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

ZAŽIJTE POVĚSTI NA VLASTNÍ KŮŽI
poklad o pověstech z jižních Čech a Šumavy.
A jestli také víte o nějaké dávno zapomenuté pověsti, neváhejte nám jí připsat do staré
mapy na konci výstavy.

ZNÁTE POVĚSTI Z BLATENSKA?
Málo z těch více než čtyřiceti pověstí vám přinášíme i na těchto stránkách. Určitě ale neváhejte přijít poznat i ty další.
Čertovy kameny
Čertův náramek, Čertův ranec, Čertův cestovní
vak, Čertovo kopyto, Čertův balvan… Znáte názvy jednotlivých kamenů a víte, kde je hledat?
Pověst k Čertově kameni v Blatné praví, že jej
kdysi shodil čert ve vzteku, protože si nemohl
odnést syna mlynáře Jeklíka do pekla. Na výstavě jsou k prostudování také další pověsti
k blatenským kamenům. Zjistíte, že v některých
nehrají čerti žádnou roli. Můžete také porovnat,
jak vypadaly Čertovy kameny na fotograﬁích z
počátku 20. století od Jana Pavla Hilleho se
současnými snímky od Jakuba Louly.
Pokračování na str 12

Vodní víly, foto Kamila Berndorﬀová a Jaroslav Kortus
Projděte se s námi Tajemnou krajinou Blatenska, novou letní výstavou v Městském
muzeu Blatná – nejenom, že potkáte nadpřirozené bytosti a dávné přízraky z lokálních
pověstí, ale objevíte zajímavé příběhy
k místům, o kterých jste neměli ani páru.
Vaše děti zase nejvíce ocení děsuplnou místnost s temným lesem, poválení se u Čertových kamenů a mlhavé zjevení vodních víl.
Výstava, určená pro celou rodinu, je otevřená až do 25. srpna, každý den kromě pondělí
od 10:00 – 17:00.
Pověsti k blatenským rybníkům, kamenům,
kapličkám, křížkům, božím mukám a samozřejmě k zámku najdete na výstavě v podobě
vytržených listů ze staré kroniky s drobnými
kresbami od ilustrátorky Kateřiny Sechovcové.
Více než čtyřiceti místních pověstí pochází především od jejich sběratelů, například od známého básníka a folkloristy Ondřeje Fibicha,
ale i z obecních kronik. Když správně vyluštíte záludné otázky v pracovním listu, můžete
soutěžit právě o Fibichovy knihy Prácheňský

Čertovy kameny, foto Kamila Berndorﬀová

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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Stejně jako v uplynulých letech jsme
připraveni na prázdninové hosty. Kromě
českého uměleckého řemesla z Blatenska,

ktuality
Potápěči v akci
Letošní potápěčská sezóna začala členům
Klubu potápěčů Blatná již v únoru, kdy se někteří znovu vydali prozkoumávat nejen podvodní
krásy Filipín. Navštívili jednu z nejhezčích potápěčských lokalit Apo reef, kde měli možnost
uskutečnit více než 10 ponorů v průběhu 4 dnů
a užít si tak rozmanitost místních korálových
reefů, ale i potopených vraků.
Zároveň většina členů v letošním roce
využila intenzivních bazénových tréninků, kde
měli možnost zdokonalit své dovednosti jak
v nádechovém, tak i přístrojovém potápění.
Součástí opět bylo i věnování se naší dětské
základně, kdy proběhl již tradiční „dětský bazén“
plný soutěží, ale i seznamování nových mladých
členů s podvodním prostorem. Zpestřením bylo
i potápění v historické „helmě“.
Všechny tyto aktivity zároveň sloužily k přípravě na 1. závod Mistrovství České republiky
v lovu ryb na nádech, který se opět konal v zatopeném lomu Trhová Kamenice a to na konci
května. I přes velmi slabou viditelnost se závod
zcela jistě vydařil, a to především díky krásnému
počasí a hojnosti ryb.
Nejlepším ze všech zúčastněných byl Karel
Říha st. z týmu Blatná I., který ulovil 11 ryb.
Hned za ním skončil Jiří Fleischmann z Hradce
Králové s 10 kapry a třetí se umístil Karel Říha
ml. taktéž z týmu Blatná I. (8 kaprů). Že se pro
blatenské jednalo o opravdu úspěšný závod,
dokazuje 8. místo Ondřeje Sedláčka (6 kaprů),
9. místo Josefa Kostky (6 kaprů) a 10. místo
Martina Dolejše (5 kaprů).
V celkovém hodnocení družstev s velkým
náskokem a počtem 25 kaprů zvítězila Blatná I.
ve složení Karel Říha st., Karel Říha ml. a Michal Stružka. Druhé místo vybojoval Hradec
Králové (20 kaprů) a třetí skončily Pardubice
s 19 kapry.
Tento závod byl zároveň první zkušeností
s lovem na nádech pro dva naše členy – Dominik
Troníček a Ruda Fiala. Cílem bylo především seznámit se s prostředím nového lomu, vyzkoušet
si „závodní tlak“ a získat zkušenosti. Vzhledem
k tomu, že se s tím oba popasovali perfektně,
věříme, že při dalších závodech budou i oni
v horních patrech výsledkové listiny.
Vzhledem k tomu, že celá potápěčská sezona je teprve před námi, přejeme všem členům
krásné a bezpečné ponory ať již jen na nádech
nebo i při potápění s přístrojem.
EK

Ročník 30 (40)

KDYŽ ZAVONÍ PRÁZDNINY...
Začátek prázdnin je vždycky ten nejkrásnější. Všechny představy, přání i touhy jsou
ukryty v nitru našich dětí. V průběhu života
jak rostou a dospívají tam ony představy
zůstávají. A tak i nám dospělým se ve vzpomínkách s přibývajícími horkými dny, kdy se
ranní i večerní vůně stávají přímo omamnými,
vrací již dávno uplynulý prázdninový čas.
Léto je prostě úžasné, bezstarostné, neopakovatelné.
AŤ LÉTO POSKYTUJE JAKÝKOLIV
DAR, V ZIMĚ BUDE UVÍTÁN
Nejen bezstarostné je každé léto, samozřejmě, již naši předkové věděli, že právě
v tento čas je nutné se dobře připravit na budoucí zimu. Ať již se to týkalo sena, obilí,
ovoce, zeleniny, hub či léčivých bylin. I když
je dnes doba již zcela jiná, něco z jejich myslí
v nás přece jenom zůstalo. Zejména v poslední
době, kdy upřednostňujeme zdravý způsob
života a dávno již víme, že průmyslově
upravované potraviny nejsou zrovna ty pravé
ořechové...

ale i z celých Čech, nabízíme i řadu upomínkových předmětů a pohledů.
V době prázdnin máme otevřeno
ve středu, čtvrtek, pátek odpoledne a sobotu celý den. Denně bude v provozu
Půjčovna loděk. Pokud nemáme otevřeno
na tř. J. P. Koubka 3, je nutné se domluvit
na tel. 736765747.

LIDOVÉ ŘEMESLO A PŮJČOVNA LODĚK - PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Všem čtenářům Blatenských listů
přejeme krásné prázdniny i dovolené, čas
příjemně strávený podle představ, kdy
načerpáte nových sil do dalších dní.

www.lidove-remeslo.cz

V LÉTĚ - DOBŘE JE NA SVĚTĚ
Eva Fučíková, lidové řemeslo

Pouze na webu http://blat.listy.ch.sweb.
cz/ si v tomto čísle můžete přečíst
článek Bohuslava Pokorného „Přímé
železniční spojení Blatné s Prahou“
a články „Jak v Blatné zakotvil pirátský předvolební koráb“ a „Pozvání
na různé akce - červenec-srpen“.

Blatenské listy svým čtenářům
i sobě přejí pěkné prázdniny
Další číslo vyjde tradičně na
Blatenskou pouť 16. srpna.
Připravujeme článek o oslavě 480.
výročí povýšení Sedlice na město.
ZM
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Z právy

z radnice

Vážení spoluobčané,
ráda bych Vás informovala o aktivitách, které v našem městě
proběhly od ledna 2019 a které nás do konce roku čekají.
Při procházce městem jste si mohli všimnout nového chodníku
na tř. T. G. Masaryka. Prostor před radnicí bude doplněn elektronickou
úřední deskou a květinovou výzdobou. Byl opraven chodník v Zahradnické ul. a v Topičské ul., most u Kaplanky, a byla dobudována
naučná stezka na Vinici. Započala revitalizace Husových sadů, která
bude dokončena k 31. 10. 2019. Na tř. J. P. Koubka byly vyměněny
lavičky a odpadkové koše. Dne 1. 6. 2019 byl otevřen sportovně-rekreační areál PumPark Blatná v lokalitě Kátlperk. Tento název je jistě
blatenským známý, pro upřesnění uvádím, že se jedná o návrší mezi
silnicemi do Buzic a do Skaličan. Areál byl navržen a postaven tak, aby
rozvíjel dovednosti jak zkušených, tak začínajících jezdců a zároveň
nabízel místo pro aktivní trávení volného času. Součástí areálu jsou
dvě tratě (dětská a pro pokročilé) a venkovní posezení.
Intenzivně pokračuje rekonstrukce Ubytovny Blatná, dříve Ubytovny Tesla, kterou město zakoupilo v roce 2016. Pokud nevzniknou
komplikace, budou úpravy dokončeny v tomto roce. Následně budou
přiděleny byty novým nájemníkům a uzavřeny nájemní smlouvy na nebytové prostory. V přízemí bude zachována služebna městské policie,
bude zde vybudována čekárna pro cestující, veřejné toalety, kancelář
správy bytů, ordinace pro lékaře. V 1. patře budou zachovány současné
pronájmy pro služby a dále lůžka na krátkodobé ubytování turistů.
V měsíci červnu 2019 začne dlouhodobě plánovaná stavba okružní
křižovatky u Myslivny. Hlavním investorem akce je Ředitelství silnic
a dálnic. Město Blatná se bude ﬁnančně podílet, a to ve výši cca 9,5 mil.
Kč. Stavbu provádí ﬁrma Strabag a.s. Ukončení stavby je plánováno
na 1/2020. Bude záležet i na klimatických podmínkách a je možné, že
část stavby v ul. Jiráskova bude realizována do 04/2020.
Samozřejmě, že nás stavební úpravy budou obtěžovat a nepříjemně
zkomplikují dopravu v našem městě, ale věřím, že chápete, že bez nich
není možné nic realizovat.
Během měsíce července dojde k výměně parkovacích automatů
na tř. J. P. Koubka a na nám. Míru. Stávající automaty jsou již zastaralé
a poruchové. Nové přístroje budou umožňovat např. platbu kartou.
Rekonstrukce se dočká komunikace Nad Lomnicí, Malý vrch,
Lipová a v osadě Milčice. Byl vybrán dodavatel nových plynových
kotlů na kotelnu v ul. Čechova a zhotovitel 4. etapy skládky tuhého komunálního odpadu v Němčicích. Započala výstavba nového sběrného
dvora Ve Škalí. V plánu je oprava chodníku v Tyršově ul. a v Topičské
ul. a výměna oken na budově Centra kultury a vzdělávání Blatná. Bude
obnovena kovová brána a obvodová zeď na starém hřbitově a budou
vybudována parkovací místa u letního stadionu.
Přeji Vám příjemné prožití léta, které snad bude dostatečně teplé
a přiměřeně deštivé.
Bc. Kateřina Malečková
starostka města Blatná

Architekt města
Od poloviny roku 2017 vykonává na základě smlouvy o poskytování služeb Ing. Arch. Šimon Vojtík, Ph.D. funkci městského
architekta. Architekt se zejména podílí na přípravě rozvojových a koncepčních dokumentů města, včetně připravovaných změn územního

Číslo 12 / strana 3

plánu, přípravě zadávacích podmínek pro zpracování územních studií.
Dále se podílí na přípravě architektonických soutěží na celoměstsky
významné stavby, spolupracuje na přípravě investičních akcí města,
posuzuje a doporučuje architektonické a urbanistické záměry fyzických
a právnických osob z hlediska územního plánu a jejich kvality.
Architekt dojíždí do města pravidelně každou první středu v měsíci,
kdy se věnuje své pracovní náplni a po předchozí domluvě je také k dispozici občanům města. Tato služba pro občany města je zdarma. Jedná
se zejména o poradenství v oblasti řešení novostaveb, stavebních úprav
a přestaveb stávajících objektů, barevného a materiálového řešení,
velikosti hmot a umístění staveb na pozemku. Kontakt na městského
architekta naleznete na webových stránkách města v sekci kontakty
na jednotlivé pracovníky.

