárna
Ze své sbírky přednese básník a folklorista
Ondřej Fibich. Vstupné dobrovolné

10. 6. PONDĚLÍ | 18:00 |
KURZ ZDRAVÉHO VAŘENÍ
Tentokrát grilujeme v Hospodě u Datla
NUTNÉ PŘIHLÁŠENÍ!
S sebou vlastní talíř / tácek a příbor.
Kurzy probíhají 1x měsíčně a nenavazují
na sebe, je tak možné přihlásit se kdykoli.
Lektorem je Ing. Jan Juráš. Přihlášky na kalousova@ckvb.cz.
Cena kurzu 100 Kč

11. 6. ÚTERÝ | 17:00 |
NOVODOBÁ KINEZIOLOGIE
S PRAKTICKÝMI UKÁZKAMI
KCAŽ, kavárna
Přednáška paní Marie Nestěrové.
Pojďme porozumět tomu, kdy a proč jsme
se toho všeho vzdali – svojí lásky, sami
sebe, svých možností a svého potenciálu.
Pojďme společně nahlédnout, jak funguje
naše mysl a naše tělo.
Budeme hledat příčiny stresů, které nám
nedovolily žít život v naší síle, možnostech,
lásce, haromonii a porozumění.
K tomuto tématu můžete navštívit ještě
kurz Marie Nestěrové
1. 6. – 2. 6. | 9:00 – 17:00 |
MENTÁLNÍ ZAOSTŘENÍ, základní kurz
KCAŽ, Nádražní 661
Přihlášky a informace: 776 231 112, m.nesterova@seznam.cz

14. 6. PÁTEK | 9:00 – 13:00 |
SOCIÁLNÍ REHABILITACE FOKUS
Klubovna KCAŽ
I duše může stonat. Nezůstávejte se svými
obtížemi sami!
Kontakt: +420 608 271 800, info@fokus
-pisek.cz, www.fokus-pisek.cz
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15. 6. SOBOTA | 9:00 – 14:00 | MRAČOV
MALOVÁNÍ V PLENÉRU s Lenkou
Pálkovou
Cena kurzu 200 Kč
JAZYKOVÉ KONVERZACE:
Italská konverzace | PONDĚLÍ | 17:00 18:00 |
Malá klubovna
Lektor: Gian Marco Fusaro | 50 Kč / lekce
Anglická konverzace | ÚTERÝ |
Malá klubovna
17:00 – 18:00 pro pokročilé
18:00 – 19:00 pro mírně pokročilé
Lektorka: L. Růžičková / Denisa Karešová |
50 Kč / lekce
Francouzská konverzace | STŘEDA |
15:00 – 16:00 |
Malá klubovna
Lektorka: Alena Marhavá | 50 Kč / lekce
Anglická konverzace | STŘEDA | 17:00 –
18:00 |
Malá klubovna
Tyto lekce jsou určené pro začátečníky.
Lektorka: Denisa Karešová | 50 Kč / lekce
Anglická konverzace | STŘEDA | 18:30 –
19:30 |
Klubovna
Lektorka: Bohumila Hermannová, Jana
Michálková | 50 Kč / lekce
Německá konverzace | STŘEDA | 17:00 18:00 |
Velká klubovna
Lektorka: Jana Španihelová | 50 Kč / lekce
KAŽDÉ PONDĚLÍ | 16:00 – 17:00 |
REHABILITAČNÍ CVIČENÍ PRO MLADŠÍ I
STARŠÍ
Velká klubovna
Pořádá: STP Blatná
KAŽDÁ STŘEDA | 10:00 – 11:00 |
REHABILITAČNÍ A PROTAHOVACÍ CVIČENÍ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY
Velká klubovna
Pořádá: STP Blatná
KAŽDÝ LICHÝ TÝDEN V ÚTERÝ | 15:00 – 18:00 |
NÁPRAVA ŘEČI
Velká klubovna
Mgr. Květa Zbíralová, +420 606 655 713
KAŽDÝ LICHÝ TÝDEN V PONDĚLÍ | 15:30 –
16:30 |
KURZ PŘEDŠKOLÁČEK
Velká klubovna
Příprava předškolních dětí pro úspěšný
vstup do první třídy.
NÁPRAVA ŘEČI | STŘEDY DLE TELEFONICKÉ
DOMLUVY
Klubovna
Mgr. Petra Tuháčková, +420 602 303 083
KAŽDOU STŘEDU | 18:00 – 19:00
ZUMBA
Velký sál
Lektorka: Martina Hovorková
90 Kč / lekce
KAŽDÝ ČTVRTEK | 16:00 – 17:15 a 17:30 –
18:45 |
ÁJURJÓGA
Velká klubovna KCAŽ
Série 12 lekcí, cena 1200 Kč

Blatná 31. května 2019
Tento kurz ájurjógy bude zaměřený na terapeutickou jógu,
Přihlásit se můžete telefonicky 773 978
168, Radoslav Nahálka. Kapacita kurzu je
omezena max. 20 účastníků.

