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Vážení spoluobčané,
ráda bych Vás co nejdetailněji seznámila s aktuálními infor-

macemi v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Naneštěstí 
ty informace, které jsou nyní k dispozici, nemusí nutně platit do 
jeho konce. Určitá vyhlášení se běžně upravují ze dne na den, 
některá dokonce i vícekrát během dne. Trošku mi to připomíná 
bramboračku. Věřím ale, že si stále zachováváte zdravý rozum 
a doporučená epidemiologická opatření dodržujete s ohledem 
na zdraví své a svých blízkých.  Velmi Vám děkuji za discipli-
novanost a ohleduplnost. 

V minulých letech jsme Vás v tuto dobu zvali na květnové 
oslavy osvobození našeho města spojeneckými armádami. Stejně 
tak tomu mělo být i letos. Bohužel nemoc COVID-19 nám je 
překazila. Uctění památky každopádně proběhne, ovšem bez 
účasti veřejnosti.  Zaměstnanci Centra kultury a vzdělávání pro 
Vás připravili náhradní program, se kterým budete seznámeni 
v Blatenských listech. Doufám, že i bez průvodu a hudebního 
doprovodu se každý na chvilku vnitřně zastavíme a uctíme pa-
mátku hrdinů, kteří položili života za mír a svobodu. 

Čest jejich památce.
 Bc. Kateřina Malečková - starostka města Blatná

BLATNÁ ŠIJE ROUŠKY
Kolem poloviny března začalo být zřejmé, 

že nošení roušek se nikdo z nás nevyhne a že 
je budeme všichni dennodenně potřebovat. 
Zároveň roušky nebyly nikde k sehnání, 
potkala jsem několik lidí zoufale shánějících 
ochranné pomůcky po drogériích a lékárnách, 
samozřejmě bezvýsledně. Prvních pár kousků 
jsem ušila pro rodiče ze starých cích a v hlavě 
už se mi začal rodit nápad na 
založení skupiny švadle-
nek, která by co nejrychleji 
dokázala zásobit Blatnou 
a okolí tolik potřebným 
artiklem. Pro členství ve 
skupince nebylo podstat-
né, kolik roušek je která 
švadlenka schopná denně 
ušít, mou jedinou podmín-
kou bylo šití bez nároku 
na finanční odměnu. Na 
Facebooku proto ještě téhož 
dne (16. března) vznikla 
skupina Blatná šije roušky 
a postupně se přihlásilo cca 
23 švadlenek, se kterými jsem od té doby 
dennodenně v kontaktu na chatové skupině na 
Messangeru. Postupně vykrystalizoval i sys-
tém vyřizování objednávek – zájemci psali 
své požadavky do komentářů pod mým pří-
spěvkem a jednotlivé švadlenky si je dle svých 
časových možností rozebíraly. Na předání 

jsme se pak již domlouvaly s každým indivi-
duálně, protože nebylo v mých možnostech 
to všechno obsáhnout. Postupně nám přibyly 
také objednávky z nemocnic, domovů pro 
seniory, nejrůznějších pobytových zařízení, 
léčeben, nosily jsme roušky do obchodů apod. 
Během 3 týdnů jsme dokázaly ušít bezmála 
7000 roušek, nyní už počet určitě přesahuje 
8 000 kusů. Momentálně šijeme 1000 bavlně-
ných roušek pro Sociální a zdravotní centrum 

Letiny u Blovic, odkud nám dokonce poslali 
zásobu gumiček, což je dnes nedostatkové 
zboží placené zlatem.

Mým cílem bylo jednak zásobit rouškami 
co nejvíce lidí v co nejkratším čase a zkoor-
dinovat tuto činnost v rámci Blatné, jednak 
zajistit informovanost občanů ohledně nošení 

roušek a vyrobení domácí alternativy, než 
na ně přijde v dlouhém zástupu potřebných 
řada. Požádala jsem tedy Terezu Soukupovou, 
která ještě téhož dne společně s kamarádkou 
Kateřinou Končelíkovou vyrobila přehledný 
plakát. Pár provizorních verzí jsem roznesla 
po obchodech u nás na třídě J. P. Koubka, 
o rozsáhlejší distribuci plakátů se postaral 
městský úřad (tisk plakátů) a městská policie 
(roznos po Blatné). 

Začaly se také ozývat 
hlasy maminek malých dětí 
(sama jsem matkou téměř 
dvouleté dcery), které řešily 
problém, jak motivovat své 
ratolesti k nošení roušek. 
Poprosila jsem tedy švad-
lenku, maminku a ředitel-
ku Rodinné školky Puntík 
Kateřinu Corakidu, zda by 
nevytvořila nějaké tipy pro 
zoufalé rodiče. Katka přišla 
se dvěma videi, která obsa-
hovala bezvadné aktivity 
s dětmi a během několika 
dní nasbírala na Facebooku 

přes 5000 zhlédnutí. 
A kdo kromě mne pro Blatnou vlastně 

v naší skupince šil? Lucie Kupcová, Regína 
Fedorová s maminkou, Veronika Hůzlová, 
Nina Švehlová, Petra Martincová, Jana Jirás-
ková, Lenka Majerová, Kateřina Adamcová,

(dokončení na str. 4)

Koláže fotografi í Lucie Hasilová pro Strakonický deník a Eliška Mayaleh
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Vzpomínka
Ve čtvrtek 23. dubna jsme se v bla-

tenském krematoriu rozloučili s hodným, 
slušným člověkem - kamarádem Jirkou 
Michalem. Krátká vzpomínka na jeho 
dětství ve Fügnerově ulici, kde doprovázel 
své starší bratry Petra a Karla při klukov-
ských akcích „ na Kamenici“ nebo „na 
skále u řeky“.