Zrušení autobusové linky
Praha-Plánice
Dle informace, která je zveřejněna na webových stránkách dopravce Baronetto s.r.o., dojde v průběhu měsíce června ke zrušení
autobusové linky Praha-Plánice. Jedná se o páteční spoj, který
odjíždí v pátek v 16,40 hod. z Prahy s příjezdem do Blatné v 18,12
hod. a o nedělní spoj, který odjíždí z Blatné v 16,50 hod. na Prahu.
Jelikož se jedná o dálkovou nedotovanou linku, je rozhodnutí
o jejím zrušení bohužel výhradně v kompetenci výše uvedeného
dopravce.
Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná

Spolek „Přátelé Blatné“ a hudební
skupina Tortilla Flat z Roggwilu
na návštěvě našeho města
V době konání Rybářských
slavností navštívili naši přátelé
z Roggwilu (Švýcarsko) Blatnou. Sobotní dopoledne byli
přivítáni v lihovaru Liqui B.
Tentokrát nevedla jejich cesta
na exkurzi do výrobny destilátů,
ale dozvěděli se o historii původního blatenského pivovaru
a o současné výrobě piva. Příjemné posezení je čekalo v nádherně zrekonstruované společenské místnosti. Vychlazené lahodné
pivo jim velmi chutnalo. Z lihovaru byla jen krátká cesta na Rybářské
slavnosti, které byly i důvodem návštěvy našeho partnerského města.
Kdo na ně zavítal, byl jistě potěšen skvělým vystoupením a show,
kterou Roggwilští předvedli. Pozdravy a poděkování posluchačům
v češtině byly velmi milé. Za vystoupení sklidili právem velký potlesk.
Naši přátelé byli potěšeni úžasnou atmosférou a publikem.
Skupina Tortilla Flat účinkuje na různých festivalech v Německu
a v Anglii. Někteří z nich byli v ČR poprvé, ale do Blatné zavítají opět
velmi rádi. Víkend se opravdu vydařil.
Velký dík za možnost vzájemných setkání patří městu Blatná,
zároveň touto cestou děkuji ještě jednou ﬁrmě Liqui B, jednateli
Ing. Václavu Šitnerovi a vedoucímu výroby Ing. Karlu Lukášovi
za mimořádnou spolupráci a ochotu.
Příští cesta povede do Roggwilu, kde se představí blatenští řemeslníci a ZUŠ.
Evženie Bláhová
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Zprávy

TS Blatná
Stavební činnost
Po dokončení opravy třídy T. G. Masaryka probíhají různé stavební
práce nejen na úseku města, ale také např. v okolních obcích. Proběhly
např. opravy asfaltového povrchu po překopech v obci Čečelovice, byl
vybudován zpevněný vjezd k rodinnému domu v Mačkově, v místní
výrobní ﬁrmě byl opraven poškozený vjezd do skladu. V současnosti
probíhají práce v obci Pohoří, kde je rekonstruován chodník před
místním muzeem Mirovicka a jsou zde prováděny další drobné stavební činnosti – úprava a zpevnění ploch, drobné výkopové práce aj.
V Blatné byl v ulici Šilhova kolem bytového domu rozebrán původní
chodník z betonových dlaždic a odstraněno podloží. Dojde k zateplení
soklu domu jinou ﬁrmou a poté bude vybudován nový chodník ze
zámkové dlažby.

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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Na zámku Blatná byla pokřtěna
kniha Ferdinanda Hildprandta
V sobotu 25. května 2019 proběhl na zámku Blatná křest znovu
vydané knihy „Lovecké vzpomínky“. Autorem této knihy je baron
Ferdinand Hildprandt (1863-1936), dřívější majitel blatenského
panství. Původně byla kniha vydána Karlem Nepodalem v roce 1933
na vlastní náklady barona Ferdinanda. Ve spolupráci s časopisem
„Svět myslivost“ a nakladatelstvím
„Lesnická práce“ nyní vyšel reprint
autorových autentických loveckých
vzpomínek bez jakýkoliv redakčních zásahů a jazykových úprav
textů. Knihu pokřtila paní Jana
Germenis-Hildprandt, vnučka Ferdinanda Hildprandta, paní Bc. Kateřina Malečková, starostka města
Blatná, a pan Lukáš Račan, lesní
správce, který knihu znovu objevil
a podílel se na jejím novém vydání.
Kniha vypráví o životě Ferdinanda Hildprandta od jeho chlapeckých let až po dospělost. Hlavním
motivem knihy jsou lovecké zážitky
nejen z jeho vlastních revírů, ale také z různých cest po celé Evropě.
Kniha má 12 kapitol, mezi které patří např. Tetřeví tok, Lov tuleňů nebo
Lubochňa, která se nachází na Slovensku a kde měl baron Ferdinand
také svůj revír. Kniha obsahuje dobové fotograﬁe jeho úlovků a je
doplněna o perokresby Stanislava Lolka a Karla Hildprandta, Ferdinandova syna. Jeho trofeje a úlovky, včetně tuleňů nebo orlů, můžete
dodnes vidět v prostorách
blatenského zámku. Lov
a střelba byly bezesporu
baronovou velkou vášní,
kromě toho byl ale také
politický činný. Byl členem Říšské rady a v letech
1914 – 1918 starostou města Blatná. Za jeho éry byla
ve městě postavena škola
a vybudována železnice.
V Blatné byl velmi oblíbený a za svůj velký podíl na rozvoji města
byl jmenován čestným občanem města.
Na zámku Blatná můžete navštívit prohlídkovou trasu, kde se
o životě barona Ferdinanda a rodině Hildprandtů dozvíte více. Na pokladně zámku pak můžete zakoupit znovu vydanou knihu „Lovecké
vzpomínky“.
Ivana Kurzová
Zámek Blatná
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HLEDÁNÍ ZEMĚ NEZEMĚ
Závěrečné představení žáků tanečního oboru ZUŠ Blatná
Ke konci června se v divadelním sále blatenské sokolovny opět
představil taneční obor ZUŠ Blatná, který v tomto roce navštěvuje přes
80 žáků. Název „Země Nezemě“ pochází z knihy J. M. Barrieho Petr
Pan a hlavním poslání představení bylo poukázat na dětský svět, který
se díky své hravosti a fantazii liší od uspěchaného života dospělých.
Žáci tanečního oboru nás zavedli do Země Nezemě plné víl, pirátů,
indiánů a dalších snových bytostí a snažili se nám dospělým dokázat,
že takováto Země Nezemě se nachází v myslích všech lidí, kteří se
nebojí zůstat trochu dětmi ... Stačí jen uvěřit!
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vou. Všechny choreograﬁe s dětmi nacvičila paní učitelka Veronika
Leopoldová. Velké díky patří také Spolku rodičů při ZUŠ, p. Bartůškovi
a p. Kocourkovi.
VL.

Petr Pan a víla Zvonilka

7. ročník B - Amazonky

1. a 2. ročník - Indiáni

Představení se odehrálo celkem třikrát, dvakrát pro základní školy a jedno pro veřejnost, kde byli také oceněni absolventi tanečního
oboru: Simona Šuhajová, Veronika Francová, Natálie Ratajová, Hana
Tomanová, Martina Zemanová, Adéla Bejčková, Aneta Macháčková
a Lucie Anežka Mihalcová. Celým představením nás provázela žačka
ZUŠ Blatná Terezka Tesařová spolu se svou maminkou Marií Tesařo-

4. ročník A - Co se stane ve snu

4. ročník B - Salvation

Má to cenu
Na nedělní demonstraci za nezávislou justici a obranu
demokracie do Prahy nás jelo autobusem z Blatné 43. Další
účastníci volili individuální dopravu. Byli jsme i díky cedulím
a další výzdobě na demonstraci jako Blateňáci určitě vidět.
Díky za dopravu a slevu poskytnutou pro tuto akci patří ﬁrmě
PavelVohryzka. Všechno klaplo bezvadně. Účastníci zájezdu
se rozhodli věnovat 1 500,-Kč Milionu chvilek pro demokracii
na organizování dalších akcí. Nejspíše to nedělní akcí ještě neskončilo. Je to na nás.
ZM

Taneční obor ZUŠ

Absolventky s učitelkou
V. Leopoldovou
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Šlechtický rod Haugviců z Biskupic a jeho stopy v Jihočeském kraji
Haugvicové coby významný šlechtický
rod jsou poprvé připomínáni na začátku 9.století, jako Haugvicové z Biskupic následně
od století 14tého. Čeští, moravští a slezští příslušníci tohoto aristokratického rodu zachovávali vždy a za všech okolností víru k Bohu,
lásku k rodné zemi, čest a spravedlnost. Jejich
původ a úspěchy jejich předků zavazovaly
k velkým činům, ať už na poli vojenském,
duchovním, diplomatickém či v justici. Mnohokrát významně zasáhli do chodu národních
dějin. Patřili k elitě a chloubě vlasteneckých
stavů, jejichž příslušníkům a příslušnicím
proudila v žilách modrá krev.
Šlechetní a urození páni Haugvicové
z Biskupic působili taktéž na území Jižních
Čech. Svědectví o jejich přítomnosti zde
podává rodinný archiv Knížecího domu Haugviců (IČ 22890921), do něhož lze dnes získat
přístup pouze prostřednictvím vládnoucího
knížete rodu Haugviců v ČR.
Jedna ze stop míří dokonce i na Blatensko, do útrob překrásného vodního zámku.
Na tomto architektonickém skvostu zemřel
roku 1514 Johann Haugvic z Biskupic - bratr
Anny Haugvicové z Biskupic / + 1536 /. Anna
se provdala roku 1516 za Adama Lva z Rožmitálu / +1564 /, který byl synovcem české
královny Johanny z Rožmitálu /1450-1471/
- druhé manželky „husitského“ panovníka
Jiřího z Poděbrad. Druhým bratrem Anny
Haugvicové z Biskupic byl Václav Haugvic
z Biskupic / +1535 v Praze / - majitel Kopidlna, jehož syn - rovněž Václav - se stal v letech

1526-1529 nejvyšším písařem a purkrabím
karlštejnským za stav rytířský.
Jan Adam Haugvic z Biskupic patřil v období třicetileté války mezi nejvýznamnější
hrdiny českého národa, který zanechal otisk
své osobnosti na tváři jihočeské historie.
Vyznáním evangelík, jenž musel opustit vlast
po roce 1620 se vrátil se svou kompanií roku
1631 při saském vpádu do českého království,
aby zachránil rodinný majetek a poklad. Síla
jeho osobnosti tkví zejména v tom, že se mu
podařilo celé tři týdny držet proti Habsburkově katolické armádě pražský hrad. Bohužel
pak byl donucen k ústupu, při němž ho zatkl
v severních Čechách plukovník Lenk. Poté
byl uvržen do českobudějovického vězení,
kde po dvou letech 26. února 1633 v bídných
podmínkách zemřel.
Haugvicové jsou spojeni i s dalším
nádherným jihočeským zámkem. Hluboká
nad Vltavou byla od roku 1693 domovem
hejtmana- šlechtice Eliáše Františka z Heidlberku, jehož dcera Johanna Barbora /nar.1664
v Jirnech/ se provdala za hraběte Karla Haugvice, barona z Biskupic a na Čelákovicích /
nar.1649/, s nímž měla syna Josefa Haugvice
/1687-1747/ v Brandýse nad Labem, který se
oženil roku 1714 s Magdalenou Evou z Reichenburku /1692-1753/.
I město Tábor má návaznost na jednoho
příslušníka tohoto starobylého rodu, který se
v novodobějších dějinách vlastní pílí a schopnostmi vypracoval do významného postavení.
Ve městě kališníků se narodil 24. července

