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BLATENSKÉ LISTY O PÁR DNÍ DŘÍV NEŽ VÝTISK A VŠECHNY STRÁNKY V BARVĚ NA http://blat.listy.ch.sweb.cz/

MISS Sympatie pochází z Blatné
Dne 25. května 2019 se členové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Blatná zúčastnili 9. ročníku tradičního Zbirožského hasičského Tatrování. Celému dni dominovala soutěž krásy MISS Tatra 2019. Do ﬁnále se probojovalo 42
vozidel tovární značky Tatra. Blatnou reprezentovala nová CAS20 Tatra Terrno, která volbu královny krásy vyhrála
a získala titul MISS Sympatie.

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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Náš tip na červen: Bylinkové škapulíře

ktuality

SVATÝ JAN (24. 6.) VYLIJE VŽDY VODY
PLNÝ DŽBÁN
Prázdniny se blíží, všichni si přejeme to
nejlepší počasí. Tak snad nám to vyjde. Pranostika, ale nebývá vždy příznivá.
PŘED SVATÝM JANEM MODLI SE
O DÉŠŤ, PO SVATÉM JANU PŘIJDE I BEZ
MODLENÍ.
KDYŽ PRŠÍ NA JANA KŘTITELE, PRŠÍ
PAK ČTYŘI NEDĚLE.

Rok 1945 v českých zemích,
aneb co dokáží lidé
Dalším hostem Blatenských listů bude
ve čtvrtek, 20.června od 18 hodin v Komunitním centru spisovatel, knihkupec a nakladatel
Jiří Padevět.

KOLEM SVATÉHO JÁNA, JE ČASTÁ POVODŇOVÁ RÁNA.
SVATOJÁNSKÉ DEŠTĚ MÁLOKTERÝ
ROK NEVYPRŠUJÍ.
SVATÝ VÍT A SVATÝ JAN OTEVÍRAJÍ
CHLADNU DVEŘE.

O SVATÉM JANU KŘTITELI, NOC SE
NA PRAHU PROSEDÍ.
V NOCI NA SVATÉHO JÁNA SE ŘEŽE
VIDLIČKA NA HLEDÁNÍ VODNÍCH
PRAMENŮ A RUDNÝCH ŽIL.
Eva Fučíková, lidové řemeslo

JAK SE V ČERVNU MĚSÍC PLNÍ, NÁHLÝCH BOUŘEK MOC SE VLNÍ.
SLAVÍČEK JEN DO SVATÉHO VÍTA ZPÍVÁ (15.6.)
LIDOVÉ ŘEMESLO NA TŘ. J. P. KOUBKA 3 A PŮJČOVNA LODĚK

/(1.$3É/.29ÉOHWQtLQVSLUDFH
*DOHULH7YU]/QiőH ²
V červnu ještě máme stále otevřeno jen
v sobotu od 9.00 do 16.00 hodin. PŮJČOVNA
LODĚK je však v provozu po domluvě každý
den. Pokud máte jen trochu o projížďky zájem, neváhejte a přijďte co nejdříve. Zatím je
ještě dostatek vody, jízdy jsou proto báječné.

9iæHQtSĢiWHOpVUGHĀQĒYiV]YHPH
QDYHUQLViæYôVWDY\OHWQtLQVSLUDFH
/(1.<3É/.29e
NWHUiVHXVNXWHĀQtY~WHUôYKRGLQ
Y*DOHULL7YU]/QiĢH
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Z právy

z radnice
Informace TŘÍDÍME

Přemístění kontejnerů na separovaný odpad – lokalita Písecká
Z důvodů stavby okružní křižovatky „ Na Myslivně“ vznikl
požadavek na přemístění kontejnerů na separovaný odpad. Došlo
k přemístění kontejnerů do ulice Jiráskova k areálu středního
odborného učiliště. Přes stávající most má být po dobu výstavby
umožněn průchod pro pěší, a tak občané budou moci využívat k odnosu separovaného odpadu nedaleké stanoviště u Penny Marketu.
Děkujeme, že třídíte!

Optimalizace vývozu kontejnerů
Z důvodů prováděné optimalizace vývozu kontejnerů může
dojít k situaci přeplnění kontejneru. Žádáme občany, aby nezanechávali odpad volně u kontejnerů, ale zanesli ho na jiné stanoviště.
V případě opakovaného zjištění zaplněného kontejneru bude vývoz
kontejnerů posílen. Děkujeme za pochopení. Děkujeme, že třídíte!
Program TŘÍDÍME
Vy, co jste ještě neslyšeli o programu TŘÍDÍME, zeptejte se sousedů, kteří mají na poštovní
schránce tuto samolepku, nebo na sběrném dvoře,
případně se podívejte na webové stránky města odboru životního prostředí. Doporučujeme, po splnění limitního množství odevzdaných odpadů, vyplněnou kartu,
potvrzenou ze sběrného dvora, bez zbytečného odkladu odevzdat
na Odboru životního prostředí, tř. T. G. Masaryka
1520 (vedle ZŠ TGM). Při zapojení do programu
v roce 2019, získáte nárok na slevu ve výši 100,Kč z poplatku na odpady, při platbě v roce 2020.
Děkujeme, že třídíte!
Odbor životního prostředí

Změny v autobusových jízdních řádech
Blatná - Příbram - Praha
Od 29. června dochází ke změnám v autobusové dopravě mezi
Prahou a Příbramí, které spočívají zejména v zařazení spojů do systému Pražské integrované dopravy a změny výchozí/konečné zastávky
v Praze, kdy namísto nádraží Na Knížecí budou spoje vyjíždět a končit
na Smíchovském nádraží. V Příbrami budou spoje od Prahy zastavovat
i na zastávce pod autobusovým nádražím, v opačném směru na Prahu
pak na zastávce Dolejší Obora, která se též nachází pod autobusovým
nádražím (šikmo přes ulici). Tím dojde ke zlepšení návaznosti mezi
vlaky od Březnice a autobusy směr Praha.
Změny se dotknou též přímého spojení Blatná-Praha, které by
dle aktuálních informací mělo být zachováno ve stávajících časových
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polohách (tj. odjezd v pracovní dny v 5,32 hod. z Palackého ulice
do Prahy a zpět v 17,25 hod. z Prahy do Blatné, stejně i nedělení spojení
v 17,50 hod. z Blatné do Prahy). Byť bude spojení nadále zajištěno
jedním autobusem, bude formálně rozděleno do dvou linek, kdy mezi
Prahou a Příbramí bude autobus označen linkou č. 393. Je tak možné,
že při vyhledání spojení v IDOSu bude program výše uvedené spojení
zobrazovat s přestupem v Příbrami, i když přestup nebude fyzicky
nutný. Dále zatím není dořešeno, zdali bude třeba zakoupit u řidiče dvě
jízdenky, nebo jestli bude nadále možné odbavení na jednu jízdenku.
I pro spoje Blatná-Praha bude platit, že budou od 29. června nově
začínat a končit na Smíchovském nádraží. Informace, ze kterého
nástupiště bude autobus ze Smíchova odjíždět, nám zatím není známa,
pevně ovšem doufáme, že bude uvedena ve vyhledávači spojení IDOS
(https://jizdnirady.idnes.cz/vlakyautobusy/spojeni) nebo bude zveřejněna na webových stránkách Pražské integrované dopravy https://pid.
cz. Na těchto odkazech si doporučujeme před cestou po 29. červnu
také raději ověřit, zda i nadále platí stávající časové polohy spojů.
Pátečního spojení s odjezdem v 16,40 hod. z Prahy a nedělního
spoje v 16,50 hod. z Blatné do Prahy se změny netýkají – předpokládáme, že tyto dva spoje budou v Praze nadále začínat a končit
na autobusovém nádraží Na Knížecí.
Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná

Komunitní centrum aktivního života
V červnu 2019 končí pátá sezóna od zahájení provozu v komunitním centru. Realizace stavby byla zahájena v srpnu 2012 a ukončena
v květnu 2014. Slavnostní otevření proběhlo dne 1. 7. 2014. Celkové
výdaje projektu byly 49.110.758 Kč, z toho dotace z Regionálního
operačního programu NUTS II Jihozápad činila 38.697.332 Kč. Dodavatelem stavby byla ﬁrma HOCHTIEF CZ a. s.
Komunitní centrum se za uplynulých pět let stalo nedílnou součástí
společenského a kulturního života v Blatné. Můžete zde navštěvovat
jazykové kurzy, virtuální univerzitu třetího věku, různé kroužky pro
děti i dospělé, fotograﬁcké a výtvarné výstavy, vzdělávací a kulturní
akce, nebo si můžete zajít třeba na masáž. V současné době hledáme nového nájemce do kavárny. O veškerém aktuálním dění se dozvíte více
na internetových stránkách http://www.ckvb.cz/komunitni-centrum-2/ .
Bohumila Hoštičková, MěÚ Blatná, OMIR

Autobusem na Letnou
I v Blatné přibývá lidí, kteří vyjadřují své obavy o osud nezávislé
justice a demokracie u nás. Na demonstraci se nás v úterý 11. 6. sešlo
už 70. Pokud se chystáte na demonstraci, kterou svolává na pražskou
Letnou v neděli 23. června Spolek Milion chvilek pro demokracii
a měli byste zájem o dopravu, napište mailem na adresu Blatenských
listů do pondělí 17.6. Mohli bychom zajistit autobus.
ZM
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Zprávy

Dobrá zpráva od Adama Scheinherra

TS Blatná

Možnost bezplatného odběru
kompostu z blatenské kompostárny

Zemřelí – květen
Paukner Milan nar. 1973, Blatná, úmrtí 4. 5. 2019
Štván Josef nar. 1953, Uzenice, úmrtí 5. 5. 2019
Eichinger Jiří nar. 1939, Blatná, úmrtí 9. 5. 2019
Ing. Samec Antonín nar. 1956, Horažďovice, úmrtí 2. 5. 2019
Přech Václav nar. 1938, Blatná, úmrtí 15. 5. 2019
Cvachová Vladislava nar. 1952, Blatná, úmrtí 19. 5. 2019
Bejčková Věra nar. 1941, Vahlovice, úmrtí 21. 5. 2019

HLAVNÍMĚSTOPRAHA
Ing. Adam Scheinherr, MSc., PhD.
Náměstek primátora h1avního města Prahy

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
dovoluji si Vám oznámit, že od neděle 9. června 2019 začne jezdit oblíbený turistický vlak Cyklo Brdy nově z Prahy bez přestupu
až do jihočeské Blatné. Spěšný vlak má místo pro 232 cestujících,
kteří si s sebou mohou vzít do speciálního vozu 41 jízdních kol.
Po půl deváté odjíždí tento vlak z pražského hlavního nádraží,
krátce po jedenácté hodině dojede do své konečné v Blatné, odkud
se vydá na zpáteční cestu v půl páté odpoledne taky, aby byl krátce
po sedmé hodině zpět na hlavním nádraží v Praze.



Technické služby města Blatné umožní odběr kompostu za těchto podmínek:
– odběr kompostu do výše limitu je umožněn pouze občanům
města Blatná a osad města (je nutné předložit občanský průkaz)
– odběr bude umožněn po předchozí domluvě: osobně v sídle
TSM Blatná, tř. T. G. Masaryka 322, nebo telefonicky
na čísle: 383 422 541
– limit je 100 litrů za kalendářní rok na číslo popisné (nebo byt
v případě více bytů na jednom č. p.). 100 litrů je cca 50 kg
kompostu, odběr je limitován z důvodu umožnění vyzkoušení
kompostu pro velký počet domácností
– nakládku kompostu do vlastních nádob či pytlů si zajišťují
občané vlastními prostředky.

Ročník 30 (40)

8.37
11.10

Praha hl. n.
Blatná

19.02
16:31
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Vlak Cyklo Brdy využívají rádi hlavně turisté, kteří vyráží
do Středních a nově i jižních Čech na víkendové výlety. Prodloužení jeho trasy až do Blatné přinese ale také velmi pohodlné přímé
spojení všem místním obyvatelům do hlavního města.
Vlak Cyklo Brdy patří mezi výjimečné spoje, které táhne historická lokomotiva zvaná Zamračená nebo Bardotka. Zážitkem
tak bude už samotná jízda vlakem, a to nejenom pro železniční
fandy. V běžném provozu se tyto unikátní lokomotivy, které vyráběla pražská ČKD před 50 lety, objevují už jen velmi zřídka. Patří
mezi technické unikáty a jezdí se na ně dívat do Česka železniční
nadšenci z celého světa.
Z Prahy do stanice Březnice platí jízdenka Českých drah i Pražské integrované dopravy (koupíte u pokladen ČD nebo v aplikaci
PID Lítačka). Dále do jihočeské Blatné platí ve vlaku už pouze
jízdenky Českých drah.
Věřím, že zavedení tohoto spoje přispěje ke zlepšení rekreační dopravní obsluhy blatenského regionu, což přispěje k rozvoji
vztahů mezi Středočeským krajem, Jihočeským krajem a hlavním
městem Prahou.
S přátelským pozdravem

Adam Scheinherr
Podepsáno elektronicky

Lokomotiva Bardotka
Zdroj: České dráhy
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BLATNÁ – BŘEZNICE/STRAKONICE/
NEPOMUK A ZPĚT

Jihočeské párobraní

15. a 16. 6. 2019
JÍZDNÍ ŘÁD
8:40
8:47
8:54
8:55
8:58
9:06
9:11
9:15
9:16
9:19
9:23
9:28
9:33
TAM

Parní lokomotiva „Všudybylka“

Oslavte s námi 120. výročí
blatenských tratí a svezte
se parním vlakem s lokomotivou
„Všudybylka“. V soupravě bude
zařazen i otevřený vyhlídkový vůz.
V Blatné můžete navštívit
• výstavu „Tajemnou krajinou Blatenska“
v Městském muzeu Blatná (15. a 16. 6.)
• výstavu „Jan Böhm, král růží“, v ulici
Na Příkopech (15. a 16. 6.)
• výstavu fotografií „Blatenská růže“,
špejchar u rybníka Přední Topič (15. a 16. 6.)
• rybářské slavnosti v areálu sádek firmy
Blatenská ryba a zámek Blatná (15. 6.)
• ukázky historického šermu skupiny
Bakaláři, ul. Na Příkopech (15. 6. dopol.)
PARTNEŘI
ŘI AKCE