Vyučil se tiskařem a jeho práce byla 
i velkým koníčkem. K jeho cestě z práce 
patřila i pravidelná zastávka v restauraci 
Sokolovna. Velkou zálibou bylo rybaření 
a ochotnické divadlo. Jirkova maminka, 
paní Marie Michalová, byla dlouholetá 
členka SDO. Hrála, připravovala kostý-
my, napovídala. Když v roce 1966 režisér 
Antonín Vohryzka st. potřeboval obsadit 
roli rozmazleného synka manželů Rou-
bínkových Fricka, maminka zasáhla a Jiří 
si zahrál s dalšími padesáti ochotníky 
v úspěšné Filosovské historii. Jeho role 
byla textově nenáročná, několikrát se opa-
kovalo – Ano papá. - Já papá? - Ne papá.  
Ačkoliv byl obdařen hereckým talentem se 
smyslem pro humor, nikdy se již jako herec 
neobjevil. Na naše prosby vždy odpověděl 
– Já papá? Né papá. Jako inspicient řídil 
desítky představení v Blatné i na četných 
zájezdech, dohlížel na změny scén, nástup 
herců  na  jeviště, připravenost rekvizit, dá-
val pokyny zvukařům a osvětlovačům, po-
máhal s přípravou scény, obsluhoval gong 
a oponu. Nebyl rád, když se nám povedlo 
přeskakovat v textu nebo dokonce něco 
vynechat. Moje odpověď na jeho výtky 
byla, že už to umíme tak báječně, že už hra-
jeme vlastně jenom na motivy. Mnohokrát 
to použil když přišel po jednání do šatny 
a prohlásil – No dneska to bylo obzvláště 
na motivy. Nedocenitelná byla jeho práce, 
která souvisela s jeho profesí: tisk plakátů, 
vstupenek, programů a pozvánek..Rád 
poseděl po představení v šatně, případně 
pod pergolou u Šatavů, kde se plánovala 
další divadelní představení, S přibývajícím 
časem a ubývajícím obsahem bedny to 
byly plány čím dál smělejší. Skoro dvacet 
let byl místopředsedou Spolku divadelních 
ochotníků v Blatné. 

Tak bohužel poslední gong a opona  - 
děkujeme Jirko.

              Za SDO Blatná J. Mikeš 

Děkujeme všem příbuzným, známým 
a kamarádům za projevy soustrasti 

a účast na posledním rozloučení 
s panem

Jiřím MICHALEM

Zarmoucená rodina

KDYŽ MÁJ VLÁHY NEDÁ, ČERVEN 
SE PŘEDÁ

A zase nastal MÁJ! Měsíc plný slunce, 
květů, kytic rozkvetlých stromů a  omam-
ných vůní.

Ranní rosy a snad i nějakého májového 
deštíčku. Toho by bylo opravdu třeba, voda 
v přírodě moc chybí.

Májové pranostiky našich předků jsou 
hodně se srážkami spojené:
MOKRÝ MÁJ – V STODOLE RÁJ
V MÁJI HŘÍMOTY, NEDĚLAJÍ TRAM-
POTY
KDYŽ SE V MÁJI BLÝSKÁ, SEDLÁK SI 
VÝSKÁ
JESTLI V MÁJI NEPRŠÍ, ČERVEN TO 
DOVRŠÍ
MÁJOVÁ VLAŽIČKA, POROSTE TRA-
VIČKA

PRODEJ LIDOVÉHO ŘEMESLA NA 
TŘ. J. P. KOUBKA 3

V květnu ještě náš prodej neotevřeme. 
Stále je možné naše výrobky nakupovat 
pouze v internetovém obchodě – www.lido-
ve-remeslo.cz nebo po telefonické domluvě 
736765747.

TOULKY PŘÍRODOU A SBĚR LÉČI-
VÝCH BYLIN

Máj nás přímo vybízí k toulkám příro-
dou, obzvlášť v této nelehké době. Myslet 
bychom přitom také měli i na dny příští. 
Příroda  nám nyní  nabízí celou řadu léčivých 
bylin, které právě v tuto dobu mají největší 
sílu a pomohou nám třeba v podzimních 
měsících s posílením imunity. Kdy jindy 
byliny nasbírat než právě při jarní procházce 
voňavou přírodou? Zpracování bylin je pak 
různé. Sušením získáme mnoho materiálu pro 

bylinkové čaje a směsi, vhodné je také naklá-
dání nasekaných bylin do alkoholu – tinktury 
jsou dobře vstřebatelné do našeho organismu 
a mnoho odborníků je doporučuje. Pokud si 
chcete připravit bylinné medy nebo sirupy, 
nejšetrnější metodou je nakládání do medu 
– vrstvy bylin proléváme medem, uzavřeme 
a na teplém místě necháme minimálně týden, 
nejlépe dva, denně protřepáváme. Po ukon-
čení přelijeme přes cedník, odstraníme  tak 
byliny, dobře vymačkáme, označíme  datem 
a uložíme na temné místo pro zimní období. 
Tímto způsobem snadno připravíme pam-
peliškový med, med jitrocelový nebo třeba 
z černého bezu. Pokud nemáme po ruce med, 
lze připravit  sirupy i pomocí cukru, a to buď 
bílého nebo hnědého třtinového. Bylinné vrst-
vy prosypáváme cukrem, v posledních dnech 
můžeme přidat trochu převařené vody, aby-
chom docílili řádné rozpuštění všeho cukru. 

Dalším způsobem využití bylin je výroba 
mastí.