Výstavy
STÁLÁ EXPOZICE MĚSTSKÉHO MUZEA
OTEVŘENO | ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
Nám. Míru 212
Historie Blatné a Blatenska od příchodu
prvních lidí až po současnost

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

18. 4. – 25. 8. |venkovní galerie v ulici
Na Příkopech
JAN BÖHM, KRÁL RŮŽÍ
Výstava o blatenském pěstiteli růží Janu
Böhmovi (1888 – 1959), díky kterému byla
Blatná známa jako „město růží“.

6. 5. – 30. 6.
JAKUB LOULA – FOTOGRAFIE
Kulturní kavárna Železářství U Šulců –
Galerie Pod drakem

+
PETR ŠTĚPÁN – OBRAZY
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

18. 5. – 16. 6.
ŠLECHTA V BOJI ZA ČESKOU
STÁTNOST
Zámek Blatná, Starý palác

25. 5. – 25. 8. ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
TAJEMNOU KRAJINOU BLATENSKA
Městské muzeum Blatná
Hravá výstava pro celou rodinu o pověstech a tajemných příbězích, které se kdysi
dávno odehrály na jevišti malebné blatenské krajiny.

1. 6. – 14. 9.
OBCE BLATENSKA III
Galerie v Íčku, Infocentrum Blatná
Třetí část prezentace členských obcí Svazku obcí Blatenska

4. 6. - 20. 7.
Výstava obrazů a výtvarných výrobků Domov PETRA Mačkov
Chodba | KCAŽ
Výstava obrazů a výtvarných výrobků ze
sociálně terapeutických dílen domova
PETRA Mačkov.

15. – 16. + 22. – 23. + 29. – 30. 6.
| 10:00 – 17:00 |
BLATENSKÁ RŮŽE
Sýpka Blatná, u rybníka Přední Topič
„Blatenská růže“ je soutěž fotoklubů ČR,
kteří si vzájemně hodnotí fotograﬁe. Výstava fotograﬁí zúčastněných fotoklubů je
nainstalovaná ve staré kontribuční sýpce,
která se po tři víkendy otevře veřejnosti.
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Těšte se
26. 7. SOBOTA | 21:00 |
BUTY
Zimní stadion
Koncert
Po BUTY vystoupí UCHO
Předprodej IC Blatná, www.ckvb.cz,
299 Kč předprodej / 399 Kč na místě.

BUTY
26. 7.
o(d) nás

V pátek 24. 5. jsme v Městském muzeu Blatná
otevřeli novou výstavu s názvem „Tajemnou krajinou Blatenska, pověsti na vlastní kůži“. Při vernisáži, která byla spojena
s Nocí muzeí, jste mohli nasát atmosféru
zdejších pověstí jak ve výstavních prostorech, tak při této příležitosti navíc i ve sklepení – dřívějších kobkách. Výstava představuje ty nejznámější pověsti (o zazděné
dívce ve věži blatenského zámku, o čertových kamenech, o dubu královny Johanky
atd.), ale také oživuje a připomíná příběhy
těch, které se již postupem času z paměti
místních vytratily. V hlavních rolích těchto
pověstí najdete samozřejmě čerty, vodní
panny i vodníky.
Všechny tyto příběhy jsou v muzeu k objevení také skrze nápadité instalace. Celá
rodina se tak může projít strašidelným lesem, navštívit loupežnickou chýši, kam se
odváží jen ti opravdu stateční, ve velkém
rybníku může zahrát vodním pannám k
tanci a při troše pátrání najde i samotné
peklo!
Otevřeno je od úterý do neděle od 10 do 17
a výstava potrvá do 25. 8.
Všichni jste srdečně zváni.
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Návštěvníci Noci muzeí si zahráli hru Tajemství staré kroniky. Luštili její
Majitelka zámku Blatná, paní Jana Germenis-Hildprandt (uprostřed), na chybějící části s pověstmi a řešili i další úkoly. Dozvěděli se třeba, jak dovernisáži popsala pověst o zlaté kachně, na jejímž hnízdě se prý kdysi dáv- padl mlynář Jeklík, který se upsal čertu, nebo objevili strašidelné děsy z
no zámek postavil. Po své mamince má dodnes prsten s rytinou kachny. pověstí v temném lese.
Je snad pověst pravdivá? Fotograﬁi onoho prstenu na výstavě také máme.

Otevřené byly i kobky muzea, kde se příchozí za svitu svíček dozvěděli
o dalších pověstech. U jedné vodnické si mohli vylovit a namalovat rybičku.

foto: Kamila Berndorﬀová

Hra je zavedla až na náměstí k mariánskému sloupu, kde na ně čekalo
překvapení. Slepice z poslední pověsti vylétla z tajemných sklepení, aby
návštěvníkům jejich „luštění“ překontrolovala a odměnila je svým zlatým vejcem.
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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
Ź Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,
odvoz suti
Ź TATRA 815 sklápěč + hydraulická ruka
Ź
Ź

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
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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 možnosti 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 podmínkou 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.