1820 Josef Johann Haugvic z Biskupic. Byl
potomkem plukovníka celního úřadu Norberta
Haugvice z Biskupic / 1781- 1838 /.
Z rodu Haugviců pocházel také prvorepublikový zakladatel moderní vojenské
zpravodajské služby v roce 1918, který chránil
mladý československý stát stejně úzkostlivě
a věrně jako milující otec své dítě. Čeněk
Haužvic působil po určitou dobu na řídícím
postu 5. divize v Českých Budějovicích. Roku
1921 byl za mimořádné zásluhy při formování
obranných složek rodné země vyznamenán
nejvyšším francouzským vyznamenáním
„Řádem čestné legie“. Bohužel na půdě
vlastní země jeho nezpochybnitelný přínos
bezpečnosti a svobodě československé vlasti
nebyl dodnes zcela doceněn, přestože návrh
na udělení státního vyznamenání byl podán.
I manželka šlechtice Františka Xavera
Haužvice z Biskupic - neprávem opomíjeného
hudebního skladatele a kapelníka (vyznamenaného samotným ruským carem) se narodila
v Jižních Čechách. Tam rytířský rod Peclinovských z Peclinova vlastnil v táborském
kraji vesnice Horní Hrachovice, Mutice,
Křtěnovice, Červený Újezd aj.
Haugvicové žijí a vyvíjí vlastenecké i další přínosné aktivity v České republice stále.
Žijí v souladu s dávnými zásadami svých
slavných předků a udržují rodové tradice
ve smyslu: „Miluj svou zem, Boha a bližního
svého. A bude-li tomu třeba, postav se zlu
za každou cenu!“ (Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

71 dětí a 74 rodičů ze 40 rodin na Strakonicku
podpořili Dobří andělé. Pomáhat je potřeba i nadále
Když rodinu zasáhne
vážné onemocnění – ať
už rodiče nebo dítěte – dopadne jeho tíha
na každého z jejích členů. Dobří andělé
dlouhodobě podporují rodiny s dětmi,
ve kterých se objevila rakovina nebo jiné
vážné onemocnění. Pravidelnými ﬁnančními příspěvky jim pomáhají překlenout
těžké životní období.
„Kromě výdajů spojených s léčbou či
rehabilitací pacienta se rodiny snaží z příspěvků zmírnit dopad vážného onemocnění
také na sourozence,“ vysvětluje Šárka Procházková, ředitelka nadace Dobrý anděl,
jejímž prostřednictvím dárci – Dobří andělé
– podporují tisíce rodin po celé České republice. „I když peníze nikdy nevynahradí

čas rodiče věnovaný dítěti, nemusí se například vzdát oblíbeného kroužku nebo mohou
vyrazit s kamarády v létě na tábor či školní
výlet,“ dodává.
Pravidelnost pomoci
Za necelých 8 let fungování nadace podpořili Dobří andělé na Strakonicku desítky
dětí. Počet nových žádostí o pomoc ale stále
roste. „Kromě rodin, v nichž se rodič nebo
dítě potýká s onkologickým onemocněním,
podporujeme každý měsíc také rodiny s dětmi s nejrůznějšími vážnými onemocněními
či kombinovanými postiženími. Pomoc je
v těchto případech dlouhodobá, často v řádu
let,“ doplňuje Šárka Procházková.
Každý dárce, který by chtěl rodiny podpořit, si může zvolit výši částky i frekvenci

zasílání pomoci. Navíc má možnost si přečíst příběh konkrétní rodiny, které pomohl.
„Stačí si na stránkách nadace Dobrý anděl
vytvořit registraci a zaslat první příspěvek.
Ve svém Andělském účtu pak každý dárce
vidí informace o rodině,“ vysvětluje Šárka
Procházková a dodává: „Pro rodiče představuje podpora Dobrých andělů v takto
těžké situaci pomoc nejen finanční, ale také
psychickou – mají pocit, že na to nejsou sami,
jsou klidnější a mohou se tak více věnovat
tomu, co je důležité.“
Kontakt nadace Dobrý anděl:
Markéta Křížová
PR manažerka
Marketa.krizova@dobryandel.cz
+420 730 820 089
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Sokol ve Lnářích má požehnaných sto let
To už si zasloužilo knihu i výstavu.
Lnáře - Tak už je to tady. Lnářský Sokol
se může pyšnit přídomkem „stoletý“. Když
má nějaké významné narozeniny jednotlivec,
v první řadě se říká - „To chce panáka!“ A co si
nadělili k magické stovce členové a příznivci
této lnářské organizace? Knihu a výstavu, dokumentující bohatou- leckdy strhující- historii
jedné velké sportovní rodiny.
Vernisáž zajímavé výstavy spojená s křestem nové knihy proběhla na půdě lnářské tvrze
závěrem května. Tuto událost si nenechalo ujít
čtyřicet dospělých a deset dětí. Pochopitelně
nemohlo chybět trio autorů nádherně zpracované knihy - historik Mgr. Vladimír Červenka,
emeritní starostka obce Lnáře Stanislava
Mašková a konečně předseda TJ Sokol Lnáře
Václav Krejčí. „Demokraticky jsme si práci
na knize rozdělili,“ poznamenává stávající
předseda TJ Sokol Lnáře, „Pan Červenka si
jako historik vzal na starost tu nejvzdálenější

minulost - do roku 1945. Paní Mašková
zpracovala období mezi lety 1945 až 1980
a na mně zbyla éra nejmladší - po roce 1993
k současnosti.“ Po zahajovacích projevech
došlo k provedení slavnostního křestu knihy.

Neuhlídaná májka

dne lnářským / ne / známí pachatelé porazili
jejich májku. A to je věru citlivá záležitost!
„Inu-byla prostě špatně střežená. Leckdo
měl v tu dobu už notně pod čepicí. Ne že by
s jejím stavěním byla moc velká dřina. Dneska
už je na všechno mechanizace. Ale utrpěla
naše stavovská čest!,“ zdvihá důrazně prst
Václav Krejčí.
Nicméně ku cti lnářských slouží, že se
podobná událost nepřihodila již dávno. A člověk je prostě tvor chybující,není-liž pravda?

Lnáře - Jednou z pravidelných společenských akcí, jejichž organizaci si vzal dobrovolně na svá bedra TJ Sokol Lnáře, je tradiční
pálení čarodějnic. I letos se šlo lampiónovým
průvodem napříč mateřskou obcí až ke hřišti.
Tam se klasicky pekly buřty a zapálila vatra.
„Účastníků bylo tentokrát méně než obvykle.
Ale i tak jejich počet přesáhl stovku,“ libuje
si předseda TJ Sokol Lnáře Václav Krejčí.
Kolektivní úsměv však zamrzl přítomným
na rtech, když letos v 1.45 hodin následujícího

Starosta obce Karel Lukáš s manželkou Annou
a předseda TJ Sokol Lnáře Václav Krejčí

Samozřejmě šampaňským. Vedle trojice autorů se zúčastnili ceremoniálu ještě pokladní TJ
Sokol Lnáře paní Jitka Hlavsová a čestný host
dne - člen Výkonného výboru OFS Strakonice

Vladimír Šavrda
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Václav Zábranský. Ten navíc ještě veřejně
ocenil zdravý rozvoj sportovní a společenské
činnosti tohoto celku předáním pamětního
diplomu Václavu Krejčímu spolu s bonusem
v podobě tří kvalitních míčů. O hudební doprovod se postaralo ve Lnářích zdomácnělé
a osvědčené těleso „MINIMAX“, velký den
v historii sokolské organizace nabídl i senzační raut pro všechny.
Ozdobou výstavy u příležitosti 100.
výročí založení Sokola ve Lnářích byly dva
kompletní staré sokolské kroje. „Jeden se
zachoval po místním občanovi Jiřím Tesařovi,
druhý nám byl zapůjčen z Kasejovic,“ dodal
na vysvětlenou Václav Krejčí.
Kniha, provázející čtenáře uplynulými sto
lety života členů lnářského Sokola, byla vydána nákladem 400 výtisků. V současné době
je již mnoho exemplářů prodáno, což autory
jistě velmi těší. Však také za ucelením jednoho
výjimečného století stálo tři čtvrtě roku perné
práce. (Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

V roli čarodějnic - Michaela Fontánová,
Eliška Polanská a Jiřina Čápová
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Kulinářská soutěž Zdravá 5 aneb „Jak jsme s chutí vařili, také jsme se nasmáli
a pak jsme v té Zdravé pětce málem, málem vyhráli ☺“
Zdravá 5 je unikátní celorepublikový
vzdělávací program pro mateřské a základní
školy. Je zaměřen na zdravý životní styl,
především v oblasti zdravého stravování.
Každý rok připravuje Zdravá 5 celostátní
kuchařskou soutěž Finále Zdravá 5, která je
vyvrcholením celoročních aktivit v oblasti
zdravé výživy.
I děti v mateřské škole se seznamují s důležitostí zdravého životního stylu. Účastnily
se projektu Zdraví do škol, kde získaly nové
informace v oblasti zdravého stravování.
Posilněni vědomostmi o zdravé výživě jsme
vybrali tříčlenný tým kuchařů a přihlásili se
do kuchařské soutěže Finále Zdravá 5.
Úkolem
soutěžní disciplíny bylo
udělat radost jídlem,
jehož součástí bude
libovolná
bylinka.
Naším úkolem bylo připravit studený nebo
teplý pokrm, který bude obsahovat libovolnou
bylinku a také jeho darování.
Vybrali jsme tříčlenný tým s názvem „
Blatenští mlsouni“- Laura Kovalová, Matyáš
Koptyš, Šimon Koblih /děti ze třídy Kapříků/
a s pečlivou přípravou se pustili do vaření.
Děti připravily 4 pokrmy, kterými obdarovaly

naše paní kuchařky ze školky a společně jsme
si na připravených dobrotách pochutnali.
Soutěže se
zúčastnilo 338
týmů z celé
republiky.
Ti n e j l e p š í
byli vybráni
odbornou porotou a také
veřejností pomocí hlasování na stránkách Zdravé 5. Z každé kategorie
/MŠ, ZŠ/ bylo vybráno pět nejlepších týmů.
Tým „Blatenských mlsounů“ získal nejvyšší počet bodů- tedy 1. místo a postoupil
do pražského ﬁnále Zdravá 5.
V termínu připravovaného ﬁnále v Praze
nás zaskočilo nemilé překvapení. Naši malí
kuchtíci, všichni tři, onemocněli neštovicemi a ﬁnálového boje se bohužel nemohli
zúčastnit.
I přesto jsme si celou soutěž užili s chutí
a radostí. ☺
Organizátoři soutěže poslali dětem za nápadité recepty, dokonalou přípravu a estetický vzhled pokrmů krásné ceny a diplomy
sympatie.
Děkujeme všem, kteří podpořili náš tým
Blatenských mlsounů hlasováním!
Všem dětem i rodičům přejeme příjemné
prožití letních, prázdninových dní, málo ne-
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pĤsobící na trhu již více jak dvacet let,
Vám touto cestou nabízí zajištČní
ostrahy Vaší nemovitosti prostĜednictvím pultu
centrální ochrany za pomoci vlastních zásahových
vozidel, vþetnČ možnosti montáže elektronického
zaĜízení.
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mocí, hodně poznání, málo zklamání, hodně
koupání…zkrátka mějte krásné prázdniny
s těmi, se kterými chcete být.
H. Petlánová, MŠ Blatná, Šilhova
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PODĚKOVÁNÍ
Dne 12. 6. 2019 jsme měli možnost s dětmi navštívit blatenské vlakové nádraží.
Na nádraží nás přivítal p. Luboš Prýmas,
kterému děkujeme za zajímavé vyprávění
o společnosti Českých drah s příchutí uhelného dýmu a horké páry. Děkujeme za možnost
prohlédnout si historická i současná železniční
vozidla a za prohlídku parní mašinky „Všudybylky“.
Děkujeme za krásný zážitek a přejeme
mnoho šťastných jízd, krásných tras a spokojené pasažéry! ☺
Za kolektiv MŠ Blatná, Šilhova H. Petlánová