MÁJ NÁM OTEVÍRÁ RÁJ
Eva Fučíková, lidové řemeslo

Jiří Michal 
Když jsme se v prosinci 1989 dohodli, že 
budeme vydávat Blatenské listy, šli jsme 
za Jirkou Michalem do tiskárny. Ta byla 
tehdy na náměstí Míru. Pak jsme s Bla-
tenskými listy chodili za Jirkou Michalem 
do zprivatizované blatenské tiskárny na 
dvůr pekárny - tam, kde je dnes důchoďák. 
A nakonec jsme za Jirkou Michalem cho-
dili do Blatenské tiskárny na Vdoveček, 
pod Vinicí. 
Tam všude a celých těch 30let jsme se 
s Jirkou vždy dobře domluvili. 

Děkujeme a nezapomeneme. 

Za Blatenské listy ZM
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Zprávy
z radnice

Informace o omezeném 
provozu MŠ Blatná, Šilhova

Na základě usnesení rady města č. 141/20 z 22.04.2020 Ma-
teřská škola Blatná, Šilhova předpokládá od 04.05.2020 otevření 
pro děti, které jsou v tomto školním roce evidovány k pravidelné 
docházce v Mateřské škole Blatná, Šilhova nebo v Mateřské škole 
Blatná, Vrchlického.

Z důvodů epidemiologických a hygienických opatření k za-
bránění šíření koronaviru je kapacita školky omezena, proto bude 
docházka umožněna pouze do stanoveného limitu po předchozí 
domluvě s vedením školy a předložení:
1) potvrzení zaměstnavatele o potřebnosti účasti osoby pečující 

o dítě na pracovišti 
2) prohlášení zákonného zástupce, že se dítě nesetkalo s osobami 

pozitivními na koronavirus nebo v karanténě 
* požadované tiskopisy jsou ke stažení na webových stránkách Ma-
teřské školy Šilhova, Blatná a na webových stránkách města Blatná

Dítě může vstoupit do zařízení školy jen při zajištěném překrytí 
nosu a úst.
Kontakt:
Mateřská škola Blatná, Šilhova
Šilhova 822, 388 01 Blatná, IČO 70874191
Ředitelka Hana Petlánová
Telefon 602 501 180

Jaro 2020
Jaro je jedno z těch ročních období, kdy není ani moc zima, ale 

zároveň ani velké horko. Na jaře se začínají probouzet zvířátka ze 
zimního spánku, ptáci  přilétají z teplých krajin a ten svět je mno-
hem hezčí. Na jaře mám ráda to, že i když je posun času, tak západ 
slunce bude vždy nádherný. Jaro i když se zdá jako aprílové počasí, 
se občas chová nezdvořile, právě na jaře můžeme pořídit zázraky 
přírody. Příroda je mocná víla, která nám dala ale pořád i dává život. 
Nejen že stromy kvetou, ale přece celá planeta roste. Nebojím se říct, 
že polovina populace si neváží toho, co pro nás příroda dělá. Vždyť 
přece jen díky ní žijeme. I když si v momentální situaci nemůžeme 
projít na nějakou delší procházku, možná si konečně někdo uvědomí 
to co já. Žijeme jen jednou, je zázrak to, že na jaře se rodí mláďata, 
včeličky že opylují květiny, ptáci že nám dělají společnost, a další. 
Jen díky zvířatům a přírodě právě „Ty“ tohle můžeš číst. Naše pla-
neta umírá a my všichni s ní. Otázka zní. Co mohu udělat? Udělat 
můžeš hodně. Třídit odpadky, žít zdravě a mnoho dalších věcí. To 
ale pomáháš jen sám sobě a né přírodě. Když zasadíš strom, ne že 
budeš mít v létě se kam schovat před sluníčkem, ale budeš mít jeden 
další strom, díky kterému můžeš dýchat. Co dáváš to dostáváš. Jak 
ty k přírodě, tak ona k tobě. 

 Zuzana Kratochvílová 

Blatenské trhy – oznámení
Vážení příznivci BLATENSKÝCH TRHŮ. Ráda bych vám touto 

cestou oznámila, že všechna mimořádná opatření ohledně pandemie 
COVID – 19 jen urychlila mé rozhodnutí ukončit svou činnost v po-
řádání trhů, které jste do této chvíle mohli navštěvovat již několik let 
pravidelně každou sobotu.

Doufám, že trhy  v Blatné nezaniknou a ulička od věže směrem 
k zámku opět ožije touto krásnou tradici, kde jste se mohli setkávat, 
poklábosit, nakoupit něco zdravého, čerstvého nebo zajímavého.

Pokud by měl někdo chuť a energii se do toho pustit a trhy pořádat, 
ráda mu předám kontakty na trhovce, kteří trhy navštěvovali.

Přeji všem krásný zbytek roku 2020.
Zlatuše Malečková

BLATNÁ ŠIJE ROUŠKY
Zdena Braunová, Jana Hlavínová s maminkou Janou Vestfálovou, 

Martina Lokajová, Inka Čadková, dvakrát Martina Bláhová (sešly se 
nám dvě švadlenky se stejnými jmény), Leona Barátová, Markéta Kříž-
ková, Magda Ledvinková, Martina Ředinová, Šárka Komárková, Lucie 
Hosnedlová s maminkou, Marie Švehlová, Hana Mikešová, IrisDiane 
Garrido-Primas, Dagmar Vránová a Kateřina Corakidu. Přemýšlím, 
jak holkám za jejich neúnavnou práci poděkovat. Ne všechny šily od 
začátku, některé se přidaly až později a některé zase postupně odpadly 
kvůli jiným povinnostem, mnohé z nich chodí do práce a kloubit vše 
dohromady prostě nešlo dlouhodobě udržet. Nicméně všechny do 
toho šly s nezištnou snahou pomoci druhým a zároveň s vědomím, 
že budou muset ukrajovat ze svého vlastního času. Žádná z nás si ale 
nedovedla představit, jak náročné to ve výsledku bude. V prvních 14 
dnech jsme s rouškami trávily bez nadsázky dny i noci, mnohým se 
o nich dodnes i zdá. 