Liqui B Zámecký ovocný lihovar Blatná s.r.o nabízí:
BLATENSKÝ KOHOUT
světlý ležák, polotmavý ležák
a další druhy piva
Piva jsou nepasterovaná a nefiltrovaná, vyrobená ze 100 % přírodních surovin
prodej: 1L PET, 1L sklo, 5L opětovně plněné soudky, KEG – 15L, 30L, 50L.
Dále nabízíme možnost zapůjčení pivních setů a výčepního zařízení

Liqui B Zámecký ovocný lihovar Blatná s.r.o., Plzeňská 315, Blatná 388 01
Podniková prodejna: Po – Pá 9:00 – 17:00 hod., So 9:00 – 13:00 hod. tel. 383422523
www.liquib.cz
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Jen se to / asi / neměli dozvědět synovci
nahošínského dobrodruha. „Strejdo, to bychom vás mohli trumfnout,“ zahlásili s ohněm v očích Aleš Vinický a Radek Vinický.
Od slov nebylo daleko k činům. Vypukly
horečné přípravy, během nichž byli na frontu
povoláni ještě kamarádi Luboš Sedláček
Synovci chtějí být na kole lepší než strejda a Petr Mašek.
Jak to nakonec dopadne? Je to asi tak paz Nahošína.
Jaroslav Plechatý z Nahošína je profe- desát na padesát. „Naše parta měla handicap
sí automechanik a od sametové revoluce v tom, že jsme tenkrát jeli na favoritech. Kluci
živnostník na volné noze. Přestože nemůže dnes mají mnohem kvalitnější a lehčí kola. Ale
nemít kladný vztah k „benzínovým ořům“ zase za nás silnice nebyly tak frekventované.
na čtyřech kolech, jeho srdce patří i aktivní Faktem ovšem taky zůstává, že dnes je doba
cyklistice. Na kole toho zažil tolik,že by o tom mobilů a navigací. My jezdili podle map a avie
mohl napsat knihu. A že je mu vlastní pevná musela čekat na předem smluveném místě,“ krčí rameny
jeden z autorů
devatenáct let
starého rekordu.
Průměrný
věk čtveřice,
která zaútočí
v červnu na hodně vysokou
příčku, je 35 let.
Strejda Jarda si
hned vybavuje
vlasteneckou
českou písničku
a křtí je „pětatřicátníky“.
Cykloparta Jardy Plechatého si to v minulosti zamířila i do Sevilly
„A hlavně,ať si

port
Budou se lámat
cyklistické ledy

vůle, touha po dobrodružství a to správné
nadšení, o tom žádná.
Nyní stojí tváří tvář výzvě. Výzvě, kterou vznesli jeho synovci. Ti totiž ve dnech
14.,15. a 16.června chtějí překonat cyklistický
rekord,který spolu s Jaroslavem Plechatým
roku 1990 vytvořilo jeho sedm kamarádů.
Jednalo se o nejrychlejší přejezd tehdejší
ČSFR. „Pochopitelně jsme sebou měli naší
avii, protože vždycky jeli dva z naší skupiny
a dva se vezli. To abychom vůbec nepřerušili
jízdu. Avie skýtala veškerý komfort, včetně
vaření a noclehu,“ vzpomíná na exelentní
zážitek nahošínský „parťák do nepohody“.
Velkolepá cyklistická akce se neobešla
bez nezapomenutelných momentů. „Na hranicích jsme prosili ruskou hlídku, aby nám
pro pořádek dala razítko. Chvíli to našeho
„slovanského bratra“ bavilo, potom mu ovšem
ztvrdly rysy ve tvářích a strhl z ramene samopal. To jsme, panečku, mazali,“ pousměje se
při exkurzi do minulosti Jaroslav Plechatý.
Konečná inventura dosažených časů
v cílověm pásmu sjednotila „cyklobandu“
v dohodě,že se budou počítat dva nejlepší
výsledky. „Čili Čendy ze Strakonic a Žáka
z Písku. Ti vytáhli průměrný čas na 28 km /
hod. Hodně slušná práce,“ konstatuje ještě
dnes s hlubokým uznáním Jaroslav Plechatý.

dají pozor na „Makovák“. To je nejbrutálnější kopec na trase,“ vzkazuje krvi své krve
Jaroslav Plechatý.
Jestli a o co se vsadili aktéři jednoho
z nejhezčích i nejnáročnějších dobrodružství,
je zatím v tajnosti. V červnu bude jasněji.
Bude lepší stará škola nebo ji porazí střední
modernizovaná jednotka? To se uvidí!
(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

PROSPORT BLATNÁ A OSADNÍ VÝBOR ŘEČICE
zvou srdečně děti a mládež

na 1. ROČNÍK
„VESELÉHO CYKLODOVÁDĚNÍ“

O ľEICKOU ŠLAPKU
které se uskuteční na hřišti v osadě Řečice

Prezentace: 12.00 - 13.00 hod.
PROGRAM:

Zahájení: 13.00 hod.

