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Mistrovství Evropy v mažoretkovém sportu a zahájení nové
sezóny u mažoretek PREZIOSO
Mažoretky PREZIOSO Sokol Blatná díky skvělým medailovým
umístěním na Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu získaly postupy
na Mistrovství Evropy, které se konalo v polovině června v chorvatském městečku Crikvenice. Na evropském šampionátu mažoretky
vybojovaly celkově 7 zlatých, 5 stříbrných a 1 jednu bronzovou medaili! Blatenské mažoretky PREZIOSO tak potvrdily, že stále patří
mezi nejlepší evropské týmy v mažoretkovém sportu.
Velké poděkování patří Městu Blatná
a Jihočeskému kraji
za ﬁnanční podporu,
díky které se mohly
soutěže zúčastnit.
Odměnou je vzorná
reprezentace Jihočeského kraje a Města Blatná a získání
skvělých medailových umístění.
V srpnu se mažoretky zúčastnily
společného soustředění, které si holky
velmi užily. Trénink
zpříjemnily společné
táborové hry a trochu adrenalinu pro holky připravili rodiče večerní bojovkou. Od září
už mažoretky pilně trénují a připravují se na další soutěžní sezónu.
Jelikož se mažoretkový sport posouvá stále dopředu, musí se mažoretky
také neustále zlepšovat. V září už jsme zvládly taneční seminář, seminář gymnastiky
a akrobacie, v říjnu
nás čeká seminář
twirlingu.
Pokud se chceš
přidat mezi nás,
stále přibíráme holčičky od 5-ti let:-).
Hana Novotná
PREZIOSO
Sokol Blatná
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

Číslo 16 / strana 2

Blatná 27. září 2019

Ročník 30 (40)

Počátkem měsíce října začínáme pomalu
připravovat vánoční prodej. Do naší nabídky
jsme opět doplnily keramické zvonečky,
které jsou oblíbené po celý rok. Vyhledávají
je sběratelé, ale i milovníci keramiky vůbec.
Zvonky jsou oblíbené také v čase vánočním.
Všeobecně jsou zvony symbolem štěstí. Tentokrát Vám můžeme nabídnout zvonky ve tva-

ktuality
Výjimečná akce
Dovoluji si poslat upozornění na výjimečnou akci, kterou můžete zažít v Blatné!
Šéfkuchař strakonické restaurace Sůl
a řepa představí docela malý vzorek svého
umění. Moderní způsob přípravy, jedinečný výběr surovin, originalita i v servírování (co talíř, to „umělecké“ dílo). Tímhle
vším už restaurace překročila hranice regionu. Obdivovatelé moderní gastronomie
si jezdí pro zážitek do Strakonic. A teď je
tady příležitost pro Blateňáky!! V příloze
najdete menu, na které se můžeme těšit.
Posílám tedy oznámení, které bylo
zveřejněno na stránkách restaurace, snad
ještě není zaplněná kapacita. Pokud se
rozhodnete pro návštěvu, volejte přímo
šéfkuchaři na tel. 724 216 014.
Tak dobrou chuť! A těším se, že společně zažijeme neopakovatelný večer.
V. Žílová
V pátek 27.září nás najdete v Blatné v prvorepublikové hospůdce u Bryndů. Čeká
nás první Pop Up večer s příznačným
názvem „Tátovo zahrada“. Rezervace
nutná a cena na osobu 1290,- včetně
vody i vinného párování /Víno v Kaplance/. Kapacita omezena prostorem pouze
na 21 osob.
Těšíme se na Vás
Menu najdete na webu

DIVOKÉ HUSY NA OD LETU, KONEC
I BABÍMU LÉTU
Čas opět pokročil a přiblížil se k závěru
letošního roku, dne ubývá, noc se prodlužuje. Stále více si vážíme posledních teplých
sluncem zalitých dní. Ještě sbíráme léčivé
byliny, červeným šípkem obalené keře, ale
i kořeny bylin, např. smetánky lékařské nebo
kostivalu. Z nasbíraných bylinek nám v tomto mnohdy pošmourném čase přijdou vhod
bylinné čaje ale i různé vonné směsi, kterými
ovoníme naše domácnosti. Bylinkové vůně
nám pomůžou při relaxaci a načerpání nových
sil. Také bylinné tinktury jsou vhodné jako
prevence do podzimních dní.
Pro tyto účely je vhodné také exotické
koření. V poslední době je velmi oblíbený
bobkový list. Zapalte v otevřené misce list
bobkového listu a nechte vyhořet v zavřené
místnosti. Po deseti minutách se do místnosti
vraťte a můžete relaxovat. Vůně vavřínu uvolňuje, zklidňuje a upravuje krevní tlak.
LIDOVÉ ŘEMESLO BLATNÁ – PRODEJ
V ŘÍJNU - ZVONÍME NA LEPŠÍ ČASY
Prodejna v průjezdu na tř. J. P. Koubka 3
je otevřena každou sobotu od 9.00 do 14.00
hodin. Za přízně počasí je stále ještě v provozu
i PŮJČOVNA LODĚK. Volejte 736765747
(E. Fučíková) - www.lidove-remeslo.cz

ru postav – vodník s rybou, zahradník, vinař,
kuchař, bača, námořník, babička s vnoučkem,
železničář, ve tvaru zvířat – koník, oslík,
kozlík, beránek nebo ryba. Ale také zvoneček
s vánočním betlémem.
A pokud Vám opravdu záleží na kvalitě
zvonění – nabízíme zvonky kované, které
mají nádherný zvuk, každý originál. Zazvonit
si můžete kdykoli, třeba jen tak, na lepší časy.
SVATOVÁCLAVSKÉ ČASY, PŘINESOU
PĚKNÉ POČASÍ
SVATÝ VÁCLAV V SLUNCI ZÁŘÍ, SKLIZEŇ ŘÍPY SE VYDAŘÍ
SVATÝ VÁCLAV VÍNO CHRÁNÍ, PO NĚM
BUDE VINOBRANÍ
SVATÝ VÁCLAV TADY – UKLÍZÍ HADY
JE-LI O MICHALU JASNÁ NOC, ZVĚSTUJE TO ZIMY MOC
Eva Fučíková, lidové řemeslo

Obec Hajany Vás srdečně zve
na
besedu s cestovatelem
panem

Františkem Šestákem
4. 10. 2019 od 18:30 hod
v Hajanské hospodě
Vstupné dobrovolné!
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Z právy

„Třídíme“

z radnice

Vysloužilá elektrozařízení
patří na sběrná místa, aby
nezamořila životní prostředí
„Úsporky“ do koše nepatří
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Občané Blatné, co jste se ještě nezapojili
do programu TŘÍDÍME, máte stále možnost!
Ještě jste o programu neslyšeli nebo nevíte
jak? Zeptejte se známého, který má na schránce tuto samolepku
nebo zajděte na odbor životního prostředí, případně se podívejte
na webové stránky.
Upozorňujeme Vás, že pro získání slevy na poplatku za odpady pro příští rok je nutné odevzdat vyplněnou kartu nejpozději
do konce roku! (tj. do 31.12.2019) Po tomto datu již nepůjde uplatnit
slevu na poplatku! Žádáme Vás, nenechávejte odevzdání karty
na poslední chvíli a PŘINESTE JI CO NEJDŘÍVE!!!
Karty odevzdávejte na Odboru životního prostředí MěÚ Blatná,
Tř. T. G. Masaryka 1520, vedle Základní školy T. G. Masaryka.

Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje
do koše. V domácnostech jsou však v posledních letech „wolframky“
postupně nahrazovány úspornými světelnými zdroji: jde zejména o lineární,
kompaktní úsporné zářivky či LED
žárovky. Jejich předností je, že vydrží
svítit mnoho let a spotřebují až o 90 %
méně elektřiny než klasické žárovky.
Obsahují však druhotné suroviny a zářivky i velmi malé množství toxické
rtuti. Proto, když doslouží, nesmějí se
vyhodit do koše, ale je potřeba odevzdat
je k odborné recyklaci, kterou zajišťuje
kolektivní systém EKOLAMP.
Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na skládkách
komunálního odpadu dochází k únikům
rtuti do ovzduší nebo do půdy a vody.
Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit
půdu i vodu, v níž se rtuť může transformovat do organické formy, která je
obzvláště nebezpečná pro nervovou
soustavu lidí i zvířat.
Recyklace nefunkčních zářivek je
důležitá ze dvou důvodů. Tím prvním
je ochrana životního prostředí před rtutí,
která je v těchto výrobcích v malém
množství obsažena. V jedné úsporné
zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně vyšších koncentracích může tato
jedovatá látka poškodit nejen životní
prostředí, ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek a dalších
světelných zdrojů v současnosti dosahuje více než 90 %. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří
přírodní zdroje surovin.
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Zprávy
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TS Blatná
Nová parkovací místa u fotbalového
hřiště
V minulých týdnech byla zahájena výstavba další etapy nových
parkovacích míst u fotbalového hřiště v Blatné. Nová parkovací stání
navazují na již vybudovaná parkoviště v předchozích letech. Vzniklo
tak dalších 20 nových míst vč. jednoho vyhrazeného místa pro uživatele
ZTP. Nová stání usnadní parkování návštěvníkům pošty, městského
úřadu či fanouškům fotbalu.
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Zemřelí – srpen
Frűhaufová Věra, nar. 1936, Mladý Smolivec, úmrtí 1. 8. 2019
Truhlář Josef, nar. 1942, Březnice, úmrtí 2. 8. 2019
Vlk Josef, nar. 1937, Škvořetice, úmrtí 16. 8. 2019
Habadová Jarmila, nar. 1931, Laciná, úmrtí 22. 8. 2019
Vaněčková Emílie, nar. 1940, Svobodka, úmrtí 24. 8. 2019
Čapek Jaroslav, nar. 1932, Strakonice-Škvořetice, úmrtí 29. 8. 2019
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Divočina 2019
Když se před čtrnácti lety z podnětu klubu Kamfo Blatná poprvé
sešli milovníci fotografování, vypadalo to, že si budou vyměňovat
zkušenosti a názory nadšenci pro fotograﬁckou techniku a technologii,
stejně jako estéti, obdivovatelé krásy všeho druhu, nebo staromilci
libující si ve sbírání zažloutlých historických pohlednic. Jakmile ale
organizátoři setkání přišli s nápadem, že by každý ročník měl mít své