Mažoretky PREZIOSO Sokol BLATNÁ
úspěšně zakončily soutěžní sezonu 2019
Ve dnech 12. - 16. června 2019 se v chorvatském městečku Crikvenice konalo Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu.
PREZIOSO BLATNÁ se na ME kvaliﬁkovalo se všemi sestavami
(16 soutěžních startů) a celkově si přivezlo 7x zlato, 5x stříbro a 1x
bronz! Blatenské mažoretky PREZIOSO tak potvrdily, že stále patří
mezi nejlepší evropské týmy v mažoretkovém sportu.
Děvčata by ráda poděkovala Městu Blatná za ﬁnanční podporu,
dále také všem fanouškům a hlavně rodičům, kteří tým do Chorvatska
doprovodili a velmi trenérkám pomohli při samotné soutěži, která
vzhledem k vysokým teplotám byla velmi náročná. Holky to přesto
nevzdaly a pro Blatnou vybojovaly nádherná umístění. Odměnou poté
byl čas strávený u moře ☺
Mistrovstvím Evropy PREZIOSO ukončilo soutěžní sezonu 2019.
Nyní mažoretky čeká zasloužený odpočinek a v srpnu už se setkají
znovu na letním soustředění, kde zahájí přípravu na další soutěžní sezónu a přivítají nové členky. Trenérky přes prázdniny nebudou lenošit
a už začínají připravovat choreograﬁe na sezonu novou. Rády by také
touto cestou připomněly, že soubor stále přibírá nové členky od 5-ti
let. Pro více informací kontaktujte trenérky skupiny.

Seniorky pom-poms mini – „Pandořina skříňka“ – 1. místo
Seniorky pom-poms sólo – Kateřina Čapková – „Milada“ – 1. místo
Seniorky pom-poms sólo – Eliška Pekárková – „Rise up and never
give up“ – 3. místo
Juniorky pom-poms sólo – Natálie Troníčková – „Zloba - královna
černé magie“ – 1. místo
Juniorky pom-poms sólo – Natálie Strnadová – „Graﬃtti“ – 2. místo
Seniorky pom-poms duo – „Hvězdy nám nepřály“ – 2. místo
Seniorky mix duo – „Vzpomínka“ – 1. místo
Kadetky sólo baton – Alžběta Bolinová – „Motýlek“ – 4. místo
Juniorky sólo baton – Anna Kadlecová – „This is me“ – 6. místo
Seniorky sólo baton – Anežka Bolinová – „Souhvězdí“ – 7. místo

MAŽORETKY PREZIOSO
SOKOL BLATNÁ

PŘIBÍRÁ NOVÉ ČLENKY
od 5 let

OD ZÁŘÍ SE NA NOVÉ PREZIOSKY BUDEME TĚŠIT
V BLATENSKÉ SOKOLOVNĚ, V PŘÍPADĚ ZÁJMU
NÁS KONTAKTUJTE

Souhrn umístění:
Seniorky pódio baton – „Anna Karenina“ – 2. místo
Kadetky pódio baton – „O Perníkové chaloupce“ – 2. místo
Kadetky pódio pom-poms – „Symfonie D-dur“ – 2. místo
Kadetky pom-poms – mini – „Chemické prvky“ – 1. místo
Juniorky pom-poms mini – „Vlčí doupě“ – 1. místo
Juniorky baton mini – „Plameňáci“ – 1.místo

Kontakt: Hana Novotná (737 236 309)
Facebook: PREZIOSO BLATNÁ
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Tradiční jezdecké závody
Vážení čtenáři,
jako každoročně pořádá Jezdecký spolek Bělčice ve spolupráci s Městem
Bělčice dne 29.června 2019 v areálu JS
v Podruhlí, tradiční
jezdecké závody.
Na programu bude
dopolední veřejný trénink ve vozatajském parkuru. V odpoledním
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programu se utkají koně a jezdci v parkurovém skákání kategorie
hobby do výšky 1oo cm. Na závěr se uskuteční tradiční terénní
parkur. Nebude chybět ani ukázka voltiže našich nejmladších členů.
Přijďte strávit příjemný den s těmito ušlechtilými zvířaty. Srdečně
zvou pořadatelé.
Zbyněk Novotný, JS Bělčice

Dobrovolným hasičům ze Skaličan uplynulo sto dvacet let jako voda
(pokr. z minulého čísla)
Daj-li medaili ?
Stěžejním prvkem bohatého programu
oslav 120 let existence SDH Skaličany bylo
vyznamenání zasloužilých členů domácí organizace a jejich obdarování upomínkovými
předměty. Celkem se veřejné dekorace dostalo
dvaceti jedincům, kteří přijali zaslouženou
poctu s hlubokým pohnutím a nejednou i se

zvláštním leskem v očích. Vedle představitelů
SDH Skaličany všem upřímně stiskli ruku
i čestní hosté slavnosti- starostka města Blatné
Kateřina Malečková a starostka Okresního
sdružení hasičů Jaroslava Boukalová.
Při krásném ceremoniálu nemohl chybět
nejstarší člen Sboru dobrovolných hasičů
ve Skaličanech Miloslav Kopáček / 84 let /.
Naopak- tento sympatický starý pán, jehož
zásluhy nelze vyvážit zlatem ani diamanty,
byl oceněn na prvním místě. A sice medailí
za příkladnou práci, stužkou za věrnost a pamětní plaketou. Žijící legendu podle vlastního
vyjádření velmi zahřálo u srdce, že na něho
nastupující generace nezapomněla.
Miloslav Kopáček je prý rodákem ze
Tchořovic, kde už jako chlapec od deseti let
běhal s hadicemi po cvičišti. Celkem byl aktivně příslušen k SDH úžasných 65 let: „ Roku
1958 jsem se přistěhoval sem do Skaličan.
Působil jsem tady deset let na pozici velitele
a pět let jsem vykonával funkci okrskového
velitele,“ nechá prokluzovat vzpomínky jako
duhové kuličky pamětí dojatý pamětník. Jako
dnes vidí před sebou žlutočervené plameny,

olizující stavení, kde osobně zasahoval: „ Hasili jsme požáry v Nouzově, Buzicích a u nás
ve vsi „U Cheníčků“. Naštěstí se všechny
nechali umořit!“ Živě si vybavuje okamžiky,
kdy se jejich stará dobrá „koňka“ na dlouhá
desetiletí nedobrovolně vystěhovala mimo požární objekty: „ Inu, vzalo si ji JZD a něco z ní
taky během času zmizelo. Jsem moc rád, že ji
dnes naši kluci dávají dohromady, zaslouží si
to. Co ta s námi všechno prožila- jezdili jsme
s ní do Hněvkova, Bezdědovic, Buzic….“
Těžko na cvičišti, lehko na bojišti
Zlatým hřebem skaličanských oslav
nemohlo být nic menšího a nic jiného než
závody v požárním útoku. Pro tuto podívanou
náramně posloužila louka „U Bártíků“, kam
se po vyčerpání všech oﬁcialit přesunulo 22
přihlášených týmů z kategorií muži / 11 /,
veteráni / 7 / a ženy / 4 /.
Aby se nahodila ta správná atmosféra a ta
správná nálada, ještě před zápolením „ naostro“ předvedla jednotka v dobových bílých
uniformách a kovových přilbicích z Pamětic,
jak se hasilo tehdy, „když si náš dědeček babičku bral“. Pak už to šlo ráz na ráz.
Podle očekávání dosáhla nejlepšího času
favorizovaná parta z Bezdědovic „B“ / 15,85
/. „ No, hodně trénujeme a výsledky se holt
dostavují,“ uvedl po bleskovém zásahu „tiskový mluvčí“ rychlé roty. Nezklamali ani pašáci
z Chobota, kteří se výborným časem / 18,13 /
dostali na stříbrnou příčku. Radovala se i Blatná. Čas 21,05 ji katapultoval na třetí místo.
Aby z toho všeho něco měli i domácí,
doprostřed pomyslného narozeninového dortu
s pomyslnými sto dvaceti svíčkami mohli
vetknout nefalšovanou stříbrnou medaili z kategorie veteránské / 25,22 /. Předstihlo je jen
těleso z Chlumu / 21,84 /, velmi je rozveselil
fakt, že přeskočili výpravu z Chobota / 27,55 /.
Mezi ženami tekl šampus u spřáteleného
manšaftu z Buzic. Tohle nedávno založené
družstvo ulovilo stříbrného bobříka obratnosti. Lepší byla jen děvčata z Drahenického

Malkova. Bezdědovice a Tchořovice shodně
zaznamenaly neplatný pokus.
Kam se přestěhovali hasiči, přestěhoval
se i šenkýř s pivem. Takže spokojenost byla
stoprocentní.

A závěrem? Rána za ránou!
Jestli po odeznění celého programu hasičských oslav zaslechli přítomní sérii těžkých
otřesů, pak se jim nic nezdálo. To spadl kámen
ze srdce všem členům organizačního výboru
SDH Skaličany a způsobily intenzitu menšího
zemětřesení. Celá skála „zbuchla“ z hrudi
ing. Václava Cheníčka ml., který představoval
stěžejní postavu veškerých příprav. Mimoto
je autorem podrobného almanachu o dějinách
hasičstva ve Skaličanech, což je hotové umělecké dílo nezměrné hodnoty.
Nahromaděný stres a nervozitu poslal
organizační výbor do „talónu“ s příchodem
taneční zábavy na přírodním parketu. A rozhodně není divu, že se „upouštěl ventil“ až
do rána bílého. Oﬁciálně skončila „ muzika“
ve čtvrt na čtyři, ale roční dřinu duševní
i fyzickou rozdýchávali skaličanští borci
ještě déle. Nepátrejme, jak dlouho. Nechme
císařovi, co je císařovo!
„Všechna čest - ti naši kluci jedou dobře,“ vyjádřil se s respektem o nástupnické
generaci skaličanských hasičů nejstarší člen
sboru Miloslav Kopáček. A taková pochvala
z takových úst je nade všechno pomyšlení!
(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda
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Dlouho nevyužitý městský pozemek je od června rájem mladých cykloskokanů.
V lokalitě „Nad Topičem“ vznikl senzační pumppark
Blatná - Ve sportovní terminologii se přírodní dráha pro jezdce na splašených kolech
správně nazývá „pumptrack“. O ten je nyní
bohatší adrenalinové zázemí pro mladé lidi
ve městě Blatná. A zájem veřejnosti na sebe
nenechal dlouho čekat.
Pozemek v majetku města, nacházející se
v odlehlé lokalitě „Nad Topičem“, neskýtal
ještě koncem zimy zrovna radostnou podívanou. „Jednalo se o zarostlý a neudržovaný
prostor,zavezený odpadky, kamennými
obrubníky a kostkami, povodňovou hmotou,“ říká Filip Beneš ze sportovního klubu
„PROSPORT Blatná“. Podle jeho dalšího
vyjádření se místo pro nový „pumptrack“
hledalo od podzimu 2018: „ Šlo o to, aby

Při otevření areálu pro sjezdaře nechyběla ani
starostka města Blatné.

dráha neležela daleko od Blatné, zároveň aby
ale její provoz nikoho nerušil a neobtěžoval.
Na téhle variantě se shodly všechny zainteresované strany. Vedení města bylo rádo, že se
tenhle pozemek konečně smysluplně využije

a přiláká sem cílovou skupinu obyvatel,“ dodává mladý muž, který se v téhle adrenalinové
zábavě pohybuje už nějaký ten pátek.
Ústřední postavou celého příběhu, díky
níž nápad vůbec vznikl, je Dan Čapek z obce
Chlum. Dan je vynikající závodník v extrémní
cyklistice- proﬁ přeborník v donhillu a vítěz
Českého poháru ve sjezdu. A když se do projektu vložila parta kluků, kteří se zabývají
stavbou tratí / mimochodem- nesou název „ER
CREW“ /, bylo vyhráno. Na brigády chodili
obětavě a bez nároku na odměnu samozřejmě
četní příznivci skokanské akrobacie z Blatné
i okolí. Včetně již uváděného Filipa Beneše. „
Vlastně ty velké / dirtové / skoky jsme stavěli
převážně my,“ podotýká Filip. Fyzicky se
začala přírodní dráha „Nad Topičem“ budovat
v polovině března a závěrem dubna již mladí
nadšenci měli velkolepé dílo hotové.
Slavnostní otevření pumpparku přilákalo
úctyhodný počet lidí. Své umění zde v průběhu
sobotního odpoledne předvedlo na padesát mladých jezdců: „Střídaly se tu stroje BMX, horská
kola i cyklistický „potěr“ na malých kolech.
Oﬁciality se nijak neřešily- nastolili jsme volný program pro všechny,“ poznamenává Filip
Beneš. Jedinou výjimkou byl úvodní proslov
starostky Blatné Kateřiny Malečkové, která
sama má k cyklistice velmi blízko. I když spíše
k té klidové, rekreační formě. Vedle padesátky
extrémních skokanů se přišlo podívat na slavnostní otevření pumpparku dalších minimálně
osmdesát až sto diváků, takže tu podle Filipa
Beneše bylo v jednu chvíli „pekelně narváno“.
Ale o to samozřejmě šlo!