JÍZDA ZRUČNOSTI
CYKLISTICKÉ ZÁVODY V PŘÍRODĚ

Soutěží se v těchto kategoriích:
„Mláďata“ A - do 4 let
„Mláďata“ B - 5 až 6 let
C - 7 až 9 let
B - 10 až 12 let
A - 13 až 15 let

ěle

ned

16.

na
červ
9
201

POZOR! Při cyklistických závodech je povinná přilba!!!
SPONZOŘI: Město Blatná, osada Řečice, Miroslav Holub - cykloservis Buzice, Jindřich
Pavel - cykloservis Blatná, Petr Soukup - cyklosport Blatná,

67.%ODWQi
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Poslední fotbalové výsledky
NEDĚLE 2. 6. 2019
SOBOTA 1 6. 2019
NEDĚLE 9. 6. 2019

JANKOV - TJ BLATNÁ ,,A“
TJ BLATNÁ ,,B“ - JUNIOR STRAKONICE VÝKOP V 17 h.
TJ BLATNÁ ,,A “ - OLEŠNÍK - VÝKOP V 17 HODIN

Olešník bohužel bez Davida Lafaty, který si v posledním utkání na Hluboké zlomil nohu.
Přejeme brzké uzdravení.
Poslední kolo
Muži „A“

Blatná-Katovice

1:5 (1:3)

Čadek

Muži „B“

Radošovice-Blatná

1:4 (0:3)

Zíka 2x, Uldrich Michael 2x

Ženy

Blatná-Domažlice

1:0 (1:0)

Mlíčková

Dorost st.

Vimperk-Blatná/Bělčice

8:0 (4:0)

Dorost ml

Vimperk-Blatná/Bělčice

6:0 (2:0)

Žáci st.

Blatná-Kaplice

2:5 (0:2)

Bulka Adam, Šejvar Adam

Žáci ml.

Blatná-Kaplice

6:1 (3:0)

Kostohryzová 5x, Matějka

Muži „A“

Lom u Tábora-Blatná

1:1 (1:1)

Peleška

Muži „B“

Blatná-Malenice

2:0 (0:0)

Hlaváč, Hrádek

Dorost st.

Blatná/Bělčice-Hradiště/Písek B

0:3 (0:2)

Dorost ml

Blatná/Bělčice-Hradiště/Písek B

1:7 v poločase (nedohráno)

Žáci st.

Loko ČB-Blatná

14:0 (9:0)

Žáci ml.

Loko ČB-Blatná

3:1 (2:0)

Minulé kolo

Potůček Josef

Říha Tomáš
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Chalupa Bezdědovice, na kopci, s výhledem; 4+1, velká koupelna, veškeré sítě
kromě kanalizace (bude v 2022), garáž,
malá zahrádka 270 m2, pozemek celkem
394 m2; cena: 1,6 mil. Kč;
kontakt: rk.jodl@seznam.cz,

603 429 234

              
  

HLEDÁTE PŘIVÝDĚLEK?
Nabízíme pozici STRÁŽNÉHO
na zkrácený úvazek nebo na dohodu.
Vhodné pro aktiv. důchodce a OZP.
Podmínky: aktivní řidič sk. B,
bydliště Blatná a blízké okolí.
Více info: 602 438 389
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Liqui B Zámecký ovocný lihovar Blatná s.r.o., Plzeňská 315, Blatná 388 01
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Životopis zasílejte na: liquib@liquib.cz
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Liqui B Zámecký ovocný lihovar Blatná s.r.o
Přijme údržbáře a pracovníka
do výroby na HPP
Požadavky:
xřidičský průkaz skupiny B, C výhodou
x svářečský průkaz výhodou
Zájemci mohou volat na tel. č. 383 422 523

 

hledá zájemce na následující pracovní pozice:

* Truhlář - nábytkář
- Místo pracoviště: Kasejovice
- Vyučení nebo praxe v oboru

* Montážní dělník v zahraničí, Koordinátor montáží

Autoservis AMK Blatná
Riegrova 773 - 388 01 Blatná
Tel: 383 422 634, 603 732 579
www.amkblatna.cz.
Provádíme:
 Veškeré mechanické opravy
osobních a dodávkových vozidel.
 Roční servisní prohlídky vozidel.
 Výměna provozních kapalin.
 Veškeré práce pneuservisu.
 Prodej náhradních dílů.
 Příprava vozidel na STK a provedení STK.
 Prodej a montáž tažného zařízení Bosal, HOOK.
 Opravy elektronických systémů
vozidel.

- Vyučení v oboru truhlářství
- Jazykové znalosti – NJ – AJ
- Výborné platové podmínky
- Práce v zahraničí

* Dělník umělého kamene
- Práce s moderním materiálem – Hi-Macs, Corian, Krion
- Práce ve skvělém kolektivu
- Požadujeme: manuální zručnost, smysl pro detail, znalost truhlářské výroby
- Místo práce – Kasejovice
- Výborné platové ohodnocení

Pracoviště:

INTERIORS manufacture&design a.s.
335 44 Kasejovice 337
Kontaktní osoba: Michaela Vyhnálková, tel. 735 177 246

Životopisy zasílejte na email:
michaela.vyhnalkova@interiors-mnd.com

Ročník 30 (40)
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Autodíly –
železářství
MAREK CHVÁTAL

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

Po-Pá
So

7.30 - 16.30
8.00 - 11.00

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

Certifikovaný kurz
Access Bars®
&
PODLAHY KRAMEŠ
MÜLLER

Blatná, spol. s r.o.