Starostka města Blatná Kateřina Malečková a ředitelka CKVB Broňa Winklerová při zahájení 14. ročníku Blatenského fotofestivalu. Foto: R. Řebřina

nové téma, ukázalo se, že záběr fotofestivalu je mnohem širší a univerzálnější. Fotograﬁe se najednou stala nejen cílem, ale především
způsobem, jak se prostřednictvím obrazu pokusit o zaznamenání
a přispět k pochopení nejzákladnějších pojmů spojených s lidskou
existencí, jakými jsou krajina, žena, muž, domov, identita, pohyb,
bariéry či svoboda. Snad globální změna klimatu, či stále obtížněji
pochopitelné světové i domácí politické dění přivedlo organizátory
letošního ročníku Blatenského fotofestivalu k nejednoznačnému
tématu, jímž byla tentokrát divočina.
Nikoho už asi
nepřekvapí, že
největší zvídavost,
hravost a tvořivost
každoročně projevují autoři Otevřené scény. Většinou
jsou to amatérští
fotografové, často dospělí studenti
různých fotograPři prezentaci prací fotografů, kteří uspěli v soutěži
fických škol, pro
Otevřená scéna. Foto: Eva Stanovská
které se fotografování stalo životní potřebou i vášní. A protože tyto autory – na rozdíl
od hlavních vystavujících – zatím nenajdeme v encyklopediích nebo
na wikipedii a jejich fotograﬁe je možné prohlížet pouze po dobu
konání fotofestivalu, věnujme jim zde tentokrát více prostoru, byť
můžeme zmínit jen některé.
Radka Haumerová spatřuje divočinu v experimentech své pubertální dcery v oblékání. Stanislav Odvářka se nechal unést nostalgií
staré techniky a z návštěvy skanzenu lokomotiv v polské Karznici.
Jana Bauerová představila jakýsi fotograﬁcký patchwork barevných,
různorodě tónovaných snímků vodních mikroorganizmů pozorovaných
školním mikroskopem, který příhodně nazvala Divočina v kapce vody.
Raﬁnovaně tak připomněla, odkud vzešel život na Zemi, i že by neexistoval bez drobotiny, kterou nelze pozorovat pouhým okem. K environmentálnímu pojetí tématu divočiny přispěli i další autoři, zmiňme zde
jen ty nejpozoruhodnější. Dagmar Skořepová svůj soubor černobílých
fotograﬁí středního formátu nazvala Šelma na svobodě a vybavila ho
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několika lupami visícími na provázku. Tou šelmou byl malý plyšový
medvídek schovaný v divočině za humny ve vraku trabantu, na stromě,
či v roští; úkolem diváků bylo šelmu objevit. Vladimír Skalický pojal
svou zprávu o divočině jako muzejní exponát. Do vyřazených, na zdi
zavěšených šuplíků nainstaloval fotograﬁcké výseče divoké krajiny
doplněné torzy uschlých větviček; soubor však spíš než jako varovné
memento působil jako promyšlený designový produkt. Jaroslava Novotná objevila tajuplné i poetické území v jinak nudných zemědělských
porostech po té, co byly před ptačími útoky potaženy ochrannou fólií.
Lucie A. Přerovská vystavěla své úderné sdělení o devastaci přírody
na konfrontaci prostředí divokých brownﬁeldů a zranitelné postavy
nahého muže. Nad nežádoucí divočinou své domácnosti si ironicky
posteskla Gabriela Řeháková v souboru barevných fotograﬁí nazvaném
Den za dnem, když každodenní činnosti zaměstnané ženy přemístila
do setmělé zahrady, kde se jako stín tu za žehlicím prknem, onde nad
dřezem plným špinavého nádobí míhá sama autorka. S reportérskou
přesností i humorem zobrazil Daniel Hušťák každoroční letní úprk
Čechů do Chorvatska, když se na dvojicích ateliérových a reálných
fotograﬁí stažených z webu pokusil pojmenovat zásadní atributy tohoto
davového šílenství. Povedlo se mu to znamenitě; nechyběly kolony
aut, řízek s chlebem ani spálená záda.
A ještě zpátky
k hlavnímu programu fotofestivalu a fotografům
profesionálům. Fotoreportér Roman
Vondrouš, proslavený úchvatnými
snímky z pardubických dostihů,
Držitel ocenění World Press Photo, Czech Press
přivezl do Blatné Photo a řady dalších, Roman Vondrouš, představuje
dosud neuzavřené své dva soubory „Masopust“ a „Zákulisí dostihového
světa“ vystavené ve Starém paláci zámku Blatná.
cykly ze zákulisí
Foto: R. Řebřina
tohoto sportu i neotřelé záběry z roztockého masopustu. Animátorka Leona Telínová
vytvořila pohádkově přízračný Malý les jako vedlejší produkt tvorby
ﬁlmu. Strašidelné i hravé černobílé snímky je možné ještě do 10.
listopadu prohlížet v blatenském muzeu. To samé platí o velkoformátových fotograﬁích profesora Pavla Baňky, které vznikaly v posledním
desetiletí jeho celoživotní volné tvorby jako
emotivní reakce na pobyt ve volném prostoru
a zamyšlení nad vztahem člověka, přírodní
krajiny, vesmíru a času.
Pro úplnost ještě
závěrem pár slov o dalším, na tématu nezávislém programu. Patřila
Světově uznávaný český fotograf Pavel Baňka
k němu výstava 100 let
(vpravo) popisuje vznik fotografie, která byla
použita jako titulní foto 14. ročníku Blatenského očima fotografů vytvofotofestivalu. Foto: R. Řebřina
řená ze sbírky Svazu
českých fotografů ohlížející se za loňským výročím vzniku České republiky. Volně navazovala i názorná výstava Sakrální prostor demonstrující úlohu světla
v drobné sakrální architektuře. Exkurzi do historie fotodokumentu
podnikl fotograf a pedagog Václav Podestát. Veškerým programem
s nadhledem provázel a také ho završil oblíbenými Ozvěnami fotojatek
Honza Flaška. Fotofestival skončil, ať žije další ročník…!
Pro Blatenské listy napsala v září 2019
Ivana Capoušková

Číslo 16 / strana 6

Blatná 27. září 2019

Vážení spoluobčané,
chtěl bych vás informovat o novince, do které se město Blatná
zapojilo společně s Jihočeským krajem a integrovaným záchranným
systémem Jihočeského kraje ve spolupráci s Ministerstvem práce
a sociálních věcí.
Jedná se o projekt s názvem SENIORSKÁ OBÁLKA, která je
určená především pro seniory a osoby zdravotně postižené, které
bydlí ve svém domácím prostředí. Jedná se o tiskopis, který může
napomoci usnadnit řešení v situacích, kdy se senior dostane do tísně
nebo ohrožení zdraví či života.
Případů, kdy osamělého seniora mohou postihnout náhlé zdravotní
potíže a musí volat záchrannou pomoc, přibývá, stejně jako výjezdů
hasičů nebo policie. Při záchraně lidského života rozhoduje každá vteřina. Záchranáři nemají čas v těchto závažných situacích komplikovaně
zjišťovat anamnézu u starších pacientů, mnohdy není schopen sám
senior vyslovit své onemocnění, či jaké léky užívá. Proto byla vytvořena Seniorská obálka. Jedná se o jednoduchý tiskopis, kde si senior
sám nebo za pomoci rodiny sepíše své nacionále, onemocnění, léky,
alergie či kontakty na rodinné příbuzné či známé. Vyplněný formulář
pak vloží do plastové obálky, kterou umístíte buď na dveře ledni-