Celý sportovní projekt ﬁnancovala blatenská radnice. A mladí sportovci doufají v další
úspěšnou spolupráci s místní samosprávou,
které jsou samozřejmě velmi vděčni za vyslyšení jejich žádostí. „Ono je to problematické.
Nám chybí ﬁnance a dráha bude potřebovat

S koly různých typů se vyloženě roztrhl pytel

údržbu, jistě by její vzhled zlepšila i nějaká
zeleň. Věřím, že bude naším společným
zájmem, aby areál sloužil a fungoval na sto
procent.“ Filip se rozhodně nebojí, že by dráha
mohla v budoucnosti zažít stav na způsob „klinické smrti“: „ Byl tam nainstalován i altán
s ohništěm. Vždycky, když tam trénujeme,
zaznamenáváme čilý pohyb. A to nejen mladé
generace,“ upozorňuje.
Vybudování skvělého pumpparku na blatenské půdě svědčí o tom, že tady není nouze
o dobré nápady ani o dobrou vůli demokraticky zvolených zástupců občanů. A také to
dokazuje, že i ta zdejší mladá krev je čistá
a svěží.
(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

HLEDÁME KOLPORTÉRA(KU)
BLATENSKÝCH LISTŮ
OD ZÁŘÍ 2019
PRO OBLAST SÍDLIŠTĚ
blat.listy.ch@seznam.cz
Liqui B Zámecký ovocný lihovar Blatná s.r.o
Přijme údržbáře a pracovníka
do výroby na HPP
Zájemci mohou volat na tel. č. 383 422 523
Životopis zasílejte na: liquib@liquib.cz
Liqui B Zámecký ovocný lihovar Blatná s.r.o., Plzeňská 315, Blatná 388 01
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Z Puntíku do Trempíka a s Trempíkem do lesa
To je motto, které nás před rokem vedlo
k rozjezdu druhé dětské skupiny. Máme
u konce náš první školní rok a rádi se s Vámi
ohlédne zpět, co vše jsme s dětmi prožili.
Jak se zrodil Trempík
Celé to začalo před rokem na jaře,
kdy se sešlo
několik osudových podnětů.
Jednak ze stran
rodičů, kteří u nás chtěli pokračovat
v docházce i se
staršími předškolními dětmi
a kteří zároveň poptávali možnosti tzv. lesní
školky, a jednak ze stran Místní akční skupiny
Blatenska, která nás kontaktovala s nabídkou
grantové výzvy MPSV. Netrvalo dlouho
a do této myšlenky jsme se plně opřeli. Termíny byly šibeniční, papírování nekonečné,
výsledky žádosti o grant nejisté, ale představa, že se budou moci naše děti rozběhnout
s Trempíkem do lesa už v září, nás vedla
kupředu ☺ Pro tuto myšlenku jsme hledali
i vhodné umístění pro novou dětskou skupinu.
Od začátku jsme tíhli k lokalitě na Vinici, kde
je velká část z nás jako doma ☺ Prostory
jsme našli v areálu ZŠ Holečkova. Zde jsme
v srpnu zrekonstruovali prostory starého
bytu, abychom od nového šk. roku splňovali
vše dle hygienických a bezpečnostních po-

objevují a prožívají tajemství přírody, vnímají
dění v lese a sledují změny, které přináší
jednotlivá roční období ☺. Při pobytu v přírodě zdoláváme různé výzvy, rozběhneme se
z kopce, lezeme na velký kámen, padlé klády,
či projdeme úzkou stezkou. Užíváme si krásné výhledy, ale i maličkosti, které v přírodě
vyrostou, nebo nám přelítnou před nosem.
Děti tak přirozeně rozvíjí nejen své tělo, ale
především duši. Přímým kontaktem s přírodou
se učí být k těmto krásám ohleduplní, mít oči,
uši a hlavně srdce otevřené.
Neméně důležité je pro nás dění v našem
městě, v našem světě. Rádi tak vyrážíme
do okolí podívat se přímo za řemesly, či kulturou. Navštívili jsme tak např. výlov v Myšticích, výstavu Merkur, kino, divadelní představení nebo výstavu chovatelů. Na vlastní
kůži jsme zkusili být hasiči, včelaři i farmáři.
Dovednosti a znalosti tak naše děti získávají
vlastním prožitkem, který je nejhlubším

žadavků pro provoz dětské skupiny. Zároveň
jsme v novém týmu sestavovali výchovně
vzdělávací koncept, který bude odrážet naše
ideje pro přirozený rozvoj dítěte. Inspirovala
nás zejména Waldorfská a přírodní pedagogika, koncept Učíme se venku a Výchova
ke ctnostem.

principem učení ☺. My, jako jejich průvodci
během dne v Trempíku, spoluutváříme bezpečí a pohodu celé skupiny a přinášíme dětem
nabídku dalších tematických aktivit. Denně
se inspirujeme rozmanitostí, silou a krásou
přírody. Stejně tak vnímáme i jedinečnost
každého z našich dětí.
Nedílnou součástí Trempíka jsou i naše
slavnosti, kterých se účastní rodiče, sourozenci i další nejbližší našich dětí. Prožili jsme
spolu již Svatomartinskou, Mikulášskou, Adventní a Jarní slavnost. S dětmi jsme si užili
masopustní veselici, vynášení Morany nebo
velikonoční křístání. Rádi se navštěvujeme
i s mladšími kamarády v Puntíku. Setkáváme
se tak napříč generacemi, posilujeme pouta
mezi námi i k naším tradicím. Těší nás i milé
ohlasy vinických sousedů, kteří nás již poznají
podle zpěvu do pochodu ☺.

Jaké jsou principy výchovy a péče v Trempíku
Na podzim loňského roku se tato myšlenka stala skutečností. Sešli jsme se spolu
s našimi Trempíky v nové skupince a od té
doby spolu každý den za zpěvu písniček vyrážíme rovnou do přírody. Rozmanitost vrchu
Vinice a přilehlých luk jsme si s dětmi ihned
zamilovali. Trempíci na vlastní oči pozorují,

Jak probíhá náš den v Trempíku
Den v Trempíku je rozmanitý, jako počasí. Podle něj si totiž denně uzpůsobujeme
činnosti, které buď děláme venku, nebo které
raději realizujeme ve školce či na zahrádce.
Díky plně vybavenému zázemí jsme se hlavně v zimě, či při velkém dešti scházeli ráno
ve školce. Zde si hrajeme, svačíme a tvoříme,
na procházku pak vyrážíme rovnou přes kopec

do přírody. Oběd a postýlky na nás čekají
opět ve školce ☺. S jarem si opět co nejvíce
ze školky balíme do našich batůžků a vyrážíme na svačinku a tvoření přímo na louku

či do lesa. S radostí denně využíváme i nový
altánek a naučnou stezku v lesoparku Vinice.
Bez pravidel by to nešlo. I ta jsou nedílnou
součástí naší skupinky. Máme domluvená
pravidla nejen pro chování mezi kamarády, ale
především pro volný pohyb v přírodě. Mečování s klacky, schovávaná v lese či zkoumání
vody v potoce tak vždy doprovází vzájemná
důvěra a připomínání všech pravidel, která
jsme si hned na začátku roku vytvořili. Jen
tak si můžeme užít a přežít „den v divočině“
bezpečně a s radostí.
Již pátým rokem s vámi
Zatímco Trempík slaví svůj první školní rok, v Puntíku budeme v září otvírat již
5.ročník. ☺ Těší nás, že o koncept naší
školky je stále velký zájem. S láskou ho připravujeme a realizujeme pro děti od 1,5 roku
v Puntíku a pro starší děti od 3 let ve výše
popsaném Trempíku. O děti se vždy starají 2

pečující tety s odbornou kvaliﬁkací a především s velkou láskou a nadšením k této práci
☺ V obou skupinkách s počtem do 12 dětí lze
docházet 1-5x týdně na dopolední či celodenní
provoz. Pokud jste u nás ještě nebyli, rádi vás
školkou provedeme. V případě zájmu nás
kontaktujte na emailu: skolkapuntik@gmail.
com či na mob. 602273422. Sledovat nás také
můžete na našem FB Rodinná školka Puntík.
S přáním krásného léta s rodinou a v přírodě. ☺
Trempíci & Špuntíci

Podpořeno realizací Operačního programu
Zaměstnanost; registrační č. projektu CZ.03.
2.65/0.0/0.0/16_047/0009807
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z Blatné do Hněvkova ukrývá v lesním porostu boží muka. K tomuto místu se váže příběh
jednoho prozrazeného zpovědního tajemství.
Svěřila se kdysi chudá dívka blatenskému
knězi, že čeká nemanželské dítě. Když jím byla
prozrazena, vzala si nešťastnice život. Na místě jejího hrobu na návrší za městem (sebevrazi
nesměli být pohřbeni na hřbitově) zaživa pohřbili i onoho kněze. Místu se od té doby říká
Kněžohájek.

Číslo 12 / strana 13
snášela zlatá vejce. Paní Cornelie Hildprandt
prý nosila, jejím mužem nalezený, zlatý prsten
s rytinou kachny. Odkazuje snad prsten
k dávné pověsti? Bůh ví. My však víme, že paní
Jana Germenis-Hildprandt takový prsten po
své mamince opravdu vlastní.

Zlatá kachna
K zámku Blatná se vztahuje hned několik pověstí. Nechybí příběhy o templářském pokla-

KNĚŽOHÁJEK, foto Jakub Loula

Prsten, foto Jakub Loula

Kněžohájek
Víte, kde je Kněžohájek? Malý lesíček uprostřed
pole vpravo od silnice vedoucí

du, zámeckém strašidlu v podobě sivé paní
i o samotném místě, kde je zámek postaven.
Své hnízdo si zde stavěla zlatá kachna, která

Smetanovi ﬁlharmonici Praha
+
Anča Band

Ohnivý jezdec, ilustrace Kateřina Sechovcová
Ohnivý jezdec
Okolo Lnář se zjevoval duch zlého panského
správce. Za svého života prý utiskoval prostý
lid, kterému zabavoval majetek. Po smrti býval spatřován na koni a jeho hlava plála jako v
ohni. Jindy zas jezdil po kraji v ohnivém kočáře.
V blatenských lesích jste mohli podle pověstí
narazit i na kruté loupežníky, ale také duchy
a strašidla. Kdo se nebojí, nechť vstoupí do
našeho tajemného lesa a přízraky z dávných
pověstí se mu zjeví.
Pavlína Eisenhamerová
Městské muzeum Blatná

BLATNÁ OSLAVÍ 17. LISTOPAD
UNIKÁTNÍM KONCERTEM
Centrum kultury a vzdělávání Blatná připravuje pro oslavu 30 let od výročí Sametové
revoluce speciální koncert. Smetanovi ﬁlharmonici Praha přednesou v den 30. výročí
listopadových událostí 8. symfonii Antonína
Dvořáka, která byla poprvé uvedena sto let
před tím, a to v roce 1889. Už tato hra s čísly
by mohla být sama o sobě příležitostí k důstojnému připomenutí 30 let svobody.