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

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

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

Děti vítány do 15 let zdarma v doprovodu platící osoby.

NABÍZÍ:

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

KRAMEŠ 777 815 005

Myštice 29.5.2019 10,00-17,00 hod.
Jindřiška Koželuhová
jin.zeluh@gmail.com
www.jindriskakozeluhova.cz

lektromontáže
E

MÜLLER 777 815 003

ß
ELEKTROMONTÁZE

_______________________________
Sádlov 1360, Blatná

realistický 3D návrh kuchyně

přijme pracovníky/brigádníky do výroby
na pozice:

realizace kuchyňských linek na míru

&

- čalouník
- truhlář
- pomocný dělník
- obsluha CNC stroje

________________________________

konzultace přímo u Vás doma
tel.: 602 501 380
lojik@kitchen-story.cz
__________________________________________

Informace osobně nebo na tel. čísle:
383 412 310, 603 142 319.

Petr Hrubý
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www.kitchen-story.cz
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STAVEBNINY
ALBÍN VESELÝ

Jankovský

e-mail: albin.vesely@tiscali.cz

tel.: 383 422 040, 724 186 423, fax: 383 422 039

VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE

NABÍDKA

rozšířený sortiment v 1.patře
Dovoz zboží až domů
Zapojení a instalace
NAJDETE
Odvoz starého
NÁS NA FB
zboží
Expert.cz – Blatná
PIVOVARSKÁ 200, BLATNÁ,
PO – PÁ 8:00 – 17:00 HOD., SO 8:00 – 12:00 HOD.




štěrk – vel. 4-8 /
8-16 / 16-32
písek – praný
– kopaný
střešní latě

stavební materiály
střešní krytiny
OSB desky
dveře, zárubně
kotevní a spojovací
technika

1. 4. - 30. 6. 2019
JARNÍ SLEVA




bílinského uhlí a briket UNION “3“




SOUTĚŽ

o osobní automobil KIA Rio
a další hodnotné ceny při nákupu
uhlí a briket za 7.000 Kč ev. 10.000 Kč

DOPRAVA na místo určení
Iveco s hydraulickou rukou/Avie/Multicar
SKLÁDÁNÍ UHLÍ pásovým dopravníkem

● LETÁKY, PLAKÁTY
●

NAVŠTÍVENKY, POZVÁNKY

●

PROSPEKTY, ČASOPISY

●

KNIHY, BROŽURY

●

KALENDÁŘE

Nad Vdovečkem 1123

●

DIPLOMOVÉ PRÁCE

388 01 Blatná

●

GRAFICKÉ SLUŽBY

Tel.: 383 422 044



E-mail: info@blatenskatiskarna.cz

VÝHODNÉ CENY

www.blatenskatiskarna.cz

Příjem zakázek: pondělí - pátek od 6.00 - 14.00 hod.


výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří
Otevřeno:
po - st 8-11 12-14 hod.
čt - pá 8-11 12-18 hod.
so (liché týdny 8-11 hod.)
Hajany 80

Tel.: 732 236 153

www.spanekvperi.cz

Blatenské listy
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Parní vlaky při příležitosti oslavy 120 let existence
Blatenských lokálek
Při příležitosti 120 let existence Blatenských lokálek vyjedou
na naše tratě letos opět parní vlaky, vedené lokomotivou řady 354
(„Všudybylka“).
Historická souprava s parní lokomotivou přijede do Blatné
již v neděli 2. června, kdy v 16,35 hod. přiveze zvláštní vlak
z Rožmitálu pod Třemšínem (odjezd z Rožmitálu v 15,18 hod.,
z Březnice v 15,52 hod.). V Blatenském depu zůstane vlak až do
dokončení opravy železničního mostu a o víkendu 15. a 16. června
vyrazí na zdejší lokálky.
V sobotu 15. června vyjede vlak z Blatné v 8,40 hod. do Strakonic, kam má dorazit v 9,33 hod. Odtud se vydá zpět v 9,50 hod.,
s příjezdem do Blatné v 11,02 hod. Dále pak bude pokračovat do
Březnice (odjezd z Blatné v 11,16 hod.), kam by měl přijet ve 12,00
hod. Zpět z Březnice vlak odjede ve 12,31 hod., do Blatné přijede
ve 13,35 hod. Dále pak bude pokračovat z Blatné do Strakonic ve
14,49 hod. (příjezd do Strakonic v 15,45 hod.). Ze Strakonic vlak

odjede v 16,05 hod. a ukončí svoji jízdu v Blatné v 17,25 hod.
V neděli 16. června bude vlak jezdit mezi Blatnou a Strakonicemi ve stejných časech jako v sobotu, ovšem namísto do
Březnice pojede do Nepomuku. Z Blatné bude po příjezdu ze Strakonic odjíždět v 11,17 hod., s příjezdem do Nepomuku ve 12,35
hod. Zpět z Nepomuku bude odjíždět ve 13,00 hod. a do Blatné
dorazí ve 14,02 hod.
Protože ke dni uzávěrky Blatenských listů nebyl jízdní řád ještě
deﬁnitivně potvrzen, nelze vyloučit, že v uvedených odjezdech
může dojít k nepatrným změnám v řádu minut. Pokud si nebudete chtít nechat ujít jedinečnou příležitost a svézt se některým
s parních vlaků, přijďte na nádraží raději o něco dříve, nebo si
odjezd ověřte na plakátech, které budou zajišťovat České dráhy.
Informace taktéž zveřejníme na webu Města Blatná (www.mestoblatna.cz).
Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná

Blatenský malíř Josef Synek učinil již pětasedmdesátý tah štětcem
na barevném plátně života. V kumštu se stal opravdovou ikonou,
jeho díla přitahují znalce a otvírají peněženky movitých mecenášů
Bože, jak ten čas letí! Nechce se tomu ani
věřit, ale jeden z nejslavnějších Blateňáků
a vynikající výtvarník Josef Synek má za sebou již 75. narozeniny. S přibývajícím věkem
jakoby mu sil, energie a tvůrčí fantazie spíše
přibývalo. Prostě zraje jako víno!
Nadílka spíše pracovní
K významnému životnímu jubileu si
nadělil „mistr v rouchu malířském“- práci!
Přesněji řečeno- hned tři výstavy naráz.
„Nejprve jsem se loni na podzim usídlil
ve Slunečné. Je to fantastické místo, spadající pod Želnavu. Nachází se při hlavním
tahu. Tvoří ho všehovšudy pět chalup, ale co
je důležité- nachází se tam soukromá galerie.
Vybudoval ji tam velice úspěšný fotograf,
který fotil kalendáře v Německu a nasekal
na tom šílené peníze. On prakticky koupil
celou Slunečnou a jeho druhou pýchu tam
představuje velká ekofarma, kde chová skot
a kozy. Ten, kdo má to štěstí, že tam je pozván, si nutně musí připadat jako v paláci boha
hojnosti. Stoly se tam prohýbají pod jídlem
a pitím, venku se pečou berani….,“ zasní se
na okamžik Josef Synek.
Jako druhé mu poskytlo zázemí město
Strakonice v prostorách místního hradu.
Do třetice byly jeho výtvory představeny
na radnici v Českých Budějovicích: „Za tohle
prestižní místo se běžně účtuje poplatek 500
korun denně. Moc si vážím toho, že v mém
případě mi městská rada odpustila nájem,“
cítí vděk blatenský kumštýř.
Milým překvapením však ještě zdaleka
nebyl konec. Jakkoliv si umínil Josef Synek
před vernisáží, že obrazy „pověsí a uteče“,
kamarádi / nejen / z oboru mu to nedovolili.
U příležitosti jeho zmíněných narozenin se
na posvátné malířské půdě sešlo přesně 75
dárků, kde nechyběly obraz z družebního
ateliéru, dárkový koš, barvy aj.
Dětství mezi výkresy a hospodářstvím
„Čas her a malin nezralých“ byl u Josefa Synka striktně rozdělen. Jeho tatínek byl
zahradníkem a vlastnil hektarový pozemek,
mimoto si ještě pronajímal další polnosti
a louky. Malého, posléze mladého budoucího
malíře tak čekala po příchodu ze školy „druhá
směna“- práce v hospodářství. „Abych si
mohl jít s kamarády začutat na hřiště, museli
mi nejprve přijít k nám domů pomoci splnit
všechny povinnosti,“ prozrazuje detaily ze
svého dětství blatenský „Renoir“.
Nicméně právě na polích, kde se většinou
pěstovala majoránka, měl Josef Synek svůj
vůbec první ateliér. A dost dobře možná, že
minimálně část uměleckých vlohů zdědil
po tatínkovi. Ten totiž v zimním období, kdy
hospodářství odpočívalo, také nanášel barvy
z palety na plátno. „No, on vlastně maloval jen
blatenský zámek. Stejně jako Rudolf Hrušínský