Blatná

Bělčice

Strakonice

Lnáře

Radomyšl

Sedlice

Kasejovice

Tchořovice

TAM

14:49
14:56
15:03
15:04
15:07
15:15
15:19
15:23
15:26
15:29
15:34
15:39
15:45

11:16
11:21
11:27
11:33
11:39
11:46
11:52
12:00

TAM

þþčþĄĲĲĲ
þþčĀýĲĲĲ
þþčĀąĲĲĲ
þþčāăĲĲĲ
þÿčýăĲĲĲ
þÿčÿýĲĲĲ
þÿčÿăĲĲĲ
þÿčĀþĲ
12:35

15. A 16. 6. 2019

Blatná
Mačkov
Sedlice
Sedlice
U¯£µÎÕ»
Q»¬£
Velká Turná
Q{»µéÐ¯
Q{»µéÐ¯
Q{»µéÐ¯îē
»µ{¶£
SÇ£
Strakonice

11:02
10:57
10:50
10:49
10:46
10:39
10:35
10:30
10:10
10:08
10:03
9:57
9:50

15. 6. 2019

Blatná
Bezdědovice
s|â£Ð¥¶
¯£
¯£
U¯{âÕ¥¶Øē
(Ø£
Březnice
16. 6. 2019

Blatná
Tchořovice
6¶|Ì
4{Î¬»â£
4{Î¬»â£
4»Õ»Ø¸
u¯â£
ZÌ£
Nepomuk

ZPĚT

17:25
17:19
17:11
16:51
16:49
16:42
16:38
16:33
16:28
16:25
16:20
16:13
16:05

ZPĚT

13:35
13:30
13:23
13:15
12:54
12:48
12:42
12:32

ZPĚT

14:09
14:01
13:58
13:50
13:35
13:19
13:11
13:05
13:00

JÍZDNÉ
• jednosměrné 100 Kč/děti 6–15 let 50 Kč
• zpáteční 160 Kč/děti 6–15 let 80 Kč
• rodinné jednosměrné 250 Kč/rodinné zpáteční 400 Kč
• děti do 6 let, kočárek zdarma/kolo 30 Kč
Za jízdné v jednom směru se považuje jízda po úseku Blatná – Strakonice či zpět, Blatná – Březnice
či zpět, nebo Blatná – Nepomuk či zpět.
Rodinné jízdné: 2 dospělí a 3 děti do 15 let nebo 2 děti do 18 let. Jízdenky jsou v prodeji
pouze ve vlaku.

DALŠÍ INFORMACE

www.cd.cz/jiznicechy
www.ckvb.cz
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Dobrovolným hasičům ze
Skaličan uplynulo sto dvacet
let jako voda
Bouřlivé oslavy na sebe nenechaly čekat.
Skaličany - Bylo s tím mnoho práce a starostí. Víc, než s jakoukoliv jinou společenskou akcí. Ale na straně druhé to byla přitažlivá
práce a krásné starosti. A když se do díla pustí sehraná parta dobrých
kamarádů, co vždycky táhnou za jeden provaz, musí všechno dobře
dopadnout. A tak se perfektně vydařily i oslavy 120. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů ve Skaličanech na začátku léta. Více než
přívětivou tvář ukázalo i počasí, což ve zdejších končinách nebývá
pravidlem.
Utváření zdravého jádra skaličanského hasičstva
Základním pilířem rozvoje a zhmotňování hasičských ideálů
ve Skaličanech se stalo datum 19. února 1899. Tehdy se uskutečnila
první valná hromada, kdy byl ustanoven hasičský spolek. Jeho první
základnu tvořilo 21 činných a 27 přispívajících členů. Ihned po založení
sboru se podařilo od ﬁrmy R. A. Smekal zakoupit tzv. „ koňku“- ruční
čtyřmužnou stříkačku, kterou „ chráněnci svatého Floriána“ ze Skaličan
vlastní doposud. Tento exponát se velmi osvědčil při likvidaci dvou
domácích požárů v červnu
téhož roku. Tehdy červený
kohout zachvátil čp. 2
a čp. 35. 5. července 1900
došlo k premiérovému zásahu skaličanských hasičů
při požáru v jiné lokalitě,
a sice v obci Černívsko.
Že je oheň dobrý sluha, ale
zlý pán poznali obyvatelé
Skaličan ve velké míře
roku 1911, kdy mateřskou
obec postihly zlé požáry.
Činnost hasičského
sboru ve Skaličanech ochromila zásadně 1. světová
válka, kdy muselo narukovat 24 občanů- povětšinou
Ocenění zaslouženě přebral hlavní pořadatel právě hasičů. Šest z nich se
slavnosti
domů už nikdy nevrátilo.
V. Cheníček ml.
Pro modernizaci
a zkvalitnění výstroje hasičského spolku ve Skaličanech byly zásadní
roky 1936 / zakoupení první motorové stříkačky od ﬁrmy Bohumil
Mára z Tábora / a 1970 / pořízení nové motorové stříkačky PS12 /.
Rok 1970 znamenal v tomto ohledu však také těžkou ztrátu, protože
sbor musel odevzdat „ Márku“ z roku 1936 a nikdy se mu už nevrátila.
Za normalizace kvetla brigádnická činnost sboru, ozdobená hasičskými cvičeními a pravidelnými tanečními zábavami. Roku 1974
zaniká MNV Skaličany a spojení s městem Blatná trvá doposud. V 90.
letech získal sbor v restituci zpátky objekt, který užíval v minulosti
a svépomocí ho místní předělali na úřadovnu.
Nastal však také útlum činnosti hasičského spolku, naštěstí jen
dočasně. Naopak nové tváře se staly hnacím motorem klubka svatého Floriána počínaje rokem 2011, kdy si skaličanští připomínali
600 let od první písemné zmínky o obci. Tohle období lze považovat
za startovní čáru nové generace hasičských činovníků a vrchol obrody
organizace, která je a musí být nesmrtelná!
Sourodý tým mladých i dříve narozených hasičů se pustil se zápalem před dvěma lety do generální rekonstrukce stavení čp. 20 na návsi
Skaličan, kde už viditelně spatřuje světlo světa zázemí pro spolkovou
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i obecní činnost. Zásluhou města Blatné a SDH Blatná skaličanští
nadšenci přijali do svého vlastnictví zásahové vozidlo, které je pro ně
hotovým pokladem a na které mohou být právem hrdí!
(Bez jazykové úpravy).
Dokončení v příštím čísle.
Vladimír Šavrda

Blatenským mužům to ve Skaličanech svědčilo. Přivezli domů bronz.
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Letecký snímek valu u Bělčic (Michálek 1999)

který odkryl hrotitý příkop a artefakty datované
do doby laténské
(Keltové), přesněji do 3. - 1. stol.
přnl. Celé opev- Ležák nalezený v roce 1986
nění bylo tedy
v příkopu valu u Bělčic
o 2000 let starší,
než se předpokládalo.
Následně v letech 2013 až 2014 provedla
Katarína Javorčíková, studentka Západočeské
univerzity v Plzni, výzkum valu, kdy pomocí
nedestruktivních metod prozkoumala a zmapovala stav daného naleziště v Bělčicích.
Oproti dosavadním závěrům, kdy jsme tento
opevněný areál považovali za čistě sakrální
objekt bez vnitřní zástavby, jak naznačujeme
i ve stálé expozici Městského muzea Blatná,
poukázala autorka na diametrálně odlišný pohled, který připouští kombinovanou variantu
sakrálního a profánního areálu. Na podkladě
analogických situací z Německa, kde se tyto
objekty označují souhrnně viereckschanze
(čtyřúhelníková ohrazení), představila typizu-