Nezapomeňte v pondělí zabalit papuče!
Již v pondělí 7. 10. můžete potkat na ulici lidi v papučích nebo
s papučemi v tašce. Nejedná se o poslední módní výstřelek. Tito lidé
chtějí pomoct dobré věci a upozornit na společenské tabu.
Už toto pondělí vyrazí lidé po celé České republice do ulic s papučemi v tašce. Někteří odvážní je budou mít na nohou. Chtějí se totiž
zapojit do celostátní osvětové kampaně „DOMA. Týden pro mobilní
hospice“, který pořádá Mobilní hospic Ondrášek (MH Ondrášek).
„Ke kampani se letos mimo Mobilní hospic Ondrášek připojilo dalších
20 mobilních hospiců, což nás velmi těší,“ říká ředitelka MH Ondrášek Bc. Bronislava Husovská. Cílem kampaně je rozšíření povědomí
o mobilní hospicové péči a k tomu má pomoct především takzvaný
„Papučový den“. Ten proběhne první den kampaně a odlehčenou
formou informuje o těžkém tématu smrti. A proč zrovna papuče? „Papuče pro nás symbolizují domov, pohodu a bezpečí. Chceme si kousek
svého ‚doma‘ vzít ten den s sebou, kamkoliv půjdeme,“ vysvětluje
Bronislava Husovská.
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ce či na vnitřní stranu
vchodových dveří (obálka
je vybavená oboustrannou
lepící páskou i magnetem
pro uchycení na lednici).
Seniorskou obálku
si můžete vyzvednout
na Městském úřadě, odbor
sociální, tř. T.G. Masaryka
1520, 2. patro (možno využít výtah) nebo je k dispozici také v budově Pečovatelské služby, Tyršova 436,
Blatná (kancelář v přízemí). Obě dvě organizace
vám případně s vyplněním
tiskopisu pomohou.
Senioři, kteří si pro Seniorskou obálku sami nemohou dojít, si ji mohou objednat u Pečovatelské služby na telefonním čísle 383 422 653.
Seniorská obálka je poskytována zdarma.
Pavel Ounický - místostarosta města Blatná
Jak se můžete zapojit vy? Vezměte si v pondělí 7. 10. s sebou papuče kamkoliv půjdete. Vyfoťte se v nich sám/a nebo jako skupina přátel
či kolegů a sdílejte svou fotku na sociálních sítích s #papucovyden.
Zapojte se a podpořte mobilní hospicovou péči v České republice.
www.papucovyden.cz
Kontakt
Jana Pastrňáková, projekty@mhondrasek.cz, 601 585 419

Oslava 100. narozenin v domově pro seniory
Dne 1. srpna 2019 oslavila p. Koblasová,
klientka domova pro seniory v Blatné, své
100. narozeniny. Společná oslava s obyvateli
domova proběhla v úterý 5.srpna 2019. Gratulací bylo mnoho, od zaměstnanců i klientů
domova, květiny a dárky předaly zástupkyně
ředitelky domova Ing. Monika Vítová, starostka Města Blatná Bc. Kateřina Malečková
a s přáním všeho nejlepšího se připojily i zástupkyně OSSZ ze Strakonic paní Bc. Ivana
Kalianková a Pavla Prokopová. Velikou
radost měla paní Koblasová z dárku, který
pro ni vymyslela její klíčová pracovnice Eva
Šindelářová spolu s kolegyněmi. Klientku
vzaly na procházku, kde ji vyfotily u blatenské
kašny obklopenou pejsky, které celý život
milovala. Fotograﬁi pak stačilo už jen nechat
zarámovat a krásný dárek, který způsobil
spoustu radosti, byl na světě. Na oslavě vládla
dobrá nálada, povídalo se, nechyběl dort s ma-

gickou „100“ a další občerstvení, připíjelo se
blatenskou griotkou. Oslavenkyně si hověla
s potutelným úsměvem na tváři ve svém oblíbeném křesle a užívala si skvělou atmosféru.
L.F.
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Kroužky a kluby DDM Blatná
Palackého 652
www.ddmblatna.cz tel.:383422134
Rozvrh pro šk.rok 2019/2020
den

zájmový útvar

vedoucí

časový rozvrh

poznámka

místo 1. schůzka

Pondělí Rehabilitační cvičení s Vlastou
Paličkování
Florbal
JUDO
Fitness
Výtvarný ateliér
Merkur a jiné stavebnice
Umělecký truhlář

Šabatková Vlasta
Vrbová Emilie
Synek A., Srb Luboš
Kocourek L., Vacek Vl., Mls J.
Kratochvílová Milena
Růžičková Jana
Mašek Pavel
Beran Jiří

10.00-11.00
14.00-16.30
17.00-18.00
17.30-20.30
19.00-20.30
15.00-17.00
14.00-15.30
16.00-17.30

senioři
2.tř-dospělí
od 5.- 9 tř.
od 7 let
mládež, dospělí
děti,mládež,dospělí
děti od 1. tř.
od 4. třídy

DDM
DDM
Těl. SOŠ
Sokolovna
DDM
DDM
DDM
DDM

23.9.
23.9.
23.9.
16.9.
7.10.
23.9.
23.9.
23.9.

Úterý

Patchwork I.
Klub Obzor /hry,sport,táboření/
Beruška I.
Beruška II.
Atletika

Hůrková Ivana
Srb L., Růžičková J.
Zemanová Martina
Zemanová Martina
Mlsová J.,Loudová I.

16.00-18.00
15.30-16.30
16.00-17.00
17.00-18.00
17.00-18.30

děti, dospělí
od 1.tř.
od 2 let
od 2 let
děti od 5-ti let- mládež

DDM
DDM
DDM
DDM
letní stad.

24.9.
24.9.
24.9.
24.9.
17.9.

Středa

Oční jóga
Rybářský
Kytara , Klávesy
Počítačové základy a hry
Letecký modelář
Keramický
Keramický
Hasičský
Florbal
Balanční cvičení
Softball
Dance aerobic
Dance aerobic
Rybářský Bělčice

Šabatková Vlasta
Šebková Marcela
Šebek Vladimír
Hlinka Karel
Loula Petr
Jánská Klára
Jánská Klára
Vaněk Vladimír
Srb Luboš
Kratochvílová Milena
Michalová M., Šafr M.
Hovorková Martina
Hovorková Martina
Mašek Pavel

10.00-11.00
13.30.-14.30
13.30-18.00 po skupinách
14.30-16.00
15.00-17.00
14.30-16.00
16.00-17.30
16.00-20.00
20.00-21.30
19.00-20.30
17.00-18.00
15.30-16.30
16.30-17.30
15.00-16.00

neomezeně věku
od 2. tř.
od 2. tř.
od 1. tř.
od 3.tř.
od 3.tř.
od 3.tř.
od 1.tř.
mládež
mládež, dospělí
od 7. tř
od 4.tř.
od 4. tř
od 3. tř.

DDM
DDM
DDM
DDM
DDM
DDM
DDM
Has. zbroj.
Těl. SOŠ
DDM
Těl. SOŠ
DDM
DDM
ZŠ Bělčice

25.9.
25.9.
25.9.
25.9.
25.9.
25.9.
25.9.
25.9.
25.9.
9.10.
25.9.
25.9.
25.9.
18.9.

Čtvrtek Plavecká všestrannost
Pohybové hry I + II
Florbal
Florbal
Judo
Fotoklub a fotokroužek
Atletika
Patchwork pro holky
Patchwork pro holky
Turisticko-přírodovědný
Cvičení pro ženy 50+
Archa

Dvořák Michal
Zbíralová Šárka
Michalová M. ,Synek A.
Michalová M. ,Synek A.
Kocourek L., Vacek V., Mls J.
Šebková Marcela
Mlsová J., Loudová I.
Hůrková Ivana
Hůrková Ivana
Ředinová Martina
Pekárková Anna
Srb Luboš

6.30 - 7.30
14.00-16.00
15.30-16.30
16.30-17.30
17.30-20.30
15.15.-16.15-18.15
17.00-18.30
16.00-17.00
17.00-18.00
15.00-16.30
18.00-19.00
15.30-16.30

mládež, dospělí
od 1. tř.
1.-2. tř.
3.-4.tř.
od 7 let
děti, mládež, dospělí
st. Kat.
od 3. tř.
pokroč.
od 2. tř.
ženy nad 50
od 1. tř.

bazén od 6/2020
ZŠ Sedlice
26.9.
Těl. ZŠ JAK
26.9.
Těl. ZŠ JAK
26.9.
Sokolovna
19.9.
DDM
26.9.
Letní stad.
19.9.
DDM
26.9.
DDM
26.9.
DDM
26.9.
DDM
26.9.
Fara
26.9.

Pátek

Mašek Pavel
Voborníková Pavla
Etlík Josef
Šebková Marcela
Šebková Marcela
Ounický Pavel, Rojík M.

13.30-14.30
14.30-16.00
15.00-17.30
13.30-14.30
14.30-15.30
17.30-19.30

od 3.tř.
1.-5.tř.
od 3.tř.
od 2.tř
od 3.tř.
od 3. tř.