Co nám ten poslední měsíc a půl přinesl? Jak říkaly holky – doma 
bordel, manžel hladovej, děti zanedbaný, manželství na pokraji rozvo-
du, ale hlavně že mám za den našito 80 roušek. Roušky jsme rozdávaly 
zadarmo, nicméně většinou nám lidé něco přinesli. Někdo jen podě-
koval (někdo ani to ne), jiný platil v naturáliích. Mezi odměny patřily 
například plato vajec, nanuk, pytel brambor, káva, čokoláda a víno. 
Nina jednou předávala roušky ve večerních hodinách a dostala za ně 
vzorky pleťových masek. Patrně prý již vypadala unaveně. Martina 
B. poznamenala, že si vypěstovala závislost na šití a alkoholu. Inčin 
manžel vyhrožoval rozvodem, pokud Inka nepřestane po nocích šít, 
Lenčin manžel zhodnotil, že jeho manželka má patrně alergii na peníze, 
když pořád šije roušky zadarmo. 

Všechny jsme si mnohokrát zanadávaly u rozbitých šicích stro-
jů, myslím, že s každou spodní nití, která skončila v polovině švu, 
a s každou další zlomenou jehlou nám přibyla jedna vráska. Nevím, 

jak holky, ale já jsem se jen jednou stříhla do ruky a dvakrát brečela, 
takže docela dobrý ☺

Poděkování určitě patří nejen švadlenkám za jejich obdivuhodné 
výkony a pro mě naprosto nepochopitelnou výdrž a nekonečný optimi-
smus, ale i všem lidem, kteří nám nosili látky a jiné materiály potřebné 
na šití roušek, nebo darovali peníze, za které jsme mohly látky nakoupit. 
Děkujeme ochotným ženám, které nabídly svou pomoc se stříháním 
látek a usnadnily a urychlily tak švadlenkám práci, jmenovitě Markétě 
Hrabákové, Barboře Marouškové, Janě Kubešové, Ivaně Gajdošové 
a Michaele Čermákové (dost možná o některých tajných pomocnících 
ani nevím, takže prosím za prominutí, pokud zde svá jména nenajdou). 
Děkujeme rodinám a přátelům, kteří také pomáhali s výrobou, nebo 
hlídali děti, což byla činnost neméně žádaná a záslužná. Děkujeme 
všem za milá slova, kterými nás mnohdy zahrnuli při předávání a která 
nás povzbudila k dalšímu šití. Děkujeme městu Blatná za fi nanční 
podporu. Nelze nezmínit také Jiřinu Perntovou, která sice nepatřila 
přímo do naší skupiny, ale byla jakousi spojkou s ostatními švadlen-
kami a zajišťovala přísun materiálu i rozvoz roušek. Velké poděkování 
patří Lindě Chlebecové, která se mnohokrát postarala o odvoz roušek 
mimo Blatnou.

V neposlední řadě musíme poděkovat našim manželům a partnerům 
za trpělivost a pochopení, snad jsou na nás za naše úsilí alespoň trochu 
pyšní. Velké díky patří také dětem, na které mámy neměly v posledních 
šesti týdnech tolik času jako obvykle. Snad pochopily, nebo jednou 
pochopí, že jsou v životě situace, ve kterých stojí za to trochu se 
omezit a nemyslet jen na sebe. Snad pro ně jednou jejich máma bude 
„ta hrdinka z koronavirové krize“. ☺                          Eliška Mayaleh
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Zp r á v y
T S  B l a t n á

Plastové zdravotnické pomůcky
Prosíme občany, aby nevhazovali zdravotnické pomůcky 
(např. z kapaček) do kontejnerů na plasty. Takový odpad 

vhazujte do popelnic na směsný komunální odpad.

Poznejte Blatensko a vykročte do jarní přírody!
„To bys nevěřil, jak je tu krásně”, oslovila 

mne v těchto dnech sousedka. „Když nemohu 
za vnoučaty, zajela jsem do Lnář. Ty rybníky 
v okolí - no nádhera”, rozplývala se.

Věřím, a nemusí mne o tom přesvědčovat. 
Během posledních 12 let jsem nafotografoval 
kolem 600 rybníků do trilogie „Rybníky na 
Blatensku”. Při té příležitosti jsem procho-
dil zdejší kout světa křížem krážem a vím, 
že Blatná, zasazená do krásné krajiny lesů 
a rybníků, má co nabídnout. Řekl jsem si, že 

se podělím o své zážitky. V čase uvolňujících 
se opatření proti koronavirové nákaze jsou do-
poručovány individuální vycházky do přírody 
mimo hlavní turistické oblasti. Blatensko tuto 
podmínku splňuje, neboť zatím leží, dosud 
zcela neobjeveno, v turistickém stínu. 

Ke spolupráci jsem přizval autora textu 
zmíněné trilogie - prof. Jiřího Sekeru. Spo-
lečně jsme pro Vás vybrali několik pěších 
tras jak v bezprostředním okolí města, tak i ve 
vzdálenějších lokalitách Blatenska. Pokračo-

vat budeme i v dalších číslech Blatenských 
listů. Podrobnější informace, jakož i inspirace 
k dalším vycházkám, naleznete v jednotlivých 
dílech „Rybníků na Blatensku”.

Do doby, než budou otevřena knihkupec-
tví, si můžete jednotlivé díly objednat telefo-
nicky na č. 774401432. Knihy budou předány 
dle současných hygienických podmínek. Kdo 
si zakoupí všechny 3 díly, nebo 3 výtisky 
kteréhokoli dílu, dostane jako bonus knížku 
„Čertovy kameny na Blatensku”.