Právě zde se nachází obdélníkový až
trapézový objekt o celkovém rozměru
101x107 m, tedy 10 800 m2 pod vrcholem
Budín. Podle dřívějších představ měl být
postaven v období třicetileté války. Jan Pavel
Hille zaznamenal v knize Paměti města Blatné
nepravděpodobnou legendu, že právě sem zavítal zimní král Fridrich Falcký, aby podpořil
svou přítomností Mansfeldovo vojsko. První
pochybnosti o jeho dataci se objevily roku
1986, kdy byl v příkopu nalezen v druhotné
pozici dolní kámen žernovu, ležák z doby
laténské, avšak to stále nebylo nic průkazného
o dataci celého valu. Teprve v roce 1988 byl
na lokalitě proveden zjišťovací průzkum valu,

Magnetometrické měření zaniklého východního
valu (Javorčíková 2014)

Tajemství Bělčického
valu
Často jsem přemýšlel nad tím, co po nás
zůstane. Kdyby najednou celá civilizace
zmizela, co by po nás přetrvalo jako archeologický pramen? Jak by byly tyto prameny interpretovány? Zajisté by to byly velké stavby.
Jak by tyto monumenty naší doby vypadaly
za 2000 let? A právě tato úvaha nás dovedla
k dnešnímu příspěvku o valu uprostřed polí
u vesnice Záhrobí v katastru města Bělčice.
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jící obecné znaky čtyřúhelných opevněných
areálů, které nebyly ve strategicky příhodné
lokalitě jako právě na vrchu Budína u Bělčic. Pomocí leteckého laserového skenování
a magnetometrického průzkumu se jí podařilo
prokázat náznak obytných objektů u západního valu a možnou existenci brány u zaniklého
východního valu. Tím se jí podařilo potvrdit
zařazení opevněného areálu do skupiny
viereckschanze. Bohužel intenzivní zemědělství a neznalost prehistorie lokality vedly
k destrukci objektu do té míry, že ani plošný
povrchový průzkum není schopen prokázat
dané sídelní struktury uvnitř areálu.
Pokud se autorka nemýlí a je možné
zasadit dané opevnění do řady analogických
archeologických situací z Německa, jednalo
by se o mocenské centrum. Nebylo by to oppidum, jak je známe z jiných lokalit v Česku,
ale o menší vesnické opevněné sídlo, které
mělo správní, ale i symbolický význam. Val,
který byl jen nasypán z okolní hlíny, odděloval velmože či správce od vesničanů, kteří
sem přiváželi zásoby, daně a produkty své
práce. Keltové tu mohli oslavovat svá vítězství ve válkách a významné svátky. Možná
za 2000 let zbydou po kamenných kostelech
a betonových domech jen pahorky a budoucí
generace se budou stejně jako my dohadovat,
jaký měly tyto stavby význam. Vyvstává
otázka pro nás: „Jak se dnes zachováme k dědictví minulosti? Necháme jej dále devastovat
zemědělstvím a nevědomostí nebo na něj
upozorníme?“ Nejen o Bělčickém valu, ale
i o dalších památkách v blatenské krajině se
dozvíte v expozici městského muzea Blatná.
Tak přijďte, než zmizí.
Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná

Lukáš Ludvík z Pacelic zachránil lidský život a byl oceněn
prezidentem republiky
Šestnáctiletý Lukáš Ludvík z Pacelic
před rokem prokázal v kritické situaci obdivuhodnou rozvahu a chladnokrevnost, což
vedlo k záchraně lidského života. K události
došlo v obci Strážovice na Miroticku při fotbalovém utkání. Místní čtrnáctiletá dívka se
ocitla v bezprostředním ohrožení, když zkolabovala po nadměrné konzumaci alkoholických nápojů. Zatímco její vrstevníci utekli
a dospělí nebyli schopni jakkoliv reagovat,
Lukáš Ludvík s pohotovostí sobě vlastní
přispěchal neznámému děvčeti na pomoc.
Poskytl ji ukázkovou první pomoc, včetně
trojnásobné masáže srdce a tím zabránil nejhoršímu. Jeho sestřenice mezitím mobilním
telefonem přivolala sanitku. Teprve po chví-

li Lukáše
v oživování
vystřídal
jeden z přítomných
mužů.
Za svůj
hrdinský čin
byl nejprve
Lukáš Ludvík z Pacelic oceněn
na OO Policie ČR
v Čimelicích. Letos

na jaře spolu s dalšími sedmi hrdiny prošel
prostorami pražského hradu, aby přijal čestné vyznamenání přímo z rukou prezidenta
ČR Miloše Zemana. Jednalo se o zlatý záchranářský kříž a písemné ocenění mladého
záchranáře.
Jeho okolí mu bezprostředně po velkém
činu vyjádřilo sympatie a respekt. Obec
Škvořetice je pochopitelně hrdá na to, že
má ve svém středu člověka, který dokázal
zabránit zbytečnému zmaru toho nejcennějšího- mladého života.
„A ten, kdo zachránil jeden lidský život,
jakoby jich tisíc zachránil“.
(Bez jazykové úptavy).
Vladimír Šavrda
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Mateřská škola Blatná, Vrchlického