DDM
DDM
DDM
DDM
DDM
Těl. JAK

Šipky
Výtvarný 1.-5.tř.
Radiotechnický
Rybářský
Rybářský
Stolní tenis

Hodina a místo schůzky může být změněno.
Přihlášky k vyzvednutí v DDM - ke stažení: www.ddmblatna.cz

27.09.
27.9.
27.9.
27.9.
27.9.
27.9.
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Historie téměř detektivní

Pátrání po mlýnku MS 1895 pokračuje
V srpnovém čísle Blatenských listů jsme uveřejnili článek o ručním
kovovém mlýnku, u kterého jsme se pokusili poodkrýt jeho příběh.
Výsledek byl sice nulový, avšak ne zcela bezvýsledný. Na podkladě
tohoto článku nás navštívila Dagmar Hozová a poopravila některé
reálie, které jsme chybně uvedli. Tímto článkem bychom chtěli uvést
tyto skutečnosti na pravou míru.
Do prvního omylu jsme byli uvedeni již zmiňovaným zápisem
Karla Rataje z roku 1959, který jako dárce uvedl M. Hozovou, rozenou
Siblíkovou. V takovém případě bylo zřejmé, že se jedná o Marii, dceru
Josefa Siblíka, který měl být jediným obyvatelem Blatné toho jména.
Svědectví Dagmar Hozové bylo upřesněno, že se Marie Siblíková
nikdy nevdala a že Hozová byla nejmladší dcera Josefa Siblíka Anna.
Naším vlastním přičiněním jsme poté vnesli další omyly do rodinných
vztahů, a to skutečností, kdy jsme paní Dagmar označili jako vnučku
Josefa Siblíka. Popravdě se jednalo o pravnučku, neboť Anna Hozová,
rozená Siblíková, byla babičkou Dagmar Hozové. Za všechny tyto
mylné informace se omlouváme. Není možné ovšem skrýt vděk nad
tímto omylem, neboť právě tento krok nás přivedl blíže k rodině zakladatele Okresního muzea v Blatné Josefa Siblíka. Získali jsme takto
cenný kontakt, který nám dopomůže při dalším bádání nad pozůstalostí
Josefa Siblíka.
Ačkoliv jsme článek nazvali jako pátrání po mlýnku, tak vlastně
o mlýnek vůbec nešlo. Někdy nás badatelská činnost sama zavede až
do jiných končin historie, která se promítá do naší přítomnosti. V tomto
případě jeden obyčejný příspěvek v Blatenských listech nás dovedl až
k potomkům Josefa Siblíka. Na vlastní chybě lze snadno demonstrovat, jak tvůrci kolektivní paměti snadno a nezáměrně falšují dějiny.
Na drobných změnách pak snadno vyrostou rozsáhlejší nepravdy, které
mohou výrazně ovlivnit kolektivní paměť, a tudíž i identitu společnosti.
Petr Chlebec, Městské muzeum Blatná

Zápis v přírůstkové knize 1959

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

Kontakt: Hana Novotná (737 236 309)
Facebook: PREZIOSO BLATNÁ

NOVÁ
ŠKODA KAMIQ
éäÝ«ÙËĀéÃä

·«ĂË

Hledáme kolegy na pozici

379 900 :

TW:Ir/[-[bCb

:ËÃ«ÄËôÄÝÖËäÛÃ«ÝI2
ôËĀò]:I:B-VȭǟȮǝɇǠȮǜ½ȹǜǛǛºÃȮǜǜǝɇǜǜǡ£ȹºÃ

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ
ǠȳrY

ry*Y/rCzrI<Cb

%(=3(ý12671Ë35$&291Ë.
0tVWRSUDFRYLãWČCHANOVICE
0='$.þKRG
stravenky a další zajímavé benefity.
Tel: 724 070 071
E-mail: jana.cvancarova@securitas.cz

TË¨Ë½ÄÝä¨ĀĂ«·äôĂûÝÄËôüÃôËĀÃ
ŠKODA KAMIQ
TÙºä«ºüȮ¨ûäÙüȮôûÝÖ½üȳCôßä«ôäÄß«ÖÙË·ÄéôûéĂ«·ä·«ÄÄËéÖÛ½Ă«äËÝäÖÛÝô«äÝ
Ëºô½«ä¨Ä·ÄËô·ß¨ËÃË½é]:I:B-Vȳ
rßéäËÙ«ĀËôÄüÖÙË·ôËĀò]:Iȭ
AUTO KÁPL s.r.o.
B½CÖËÛ«ǟǜ
ǞǤǢǛǜTÝº
b½ȳȭǞǣǝǝǢǛǡǜǤ
www.autokapl.cz
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IT

BLATNA

2500,- / osoba / celý výukový den
MICROSOFT
Word, Excel, Powerpoint, Outlook

GRAFICKÉ EDITORY
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u l t u r n í k a l e n d á ř
Akce
27. 9. PÁTEK | 19:00 |
BÁRA ZMEKOVÁ
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Koncert

29. 9. NEDĚLE | 17:00 |
OLDŘICH BYSTŘICKÝ: ARCHITEKTon
Galerie Sedmá kolej, železniční stanice
Blatná
Rotující obraz na motivy městských architektonických prostorů. 2D plocha přechází
ve 3D.
Vernisáž výstavy umělce a performera Oldřicha Bystřického.
Zdarma, pořádá navíc z.s.

29. 9. NEDĚLE | 18:00 |
KAVÁRENSKÉ HOVORY – PETR TEXL
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Petr Texl, redaktor časopisu Moderní včelař, pohovoří o historii a současnosti včelaření na Blatensku.

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

1. 10. ÚTERÝ | 19.00 |
SLAVIC TRIO
Zámek Blatná, Starý palác
Koncert KPH
Petr Sedlák – fagot
Anna Sysová – klarinet
Barbora Trnčíková – hoboj
Trio mladých hudebníků, které ve svých
začátcích vedl nynější fagotista Berlínské
ﬁlharmonie, původem Blateňák – Václav
Vonášek. V listopadu 2018 trio vyhrálo 1.
cenu na mezinárodní soutěži komorních
souborů v italském Chieri a od roku 2019
je zapsáno na Listinu mladých umělců Nadace Českého hudebního fondu.
Na koncertu zazní skladby L. v. Beethovena, J. Gemrota, B. Martinů a J. Francaixe.

3. 10. ČTVRTEK | 18:00 |
HOST BLATENSKÝCH LISTŮ –
TOMÁŠ PETRÁČEK
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Přednáška na téma „Křesťanství a církev
v naší společnosti“.

4. 10. PÁTEK
BÁLA RO(C)K II
Hospoda Na Vinici
Koncert kapel
Ucho, Morek, Anča Band, Říha+Říha+Říha+Svoboda

6. 10. NEDĚLE
UKONČENÍ CYKLISTICKÉ SEZÓNY
ANEB ZA KRÁSAMI BLATENSKA
Start i cíl v obci Buzice
Trasy: 13 km, 34 km, 59 km

Pořadatel doporučuje krosové, nebo horské kolo (asfalt, zpevněné lesní a polní
cesty)
9:00 – 10:00 registrace, start v 10:00, předpokládaný konec v 17:00

6. 10. NEDĚLE | 19:00 |
JAKUB ŠOLC –
PĚŠKY PŘES PYRENEJE
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Cestopisná přednáška

12. 10. SOBOTA | 20:00 |
KRAUSBERRY (MALÁ PARTA)
Hospoda U Datla
Koncert

15. 10. ÚTERÝ | 19:00 |
JMÉNO
Sokolovna Blatná, divadelní sál
V úterý 15. října v 19 hodin odstartujeme
další divadelní sezónu v nově rekonstruovaném sále blatenské sokolovny hrou
francouzských autorů Mahieho Delaporte a Alecandra de La Patelliére JMÉNO.
V režii Thomase Zielinského se vám zde
představí herecké osobnosti české divadelní scény Jan Dolanský, Jana Janěková
ml., Petr Lněnička, Linda Rybová a Roman
Zach. Výborně napsané dialogy v jejich
jedinečném podání vám zaručují skvělou
zábavu.
Je možné mezi dobrými přáteli a příbuznými skutečně mluvit o všem? Necháme
se ovlivňovat konvencemi? Jak daleko ve
svém liberálním postoji můžeme zajít?
Jsou středostavovské předsudky stále na
pořadu dne? A co se skrývá v naší rodinné
historii?
Odpovědi na tyto otázky získáte a pevně
věříme, že se s nadhledem zasmějete díky
komedii JMÉNO.
Představení trvá 90 minut, vstupenky zakoupíte v předprodeji v IC Blatná, nebo na
www.ckvb.cz. Ceny vstupného od 300 Kč
plné a 250 Kč zlevněné.