Příjemné zážitky z toulek Blatenskem 
přeje                                               Jan Kurz

Mačkovské rybníky - 4 km (Jiří Sekera)
První zastavení  bude na kamenném mostě u dvou  nových stavi-

del. Odtud se naskýtá nejkrásnější pohled na blatenský vodní zámek, 
jehož věž, kaple a Rejtův palác s arkýři se zrcadlí v hladině jezera. To 
vzniklo už na počátku středověku rozšířením koryta říčky Lomnice, 
kterou vytvářejí potoky Smolivecký a Závišínský, jež se v parku se-
tkávají a rozlijí se do plochy asi čtyř hektarů. Hlavním účelem jezera 
bylo chránit hrad a pak zámek na ostrově. Lomnice tu utvořila četné 
laguny, malebná zákoutí s ostrůvky, lemované převážně olšemi. Na 
hladině se vznášejí  listy a žluté květy stulíků. Vzpomeňte si na po-

hádkovou scenerii fi lmu Šíleně 
smutná  princezna či na fi lmovou 
komedii Bílá paní.

Můžete nahlédnout přes zíd-
ku do areálu sádek, jímž tento 
rybník slouží víc než k chovu 
ryb. Zajímavý je též pohled 
z opačné strany mostu do koryta 
řeky, zejména při vyšším stavu 
vody, když vytéká ze splavu přes 
kameny a vydává silný hučivý 
zvuk.

Půjdete podél někdejší liho-
varské zahrady, v níž se nacházel 
rybníček Skalná. Dostanete se 
k dopravně rušné komunikaci 
a až z ní vycházející silnici do 
Záboří. Opatrně na ni přejdete 
a zastavte se teprve v místě, kde 
končí hráz rybníka, ze všech 
stran obrostlého stromy (2). 
Jmenuje se Sladovna, jak jeho 
název napovídá, poskytoval 
v minulosti užitkovou vodu hlav-
ně zámecké sladovně při výrobě 

pivovarského sladu. Využíván byl také pro provoz hospodářského dvo-
ra velkostatku, pro potřeby pivovaru, lihovaru a pro pohon Červeného 
mlýna. Ještě v polovině minulého století se na jeho zamrzlé hladině 
dobýval led pro pivovar a místní hostince. Pro chov ryb je nevalný, 
protože je bažinatý a studený. Vodu dostává z Hamerského potoka, 
který vytéká z potoka Smoliveckého a po jeho průtoku rybníkem teče 
remízem a pak v rourách loukou Sádlova do potoka Mračovského.

V místech lihovarského dvora, kde jsou velké cisterny, v nichž 
kvasí ovoce, se nacházel rybníček Bečvářský, rovněž napájený z ryb-
níka Sladovna.

Vzhledem k situaci, která nastala stále pokračují stavební práce 
ve městě Blatná. Došlo k rekonstrukci chodníku v ulici Průchova 
o délce 180 m. Starý asfaltový povrch byl nahrazen zámkovou 
dlažbou. Byly sníženy kamenné obruby ve vjezdech k rodinným 
domům. Nadále pokračuje údržba, úklid města a opravy veřej-
ného osvětlení. 

Zemřelí duben 2020
Nováková Jana - nar. 30.7.1972, Blatná, úmrtí 29.3.2020
Sýkorová Marie - nar. 24.3.1927, Uzenice, úmrtí 28.3.2020
Koubek Josef - nar. 8.3.1941, Pacelice, úmrtí 2.4.2020
Brožová Marie - nar. 13.7.1943, Vrbno, úmrtí 13.4.2020
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Pokračujte dále po zábořské silnici, která ještě ve 20. století byla 
hrází rybníka Velký Sádlov (3), jednoho z největších na Blatensku. 
Pro svou rozlehlost – víc než 80 hektarů - si jej oblíbil baron Franti-
šek Hildprandt. Často v neděli plula po jeho hladině loď a v ní seděli  
hudebníci z řad panského služebnictva a vyhrávali pro potěšení svého 
pána. Přestože byl pro chov rybníkem dobrým, krize obchodu s rybami, 
jeho poloha v blízkosti dvora a nové ekonomické záměry rozhodly, že 
byl zrušen. Po rozsáhlých melioračních úpravách bylo rybničné dno 

protkáno důmyslnou sestavou struh a stružek a přeměněno na louku. 
Pomocí stavidel bylo možno v době sucha rozvádět z Mračovského 
potoka vodu a zavlažovat travní porost. Na několika místech byly 
založeny remízky pro zvěř. Koncem 19. století přeťala plochu dna 

někdejšího rybníka železniční trať do Strakonic. Pokud nepůjdete 
po silnici, ale dnem rybníka, budete přeskakovat Mračovský potok. 
S rozběhem se to podaří. 

Před kolejemi  odbočíte ze silnice vlevo na hráz Malého Mačkov-
ského rybníka (4), známějšího pod názvem Hříbárna (podle nedalekého 
stavení, které sloužilo k chovu hříbat). Uprostřed jeho plochy je malý 
ostrůvek. Rybník je neúrodný, s velkými žulovými balvany na dně, 
písčitý a mělký. Dříve byl hojně využíván ke koupání, hlavně dětmi. 
V posledních letech tu hnízdí husy divoké. Po hrázi obejdete rybník 
a stavení.

Mezí mezi poli s různými porosty a překonáním houští lze přejít 
na západní hráz sousedního Velkého Mačkovského. Směrem vlevo 
přijdeme k bezpečnostnímu přelivu a hlavní - severní - hrázi. V roce 
1796 se hráz protrhla a po více než půldruhého století rybník neslou-
žil svému účelu. Na jeho ploše bylo ohrazené pastviště koní. Teprve 
v letech 1949 – 53 byl obnoven avšak zmenšen jak naznačuje zbytek 
staré hráze, který je mimo rybník. Po hlavní hrázi, zpevněné z obou 
stran převážně duby, vede pěšina k silnici do Mačkova (5). Je rovná 
a měří 620 metrů.