Naše školka, to je školka, rádi do ní chodíme, tančíme
a malujeme, novému se učíme ...
V naší školce je tolik zábavy, že čas letí tak rychle a už tady máme
měsíc červen. Nedivte se, je to tak, už zas kvete vlčí mák. Ale ne jen mák.
Na naší zahradě v dubnu krásně vykvetly tulipánky, které vloni dětičky
společně s paní učitelkami zasázely a letos jsme se mohli kochat jejich
krásou.
Než nám začnou letní prázdniny, na které se děti už moc těší,
tak se ještě na chvíli vrátíme
k tomu, co krásného jsme v naší
MŠ i mimo ni zažili.
Měsíc březen byl pro dětičky
zajímavý tím, že nás navštívilo
pár zvířátek, spolu se svou paní
ošetřovatelkou ze ZOO Ohrada.
Jako první se nám představil
králík divoký – Otík a povídali
jsme si o jeho způsobu života.
Druhým zvířátkem, které se nám představilo, byla pakobylka indická,
kdy děti naprosto přesně věděly její název, poněvadž tento druh zvířátka si
chováme v naší MŠ, stejně tak jako šneka afrického. Posledním zvířátkem
byl hroznýš královský, kterého si děti i pohladily. Po návštěvě zvířátek
jsme byli všichni nadšeni a jelikož se nám podařilo vybrat hezkou částku,
tak nám do MŠ přišlo poděkování za ﬁnanční příspěvek na provoz ZOO.
V březnu jsme si zasoutěžili
ve výtvarné soutěži s názvem
,,Požární ochrana očima dětí“.
V dubnu jsme s dětmi ze tříd
Motýlků a Berušek navštívili
městskou knihovnu, kterou jsme
si prohlédli. Pro děti byl připraven velikonoční program, kdy
paní knihovnice měla připravené
povídání o křesťanských svátcích
a také měla připravenou soutěž
s velikonočními vajíčky. Duben
byl plný překvapení i v podobě návštěvy státní policie, která měla bohatý
program pro děti o bezpečnosti. Navštívil nás v mateřské škole pan mysliveček se svými loveckými psy Roníkem a Bradem, ukázal nám část
loveckého výcviku se svými psími parťáky. Dětem se ukázka moc líbila
a pejsky odměnily psí dobrůtkou.
Třída Motýlků se také v dubnu vydala na výlet do Českých Budějovic
do Planetária, kde je čekala ukázka různých souhvězdí a planet. Pro předškoláky byl připraven i výukový program s názvem ,,Tajemství vody“.
Na konci dubna nás navštívila Čarodějnice Elvína spolu se svým divadelním představením, které nás krásně naladilo na nastávající ,,ČARODĚJNICKÝ REJ“ v naší MŠ. Paní učitelky měly pro děti připravené různé hry,
úkoly a v neposlední řadě si s dětmi umíchaly čarovné lektvary z žabích
očíček, netopýří krve, myších ocásků, snů čarovných nocí a čarodějnických ,,Bomb“ a dalších kouzel. Den jsme si společně všichni krásně užili.
V květnu naší MŠ navštívila milá babička paní Žižková z Domova
pro seniory, která dětičkám četla pohádky na dobré spinkání. Děti byly
moc překvapené milou návštěvou a bylo to pro ně krásné
a nevšední zpestření. Touto
cestou bychom rádi poděkovali
za celý kolektiv Domovu pro
seniory a těšíme se na další
spolupráci. Dětičky z naší MŠ
navštěvují Domov pro seniory
celoročně, program se nazývá
,,HRAJEME SI SPOLEČNĚ
TVÁŘÍ TVÁŘ“, kdy skupinka
dětí – předškoláčků pravidelně

navštěvují babičky a dědečky. Rádi společně zpívají, hrají si, vyrábějí
z papíru, ale třeba i tvoří v keramické dílně.

Také nás přijeli navštívit dravci z Hluboké nad Vltavou s Bohouškem
(orel skalní), s Kubíkem (výr velký), s Ferdou (krkavec) a dalšími…
Dětičky si poprvé mohly vyzkoušet, jaké to je, nechat si přistát krkavce
na ruku. Myslíme, že to byl pro děti veliký zážitek. Ve dnech 15.5. a 16.5.
se v MŠ konaly besídky ke Dni maminek. Dětičky měly připravené básničky, písničky, pohádky a různé scénky pro maminky. Věříme, že děti svým
vystoupením udělaly maminkám radost a že je to potěšilo.
Naše školka se zúčastnila Májového běhu, na kterém si naši předškoláci vybojovali 3., 2. a 1. místo. Berušky a Motýlci se vydali na výlet
do Zoologické zahrady Plzeň, který si dětičky moc a moc užily… doteď
si zpívají píseň od Míši Růžičkové ZOO.
Na výlet se také moc těšily dětičky ze třídy Koťátek,
které navštívily Pohádkovou
kovárnu Selibov a z výletu
byly také nadšené. Tento den
navštívily Berušky a Motýlci
výstavu trofejní zvěře z oboru
myslivosti u chovatelů. Byli
jsme i v sokolovně, kde jsme
shlédli ,,Pohádky z lesa“.
31.5. proběhl Den dětí
v naší MŠ. Na tento den se dětičky z naší školky těšily snad
ze všeho nejvíce, poněvadž
na ně čekal ukrytý poklad.
Na tomto dni se podíleli žáci
ze ZŠ TGM a touto cestou
bychom jim rádi za celý kolektiv MŠ poděkovali a také se těšíme na další spolupráci. Žáci si pro
děti připravili Šipkovanou. V zájmu šipkované děti plnily různé úkoly,
např. zdolání mostu, výlezu na žebřiny, skládání velikých puzzlí, zpěv
písní, skákání panáka apod… Za úkoly děti dostaly razítka a za splněný
počet razítek pak mohla pokračovat honba za slíbeným pokladem. A věřte,
děti byly tak šikovné, že poklad našly. Čekala na ně truhla plná zlaťáků
a opravdických diamantů. A jako sladká tečka na konec byl nanuk. Děti
si den dětí v MŠ moc užily a ještě dnes na něj vzpomínají.
A jaké akce nás ještě v následujících dnech čekají? Navštívíme výstavu
chovatelů, čeká nás projektový den, navštíví nás lovečtí psi a budou dětem
ukázány další trofeje z oboru myslivosti a ještě chceme navštívit Zámek
Blatná a slavnostně se rozloučit s našimi předškoláčky. Děti dostanou
šerpy s nápisem „Školáček“ a pak už se budou těšit do školních lavic…
Všem přejeme krásné prázdniny plné sluníčka, smíchu a radosti. Předškoláčkům přejeme úspěšný vstup do základní školy a na Vás ostatní se
budeme v září těšit v naší školce MŠ Blatná, Vrchlického.

Vaše Mateřská škola Blatná,
Vrchlického se všemi zaměstnanci
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Školní rok 2018-2019 v budově Husovy sady
Děti z naší mateřské školy přišly v září
do nových prostor, které vznikly v 1. patře.
Třídy byly rozšířeny o plochy bývalých teras.
Kapacita školky se zvýšila na 92 dětí. Třídy
byly dovybaveny novým nábytkem, lehátky,
koberci a sedacími vaky k relaxaci dětí,
provázkovými nástěnkami, manipulačními

labyrinty k procvičování motoriky a magnetickými tabulemi. Vznikly zde také krásné
koupelny s toaletami, doplněné praktickými
poličkami a zrcadly. Je tu i jedna nová šatna.
Došlo také k rekonstrukci výtahu, který
vozí obědy a svačiny z kuchyně v suterénu
až do horních tříd. Celá budova má nové
zateplení a fasádu. Celkový pěkný dojem
z celé školky umocňuje předzahrádka, kde
byly vysázeny keříky.
A co jsme celý rok v naší školce dělali?