Kino
2. 10. STŘEDA | 19:00 |
PŘES PRSTY
Komedie/sportovní | Česko 2019 | 101 min.
| mládeži do 12 let nevhodný | v českém
znění | 130 Kč |

4. 10. PÁTEK | 20:00 |
TENKRÁT V HOLLYWOODU
Komedie/drama | USA 2019 | 162 min. |
mládeži do 15 let nepřístupný | v původním
znění s titulky | 100 Kč |

9. 10. STŘEDA | 19:00 |
NABARVENÉ PTÁČE
Drama | Česko/Slovensko/Ukrajina 2019 |
169 min. |mládeži do 18 let nepřístupný |
v původním znění s titulky | 120 Kč |

Ročník 30 (40)

11. 10. PÁTEK | 20:00 |
ROMÁN PRO POKROČILÉ
Komedie | Česko 2019 | 95 min. | mládeži do
12 let nevhodný | v českém znění | 120 Kč |

Knihovna
I na podzim se připojíme k celostátní akci
Týden knihoven, která připadá na týden
od 30. 9. do 6. 10.
Proběhne amnestie upomínek pro zapomnětlivé čtenáře a registrace nových čtenářů na rok zdarma.
Po celý týden si budete moci prohlédnout
malá výstavu REGIONÁLNÍ LITERATURY z
naší knihovny.
Těšíme se na vás.

PRO DĚTI
Po celý měsíc si u nás děti mohou vyluštit
zábavnou LUŠTĚNKU.

10. 9. – 30. 9.
PRÁZDNINOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ
Nakresli nebo namaluj obrázek se svým
prázdninovým zážitkem. Obrázku dej zajímavý název a odevzdej v knihovně do konce září. Hlasování proběhne v říjnu a výherce s nejvíce hlasy bude mile odměněn.

1. 10. ÚTERÝ
LITERÁRNÍ ZÁJEZD S KNIHOVNOU
NA ŠUMAVU ZA ADALBERTEM STIFTEREM
Podrobné informace a závazné přihlášky
od 16. 9. v Městské knihovně Blatná
Procházka přírodou, návštěva spisovatelova rodiště, plavba …a spousty zajímavostí
Cena 400 Kč

4. 10. PÁTEK | 9:30 |
S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA
Setkání rodičů s dětmi do tří let nad knihami a o knihách, tentokrát na téma pohádky O KOBLÍŽKOVI. Hlásit se můžete
na: tratbergerova@email.cz. Kapacita je
omezena.

4. 10. PÁTEK
NOC BEZ ANDERSENA
TENTOKRÁT S HARRY POTTEREM
Noc plná ponocování, kouzel, čár a kejklí
pro děti od 11 do 14 let.
Podrobné informace a závazné přihlášky u
nás v knihovně.

PRO DOSPĚLÉ
ČTEME, PLETEME A...
1. 10. ÚTERÝ
Jedeme s knihovnou na výlet
8. 10. ÚTERÝ | 14:00 – 16:00 |
Povídáme si o všem, co nás baví

Komunitní centrum
3. 10. ČTVRTEK | 17:00 |
RADON – VZNIK, NEBEZPEČÍ,
OCHRANA
Kavárna
Na téma „radon – nebezpečí z podloží našich domů, aneb co v učebnicích nenajdete“ pohovoří geolog Josef Mucha.
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8. 10. ÚTERÝ | 17:00 – 19:00 |
MŮJ SOUSED PĚSTOUN
Kavárna
Série besed „Můj soused pěstoun“ má inspirovat i informovat o náhradním rodičovství.
Jak se mohu stát pěstounem? Co pěstounství přináší a jak složitý je systém náhradní
rodinné péče? Odpovědi od těch, kteří přijali do péče děti z dětského domova. Účast
na besedě přislíbila jedna z patronek programu, herečka Jihočeského divadla v ČB,
Kamila Janovičová.
Pořádá Náhradní rodinná péče PREVENT
vstup volný

15. 10. ÚTERÝ | 17:00 – 20:00 |
JAK VYCHOVÁVAT HOLKY
A NEPŘIJÍT O ROZUM?
Kavárna
Na semináři se dozvíte o klíčových obdobích ve výchově dcery, o vývoji ženského
mozku a důvodech typického chování
děvčat. Seminář odpovídá nejen na příčiny
chování holek, ale přináší i řadu podnětů,
jak s děvčaty zacházet, aby se neponičilo
jejich ženství a zároveň rodiče přežili jejich
vychovávání bez úhony. Lektorka Vlaďka
Bartáková.
Cena 250 Kč, kapacita max. 25 osob. Přihlášky na kalousova@ckvb.cz

PRAVIDELNÉ AKCE
PO, ÚT, ST, PÁ
PILATES CLINIC A ZDRAVOTNÍ
CVIČENÍ
Velká klubovna
Nově v KCAŽ pravidelné lekce Pilates Clinic a Zdravotního cvičení s Terezou Maškovou. Více informací a rezervace na www.
tmaskova.net nebo na tel. 604 538 200.

PONDĚLÍ | 16:00 – 17:00 |
REHABILITAČNÍ CVIČENÍ PRO
MLADŠÍ I STARŠÍ
Velká klubovna
Pořádá STP Blatná

STŘEDA | 10:00 – 11:00 |
REHABILITAČNÍ A PROTAHOVACÍ
CVIČENÍ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ
A SENIORY
Velká klubovna
Pořádá STP Blatná

ÚTERÝ, LICHÝ TÝDEN | 15:00 – 18:00 |
NÁPRAVA ŘEČI
Malá klubovna
Mgr. Květa Zbíralová, +420 606 655 713

PONDĚLÍ, SUDÝ TÝDEN | 15:30 – 16:30 |
KURZ PŘEDŠKOLÁČEK | od 14. 10.
Malá klubovna
Příprava předškolních dětí pro úspěšný
vstup do první třídy.

NÁPRAVA ŘEČI | STŘEDY DLE TELEFONICKÉ
DOMLUVY |
Klubovna
Mgr. Petra Tuháčková, +420 602 303 083

STŘEDA | 18:00 – 19:00 |
ZUMBA
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Velký sál
Lektorka Martina Hovorková
90 Kč/lekce

ČTVRTEK | 16:00 – 17:15 a 17:30 – 18:45 |
ÁJURJÓGA
Velká klubovna
Série 12 lekcí, cena 1300 Kč
Přihlášky na 773 978 168, Radoslav Nahálka. Kapacita kurzu omezena. Max. 20
účastníků.

ATELIÉRY:
ČTVRTEK
Suterén
3. 10. | 18:00 | Šperkování s Janou Halló
10. 10. | 18:15 | Sochařství s Jitkou Křivancovou
Přihlášky na kalousova@ckvb.cz nebo na
775 602 094, cena 100 Kč, každý pátý vstup
sleva 50 %

28. 9. SOBOTA | 9:00 – 14:00 |
MALOVÁNÍ V PLENÉRU
s Lenkou Pálkovou
Mračov
Cena 200 Kč

JAZYKOVÉ KONVERZACE
PONDĚLÍ | 17:00 – 18:00 |
NĚMECKÁ KONVERZACE
Malá klubovna
Lektorka: Jana Španihelová | 50 Kč/lekce

ÚTERÝ
ANGLICKÁ KONVERZACE
Malá klubovna
18:00 - 19:00 pro mírně pokročilé
Lektorka: Ludmila Růžičková/Denisa Karešová | 50 Kč/lekce

STŘEDA | 15:00 – 16:00 |
FRANCOUZSKÁ KONVERZACE
Malá klubovna
Lektorka: Alena Marhavá | 50 Kč/lekce

STŘEDA | 17:00 – 18:00 |
ANGLICKÁ KONVERZACE
Malá klubovna
Tyto lekce jsou určeny pro začátečníky.
Lektorka: Denisa Karešová | 50 Kč/lekce

STŘEDA | 18:30 – 19:30 |
ANGLICKÁ KONVERZACE
Klubovna
Lektorka: Bohumila Hermannová, Jana
Michálková | 50 Kč/lekce

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

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

2. 9. – 6. 10.
VÁCLAV NĚMEC – HIKE
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
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Výstava fotograﬁí. Severní Amerika z pohledu hikera. Hory, divoké lesy, moře, svoboda, motely a Campbellova polévka. Pokus o netradiční subjektivní cestopis.

9. 9. – 31. 10. ÚT – PÁ | 9:00 – 17:00 |
MYSLIVOST NA BLATENSKU
OK – OTEVŘENÁ KAVÁRNA KCAŽ
Historie a současnost myslivosti na Blatensku. Autory výstavy jsou členové MS
Lomnice Blatná

14. 9. – 10. 11. ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
PAVEL BAŇKA: HLEDÁNÍ TICHA
LEONA TELÍNOVÁ: MALÝ LES
Městské muzeum Blatná
Výstava fotograﬁí z krajinných cyklů z let
1998 – 2018 od uznávaného českého fotografa Pavla Baňky, který se též prosadil na
mezinárodní fotograﬁcké scéně a jeho díla
se stala součástí mnoha světových
sbírek. Leona Telínová je absolventkou
ateliéru Pavla Baňky na Fakultě umění a
designu UJEP v Ústí nad Labem. Její snový
soubor fotograﬁí Malý les byl vybrán do
Otevřené scény Blatenského fotofestivalu.