A už se vracíme do Blatné. Záhy po mostku přejdeme Mračovský 
potok (6). Vpravo pohlédneme do mírně se táhnoucího údolí, kterým 
potok protékal a vodou napájel další velký rybník, jenom o 20 hektarů 
menší než Velký Sádlov. Jmenoval se Strž. Po koruně jeho hráze vedla 
silnice do Písku. Byl kvality prostřední, zarostlý, písčitý a mělký.

To byly důvody, proč byl rovněž ve 20. letech 19. století zrušen. 
Nic se po něm nezachovalo. 

Přicházíme k městu. Na jeho začátku stojí  v areálu kachní farmy 
velká budova, v jejímž přízemí pokusně chovají v plastových nádržích 
blatenští rybáři kapry a jesetery.             (Dokončení v příštím čísle).

Malý Mačkovský rybník s ostrůvkem a Hříbárnou v pozadí

Historie téměř detektivní

Vzpomínky Kamila Kropáčka 
na první tank v Blatné

V letošním roce si budeme připomínat 
75. výročí osvobození Československa Rudou 
a Americkou armádou. K této příležitosti vám 
dnes přinášíme vzpomínky konce druhé svě-
tové války od pana Kamila Kropáčka. Tento 
pán si mne odchytil po jedné z přednášek 
v Domově pro seniory, aby mi mimoděk řekl, 
že byl u prvního tanku, který přijel do Blatné, 
a že to bylo o jeden den dříve, než se všude 
uvádí. Této příležitosti jsme se museli chopit 
a navštívit jej ještě jednou.1 

Jaká je asi nejsilnější vzpomínka z války?
„Já jsem z Blaténky. Do naší chalupy se 

můj otec přiženil. Původně se to tam jmenova-
lo Pavlíků, a pak se to rozdělilo. Jednou ráno 
jsem sedl na kolo a z Blaténky jel do Horaž-
ďovic k příbuznému. Tenkrát jiná doprava 
nebyla, tak jsem jel na kole. U příbuzného 
jsem vyřídil vše rychle.

Když jsem jel z Horažďovic, nebylo nic 
na obloze, prostě klid. No, přijedu k nádraží 
a už vidím lidi. Ten běhá tam a ten támhle. Tak 
jsem vjel na most, pod kterým vede trať. Tam 
mne zastavili dva chlapi, že jsou tu hloubkaři, 
že už se to ví, a abych se někde skryl. Tak 

1 Příspěvek byl gramaticky a slohově upraven, aby se 
nezměnil obsah či vyznění vzpomínky.

jsme se schovali za hajnici. Nějakej Kolouch 
tam byl hajnej a byl tam již s celou rodinou 
za barákem, aby nebyli uvnitř. 

Za chvilku to začalo. No, bylo to asi za půl 
hodiny nebo asi 20 minut vyřízené. Šli jeden 
za druhým. Pod mostem stál totiž nákladní 
vlak s torpédami a ti Amerikáni ho hledali. 
Ten les jim tam vadil, a tak ho nenašli. Nalé-
tali tedy na nádraží. Jak říkám, za půl hodinu 
bylo vše vyřízené. Z lokomotiv tekla voda 
a ty střely provrtaly i kolejnice. Nebyla žádná 
protivzdušná obrana a oni hned zase zmizeli.“

Jak probíhalo první setkání s Američany 
v Blatné?

„Jeden tank přijel do Blatné už 5. května. 
To jsem viděl osobně. To nebylo žádné velké 

setkání. U pumpy (silnice Plzeň-Písek) jsem 
mluvil s obsluhou a na chodníku na druhé 
straně byl starší pán, dvě školačky a nějaká 
paní. Najednou se tam objevil tank. Oni jezdili 
tiše, protože měli ty gumové pásy na řetězech. 
Najednou se tam objevil tank. Otočil se tam. 
Z poklopu vystrčil nějaký voják hlavu ven 
a vyhodil čokolády a cigarety. Tak jsem si vzal 
nějaké cigarety, protože jsem tehdy kouřil, 
a čokoládu si myslím vzaly ty holky.

Byli asi dva v tanku. Ten jeden nevystrčil 
hlavu a ten druhý sehnul hlavu dolů, něco řekl 
a rozjeli se zpátky na sladovnu. Mám za to, že 
nejel po hlavní, ale zahnul na Blaténku, tam 
byla cesta od panskýho dvora, tam byly stáje 
a odtud po cestě do Lhotky.“ 

Jak jste vy prožil konec války?
„Na začátku vsi Blaténky až nahoru 

k lesu Okrouhlík to bylo plné vozů s Němci, 
co utíkali. Žádný nevěděl, co bude. Tak se 
muselo hlídkovat. Ten, co nás tam měl na 
starost, povídal: „Kluci! Nedělejte voloviny. 
Na nikoho nestřílet, když nebudete muset. Ale 
musíte to sledovat.“

No, sledovat. Nebylo nic k dorozumění, 
než na sebe křičet. Měli jsme každý pásku 
na rukávě. Tak se ta noc nějak přežila. Ráno 
přijelo nějaké vojenské auto, tak se tam na 
vsi Blaténce v baráku u Kutáků domlouvali 
s Němci, a pak jeli Němci pryč. Bylo nám 
řečeno: „Ty nezastavujte. 