Připravili jsme pro děti divadelní představení, návštěvu muzea, fotografování, návštěvy základních škol, vyšetření zraku dětí,
maškarní bál, návštěvu planetária, besedu
s policií, a dalších, popsaných výše.
Z našich akcí to byla v říjnu návštěva
záchranné stanice Makov, kde jsme si kromě
prohlížení zvířátek také na dálku
adoptovali veverku. Vydařilo se
nám i vánoční zpívání na schodech. Zúčastnili jsme se výtvarné soutěže Tajemnou krajinou
Blatenska, ve které jsme obsadili
v kategorii kolektivy jedno druhé
místo a jedno čestné uznání. Vyráběli jsme také dárečky k zápisu
pro naše nové budoucí kamarády.
S velkým zájmem se setkaly návštěvy babiček z domova pro seniory,
které přišly dětem přečíst pohádku před
spaním.
Z nedávných akcí se vydařil Den dětí,
který nám pomohli zajistit velcí kamarádi
ze ZŠ T. G. Masaryka pro nejmenší děti.
Kromě zábavných soutěží bylo připraveno i malování na obličej. Pro ty starší
připravily cestu po šipkách paní učitelky.
Odměnou byl dětem nález pokladu, který

obsahoval hokejky, pálky, míče a další hry
na zahradu. Všichni také vyrazili na školní výlety: do Pohádkové kovárny v Selibově nebo
do Zoologické zahrady Ohrada v Hluboké nad
Vltavou, kde ještě shlédli pohádku O svišťovi
Pišťovi. Pěkná byla i výstava blatenských
chovatelů a návštěva vlakového nádraží.
Velkou akcí bude Rozloučení s předškoláky, na které si děti ze třídy Medvídků
chystají vystoupení pro rodiče, prarodiče
a sourozence. Dostanou pamětní listy, knihy
a šerpy. Z pobytu v mateřské škole jim snad
zůstanou pěkné a veselé vzpomínky.
Reprízu tohoto představení bychom rádi
na konci června předvedli v domově pro
seniory.
Proběhne ještě schůzka s rodiči nově
přijatých dětí, které po prázdninách přivítáme
v naší školce a na které už se moc těšíme.
Učitelky z MŠ Vrchlického, budova Husovy sady
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Vám touto cestou nabízí zajištČní
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vozidel, vþetnČ možnosti montáže elektronického
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u l t u r n í k a l e n d á ř
Akce
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 naleznete na www.ckvb.cz a
www.cd.cz/jiznicechy.

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.

18. 6. ÚTERÝ | 19:00 |
KAVÁRENSKÝ KVÍZ PETRA A RŮŽENKY
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

21. 6. PÁTEK | 17:00 – 18:30 |
HLEDÁNÍ ZEMĚ – NEZEMĚ
Sokolovna Blatná, divadelní sál
Závěrečné představení žáků tanečního
oboru ZUŠ Blatná.

22. – 23. 6.

23. 6. NEDĚLE | 19:00 |

Ročník 30 (40)

28. 6. PÁTEK | 20:00 |
FREE SOLO
Dokumentární | USA 2018 | 100 min. | v
původním znění s titulky

KONCERT HARFISTKY ZBYŇKY
ŠOLCOVÉ

Knihovna

Kulturní kavárna Železářství U Šulců

24. 6. – 9. 8.

29. 6. – 12. 7. 2019
33. JIHOČESKÉ KLAVÍRNÍ KURZY

29. 6. SOBOTA | 14:00 |
ZAHAJOVACÍ KONCERT 33. ROČNÍKU JIHOČESKÝCH KLAVÍRNÍCH
KURZŮ
Koncertní sál ZUŠ Blatná
Koncert je určen pro účinkování všech frekventantů kurzu.
Vstupné dobrovolné

30. 6. NEDĚLE | 14:00 |
PROČ MLUVIT O ŠTĚSTÍ
Zámek Blatná, Starý palác
Přednáška Prof. MUDr. Pavla Pafka, DrSc.

30. 6. NEDĚLE | 19:00 |
BENEFIČNÍ KONCERT PRO NADAČNÍ
FOND PROFESORA PAVLA PAFKA
Nádvoří zámku Blatná
Dagmar Pecková – mezzosoprán, Miroslav Sekera – klavír, Roman Patočka –
housle
Hosté večera: Iva Janžurová, Prof. MUDr.
Pavel Pafko, DrSc.
Program: J. Brahms, A. Dvořák, K. Bendl,
C. Czerny, P. De Sarasate
Dámy a pánové,
chtěli bychom vás touto cestou upozornit,
že v současnosti se již blížíme vyprodání
vstupenek, uvolněných do předprodeje.
Zakoupením této předprodejní vstupenky
máte jistotu, že o koncert nepřijdete ani z
důvodu nepříznivého počasí. Pokud by se
totiž předpověď jevila k pořádání koncertu
pod širým nebem nepříznivě, jsme připraveni jej přesunout do kinosálu sokolovny.
Avšak v případě, že budou panovat příhodné povětrnostní podmínky, jsme připraveni
rozšířit kapacitu hlediště na nádvoří zámku Blatná až na dvojnásobek. Hudební
událost letošní sezóny je už za rohem!

Kino
14. 6. PÁTEK | 20:00 |
RODIČE NA TAHU
Komedie | USA 2018 | 97 min.

19. 6. STŘEDA | 19:00 |

26. BLATENSKÝ FEST

MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA

22. 6. | Zimní stadion
Vystoupí Funkce šroubu, Anča Band, Libido Challenge, Zákaz uvolnění, Křečový žíly,
Merlin, Problems, Štěpán Říha aspol., Kalivo, Labello, Ucho, atd
Vstupné dobrovolné
23. 6. | Hospoda U Datla
Krize středního věku, Dechdehtu, atd...

Komedie/sci-ﬁ/akční | USA 2019

21. 6. PÁTEK | 20:00 |
PODFUKÁŘKY
Komedie | USA 2019 | 94. min

26. 6. STŘEDA | 19:00 |
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
Animovaný/komedie/rodinný | USA 2019
| 86. min

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.

PRO DĚTI
Děti si mohou přijít vyluštit křížovku

PRO DOSPĚLÉ
ČTEME, PLETEME A ....
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.

12. – 16. 8. | 9:00 – 17:00 |
VÝPRODEJ STARÝCH VYŘAZENÝCH
A DAROVANÝCH KNIH
Tradiční výprodej knih v Městské knihovně
Blatná. Ceny knih 10 a 5 Kč.

UZAVŘENÍ KNIHOVNY Z DŮVODU
REVIZE KNIHOVNÍHO FONDU
Městská knihovna Blatná bude ve dnech
24. června až 9. srpna uzavřena. Důvodem
je povinná revize, tzv. inventura knih. Podle
knihovního zákona musí vést knihovna evidenci všech dokumentů, která umožňuje
kontrolu jednotlivých záznamů, a tím tak
zabezpečit jejich nezaměnitelnost. K ověření evidenčních záznamů o jednotlivých
titulech se skutečným stavem je provozovatel knihovny povinen provádět revize,
a to jednou za 5 let, pokud knihovní fond
nepřesahuje sto tisíc knihovních jednotek.
Blatenská knihovna čítá více jak 40 tisíc
knih. Při revizi je potřeba každou knihu vzít
z regálu a pomocí ručního skeneru potvrdit
její identiﬁkační kód. Tím se prověří skutečný i obsahový stav knihovního fondu. Již
ze své zkušenosti vím, že se tak najdou i
„poklady“, které jsou v množství nečtených
knih skryty anebo omylem umístěny na
místo, kam nepatří. V době uzavření nebudou čtenářům chodit upozornění ani upomínky, všechny výpůjčky se automaticky
prodlouží do konce srpna. Nezapomeňte
si tedy knihy na prázdniny a dovolené
vypůjčit nejpozději do 21. června. Děkujeme za pochopení a těšíme se s vámi na
viděnou 12. srpna, odkdy zahájíme opět
normální provozní dobu knihovny. A v týdnu od 12. 8. nezapomeňte na prodej knih!
Za Městskou knihovnu
Formánková Jindřiška
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Komunitní centrum
15. 6. SOBOTA | 9:00 – 14:00 | MRAČOV
MALOVÁNÍ V PLENÉRU s Lenkou
Pálkovou
Cena kurzu 200 Kč