14. 9. – 10. 11.
EVA STANOVSKÁ: PRŮNIKY
Galerie v Íčku, Infocentrum Blatná
Hravé snímky od pravidelné účastnice
Otevřené scény Blatenského fotofestivalu:
„Dvě různé fotograﬁe, dvě různé skutečnosti. Souvisí spolu? Nechme prostor fantazii a začněme si vymýšlet.“

29. 9. – 23. 11.
OLDŘICH BYSTŘICKÝ: ARCHITEKTon
Galerie Sedmá kolej, železniční stanice
Blatná

1. 10. – 30. 11.
SAMETOVÝ HAVEL
Osobní vlaky na trase Strakonice – Blatná
– Březnice
Výstava prezentuje unikátní fotograﬁe Kamily Berndorﬀové, Václava Kozlíka a dalších, kteří zachytili návštěvu Václava Havla
v Blatné v roce 1990.

5. 10. – 30. 12. ÚT – PÁ | 9:00 – 17:00 |
PROLÍNÁNÍ
KCAŽ Blatná
Výstava fotograﬁí členů fotoskupiny Spektrum Blatná doplněné poezií Jitky Dolejšové a Františka Tylšara.

12. – 13. 10. |
DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ
Během těchto dní bude vstup do Městského muzea Blatná zdarma
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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

Mladí florbalisté na soustředění u sokolovny.
Čtěte na vedlejší straně.

Spolehlivý
Internet
SURNDŀG«KR
v okolí

RG.ÏPÝV

Nyní PÝV¯FH='$50$SěLSěHFKRGX
RGMLQ«KRSRVN\WRYDWHOH

Objednejte na telefonu:

774 257 568
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port
FLORBAL

Mladí ﬂorbalisté hrající Jihočeskou ligu
pod hlavičkou TJ Sokol Blatná zahájili svou
přípravu na turnaje již v srpnu.
Tréninky se ukončily stylově jako každý
rok dvoudenním soustředěním nazvaným
FLORBALCAMP 2019.
První den byl velmi náročný plný atletických disciplín (sprint, dálkový běh, štafety,
skok do dálky, hod medicimbalem, vybíjená,
basketbal, skateboarding…) Soutěžilo se
na atletickém oválu a v areálu pod Sokolovnou. Kluci se rvali o každý bod a v horkém
počasí ze sebe vydali maximum. Nepsaným
králem atletiky se stal zástupce starších žáků
Martin Beneš.
Hráči byli nalosováni (z výkonnostních
košů) do čtyř rovnocenných skupin. Každý
z týmu vynikal v jiné disciplíně, proto se
čekalo, že závěrečné sčítání bodů bude velmi
napínavé.
Druhý den probíhal ve volnějším tempu
návštěvou písecké Laser Game Arény a po návratu z Písku se pokračovalo v tělocvičně
Sokolovny.
Tentokrát se srovnávaly ﬂorbalové dovednosti, střelby na branku, strefování se do výsečí a celý camp končil vzájemnými zápasy.
Absolutním vítězem FlorbalCampu 2019
se stal „Tým žlutých“ ve složení hráčů: kapitán Ondřej Tůma, Martin Beneš, Robin Mráz
a Filip Aichinger.
Atmosféra obou dnů byla skvělá, kluci
se dokázali perfektně soustředit a některé
dosažené časy a výsledky byly překvapující.
Děkujeme naší mateřské TJ Sokol Blatná
za podporu při organizování celé akce.
V nadcházejících dvou víkendech sehrají
oba celky starších i mladších žáků své první
ligové turnaje sezóny 2019/2020.
!!! Do týmu mladších žáku hledáme
posily – šikovné kluky ve věku 10-12 let
a dívky ve věku 10-13 let, které baví skupinové sporty a chtějí si vyzkoušet hrát
oﬁciální ﬂorbalovou ligu !!!
Realizační tým florbalu TJ Sokol Blatná

Fotbalové výsledky
SOBOTA 28/9 2019 – TJ Blatná ,,A“ - MAS Táborsko ,,B“. Začátek utkání je v 16 hodin.
Muži „A“

Sezimovo Ústí-Blatná

0:3 (0:1)

Čadek 2x, Prokopec

Muži „B“

Blatná-Lom

4:1 (2:0)

Levý, Stulík, Kůst, Říha Jiří

Ženy

Blatná-Protivín

1:3 (0:2)

Swietoňová

Dorost

Blatná-Bělčice/Kasejovice

1:2 (1:2)

Pícha

Žáci st.

Blatná-Týn nad Vltavou

7:0 (5:0)

Fous Petr 3x, Barabáš, Outlý Jakub, Fejtl Michal

Žáci ml.

Blatná-Týn nad Vltavou

5:1 (2:0)

Říha Tomáš 2x, Švec, Pechr, Vacek

Žáci ml. B

Blatná/Lnáře-Bavorov

2:3 (1:0)

Masák Petr 2x

Muži „A“

Blatná-Protivín

0:4 (0:2)

Muži „B“

Chelčice-Blatná

2:2 (1:1)

vlastní, Jícha

Ženy

Sezimovo Ústí-Blatná

5:1 (2:0)

Chárová Nikola

Dorost

Vacov-Blatná

3:1 (1:1)

Outlý František

Žáci st.

Vodňany-Blatná

0:12 (0:4)

Fous Petr 5x, Řanda 2x, Fejtl Michal 2x, Říha
Tomáš 2x, Čada

Žáci ml.

Vodňany-Blatná

1:7 (1:1)

Brynda Matyáš 2x, Koman Jindřich 2x, Vacek 2x,
Říha Tomáš

Žáci ml. B

Blatná/Lnáře-Volyně/Čestice

0:10 (0:6)

Minulé kolo:

Před devíti lety zahynul tragicky cyklistický
fenomén Luboš Hajna z Blatné
V Chlumu se teď jel jeho memoriál.

přezdívaná „ nekonečný příběh“, dala 99%
jezdců pořádně zabrat. Někteří si de facto
Chlum - Byl to cyklistický vrchař, jakých pověsili plíce na strom a vyzvedávali si je až
není mnoho. Zatímco někteří cyklisté se kopců po dokončení závodu. Koho by napadlo, že
třeba i bojí, v případě Luboše Hajny z Blat- se v téhle nevinně tvářící jihočeské vesnici
né se i ty nejhrozivější střechy naopak bály nachází takový nepřátelský kolos ? Tohle
jeho. Vyhledával je, zápasil s nimi a pak jim přece není ještě Šumava!
Pozvání na premiérovítězoslavně lámal vaz. Lovec
vý díl „Memoriálu Luboše
nadmořských výšek, rafan,
Hajny“ do Chlumu přijal
muž železných svalů a oceloi emeritní senátor ing. Josef
vých nervů. Ovšem se zlatým
Kalbáč. Jako vždy a všude
srdcem a ryzím charakterem.
i tady prosvětlil atmosféru
Před devíti lety si vyjel tak
na míru šitým proslovem,
jako už tisíckrát předtím. Tenkdy jako citlivý člověk potokrát se ovšem potisící prvé
hovořil o nutnosti uchovávat
domů nevrátil. Střet s autem
si v paměti osobnosti a jako
nepřežil. Za obcí Čečelovice
příznivec cyklistiky obohatil
má malý památníček.
znalosti přítomných pasáJeho fanklub ve spolupráci
žemi o zrodu jízdního kola
s obcí Chlum a SDH Chlum
a historii cyklistiky jako
letos odstartoval v tomto katakové.
tastru 1. ročník „Memoriálu
Nechyběla ani dcera zeLuboše Hajny“. Pochopitelně
Suvereně nejrychleji si poradil
snulého
cyklobohatýra Lušlo o cyklistický závod. Ne
s okruhem v Chlumu
boše Lenka Hajnová, která
zrovna jednoduchý, ale zato
Petr Soukup
sama závod v Chlumu absolpřístupný a dostupný všem.
Zatímco dětské kategorie si to rozdávaly vovala. Po otci zdědila lásku k tomuto sportu
na návsi, na ženy-muže-veterány čekal pě- a hlavně chtěla stejně jako dalších 36 kolařů
tikilometrový okruh po převážně terénních uctít světlou památku člověka, který do něho
cestách. Někomu se, pravda, zdálo pět kilo- otiskl nesmazatelnou stopu.
(pokrač. na str. 14)
metrů málo. Ale už počáteční asfaltová stojka,
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Památný den sokolstva
Z rozhodnutí zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha byla Česká obec
sokolská rozpuštěna a její majetek úředně
zabaven. Gestapo v noci ze 7. na 8. října
1941 zatklo, takřka naráz, všechny sokolské
činovníky z ústředí, žup i větších jednot,
kteří „ještě byli na svobodě“. Byli mučeni,
vězněni, deportováni do koncentračních táborů a naprostá většina z nich se již na svá
místa po skončení války nevrátila. Tato akce
byla nejrozsáhlejším zásahem proti členům
Sokola v celé jeho historii a postihla především řadu jeho nejvyšších představitelů, a tím
i významných osobností celého národa, které,
jak ukázal další vývoj naší společnosti, pak
v jejích dalších osudových chvílích nenahraditelně chyběly. Cílem a smyslem této akce
byla totální likvidace celého spolku. Říjnové
události roku 1941 představují nejpočetnější
zásah totalitní nacistické moci vedený proti
skupině občanů dobrovolně se organizujících
v jedné zájmové organizaci.
V Blatné vzpomínáme na bratry Jana Janovského, Bohumila Krska a Karla Pelikána.
8. říjen byl Parlamentem České republiky uzákoněn jako „Památný den
sokolstva“.
B.M.