blahé paměti v proslulé komedii o básnících
také zachycoval štětcem jen tamní zámek,“
pousmívá se Josef Synek, „Ale ono to má
něco do sebe. Já také z duše rád maluji výhled
na rodné město. To mně nikdy neomrzí!“
Může se to zdát maličko paradoxní, ale
ve škole Josef Synek z výtvarné výchovy
někdy od vyučujícího také vyfasoval dvojku.
„Ovšem to bylo proto, že jsem dělal výkresy
spolužákům a na vlastní práci mi nezbyl čas,“
uvádí věci na pravou míru slavný Blateňák.
Když vojenští páni dovolili…..
Na vojně Josef Synek svůj talent začal
rozvíjet ve velkém. Navštěvoval večerní
kurzy při Lidové škole umění / LŠU /. Jako
jeden z nejmladších zájemců. „Stáli jsme
i modelem vyhlášeným malířům. Chodil
jsem tam celý rok. Tenkrát se platilo i za materiál,“ vzpomíná umělec, kterému v tomto
ohledu vojna dala hodně. „Na své triko jsem
začal dělat až před nějakými patnácti lety.
Tedy těsně před důchodem. Samostatně
vystavuji od roku 1980, kolektivně jsem
do toho šel poprvé roku 1979. Doma v Blatné
jsem samozřejmě sestavil několik expozic
a zájem veřejnosti byl vždycky sympatický,“
neskrývá své potěšení Josef Synek.
Plátna za devatero horami a devatero
řekami
Josef Synek se svým uměním prorazil i do zahraničí. Díky kamarádovi Petrovi
Porcalovi, co na univerzitě vyučoval dějiny
umění, vystavoval roku 2011 v italské Florencii. „Petr mi prostě jednou jednoduše
oznámil, že mi udělá výstavu ve Florencii. Já
jsem této nabídce dlouho odolával a dlouho
se jí bránil, ale Petr trval na svém a nakonec
mně přemluvil. Moje díla tak byla k vidění
po dobu deseti dní uvnitř paláce knihy v centru Florencie. My bydleli v tamním klášteře.
Jednou jsem tam takhle na chodbě maloval
a zastavil se u mě nějaký francouzský výtvarník. Můj výtvor mu viditelně padl do oka. Dopadlo to tak, že po jeho nabídce: „Čenč!“ mi
přinesl dva své obrazy a místo toho si odnášel
moji, ještě mokrou, originalitu,“uvádí blatenský „mistr přesného štětce“.
Když se hovoří o mistrově angažmá
v zahraničí, nutno zmínit cenu „Junge KunstMladé umění“, kterou obdržel v německém
Pasově roku 2000. A pak také jeho výstavu
ve Francii. Konkrétně ve městě Erquy. Roku
1990 byl přijat do prestižní UNIE.
Kupci, na které se nezapomíná
Díla Josefa Synka visí i v domech a bytech slavných lidí. Zákazníci, na které se
nezapomíná. „Mou výstavu ve Francii
navštívila mimo jiné populární francouzská
herečka Marina Vlady a koupila si můj obraz se slepicemi,“ zaostřuje blatenský malíř

na noblesní klientelu, „Další ze známých
osobností, která si doma umístila některý
výtvor mé maličkosti, byla kupříkladu osoba
odborníka na drogovou problematiku doktora
psychologie Doudy.“
Práce Josefa Synka vzbudily zájem
u řady mecenášů kultury či znalců z oboru.
„Vernisáž na pražské Kampě si nenechala
ujít třeba hraběnka Nosticová. Expozici
v Táboře zase navštívil i malíř Kristian Kodet. Na dnech francouzské kultury v Českých
Budějovicích, kde jsem měl také svá díla,
byl osobně přítomen kulturní atašé „Země
galského kohouta“. Doma v Blatné jsem
jednou hostil ředitele Národní galerie a tady
jsem si asi pokládal za největší čest, že se
o mně zajímá právě člověk v jeho pozici,“
vyjmenovává jednotlivé velikány, se kterými
přišel do styku, Josef Synek.
Nezapomenutelným
zážitkem
pro
něho byl pobyt v Bretani u manželky
někdejšího ředitele NOVY Vladimíra
Železného- známého to znalce a milovníka umění,spisovatelky Marty Oavouze:
„Nechala nás tam bydlet v přepychu deset
dní za jeden darovaný obrázek z mého cyklu. Měli jsme pokoje v podzámčí necelých
25 metrů od feudálního stavebního skvostu,
k němuž náležel tříhektarový park a palmy.
V takovém prostředí se to malovalo samovytvořil jsem věrnou kopii čtyř typických
bretaňských domů z kamene. Do Bretaně
jsem se pak ještě čtyřikrát vrátil. Bretaň
si získala mé srdce,“ vyznává se ze svých
pocitů Josef Synek.
Dnes už prý blatenský výtvarník cestuje
nerad. „Preferuji osobní pohodlí,“ netají se
touto skutečností.
Jak se létá mezi naivitou a modernou
Podle svých slov Josef Synek coby
umělec létá mezi naivním a moderním projevem vnímání světa. „Maluji skoro stále,
někdy se zakousnu a vydržím u svého
nádobíčka i celý den. Je to taková drogasvět,kam utíkám před starostmi všedního žití.
Výtvarné múzy si ale nedají poroučet. Někdy
se vyloženě trápím a nejde mi to. O to větší
radost samozřejmě prožívám, když se něco
kloudného klube na svět. Když nejsem s to
některý obraz dokončit, odnesu ho na půdu
a vrátím se k němu třeba až za rok,“ dává
na odiv svou duši a pracovní ﬁlozoﬁi blatenský umělec.
Svůj hezký dům na Vinici prý stavěl
hlavně proto,aby měl kde tvořit. V druhé
řadě pak taky garážovat. „Na staré poště,kde
jsme bydleli předtím, mé malování vyloženě
překáželo. V praxi to tedy potom vypadalo
tak, že jsem po dobu čtyř let do půlnoci
maloval a v šest hodin ráno pospíchal
do práce. Převlékal jsem se z monterek
do pyžama a naopak.“