18. 6. ÚTERÝ | 17:00 |
SKUTEČNÉ PŘÍČINY NEMOCÍ
Kavárna
Beseda pro všechny, kteří se chtějí dozvědět, jak předcházet nebo se zbavit zdravotních disharmonií u dětí nebo dospělých.
Proč nemoci přichází, určení příčin pomocí
irisdiagnostiky (diagnostika oční duhovky),
vliv stravy na lidský organismus, vliv psychiky na lidský organismus, práce s podvědomím.
Vstupné dobrovolné

20. 6. ČTVRTEK | 18:00 |
HOST BLATENSKÝ LISTŮ:
JIŘÍ PADEVĚT
Velký sál
Téma: Jaro a léto roku 1945 aneb „Co dokáží lidé“

24. 6. PONDĚLÍ | 16:00 – 19:00 |
JAK ROZVÍJET EMOČNÍ INTELIGENCI
U SEBE I U DĚTÍ
KCAŽ, kavárna
Co se s námi děje, když nás ovládnou emoce? V tomto semináři se zastavíme sami
u sebe, abychom zjistili, jakou roli hrají potřeby a pocity v našem životě a mohli hledat možnosti změny vlastní komunikace.
Na přednášku bude 2. 11. navazovat
workshop. V případě, že se budete chtít i
tohoto workshopu zúčastnit, je nutné být
přítomný/á i na červnové či již proběhlé
květnové přenášce.
Náplní navazujícího workshopu bude zejména praktické trénování postupů nenásilné komunikace, které umožňují zlepšení
kontaktu se sebou i s druhými. Podíváme
se na důvody konﬂiktů mezi lidmi a prozkoumáme možnosti, jak si lépe porozumět.
Lektorka – Eva Mikešová, Cena 200 Kč, kapacita omezena, přihlášky na kalousova@
ckvb.cz
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 |

Blatná 14. června 2019
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
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
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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.

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.
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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

Ročník 30 (40)

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.
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port
Fotbalový guru
David Lafata kraloval
sedlickému trávníku
Velel „potěru“ z Dubného a zahrál si
na straně rodičů proti jejich ratolestem
Sedlice - Byly to chvíle, na které se
nezapomíná. Nehrající i fotbalově aktivní
veřejnost měla počátkem léta tu čest strávit
celé jedno nedělní dopoledne v Sedlici s živou
fotbalovou legendou Davidem Lafatou / 37
let /. Po návštěvě „zlatých hochů“ z Nagana
Martina Ručinského a Jirky Šlégra roku 1998
a přítomnosti slavného „Dominátora“ alias
Dominika Haška při zdejších střeleckých
přeborech se jednalo bezesporu o třetí nejvýznamnější pobyt sportovní hvězdy na sedlické
půdě v novodobé historii. Zdá se, že ovzduší
tohoto malebného jihočeského městečka velikánům v národních dresech náramně svědčí.

David Lafata zdobil autogramem vše, co mu
přistálo pod rukama

Prvotřídní exreprezentační střelec David
Lafata si prosluněného závěru týdne na sedlickém trávníku vyloženě užíval. V kotli
uprostřed více než stohlavé fanouškovské
komunity se cítil jako pstruh v horské říčce.
Přitom se ale dokázal i posledním nervem
v těle soustředit, když do bojové zóny nastupovali jeho svěřenci z Dubného u Českých
Budějovic proti sedlické mladší přípravce.
V nastálém utkání pro něho neexistovalo nic
než černobílé klubko fotbalových nadějí, které
i díky jeho povzbuzování a dobře situovaným
povelům domácí přípravce zle zatápělo. Tak
zle, že nakonec během zahajovacího zápasu
„Lafatovské show“ dokázali sedličtí kluci
proměnit s vypětím všech sil pouze dva míče
a sami inkasovali téměř sedmkrát tolik gólů.
Nicméně domácí lvíčci v kopačkách si už
za projevenou houževnatost, statečnost a odhodlání zasloužili uznání sedlických diváků,
kterého se jim ve formě bouřlivého potlesku
a výkřiků: „Umí!“ také dostalo.
(pokrač. na str. 14)

Fotbalové výsledky
Sobota 15/6 2019 Malše Roudné - TJ Blatná ,,A“
Neděle 16/6 2019 TJ Blatná ,,B“ - Číčenice začátek v 17 hodin
Poslední výsledky:
Muži „A“

Blatná-Olešník

0:4 (0:2)

Muži „B“

Drahonice-Blatná

3:2 (1:2)

Stulík, Říha Jiří

Ženy

ukončení sezóny

divize žen

konečné 8.místo

Dorost st.

Prachatice-Blatná/Bělčice

5:3 (0:2)

Král, Fořt Lukáš, Jelínek

Dorost ml

Prachatice-Blatná/Bělčice

16:2 (7:1)

Říha Vítek, Fořt Tomáš

Minulé kolo:
Muži „A“

Jankov-Blatná

4:1 (1:0)

Čadek Filip

Muži „B“

Blatná-Junior B

6:4 (1:2)

Hrádek Filip 2x, Stulík,
Merašický, Hrádek Adam
(p), vlastní

Ženy

Borovany-Blatná

5:1 (3:1)

Chárová Nikola

Dorost st.

Blatná/Bělčice-Meteor Tábor

3:1 (1:0)

Fořt Lukáš, Říha Jiří, Levý

Dorost ml

Blatná/Bělčice-Meteor Tábor

0:8 (0:8)

Nedohráno

1.

Olešník

29

25

1

3

93:17

76

2.

Katovice

29

19

3

7

70:31

60

3.

Lom u Tá.

29

16

7

6

64:40

55

4.

Třeboň

29

14

3

12

55:39

45

5.

Krumlov

29

10

10

9

52:44

40

6.

Osek

29

11

7

11

47:59

40

7.

Protivín

29

11

6

12

42:40

39

8.

Jankov

29

10

8

11

41:42

38

9.

Milevsko

29

9

10

10

40:50

37

10.

Čimelice

29

9

8

12

46:60

35

11.

Blatná

29

8

8

13

45:69

32

12.

Želeč

29

8

7

14

43:57

31

13.

Rudolfov

29

7

10

12

36:54

31

14.

Dražice

29

8

6

15

44:67

30

15.

Hluboká /

29

9

3

17

33:64

30

16.