17. 11. 2019 | Blatná | 30 let svobody
Smetanovi ﬁlharmonici Praha + Anča Band
dirigent Hans Richter
Antonín Dvořák - 8. symfonie G dur 1889 | Jindřich Brabec, Petr Rada - Modlitba pro Martu 1968
divadelní sál Blatná | 19:00

ZAHÁJENÍ PŘEDPRODEJE VSTUPENEK 1. 7. V 11:00 V IC BLATNÁ A NA WWW. CKVB.CZ

Pro blatenské však tento koncert bude
umocněn účastí místní populární kapely –
Anča Band. Kdo zná vystoupení Anča Bandu
a jeho protagonisty, ten si určitě všiml, že má
i mají rozhodně blíže ke svobodě než k nesvobodě. A jelikož kapela působí skoro stejně
dlouho, jako si zde v Česku užíváme svobody,
spolupráce je na světě. V podání Smetanových ﬁlharmoniků Praha a Anča Bandu tak
poprvé v kinosále blatenské sokolovny, v
České republice, Evropě, světě i vesmíru zazní píseň J. Brabce a P. Rady – Modlitba pro
Martu. U toho musíte být!
Předprodej vstupenek zahájíme 1. 7. v 11:00.
Vaše CKVB
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u l t u r n í k a l e n d á ř
Akce
28. + 29. 6. PÁ + SO | 20:00 |
ZPÁTKY MEZI ŘÁDKY
Zámek Blatná
Noční oživené prohlídky na zámku Blatná
pořádá zámek Blatná spolu se SHŠ Morgana von Maxberg.
Vstupné dospělí/děti
200/100 Kč. Rezervace na 383 422 934.

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
Na koncertě účinkují všichni frekventanti
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
Na nádvoří zámku Blatná vystoupí 30.
června v 19 hodin na beneﬁčním koncertu
pro Nadační fond profesora Pavla Pafka
světově uznávaná mezzosopranistka Dagmar Pecková, klavírista Miroslav Sekera
a houslista Roman Patočka. Jako hosty
uvítáme paní Ivu Janžurovou i pana profesora Pafka. V jedinečném prostředí nádvoří
zámku Blatná půjde o mimořádný hudební
zážitek letošního léta.
Podle předpovědi počasí, dostupné před
uzávěrkou tohoto čísla Blatenských
listů, bude v nedělní večer v Blatné panovat s velkou pravděpodobností krásné letní počasí. Vy, kteří jste váhali se
zakoupením vstupenky už neváhejte! V
neděli přijďte a nenechte si ujít úchvatný
zážitek. Kapacitu můžeme při této příležitosti navýšit o více než 200 míst.

3. 7. STŘEDA | 18:00 |
CLARA A ROBERT SCHUMANNOVI:
JEJICH ŽIVOTY A HUDBA
Zámek Blatná, Starý palác
Koncertní interpretační seminář Jana Bartoše
Vstup volný

5. 7. PÁTEK | 17:00 |
KONCERT NA NÁDVOŘÍ
„PRÁZDNINOVÉ LÁSKY“
Nádvoří zámku Blatná
Veronika Ptáčková – klavír
Jakub Šmíd – zpěv

7. 7. NEDĚLE | 18:00 |
ROBERT SCHUMANN – PHANTASIESTÜCKE op. 12 – mimohudební
inspirace určující podobu interpretace díla
Zámek Blatná, Starý palác
Koncertní interpretační seminář Pavla
Voráčka
Vstup volný
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9. 7. ÚTERÝ | 16:30 |
KONCERT V DOMOVĚ PRO SENIORY
Domov pro seniory Blatná
Účinkují mladí účastníci JKK

10. 7. STŘEDA | 18:00 |
VÝZNAMNÉ KLAVÍRISTKY –
U PŘÍLEŽITOSTI 200 LET OD NAROZENÍ PRVNÍ VELKÉ KLAVÍRISTKY
CLARY SCHUMANNOVÉ
KCAŽ Blatná, velký sál
Audio-video seminář Jana Bartoše
Vstup volný

11. 7. ČTVRTEK | 19:00 |
SLAVNOSTNÍ KONCERT ÚČASTNÍKŮ
33. ročníku Jihočeských klavírních
kurzů
Zámek Blatná, Starý palác

12. 7. PÁTEK | 11:00 |
ZÁVĚREČNÝ KONCERT ÚČASTNÍKŮ
KURZU
Zámek Blatná, Starý palác
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7. 7. NEDĚLE | 17:00 |
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3. 7. STŘEDA | 19:00 |

VÁCLAV SVĚTLÍK: DOLOREM IPSUM

YESTERDAY

„Žal o sobě, kdy malba ztrácí ambici velkého vyprávění a stává se převyprávěním
marginálního.“ Vernisáž výstavy Václava
Světlíka, studenta Ateliéru intermediální
konfrontace Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.
Galerie Sedmá kolej, železniční stanice
Blatná
Zdarma | Pořádá navíc z.s.

Komedie | VB 2019 | mládeži přístupný

12. + 13. 7. PÁ + SO | 20:00 |
ZPÁTKY MEZI ŘÁDKY
Zámek Blatná
Noční oživené prohlídky na zámku Blatná
pořádá zámek Blatná spolu se SHŠ Morgana von Maxberg.
Vstupné dospělí/děti
200/100 Kč. Rezervace na 383 422 934.

13. 7. SOBOTA | od 19:00 |
TURNAJ „ČLOVĚČE, NEZLOB SE!“
Hospoda na Vinici
Již třetí ročník tradičního turnaje v nejoblíbenější stolní hře... protože „kdo si hraje,
nezlobíííí...“ Registrace 775 602 094, nebo
až na místě (turnaj je určen prioritně dospělým)

14. 7. NEDĚLE | 19:00 |
KAVÁRENSKÉ HOVORY
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Profesor Jan Tichý pohovoří o umělecké
škole Bauhaus.

22. 7. PONDĚLÍ | 19:00 |
HOST BLATENSKÝ LISTŮ:
JAN MOLÁČEK
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Propaganda a dezinformace

24. 7. STŘEDA | 19:00 |
NORBI KOVÁCS
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Koncert

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

23. + 24. 8. PÁ + SO | 20:00 |
ZPÁTKY MEZI ŘÁDKY
Zámek Blatná
Noční oživené prohlídky na zámku Blatná
pořádá zámek Blatná spolu se SHŠ Morgana von Maxberg.
Vstupné dospělí/děti
200/100 Kč. Rezervace na 383 422 934.

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

5. 7. PÁTEK | 20:00 |
SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA
Akční / dobrodružný / sci-ﬁ | USA 2019 |

10. 7. STŘEDA | 19:00 |
MRTVÍ NEUMÍRAJÍ
Komedie / horror | USA 2019 | 103 min. |

12. 7. PÁTEK | 20:00 |
UZLY A POMERANČE
Drama / Romantický | Česko / Německo /
Slovensko 2019 | 92 min. |

17. 7. STŘEDA | 19:00 |
PAVAROTTI
Dokumentární / životopisný / hudební | VB
/ USA 2019 | 114 min. |

19. 7. PÁTEK | 20:00 |
BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ
Komedie | Německo 2018 | 111 min. |

24. 7. STŘEDA | 19:00 |
WILLY A KOUZELNÁ PLANETA
Animovaný | Francie 2019 | 90 min. |

26. 7. PÁTEK | 20:00 |
DĚTSKÁ HRA
Horror / thriller | USA 2019 | 88 min. |

31. 7. STŘEDA | 19:00 |
LVÍ KRÁL
Animovaný / dobrodružný / rodinný / muzikál | USA 1994 | 89 min. |

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.

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.

Komunitní centrum
19. 7. PÁTEK | 9:00 – 13:00 |
SOCIÁLNÍ REHABILITACE FOKUS
Klubovna KCAŽ
Nezůstávejte se svými obtížemi sami!
Kontakt: +420 608 271 800, info@fokus
-pisek.cz, www.fokus-pisek.cz

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
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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“.

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

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.

4. 6. - 20. 7.
VÝSTAVA OBRAZŮ A VÝTVARNÝCH
VÝROBKŮ DOMOV PETRA MAČKOV
| OK - OTEVŘENÁ KAVÁRNA
Chodba KCAŽ
Výstava obrazů a výtvarných výrobků ze
sociálně terapeutických dílen domova
PETRA Mačkov.

1. 7. – 31. 8.
BLATENSKÁ LILIE 83
Výstava ve vlacích na trase Strakonice –
Blatná – Březnice
Výstava připomene historii blatenských
skautů ve vlacích, které je vozily na tábory,
výpravy, prostě za dobrodružstvím.

1. 7. – 30. 9. ÚT – PÁ | 9:00 – 17:00 |
PAVEL HANZLÍK EFIAP
KCAŽ Blatná
Výstava fotograﬁí

informace od nás
SRPEN A ZÁŘÍ NEPROMÍTÁME,
ALE MALUJEME
Je tomu již dlouhých 17 let, kdy byl divadelní sál v sokolovně naposledy vymalován. V prostorách sálu probíhá během
roku mnoho akcí, jako je například promítání ﬁlmů, divadelní představení, koncerty, školní akademie a další. Viditelně
dosti opotřebený sál tak potřebuje osvěžit.
Zastupitelstvo města schválilo uvolnění
ﬁnančních prostředků na novou výmalbu
vč. modernizace části divadelní techniky.
Z toho důvodu musíme sál pro veřejnost
uzavřít a stane se tak v měsících srpnu a
září. Od října se tak můžete těšit na svěží
prostředí a bohatší kulturní zážitky díky
modernějšímu technickému vybavení.
Děkujeme za pochopení, tým CKVB
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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.
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Hucek, Tomáš Říha, Filip Červenka, Vojtěch
Zitko, Matyáš Matějka a Tomáš Pechr. Hoši,
děkujeme! Poděkování patří i už zmiňovaným
rodičům, trenéru Danu Málkovi za pomoc
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při koučování a městu Blatná za příspěvek
na dopravu.
Mgr. Jaroslav Voříšek,
učitel ZŠ TGM Blatná

REPUBLIKOVÉ
FINÁLE HOKEJBAL
PROTI DROGÁM
5. 6. 2019 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
3. místo ZŠ TGM BLATNÁ
Tak toto je náš největší sportovní úspěch
v letošním školním roce. Tohoto turnaje se
naše škola každoročně účastní. Vzhledem
k tomu, že hokejbal má v Blatné dlouholetou
tradici, pořádá zdejší oddíl Datels Blatná
pravidelné turnaje organizované Českým
hokejbalovým svazem. Své síly zde měří
žáci ve čtyřech kategoriích, od prvňáčků až
po deváťáky. Pořadatelé tentokrát kromě obvodního kola zajistili i kolo krajské. Jednalo
se o kategorii 4. - 5. tříd. Nejvíc emotivní
a vyrovnané souboje vždy probíhají mezi
našimi hráči z TGM a druhou školou JAK
Blatná. Není také divu, vždyť většina borců
jsou spoluhráči z oddílu. Po vítězství v regionálním (11. 4.) i krajském kole (2. 5.), jsme

se dostali do republikového ﬁnále, které se
konalo 5. června na zimním stadionu ve Světlé nad Sázavou. Povzbuzováni hlasivkami,
trumpetami a bubnem fanoušků z řad rodičů
jsme získali famózní bronzové medaile. Toto
je zatím historicky největší úspěch v kolektivním sportu naší školy. Navíc gólman David
Ochotný získal individuální cenu za nejuži-

tečnějšího brankáře. V této kategorii se hraje
na třetinu hokejového hřiště, počtem 3 + 1.
O postup na mistrovství republiky a samotný
úspěch se postarali tito hráči: David Ochotný,
Vojtěch Dokoupil, Jakub Podlešák, Martin
Slanec, Miroslav Šilha, Filip Šimůnek, Filip