Stovky děl a srdce na pravém místě
Josef Synek za svůj pestrý a bohatý život
vytvořil stovky výtvarných děl. Zastoupen jedním ze svých obrazů je kupříkladu i v galeriích
v Ostravě, Strakonicích, Českých Budějovicích,
Vysokém Mýtě…. Šlechtí ho mimo jiné fakt,
že řadu svých obrazů dává na dobročinné projekty. V jeho nitru se tak snoubí citlivá a křehká
duše kumštýře a srdce na pravém místě.
Rád se projíždí svým tempem na kole.
Když potká strmý kopec, sleze a kolo vyvede. Žádné násilí! V malířské tvorbě to praktikuje stejně. Krása se může zrodit jen tehdy,
je-li přítomna i pohoda a pocit svobody.
Vladimír Šavrda
Dodatek: Mistr Josef Synek má počínaje
12. květnem další výstavu obrazů v galerii ve Vodňanech. Výstava potrvá do konce
června. Milovníci umění tak mají další
možnost se osobně seznámit s díly velkého
blatenského kumštýře, jejichž shlédnutí
rozhodně stojí za to.

Reakce na článek z minulého
čísla BL
Ráda bych reagovala na příspěvek paní Hermannové z čísla 9 nazvaný Nepřizpůsobiví ala Blatná.
Ve své úvaze zmiňuje občany Blatné, kteří jsou
negramotní či neumí číst (pozor, není to jedno a to
samé). Vzhledem k tomu, že v České republice je
více než 99 % populace gramotné a počet obyvatel
Blatné představuje asi 0,06 % české populace, nevěřím, že by se právě v tak moderním a rozvinutém
městě našel jediný člověk, který neumí číst (a navíc
zaneřáďuje sídliště Nad Lomnicí). Chápu však rozhořčení paní Hermannové a navrhuji udělat osvětu přímo u kontejnerů formou osobního poučení,
které k těmto nepřizpůsobivým dolehne snáze než
formou čtrnáctideníku, který výše zmínění nečtou.
Pořádku zdar!
L. Smetanová

Vzpomínkový večer
na Pavla Černocha
V kavárně Železářství u Šulců se nás při
Vzpomínkovém večeru na Pavla Černocha
při příležitosti jeho nedožitých 75. narozenin sešlo dost. Značná část z účastníků
vlastně přišla do kavárny hned po skončení
demonstrace za odstoupení A.Babiše na náměstí.
Vzpomínalo se na Pavla jako na svéráznou osobnost s mnoha kulturními zájmy
a aktivitami - jeho hlavním zájmem a životem bylo divadlo. Pavel Černoch se podílel
i na vydávání Blatenských listů v devadesátých letech.
ZM

Výstavba moderní telekomunikační infrastruktury FTTH v Blatné
Co je to přípojka FTTH
FTTH – ﬁber to the home. Optické vlákno zavedeno domů (do bytu).
Jedná se o čistě optickou přípojku realizovanou zavedením samostatného optického vlákna do každého bytu. Vlákno tenké jako
lidský vlas je vedeno od každého uživatele až do datového centra,
kde je toto vlákno zakončeno. Jedná se o optickou síť, ve které nejsou k zákazníkům vedeny žádné metalické kabely s drátky na jejihž
konci jsou konektory s pozlacenými kontakty. Kabely k zákazníkům
s drátky jsou pouze u starších metalických přípojek, které jsou velice rozšířené.
Často nám zákazníci říkají, že již optickou přípojku mají. Doma
nám pak ukazují údajný optický kabel. Zatím se vždy ukázalo, že
se jedná o metalický kabel, který místo skleněného vlákna obsahuje
měděné drátky. Je to dáno tím, že skutečných optických přípojek
které nepatří ﬁrmě KONET - UNITED NETWORKS bude v Blatné
pravděpodobně méně než 20.
Bytové domy ve kterých je čistě optická síť FTTH již hotová
a využívají ji obyvatelé těchto domů jsou na těchto adresách.
Nad Lomnicí 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109,
1110, 1113, 1114, 1115, 1255, 1256

K Jatkám 1111, 1112, 1259, 1260, 1261
Pivovarská 167, 200, 1257, 1258, 1272
Strakatého 144,
Jedná se o více jak 300 bytových jednotek, které mají k dispozici nejmodernější internetové přípojky FTTH realizované na optických vláknech až do bytu. Na těchto FTTH přípojkách mohou
zákazníci využívat veškeré telekomunikační služby včetně kabelové
televize. Jedná se o chytrou televizi s pokročilými funkcemi včetně
zpětného přehrávání pořadů. FTTH přípojky mají všechny standardně rychlost 1000/1000 Mbit.
Aktuálně probíhají instalace v domech na sídlišti v ulicích Nerudova, Na Bílé Husi a U Čertova kamene. V květnu 2019 by tak
mělo být dokončeno a připraveno pro zákazníky cca 300 nových
FTTH přípojek. Bytové domy ve kterých bude čistě optická síť dokončena a pro zákazníky zprovozněna v měsíci květnu 2019 jsou
uvedeny níže.
Nerudova 729, 1015, 730, 1016, 818, 1021, 819, 1022,
Na Bílé Husi 731, 1017,
U Čertova kamene 816, 1019, 817, 1020, 817, 1020, 1062, 1063,
1064, 1065
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