Před devíti lety zahynul tragicky
cyklistický fenomén Luboš Hajna
z Blatné (pokr. ze str. 13)
Všechny přítomné uvítal srdečně i starosta
obce Radim Paulus, který s celým obecním
zastupitelstvem vyšel sportovnímu projektu
vstříc doslova s otevřenou náručí.
Aby se patřičně odlehčilo všeobecnému
napětí a vzrušení, tzv. „obecní kolo“ si poctivě
po stejné trase odšlapali i místní recesisté.
Jeden z nich si na cestu dokonce vzal hned tři
klobouky. Jejich stroje, shledané patrně po stodolách, měly do závodních „sršňů“ stejně daleko jako olomoucký tvarůžek do parfumérie.
O to větší uznání si vysloužili, když zdolali tu
samou hrůzu, kde se i drahé výkřiky techniky
zdráhali poslouchat své pány.
Nejpočetněji byl zastoupen cykloklub
„Bělčičtí rytíři“, jehož příslušníci jsou spřízněni údajně s rytíři blanickými. A zatímco jejich
slavnější příbuzní spí a čekají, až bude české
zemi nejhůř, kolegové z Bělčic monitorují
vnitropolitickou situaci a v případě nutnosti
je vzbudí. Asi už to prý brzy bude….
Po celé odpoledne byla přítomna sanitka,
připravena kdykoliv vyjet na trasu. Naštěstí
tentokrát plnila pouze funkci dohlížecí, nikdo
se nezranil. Nebyla opomenuta ani otázka
občerstvení, kdy se o první pomoc v případě
žízně starali chlumští dobrovolní hasiči. Hlad
zase zaháněl buzický hostinský Petr Samec,
z jehož stanoviště se dráždivě linuly vůně grilovaných klobás, steaků a dršťkové polévky.

Blatná 27. září 2019

Závod netrval ani tři hodiny a již se mohly vyhlašovat výsledky. S předstihem si pro
odměny přišly ti nejmladší: Kategorie 3-4
roky- 1.Radek Paukner / Blatná /. Kategorie
5- 6 let- 1. Leontýna Pauknerová / Blatná /, 2.
Veronika Mašková / Blatná /. Kategorie 7- 9
let- 1. Jiří Týc / Chlum /, 2. Tobiáš Oulehle
/ Chlum /, 3. Karolina Mašková / Chlum /.
Kategorie 10-12 let- 1. Šimon Fiřt / Chlum /,
2. Patrik Strnad / Sedlice /. Kategorie 13- 15
let- 1. Petr Mařík / Blatná /, 2. Jan Jeníček /
Chlum /.
Následovali ti odrostlejší: Kategorie muži
18-40 let- 1. Václav Šilha / CK Bělčice /,
2. Michal Blovský / Hvožďany /, 3. Milan
Hanzlík a Luboš Mašek / Chlum /. Kategorie
muži 40- 60 let- 1. Petr Soukup / Blatná /, 2.
Vladimír Tuháček / Blatná /, 3. Radek Červenka / Blatná /. Kategorie ženy 18- 40 let- 1.
Lenka Hajnová / Blatná /. Kategorie veteráni
nad 60 let- 1. Stanislav Bečvář / Kestřany /,
2. Miroslav Novotný / CK Bělčice /, 3. Josef
Trefný / CK Bělčice /. Cenu pro nejstaršího
jezdce převzal Miroslav Kratochvíl z Mačkova / 68 let /. Cenu sympaťáka, hrdiny a smolaře
v jednom si zase domů odvážel Jan Mečíř
z Jičína. Na trať vyrazil v sedle dámského kola
z roku X, navíc hned zpočátku zaznamenal
defekt a musel se vrátit na start. Tady přezul
duši a ještě celý závod objel. Od začátku byl
v jasné nevýhodě.
Jestli se Luboš Hajna díval seshora
na tento závod, snad ho to na dálku pohladilo.
Stále platí formule, uvedená v záhlaví plakátů
na tento přebor: „Nikdy nezapomeneme,Luboši!“ A jestli se bude vzpomínat i s trochou toho
humoru, určitě to nebude vadit. Luboš měl
humor vždycky rád. Stejně jako cyklistiku.
Vladimír Šavrda
Poděkování sponzorům závodu: Obec
Chlum, SDH Chlum, Sport Arsenal, Cyklo
Švec Písek, Lubomír Blovský - Cyklosport
Písek, Mega Pro Nutrition, R a B Mědílek
Žacléř, Cykloknihy Plzeň, ACE Sport Písek,
BIKE FACTORY Strakonice, KONET Blatná,
Petr Soukup - Cyklosport Blatná, Cyklosport
„Na skalčanské“ u Zemědělského družstva
Blatná, ing. Robert Flandera, Tesla Blatná, a.
s., STK Blatná, AGH Blatná,s.r.o., GENERAL
WELD, BP-SERVICE Blatná, Tomáš Andrlík- Blatná, Filip Řezáč - autoškola Blatná,
Blatenská tiskárna.
Mediální partneři: Blatenské listy, Rádio
Blatná.
(Bez jazykové úpravy).
Prosport Blatná a obec Škvořetice
pořádají

v neděli 13. října 2019
osmý ročník přespolního běhu pro
mládež

PACELICKÁ TRETRA
Prezentace v obecní domě 12-13 hodin.
Začátek závodu ve 13 hodin.
Překvapení pro všechny účastníky - po
vyhlášení výsledků bezplatná jízda na
ponících.

Ročník 30 (40)

Sedl áček
Ê

Ê

žaluzie všech
typů
sítě proti hmyzu
Šilhova 756, 388 01 Blatná
Mobil: 606 212 353, 607 760 407
www.psinterier.cz

MOTOKROS
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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

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

A ZDENDY MARŠ
K
I
ÍK
UZ

A

M

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

lektromontáže
E

VEČÍRKY
OSLAVY

SPOLEČENSKÉ AKCE
SVATBY

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

TEL.: 736 767 622

&
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
Petr Hrubý

Autoservis AMK Blatná

HLEDÁTE PŘIVÝDĚLEK?

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

Nabízíme pozici STRÁŽNÉHO
na plný, příp. zkrácený úvazek
nebo na dohodu o provedení práce.

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.
Provozujeme odtahovou službu.

Podmínky: aktivní řidič sk. B,
bydliště Blatná a blízké okolí.
Více info: 602 438 389

Hledám čajníka,
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do čajovny v Blatné.
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tel: 775 225 855

čajnici
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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 - ZAVŘENO
St - 8.00-14.00
Pá - 14.00-18.00

Út - 8.00-14.00
Čt - 8.00-14.00
So (lichý týden
pouze po dohodě)

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

Blatenské listy
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Předávání vyznamenání, průvod s velkým „P“, kladení věnců,
křest nového hasičského auta, požární útok na „namydlených“
kočičích hlavách. Takový byl obraz velkolepých oslav
140. výročí založení SDH Blatná
Blatná - Na tuhle slávu se hned tak nezapomene. Dva dny jí žilo
celé město Blatná i s přilehlým okolím. Zdejší organizace dobrovolných hasičů si s plnou parádou připomínala 140 let trvání svého spolku. Za nezpochybnitelné zásluhy, obětavost a odvahu by si
muži, ženy a děti v modrém zasloužili k tak významným „kulatinám“ dort s totožným počtem svíček. Jenže než by se všechny
sfoukly, vystáli by domácí i hosté před blatenskou hasičárnou důlek / a ještě mohlo, nedej bože, něco od plamínků chytit /. Takže
sice bez sladké odměny, zato s mnohými slovy díků a pochval ze
všech světových stran sklízeli dobrovolní hasiči z Blatné sladké
plody své náročné, mnohdy nebezpečné až riskantní práce.
Vyznamenání, jejichž skutečnou hodnotu nelze vyčíslit
Mohutné oslavy započaly již v pátek večer na půdě společenského sálu blatenského „Komunitního centra“, kde za svátečně prostřené stoly usedlo 130 členů a příznivců hnutí sv. Floriána. Pozvání přijali rovněž tito čestní hosté- za hasičské ústředí v Praze
pan Pazdera, za krajské sdružení hasičů pan Jiří Žižka, za okresní
sdružení hasičů paní Jaroslava Boukalová, za Hasičský záchranný

sbor Strakonice pan Ota Šmejkal, za město Blatná Pavel Ounickýmístostarosta. Všichni zmínění se srdečností sobě vlastní vyzdvihli
ve svých projevech zásluhy dobrovolných hasičů z Blatné a popřáli
jim k úžasnému jubileu vše, co může a hlavně chce popřát člověk
na stejné lodi jménem „Ochrana životů, zdraví a majetku“.
Hlavním bodem programu
bylo předání čestných vyznamenání zasloužilým příslušníkům a příslušnicím- nejen
domácího- sboru. Celkem
tahle ocenění, jejichž skutečnou hodnotu nelze vyčíslit,
tentokrát převzalo 52 osobností hasičského života. Šlo
o věrnostní medaile za 10
let služby / 3 kusy /, za 20
let služby / 5 kusů /, za 30
let služby / 3 kusy /, za 50 let
služby / 1 kus / a za výjimečných 60 let služby / 4 kusy/.