(dokončení na str. 10)

Asistenční četa strážící na Hříbárně u Blatné 
12. května 1945
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Lnářské aktuality
Nad nádražní budovou ve Lnářích se vznáší 
Damoklův meč

Lnáře - Jak to tak vypadá, brzy bude 
katastr obce Lnáře chudší o jednu stavbu. 
Jedná se o nádražní budovu cca 2 kilometry 
za zastavěnou oblastí. Z architektonického 
hlediska jistě zajímavý objekt, jehož vznik 
se pojí s koncem 19. století, je pro majitele 
SŽDC na obtíž. „Dá se to pochopit. Údržba 
tak ohromné budovy není jednoduchá a něco 
stojí. Bohužel obec Lnáře nemůže počítat 
s bezúplatným převodem objektu do svého 
vlastnictví, protože to zákon prostě nepřipou-
ští. A abychom při našem ročním rozpočtu 
deset až patnáct miliónů korun zaplatili za 
zmíněnou stavbu takovou horentní sumu, 
která je majitelem požadována - to je prostě 
mimo naše možnosti,“ konstatuje nevesele 
starosta Lnář ing. Josef Honz.

Pro obec se 680 obyvateli je takový krok 
skutečně vyloučený. Celá situace je o to mr-
zutější, že součástí stavby jsou byty. „Fyzicky 
tam momentálně žije sice pouze jeden člověk, 
ale přesto to pokládáme za citelnou ztrátu,“ 
pokračuje muž číslo jedna, „Do května má být 
totiž nádražní dům vyklizen a pak přijde na 
řadu demolice.“ Na místě tak zůstane jen malá 
zastávka, kterou České dráhy vybudovaly 
v souladu s platnými normami.

Co se týče historických staveb, dělají ve-
dení obce Lnáře vrásky na čele i jiné případy. 
„Máme jich řadu a s údržbou jsou starosti,“ 
posteskne si ing. Josef Honz. 

Za zmínku stojí i druhé lnářské nádra-
žíčko, které spadá do majetku zdejšího vel-
kostatku. K němu se váže zajímavá okolnost: 
„Železnice měla vést původně jinudy. Ale 
protože pan baron nechtěl, aby mu parní lo-
komotivy „čoudily“ u zámku, došlo ke změně 
v plánech,“ říká ing. Josef Honz.

Největšími restituenty a následně soukro-
mými vlastníky v obci je rodina Vaníčků. „Jde 
o 17 majitelů, hospodařících ve společnostech 
Rybářství Lnáře a Dvůr Lnáře. Celkem jim 
bylo v rámci restitučních řízení navráceno 
1000 hektarů rybníků, 2000 hektarů lesa a 500 
hektarů polí v rozloze přes tři okresy,“ přidává 
lnářský starosta ještě jednu várku zajímavostí 
k danému tématu.

Fakt, že již brzy zmizí z povrchu zem-
ského historická nádražní budova, která by 
mohla hodně vyprávět o lnářských dějinách, 
je tristní. Pro řadu starousedlíků dokonce až 
bolestný. Krásná obec Lnáře ztratí část svého 
„já“ a už to jaksi nikdy nebude ona. Duchovní 
újmu stěží někdo změří, spočítá nebo nahradí. 
Protože existují v životě lidském hodnoty 
a věci, které prostě nahradit nelze.

Ve Lnářích přistoupili k projektu „Dostup-
né a zdravé bydlení za příznivou cenu“

Lnáře - Stejně jako v mnoha dalších ob-
cích Blatenska i ve Lnářích tamní samospráva 
vytváří nové zástavbové lokality. Realizací to-
hoto projektu jí jde především o to přilákat do 
obce další obyvatele- zejména mladé rodiny. 
„Zaznamenali jsme v poslední době úbytek 
cca sta lidí,“ poznamenává starosta ing. Josef 
Honz, „Snažíme se tedy minimálně zachovat 
předešlou hustotu obydlení.“

Jedním z faktorů, který má oslovit mladou 
krev, je i skvělá úroveň výuky a péče o děti 
na lnářské základní škole. „Momentálně ji 
navštěvuje 30 žáků. Kvalitou práce s mládeží 
se naše zařízení zcela jistě vyrovná úrovni 
nejdražších rodinných škol v Praze. Tohle 
prostředí je ideální i pro každé dítě, co potře-
buje specifi cký přístup,“ chválí pedagogický 
kolektiv ing. Josef Honz.

U první zástavbové lokality v místech, kde 
se říká „Za Jarešů“, se již připravuje zasíťová-
ní pozemků. „To je ta menší, kde by mělo stát 
osm domků,“ upozorňuje muž číslo jedna, „ 
U té větší zástavbové zóny „Na Aníně“, která 
by měla pojmout dvacet až třicet stavení, je 
nutná změna územního plánu. Zájemci o by-
dlení se již hlásí. Cena je oproti ceně bydlení 
ve větších městech vskutku příznivá,“ dodává 
lnářský starosta.

Sportovci se mohou těšit na multifunkční 
hřiště

Lnáře - Pádný důvod k radosti mají ve 
Lnářích všichni jedinci, kterým jsou vlastní 
pohybové aktivity. Před dokončením je totiž 
multifunkční hřiště, kde bude možno pěstovat 
více druhů sportu- tenis, volejbal atd. Ruku 
v ruce s tím jde i úprava okolí a výsadba 
stromů v jeho sousedství.

Obci Lnáře bylo umožněno pustit se do 
takového podniku díky fi nanční injekci ze 
zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj. „Cel-
kové náklady na vybudování multifunkčního 
hřiště budou činit 5 000 000 korun. 70% 
prostředků jsme získali formou dotace,“ uvádí 
starosta ing. Josef Honz.

Lnářský „Přístav“ mění majitele. Obec 
chce zachovat stávající hostinský a spol-
kový folklór.