Devětadevadesát ze sta možných!
Na improvizované střelnici v Pacelicích přepisovaly dějiny matka s dcerou.
Pacelice - Vzduchovkový sestřel za všechny peníze! Dvakrát devětadevadesát ze sta
možných bodů! A aby toho nebylo málo,
„spáchaly“ ho příslušnice něžného pohlaví.
Navíc z jedné rodiny. Tohle závody ve střelbě
ze vzduchovek, pořádané pod názvem „Zlatá
muška“ na hřišti v Pacelicích, v historii nepamatují.
Dvanáctiletá Eliška Sudová a její maminka Šárka se tak rázem staly hrdinkami
letošního sedmého ročníku. A putovní pohár
se přestěhoval do Sedlice. Protože oběma dámám chyběl k dosažení absolutna jeden jediný
bod, museli pořadatelé nerozhodný stav nějak
rozseknout. Nakonec to za ně rozsekla paní
Šárka. „Přeji si, aby titul patřil mojí dceři,“
oznámila přítomným a sklidila za nesobecké
gesto právem bouřlivý potlesk.
Eliška Sudová měla ohromnou radost
a dávala to patřičně najevo. „Jsem tady v Pacelicích podruhé. Minule jsem získala ve své kategorii stříbro,“ svěřila se sympatická dívčina
po závodech, „ To,že jsme s maminou takhle
zaválely, považujeme za velkou shodu náhod
a malý zázrak,“ doplňuje skromně. Ke střelbě
prý obě přivedl otec a manžel v jedné osobě,
který tady samozřejmě nemohl také chybět: „
Ale nejsme vážně žádné reprezentantky. Střílíme jen rekreačně, když máme chuť. Včera
jsem si tedy také zatrénovala, nechtěla jsem
nic ponechat náhodě,“ uzavírá monolog talentovaná „dvanáctka“. „Inu, ty moje holky mají
prostě talent od boha,“ neodpustil si faktickou
poznámku jejich mužský doprovod.
Celkem na palebné pozice tentokrát zalehlo padesát závodníků, rozdělených do šesti

kategorií. Hlavní osobou, která dohlížela
na bezpečný a spravedlivý průběh soutěže,
byl Marek Novotný ze sportovně- střeleckého klubu Blatná. Tato organizace mimo
jiné od samého začátku pacelickou „Zlatou
mušku“ také sponzoruje potřebnou věcnou
výbavou. Je tedy spolu s obcí Škvořetice generálním partnerem a mecenášem celé akce.
Jako další pořadatel ﬁguruje ve střeleckém
podniku sportovní klub „PROSPORT Blatná“.

Prezidenz Zlaté mušky Marek Novotný obětavě
pomáhal při stelbě těm nejmenším

Postaráno bylo i o doprovodný program.
Po celé odpoledne si děti i dospělí mohli
vyzkoušet airsoftovou střelbu pod dohledem zkušených instruktorů Jakuba Sklenáře
z Mačkova, Ondřeje Fořta a Jakuba Slezáka
z Blatné. Ti sem na pacelické hřiště přivezli
hotový arzenál. „Odhadem tady na stole leží
materiál tak za nějakých třicet tisíc korun,“
přejel pohledem vystavené zbraně jeden
z kluků. Zájem o toto zpestření byl skutečně
markantní, takže na konci doprovodné show
mohli kluci konstatovat, že se vystřílelo minimálně deset tisíc kuliček.
(dokončení na str. 18)
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Devětadevadesát
ze sta možných!
(pokr. ze str. 17)
Novinkou, při které se přítomným tajil
dech, byla letecká akrobacie modelů Tomáše
Flandery z Mačkova. Ten předvedl hned dvě
ukázky pilotního superumění- nejprve nad
zelenou plochou hřiště a posléze nad vodní
hladinou vedlejšího rybníka i s přistáním
modelu na nepevném povrchu.
S příchodem podvečerních hodin
došlo k vyhlášení výsledků.
Na stupně vítězů se probojovali tito
borci: Děti
do 6 let- 1.
Eliáš Novotný z Blatné, 2.
Zdeněk Jerije
U airsoftového stanoviště v Pa- z Blatné, 3.
celicích se dveře netrhly
Ted Flandera
z Mačkova.
Děti 7 až 9 let- 1. Leontína Novotná z Blatné,
2. David Bojko ze Škvořetic, 3. Jan Čadek ze
Tchořovic. Děti 10 až 12 let- 1. Eliška Sudová
ze Sedlice, 2. Tadeáš Tůma z Hněvkova, 3.
Kristína Vojíková z Protivína. Děti 13 až 15
let- 1. Lucie Lexová z Pacelic, 2. Vojtěch Šátava ze Závišína, 3. Sandra Vondrová z Blatné.
Ženy- 1. Šárka Sudová ze Sedlice, 2. Hana
Koubková z Pacelic, 3. Marcela Týmová z Pacelic. Muži- 1. Aleš Krejčí z Bezdědovic, 2. Jiří
Blovský ze Skaličan, 3. Miloš Smola z Blatné.
K příjemné atmosféře při střelecké soutěži
přispěl i táborák, kde si všichni mohli upéci
buřty podle libosti. Obec Škvořetice dala, co se
týče občerstvení, „ do placu“ na svůj účet sud
piva a sud limonády. Takže idylka dokonalá,
není-liž pravda ?
Pořadatelé tímto děkují všem sponzorům
7. ročníku „ Zlaté mušky“ v Pacelicích: Jiří
Vetešník- Blatná, General Weld Blatná, Roman Pojer- BP SERVICE Blatná, Blatenská
ryba s.r.o., Elektro Jankovský Blatná, prodejna
„Rozmarýna“ Blatná- paní Maňasková, květinářství „Kopretina“ Blatná, Květinářství paní
Šourková Blatná, Svět krmiv- Blatná, Svět dětí
a sportu Blatná, ing. Robert Flandera Blatná,
Emil Budoš Pacelice.
Zvláštní poděkování obci Škvořetice,
Marku Novotnému a Pavlu Kotroušovi ze
sportovně-střeleckého klubu Blatná, Tomáši
Flanderovi z Mačkova za ukázky letecké akrobacie, airsoftové partě z Mačkova a Blatné, Jirkovi Hraběti za ozvučení a moderování akce.
(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda
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Rozhovor
s Davidem Lafatou
(Dokončení z minulého čísla)
Ještě před odjezdem si našel David
Lafata chvilku, aby
odpověděl na několik
otázek Blatenským
listům.
„Jak se vám líbil půlden, strávený v Sedlici?“
„No tak bylo to
určitě ohromné. Myslím si, že celá exhibice splnila svůj účel.
Hlavně vyšlo počasí, kde jsme se s Láďou
Kovaříkem tak trochu báli. Jsem rád, že se
přišel podívat i velký počet lidí. Já osobně
z toho mám ty nejfantastičtější pocity. Chci
sedlickým poděkovat za pozvání a rádi jim to
někdy zase oplatíme.“
„Autobusem s vámi do Sedlice přijela i mladší
přípravka Sokola Dubného. Co konkrétně
máte společného s tímhle mládežnickým
oddílem?“
„Já v současnosti v Dubném bydlím.
A spolu s rodiči těhle malých šikulů společně
přípravku trénujeme a organizujeme pro ně
různé akce. Hlavně ať žijou sportem na plný
plyn!“
„Vy nyní působíte ve fotbalovém klubu
Olešník. Jak vás kamarádi přijali po návratu
z reprezentace?“
„Tak já z Olešníka pocházím. Jsem moc
rád, že po skončení fotbalové kariéry můžu
zase hrát zrovna tam. Máme výbornou partu,
kluci mně přijali úžasně, navíc jsme vyhráli
krajský přebor už pět kol před koncem a o to
je to hezčí. Nejdůležitější je, že si tam kopanou
všichni náramně užíváme!“
„Jezdíte často po podobných exhibicích, jako
byla ta dnešní v Sedlici?“
„Tak teď v létě je toho víc. Ale s proﬁ
fotbalem jsem vlastně skončil teprve před

Slavnost v Sokole
Předprázdninové setkání členů TJ Sokol
Blatná v pondělí 24. 6. bylo příležitostí
k vyznamenání dlouholetého a velmi zasloužilého člena Sokola, bratra Františka
Komoráda. František Komorád se nejen podílel na obnově Sokola po roce 1990, ale také
po celá léta blatenskému Sokolu obětavě
sloužil. Za dlouhodobou práci byl odměněn
bronzovou medailí, kterou mu na návrh TJ
Sokol Blatná a Jihočeské sokolské župy
udělilo předsednictvo České obce sokolské.
B. Malinová

Ročník 30 (40)

rokem a jsem taky rád doma. Když to má být
někde dál, tak se rozmýšlím. Když je to někde
v okolí, tak se snažím vyhovět, samozřejmě.
Ale těch akcí je někdy opravdu požehnaně.“
„Vaším hlavním koníčkem je prý myslivost……“
„V naší rodině tedy nikdo nimrodem
nebyl, až na jednoho dědu, kterého si už nepamatuju. Ale odmalička mně myslivost hrozně
lákala, sám jsem se přihlásil do mysliveckého
kroužku. Když jsem se seznámil s mou budoucí ženou, tak tam naopak v její rodině jsou
všichni myslivci, takže to u mě nabralo rychlý
spád. Udělal jsem si zkoušky a samozřejmě
teď po kariéře na to mám mnohem víc času.
Jinak je to báječný relax- vřele doporučuju!“
„Vy jste nastřílel úžasných dvě stě prvoligových gólů. Tohle mimo vás dokázali jen dva
naši fotbalisté. Jaký je to pocit být na pomyslném Olympu spolu s legendárním „Pepé“
Bicanem?“
„Já se budu opakovat: já sice ty góly dal,
ale jen díky svým spoluhráčům, protože ti mně
zásobovali perfektními přihrávkami. Takže
úcta a ovace by měli mířit na ně!“
„Děkuji vám za váš čas a přeji ještě mnoho let aktivního působení ve světě jménem
fotbal.“ (Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda
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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

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

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.