Tři čestná uznání udělilo SDH Blatná, následně bylo uděleno ještě
jedno čestné uznání okresního sdružení hasičů a tři čestná uznání
krajského sdružení hasičů. Čestného uznání Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska se dočkali čtyři jedinci. Za příkladnou práci převzalo medaile 11 členů „modré armády“, za zásluhy čtyři, 7 medailí
sv. Floriána doputovalo ke svým adresátům z kraje a dvě plakety
za mimořádné zásluhy pak z české
metropole. Vůbec
nejvyšším vyznamenáním- řádem svatého Floriána- byl
po právu dekorován
místostarosta SDH
Blatná Jiří Suchopár
/ 67 let /. Nedokázal
skrýt ve tváři známky dojetí a radosti
zároveň.
Čerstvý držitel největšího
možného
hmotného
projevu uznání obléká
hasičskou uniformu od roku 1970.
„Za dobu svého
působení u sboru
jsem prošel snad
všechny štace,“ vypráví stávající místostarosta SDH Blatná, „Byl
jsem i strojníkem a členem zásahové jednotky / to jsem ještě uměl
běhat…./.“ Fyzicky se zúčastnil desítek zásahů: „Vůbec nejhorší
zkušenost jsem udělal, když hořely UNION buňky ve zbrojovácké
ubytovně a blatenský teletník. To bylo hotové peklo,“ uvádí. Pomyslnou pochodeň hasičského desatera od něho převzali i jeho
potomci: „Syn Jirka působí v zásahovém týmu. Vnučka Karolína
trénuje s dorostenkami,“ potvrzuje pravost známého úsloví, že „jablko nepadá daleko od stromu“.
Za jeho aktivního věku prý nebylo moc času jezdit po hasičských
parádách ani soutěžích: „To víte, já jsem pracoval u silnic a když

jsem se vrátil ze šichty, koukal jsem ještě něco udělat na baráku
a v hospodářství,“ upřesňuje příkladný bojovník se živly všeho
druhu.
Před společnou večeří, kdy se podával
řízek s bramborovým salátem, ještě
požádal o slovo Václav Cheníček od skaličanských kolegů.
Tenhle „srdcař“ jako
vždycky překvapil
milou pozorností
z historického archivu. Předal slavnostně starostovi blatenského sboru staré
hasičské tablo z roku
1934, obsahující fotografie otců a dědů
dnešních chráněnců
sv. Floriána. „Tenhle
unikát objevil při
rekonstrukci našeho obecního domu „dobrý synek“ naší hasičské
party Milan Počta a zachránil ho. Po lehké renovaci jsme se rozhodli vrátit ho tam, kam patří,“ pronesl Václav Cheníček.
Proti věku a špatnému počasí není léku
Snad se nahoře v nebeském království poškorpili svatý Florián
a svatý Petr. Jisté je, že stěžejnímu dni hasičských oslav v Blatné
nadpozemský „ministr počasí“ nic dobrého nenadělil. Ale hasiči
jsou odolní a tvrdí kádři. Takže si z deště nic nedělali a průvod se
v sobotu odpoledne vydal od hasičské stanice přesně podle plánu.
A šlo to ráz naráz. Položení věnců u sochy sv. Floriána a sochy svobody, kde vybraná dvojice dobrovolných hasičů držela za zvuků národní hymny čestnou stráž. Po slavnostním předání klíčků od nového hasičského auta místostarostovi Blatné Pavlu Ounickému
přišel okamžik pro zástupce božího na zemi Rudolfa Huška. Přesně v duchu starých tradic přírůstku do majetku blatenských hasičů
požehnal a vysvětil
ho. Někteří z přihlížejících vyjádřili
lítost nad tím, že
v kropítku nebyla
místo svěcené vody
nafta, ale tohle prý
také „není špatný“.
Zásahová jednotka
předvedla následně zásah u hořícího
vraku auta. „Kluci
v akci“ se náramně
osvědčili a právem
sklidili
bouřlivý
potlesk. Stejně tak
družstvo mladých
„soptíků“, kteří vystřihli požární útok
jako ze žurnálu.
Namydlené kočičí hlavy nikoho nevystrašily
Zpočátku vůbec nebylo jisté, zda se uskuteční plánovaná soutěž hasičských družstev v útoku. „Kočičí hlavy“ na náměstí totiž vlivem
deště byly jako namydlené a zavánělo to možností úrazu. Během
válečné porady se ale „úderná jádra“ přítomných sborů vyslovila

pro zahájení přeboru. Tak se i stalo.
Do Blatné dorazilo změřit své síly 15 mužských manšaftů, 5 ženských a 5 veteránských. I za ztížených podmínek podali všichni
skvělé výkony. Také počasí se nakonec docela umoudřilo, takže to
všem dost vylepšilo náladu.
Nikoho ani nepřekvapilo, že mezi muži / zase / exelovali lehkonozí
borci z Bezdědovic. Na záda jim dýchali / zase / sekáči z Chobota.
Bronz putoval na adresu týmu z Kocelovic. V ženské kategorii braly zlato „ladies“ z Chobota. Druhé místo ovládly dámy ze Sedlice,
pro bronz si přijelo těleso z Mirovic. Ve veteránech podali nejlepší
výkon „penzisté“ z Chlumu, velmi mile stříbrnou pozicí překvapili hosté z blízkých Buzic a na bednu se vyškrábalo i družstvo ze
Skaličan.
Právě jeden ze skaličanských „tygrů“ měl docela namále, když mu
vystřelila v rukou proudnice a málem z něho udělala pojídače kašiček. Naštěstí všechno dobře dopadlo. Jinak mladší tým mužů si
sáhl hodně vysoko, když ukořistil pátý štafl čili se umístil ve třetině
startovního pole.
Sonda do hlubin duše blatenského hasiče a jeho vývoje
Jako všechny ostatní hasičské organizace má i ta blatenská bohatou
historii. Mimochodem- spolu s místními včelaři a ochotníky patří
k nejdéle stále existujícím spolkům ve městě růží.
Velkou zásluhu na ustanovení hasičského sboru v Blatné měl tehdejší starosta města. V úvodu roku 1879 došlo k vytvoření přípravného výboru a již 2. listopadu téhož roku zasedla první valná
hromada vlastenecké organizace sv. Floriána. Základní kámen položilo 52 mužů, zejména řemeslníků, rolníků a obchodníků. Zapojila se však i inteligence. První těžkou zkouškou se stala blatenským
hasičům roku 1895 záchrana majetku i občanů při ničivé potopě.
V současnosti se členská základna SDH Blatná skládá z 84 jedinců. Při spolku vyvíjí aktivní činnost pět dorostenců / 15 až 18 let
/ a „soptíci“ do 15 let v počtu 18 dušiček. Žezlo nejstaršího „monarchy“ organizace drží stále pevně v rukou Josef Klíma / 93 let /
z Řečice, který má za sebou neuvěřitelných 74 /! / let věrné služby.
Současným předsedou SDH Blatná je Václav Tvrdý, kterému patří
velké poděkování za perfektní přípravu oslav 140. narozenin mateřského sboru a za hladký průběh bohatého programu. Samozřejmě ale nejen jemu. Všem ochráncům těch nejcennějších hodnot
a šiřitelům osvěty z tohoto města a tohoto regionu.
Má-li úspěšně fungovat nějaký lidský celek, pak musí všichni zainteresovaní táhnout za jeden provaz a spolehnout se jeden na druhého. U hasičů tohle platí dvojnásobně. A ti blatenští již nesčetněkrát dokázali, že tenhle vzoreček jim sedí jako ušitý.

Vladimír Šavrda

Výjimečná akce
Dovoluji si poslat upozornění na výjimečnou akci, kterou můžete zažít v Blatné !
Šéfkuchař strakonické restaurace Sůl a řepa představí docela malý vzorek svého umění. Moderní způsob přípravy, jedinečný výběr surovin, originalita i v servírování ( co talíř, to „umělecké“
dílo) . Tímhle vším už restaurace překročila hranice regionu. Obdivovatelé moderní gastronomie si jezdí pro zážitek do Strakonic. A teď je tady příležitost pro Blateňáky!! V příloze najdete
menu, na které se můžeme těšit.
Posílám tedy oznámení, které bylo zveřejněno na stránkách restaurace, snad ještě není zaplněná
kapacita. Pokud se rozhodnete pro návštěvu, volejte přímo šéfkuchaři na tel. 724 216 014.
Tak dobrou chuť ! A těším se, že společně zažijeme neopakovatelný večer. V žílová
V pátek 27.září nás najdete v Blatné v prvorepublikové hospůdce u Bryndů. Čeká nás první
Pop Up večer s příznačným názvem „ Tátovo zahrada „. Rezervace nutná a cena na osobu
1290,- včetně vody i vinného párování / Víno v Kaplance/ . Kapacita omezena prostorem
pouze na 21 osob.
Těšíme se na Vás