Roudné

29

8

3

18

48:66

27
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Fotbalový guru David
Lafata (pokr. ze str. 13)
Následovala autogramiáda Davida Lafaty
u modrého stánku. Co k tomu podotknout? No,
ani socialistické fronty na banány a mandarinky nebyly delší než zástup sympatizantů,toužících po podpisu a selﬁe s populárním „mistrem
přesného kopu“. Navíc banány a mandarinky
se dost často na čekatele nedostaly. Tady si
každý fanoušek přišel na své. David Lafata
vedle reklamních fotografií podepisoval
naučenými tahy všechny možné suvenýry,
které mu jeho obdivovatelé přistrčili- kopačky,
dresy, kšiltovky, míče aj.
Před „zlatým hřebem“ fotbalového dopoledne- utkáním rodičů proti starším ratolestem- si ještě vyměnili do mikrofonu několik
vět čestný host a starosta Sedlice Vladimír
Klíma. „Jste třetí největší fotbalová osobnost,
co do našeho „velkého vápna“ vkročila. Blahé
paměti to byl ještě „Pepé“ Bican, co v Sedlici často pobýval a kterému naši fotbalisté
na kabinách odhalili pamětní desku. Pak jde
o támhle stojícího Zdeňka Mikeše,“ namířil
Vladimír Klíma prst do řad sedlických věrných, „No a teď vy!“ Po slovním úvodníku si
oba příznivci národního sportu předali knižní
dary. Zatímco David Lafata se mohl těšit
z nově vydané knížky o sedlické oboře, Vladimír Klíma si hned začerstva nechal od něho
podepsat svého času sportovní bestseller „Kanonýr Laﬁ“. „To má váš starosta ode mě, až
bude sedět v kanceláři a nebude mít do čeho
píchnout,“ otevřel stavidla laskavého humoru
za chechtotu přítomných „král trávníků železný a ocelový“.
A pak už si to rozdaly rodiče a jejich
ratolesti. Mezi rodiči nemohl chybět ani David Lafata, který ale dobrovolně tak trošku
zapomněl na mnoho z toho, co umí a držel
sám sebe na uzdě. Ne ovšem tak, aby rodiče
dostaly nakládačku. Oba týmy se nakonec
rozešly smírně za stavu 6: 6.
Mezi fanklubem „Kanonýra Lafiho“
na tribuně sedlického hřiště projevovala
mimořádné nadšení rodina Kochtových ze
Strakonic. Na exhibici svého oblíbence přijeli rovnou v osmi- čtyři děti a čtyři dospělí.
„A mohlo nás být víc, kdyby nebyla kapacita
auta omezena,“ zdůraznil otec rodiny,který
hromadnou expedicí zaútočil na rekord ze
strany Hujerových ve veselohře „Marečku,
podejte mi pero“, co se na třídní schůzku
dostavili ve čtrnácti lidech.
Otec Kochta k fotbalu přilnul opravdu
srdečně: „Pětatřicet let jsem trénoval manšafty ve Strakonicích, Katovicích, Hošticích,
Volyni. A můj syn v sezóně 2000 hrál za dorost
Dynama právě s Davidem Lafatou,“ podotýká
sparťan tělem i duší.
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A kdo měl
hlavní zásluhu na tom, že
David Lafata
navštívil Sedlici a mohla se
zde uskutečnit
taková fantastická exhibice? „No přece
náš Ladislav
S slavným kanonýrem se nachal
Kovařík. Ten
zvečnit i první muže Sedlice

s Davidem kamarádí a v této souvislosti zařídil
i tuhle akci. Láďa je ohromný člověk- ten je
vidět všude, za každou dobrou věcí. Hlavně je
ale vynikající sportovní střelec,“ upozorňuje
starosta Sedlice na kvality a angažovanost
jednoho z nejaktivnějších obyvatel Sedlice.
V příštím čísle si můžete přečíst krátký
rozhovor s tímto ligovým kanonýrem.
(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

Tabulka soutěže Okresní přebor žen ve volejbalu 2018-2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TJ Sokol Radomyšl
Strakonice Cats
TJ Fezko „S“
TJ Šumavan Vimperk
Sokol Volyně
TJ Záboří Žížaly
TJ ČZ Strakonice „B“
TJ Sokol Blatná
SK Řepice
TJ Sokol Katovice
TJ ČZ Strakonice „A“
Borga Horažďovice

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

31
29
25
20
16
15
14
13
13
9
9
4

2
4
8
1
17
18
19
20
20
24
24
29

63
59
53
45
36
35
33
32
28
25
22
10

: 11
: 13
: 18
: 29
: 36
: 41
: 42
: 42
: 48
: 50
: 51
: 60

64
62
58
52
49
48
47
46
46
42
42
37

(10)
(13)
(11)
(-2)
(-2)
(-2)
(-4)
(-4)
(-2)
(-6)
(-5)
(-8)

Tenisová škola Blatná

Letní sportovně pohybový camp se zaměřením na tenis
Pro děti od 6 – 15 let
Kdy?

Kde?

08.07. - (pondělí) - 12.07. (pátek) 2019
05.08. - (pondělí) - 09.08. (pátek) 2019
vždy od 9.00 – 16.00 hod.
Areal TJ Blatná/ Zámecký park Lnáře

Tento camp proběhne nejen formou tenisového tréninku, ale bude využitý
k všestrannému rozvíjení koordinace pohybu zábavnou formou!
Camp proběhne pod vedením Emila Vyskočila a jeho týmu!
Cena : 2 950 Kč /os. -Tréninkový program, 2x svačina, oběd, pití!
Další info: Emil Vyskočil – Mobil : 725 808 260-emilvyskocil52@gmail.com

REALITY BLATNÁ – RNDr. PETR KERNDL,
B. Němcové 29, Blatná (u ubytovny TESLY Blatná)
28 let praxe na realitním trhu!
Tel.: 604 518 400, 383 42 35 22
Všechny nabídky na: www.realityblatna.cz.
HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, chalupy, chaty, byty, pozemky, lesy …
Blatensko i kdekoliv jinde.
Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!
Zajistíme Vám bezstarostný prodej.
Prezentace na nejvýznamnějších realitních serverech a právní servis ZDARMA!
Smlouvy o převodu nemovitostí - darovací, kupní, směnné...
Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte služeb nejdéle působící
realitní kanceláře v regionu.
Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!
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Autodíly –
železářství
MAREK CHVÁTAL

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

Po-Pá
So

7.30 - 16.30
8.00 - 11.00

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

lektromontáže
E
Blatná, spol. s r.o.

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

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

Autoservis AMK Blatná
Riegrova 773 - 388 01 Blatná
Tel: 383 422 634, 603 732 579
www.amkblatna.cz.

&
PODLAHY KRAMEŠ
MÜLLER
NABÍZÍ:

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

KRAMEŠ 777 815 005

MÜLLER 777 815 003

ß
ELEKTROMONTÁZE

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.

HUDBA
Chcete zahrát na nějaké akci či příležitosti? (sraz, narozeniny, svatba, …)
Zahraje Vám harmonika a saxofon (bicí)
– pouze ve dvou lidech.
V případě zájmu zavolejte a domluvíme
se velmi levně na produkci.
Kontakt: tel. 702 023 220

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

_______________________________
realistický 3D návrh kuchyně

&
realizace kuchyňských linek na míru

________________________________

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

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

#&81-ǵ60ȁ-#0%'.ǵɷ
<ȐLGFC5VGLUMCN2CTVPGTUUTQ


1BMBDLÏIP #MBUOÈ
JOGP!BL[[TD[ UFM 
XXX[BKFEBD[

www.kitchen-story.cz

Prodej palivového
dřeva v délkách 2 m
minimální odběr 10 m3
Dostupnost dřeva - Mačkov,
Mračov, Dobšice, Vahlovice
Cena – 575 Kč včetně DPH za 1 m3
Kontakt: 725 067 587
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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
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