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

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

MÜLLER 777 815 003

ß
ELEKTROMONTÁZE

__________________________________________

www.kitchen-story.cz

Petr Hrubý
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Přijmu čajníka
nebo čajnici
do čajovny
v Blatné.
Tel: 775 225 855
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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

Hnědé uhlí BÍLINA - ořech I. a II., kostka
Brikety uhelné (UNION)

a dřevěné


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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Přímé železniční spojení Blatné s Prahou
Dne 9.června 2019 se blatenské nádraží stalo svědkem významné události. Přesně na den po 120 letech od zahájení provozu
na blatenských lokálkách přijel do Blatné přímý vlak z Prahy
„Cyklo Brdy“, určený především pro turisty a cykloturisty.
A proč je to tak významná událost? K vysvětlení si dovolím krátký exkurz do historie.
Prvních 52 let existence blatenských lokálek museli cestující jedoucí z Blatné do hlavního města a obráceně přestupovat, a to minimálně
v Březnici, většinou pak ještě ve Zdicích. Autobusové spojení neexistovalo. Změnu přinesl až jízdní řád 1951/52. Počínaje tímto jízdním
řádem byl zahájen provoz přímého rychlíku z Prahy do Volar přes
Blatnou. Vlak byl pokřtěn jménem Boubín, ale to se nijak všeobecně
neujalo. Zavedení vlaku umožnily poválečné dodávky lehkých motorových a přípojných vozů, z pohledu cestujících na tehdejší dobu
velmi pohodlných. Kromě snahy ulehčit obyvatelům Blatné a dalších
obcí na trati cestování do hlavního města bylo hlavním motivem zavedení rychlíku umožnit přepravu vojákům základní služby, sloužícím
především ve vimperských kasárnách
a u pohraniční stráže
na Volarsku. Cestovní
doba mezi Blatnou
a Prahou byla podle
dnešních
měřítek
dost dlouhá. Tak
např. v jízdním řádu
1967/68 trvala cesta
z Blatné na pražské
hlavní nádraží 159
minut a obráceně
dokonce 173 minut.
Přesto byly rychlíky
hodně využívané, dokonce si pamatuji, že
jsem několikrát z Blatné až do Příbrami stál. Rychlík odjížděl z Blatné
brzy ráno před půl šestou a vracel se pozdě večer kolem 22. hodiny
(přesné časy se v jednotlivých jízdních řádech samozřejmě měnily).
Z Prahy hlavního nádraží odjížděla 4vozová souprava a v Březnici
se dělila. První dva vozy jely z Březnice přes Písek a Prachatice (kde
byl odpojen přípojný vůz) a samostatný motorový vůz dojel před 1
hodinou ráno do Volar. Poslední dva vozy pokračovaly z Březnice
přes Blatnou a Vimperk (kde rovněž byl odpojen přípojný vůz) do Volar s příjezdem po 1 hodině ráno. Po zhruba 2hodinovém až 3hodinovém pobytu ve Volarech si motorové vozy „prohodily“ tratě. Ten,
který přijel přes Blatnou, jel zpátky přes Písek a ten co přijel přes
Písek jel zase zpátky přes Blatnou. Ve Vimperku a Prachaticích byly
opět připojeny přípojné vozy, ale v Březnici již soupravy spojovány
nebyly. Každá souprava jela do Prahy samostatně s tím, že souprava
jedoucí přes Písek přijížděla do Prahy zhruba 2 hodiny po soupravě
jedoucí přes Blatnou. Později v zájmu urychlení blatenské části byla
tato řazena z Prahy do Březnice jako první. Od začátku 70. let začala
postupná degradace rychlíku. Ve směru do Prahy byl změněn na osobní vlak a jízdu končil v Praze na smíchovském nádraží. V obráceném
směru z Prahy jezdil stále z hlavního nádraží a z kategorie rychlík se
změnil na spěšný vlak. Tak to trvalo den co den až do konce jízdního
řádu 1990/91. Od nového jízdního řádu 1991/92 Blatná o přímé vlakové spojení s Prahou přišla. Vlak jezdil pouze mezi Zdicemi a Vimperkem. Důvody byly zřejmé. Po změně politických poměrů v listopadu 1989 se radikálně snižovaly počty vojáků, rušily se kasárny včetně
jednotek pohraniční stráže, lidé plně využívali možnosti nakupovat
ojeté automobily zvučných značek na najednou přístupném Západě
a ČSD byly nuceny úporně šetřit. Počet cestujících se radikálně snížil.
Od jízdního řádu 1994/95 už bylo nutné přestupovat ve směru z Prahy
ve Zdicích a Březnici jako dříve, v opačném směru zatím ještě jenom
ve Zdicích. Přímé spojení Blatné s Prahou tedy trvalo 40 let, tedy
po 1/3 existence blatenské dráhy.

S postupem času se hospodářská situace ČR vylepšovala a dopravní
vytíženost v silniční dopravě zvyšovala. To ve svém důsledku vedlo
k „restartu“ železniční dopravy, napřed na hlavních dálkových trasách
ČR a v příměstské dopravě největších měst a aglomerací. Zvyšoval
se ale také zájem o turistiku a cykloturistiku. Na novou poptávku
začaly jako první reagovat nově vzniklí dopravci. Vznikaly postupně
také různá občanská sdružení, zabývající se cestováním po železnici.
Jedno takové sdružení pod názvem Klub železničních cestovatelů
(KŽC) se dokonce profesionalizovalo. Členové zakoupili od českých
a slovenských národních dopravců několik historických železničních
vozidel, která by jinak skončila ve šrotu a začali provozovat nostalgické „retro vlaky“. Vznikl dopravce KŽC-D (D = Doprava) a začal
po dohodě s krajskými objednateli dopravy provozovat pravidelné
víkendové turistické linky. Jednou takovou linkou byl od jízdního
řádu 2018 „Pošumavský rychlík“, který měl v letní sezóně jezdit v sobotu z Prahy hlavního nádraží přes Blatnou do Volar a v neděli po stejné trase zpět. Nakonec nedošlo k dohodě o ﬁnancování s Jihočeským
krajem a proto vlak, tvořený jedním motorovým vozem, končil jízdu
v Blatné. Vlak měl
jezdit omezeně i letos, ale protože opět
nedošlo k dohodě o ﬁnancování, byl zrušen.
KŽC-D
iniciovala
jednání s Prahou
a ČD, jejichž výsledkem bylo navýšení
provozu „retro vlaků“
ve Středočekém kraji
a prodloužení trasy
spěšného vlaku „Cyklo Brdy“ z Březnice,
kde již druhým rokem
končil, až do Blatné.
Tento vlak bude jezdit
po celou turistickou sezónu vždy o víkendech.
Jsem přesvědčen, že jízdy tohoto vlaku jsou skutečně významnou událostí, protože znamenají zastavení klesajícího trendu v osobní železniční dopravě a přivezou do Blatné nové turisty a cykloturisty, kteří budou nejen poznávat zdejší kraj, ale budou zde také
utrácet svoje peníze a tím podporovat místní podnikatele. Je to velká
příležitost, kterou by bylo potřebné dobře uchopit. Určitě by řada cestujících uvítala existenci levného turistického ubytování, neboť pobyt
mezi příjezdem a odjezdem vlaku je relativně krátký a ubytováním
by mohl být pobyt pro zájemce
prodloužen na celý víkend. Ve spojitosti se železnicí by bylo možné se
zabývat i např. využitím staničních
budov blatenských lokálek jako
stylových turistických ubytoven.
Několik z nich je v současnosti
opuštěných a hrozí jim zbourání,
čímž ztratí blatenské lokálky hodně
ze svého kouzla. Je tomu tak např.
na blízkých jindřichohradeckých úzkokolejkách, kde nový soukromý majitel budovy opravil a využívá
je právě pro velmi žádané turistické ubytování. O takové ubytování
je velký zájem, je tam vždy obsazeno dlouhý čas dopředu. Přitom
okolí Blatné je po turistické stránce plné krásných přírodní scenérií
a kulturních památek stejně jako Jindřichohradecko, pouze historicky
je zatím méně navštěvováno. Doufejme tedy společně, že příležitost
bude správně uchopena, že turisté budou přijíždět do Blatné přímým
vlakem z Prahy i příští rok a že po kladných zkušenostech a po stavebních úpravách na tratích mezi Blatnou a Prahou se postupně vytvoří
podmínky pro obnovení podstatně rychlejšího spojení, které umožní
i pohodlné cesty blatenských občanů do hlavního města.
Bohumil Pokorný

V Blatné zakotvil pirátský předvolební koráb
V běhu všedních dnů a opakujícího
se stereotypu tak trochu zanikl fakt, že
město Blatnou navštívil v rámci kampaně
před volbami do Evropského parlamentu
zástupce Pirátské strany Daniel Leština / 29
let / z Českých Budějovic. Tento vyslanec
dobré vůle a posel lepších časů během šňůry
končinami Jihočeského kraje „rozbil stan“
/ spíše stánek / na hodinu před obchodním
domem „Labuť“, aby diskutoval s občany
a představil jim volební program nejmladšího

Mladý kandidát Pirátské strany Dan Leština
kolemjdoucí viditelně zaujal

a nejčerstvějšího politického uskupení u nás. pro životní prostředí na českobudějovickém
Vydatně mu v tom pomáhal energický spolus- magistrátu.“
Návštěva pirátského kandidáta do Evtraník Josef Břečka, který během nedlouhého
časového limitu stihl obrazit a zaujmout snad ropského parlamentu Dana Leštiny byla
90% městských částí.
Dan Leština spoluvlastní chatu u obce Laciná na Blatensku,
tudíž ho hlas srdce přivál právě
sem do důvěrně známých míst.
„Kandiduji na osmnáctém místě.
Tedy s minimální šancí na úspěch
v roli „křoví“,“ vysvětloval sympatický mladý muž, který podle svého dalšího vyjádření chce
hlavně pomoci své mateřské partaji a kamarádům ze „stejné lodě“.
Narodil se v Praze, nyní už deset let Spolu s Danem Leštinou se nechala zvěčnit i zástupkyně
blatenských Pirátů Pavla Váňová Černochová
žije v Českých Budějovicích.
Za velmi důležité považuje
kontrolu ostatních europoslanců, co se týče p ř í j e m n ý m z p e s t ř e n í m b l a t e n s k é h o
komunikace s veřejností a pirátskou stranou společenského ovzduší. I když se ne vždy
samou. „Jinak mé profesní zařazení sou- setkal u oslovených občanů s porozuměním
visí se zemědělstvím a ochranou životního a vstřícností, přece odjížděl na další „štaci“
prostředí,“ představuje své priority Dan spokojený a naplněný hezkými zážitky. „Mí
Leština, „Jsem členem republikového výboru Blateňáci mi rozumějí,“ mohl by inovovat
a místopředsedou místního sdružení České dávný výrok W.A. Mozarta na půdě stověžaté
matičky.
Budějovice.“
Lidé jako Dan Leština se v politice jistě
Stejně jako ostatním českým pirátům je
mu vlastní vysoké pracovní nasazení a pocit neztratí. A zásluhou takových mladých dříčů
zodpovědnosti k této zemi a jejím obyvatelům: se snad už brzy stane politika průhlednější,
„Ještě studuji, pracuji v oblasti výzkumu, čistější a korektnější.
po večerech pak s ostatními kolegy zejména
(Bez jazykové úpravy).
posuzuji návrhy zákonů, které jdou z naší
dílny do parlamentu. Jinak působím v komisi
Vladimír Šavrda

Pozvání na různé akce - červenec-srpen
Amatérští fotbalisté z Myštic a obec Myštice srdečně zvou na TURNAJ V MALÉ KOPANÉ, který se uskuteční dne
13. července na hřišti v jejich vesnici. Začíná se v 9.00 hodin. Občerstvení zajištěno.

Výročí Ch. Battaglii
U příležitosti 105. výročí narození kamaráda a slavného cyklisty CHRISTIANA BATTAGLII z Bratronic pořádá jeho fanklub
v neděli dne 11. srpna 2019 další ročník vzpomínkové jízdy na kole „TOUR DE BATTAGLIA“. Start v 10.00 hodin před
hostincem „U Čiláka“ v Buzicích. Trasy (30 km nebo 49 km) povedou cestami a krajinou, které nejvíc miloval.
Za symbolickou cenu lze na památku zakoupit trička s portrétem Ch. Battaglii.
Přijeďte – těšíme se na Vás!

Letní sezóna 2019 v hostinci „U Čiláka“ v Buzicích
5. července 2019 od 14.00 hodin – „RYBÍ HODY“ + country kapela „Šumíci“
13. července 2019 od 14.00 hodin – tradiční „GULÁŠOVÁNÍ“ + hudební těleso F. Rodina a Z. Maršík
27. července 2019 od 9.00 hodin – turnaj v NOHEJBALE
3. srpna 2019 – „COUNTRY FEST“ + „RYBÍ HODY“. Začátek ve 14.00 hodin
11. srpna – „TOUR DE BATTAGLIA“ – cyklistický výlet pro širokou veřejnost, hromadný start v 10.00 hodin – cíl tamtéž.