Lnáře - Tak jako se s radostí vracejí 
námořníci z moře do svých oblíbených pří-
stavů, také ten lnářský „Přístav“ přijímá do 
pohostinné náruče své věrné. V tomto případě 
se ovšem jedná o klasickou pivnici a zřejmou 
recesi při volbě názvu. Objekt totiž leží ve 
spodní části obce poblíž rybníku, přes který 
se klene menší most s navazující objemnou 
hrází. Namísto „mořských vlků“ ho navštěvují 
suchozemci, ale určitě se zde pilo a pít zase 
bude stejně „kvalitně“. 

Pivnice zde existovala i za časů vlády 
jedné strany. A takový čilý hostinský, jakým 
býval pan Matoušek, byl do kšeftu již tenkrát. 
„Když lidé ráno u přilehlé zastávky čekali 
na autobus do fabriky, pan Matoušek se jal 
otevřít okna a každému jedinci nechal na pa-
rapetu štamprli,“ oživuje zaprášenou historku 
starosta Lnář ing. Josef Honz, „Odpoledne 
po návratu z práce museli všichni do lokálu 
štamprli zaplatit a při té příležitosti si tam dali 
i nějaké to pivko. Tržby díky diplomatickému 
tahu pana Matouška byly tak o dost vyšší,“ 
baví se nepokrytě muž číslo jedna.

Po roce 1989 koupil „Přístav“ nový maji-
tel a náležitě ho po všech stránkách zvelebil. 
Včetně sociálního zázemí. Pak nastal jeho pra-
vý rozkvět. „Dnes už je majitel v důchodovém 
věku a nabídl objekt k prodeji,“ říká ing. Josef 
Honz, „Obávali jsme se jako zastupitelstvo 
obce, aby tam nevznikl nějaký „sekáč“ nebo 
ubytovna. Zejména z toho důvodu jsme ho 
koupili za příznivou cenu 1 650 000 korun 
i s vybavením. Chceme zachovat starého 
ducha této lidové budovy a sál v horním patře 
dál užívat ke spolkovému životu,“ prozrazuje 
první muž obce.

Ze strany obce Lnáře šlo v tomto případě 
jistě o prozíravý a uznáníhodný krok. Tradice 
by se měly opatrovat a chránit. A časy, kdy 
ve lnářském „Přístavu“ usedali ke stolům od 
malty zapatlaní zedníci, měly rozhodně něco 
do sebe. (Bez jazykové úpravy).

Vladimír Šavrda

Rybářské slavnosti v Blatné 2020 vlivem 
koronaviru ZRUŠENY

Z důvodu provádění opatření vlády ČR  v souvislosti s epidemií ne-
moci Covid 19  se ruší pořádání akce Rybářské slavnosti v Blatné 2020, 
které byly plánované v termínu sobota 13. června 2020. 

Blatenská ryba, spol. s r.o.
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Šlechtic nejen původem
Svatopluk Haugwitz zachránil a pomáhal zachránit stovky lidských životů. 

Vyznává duchovní hodnoty a řídí se božími přikázáními.
(Pokrač. z minulého čísla).

Nicméně i tam vynikl a byl pro svoji tan-
kovou specializaci velmi ceněn. Po absolvování 
poddůstojnické školy se poddůstojník jeho od-
bornosti  nacházel u každého útvaru jen jeden, u     
praporu nebo divize maximálně dva. Svatopluk 
Haugwitz měl v těchto časech titul vzorného 
vojáka a jeho hruď zdobila i některá vyzname-

nání. Místem této 
jeho kariéry se stala 
západočeská Plzeň. 
„Jenže pak jsem po-
znal svoji budou-
cí choť a s metály 
byl utrum, protože 
jsem začal utíkat 
z kasáren a místo 
metálů byla basa,“ 
dokazuje, že mu 
nic lidského nikdy 
nebylo cizí. A nebo 
mu prý učaroval její 

francouzský šlechtický původ, i když popravdě 
už hodně vzdálený. (Pokrač. v dalším čísle).
Okupační horečka a vězeň svědomí

S příchodem okupačních vojsk Varšav-
ské smlouvy v srpnu 1968 se zhroutil jeden 
krásný sen jednoho malého národa ve středu 
Evropy. Sen o svobodě, demokracii, nápravě 
křivd. Svatoplukovi Haugwitzovi stejně jako 
každému českému vlastenci krvácelo tváří 
v tvář této hrůze srdce. Tím spíše, že jeho 
rod stál vždycky na straně dobra a hájil zájmy 
české věci.

Prožíval proto chmurné období zkázy 
socialismu s lidskou tváří velmi intenzivně 
a bouřlivě. „První týden okupace platil přísný 
zákaz vycházení po třiadvacáté hodině,“ vzpo-
míná pan Svatopluk, „ A interventi měli občas 
tendence po jejím uplynutí střílet doslova na 
všechno, co se pohnulo. Já se jako mladík 
někdy nestihl vrátit včas domů. Jednou se mi 
to málem vymstilo. Pospíchal jsem v noci 
domů do Dejvic přes Letenské sady. Okupanti 
měli od samého začátku zablokované pražské 
mosty, bylo tomu tak i v těchto končinách. 
A u těch mostů stály transportéry, ze kterých  
oni jednou, zhruba za deset minut, do  Le-
tenských  sadů naslepo stříleli. Já to nevěděl 
a když to najednou začali kropit vedle mě, 
rychle jsem se schoval za kus betonu a pak 
se bál vylézt. No, nakonec jsem se dostal ve 
zdraví domů, ale cítil jsem se všelijak! Máma 
ale o tom nesměla vědět“.

Teprve později se mladý aristokrat do-
zvěděl pravý důvod zavedení zákazu nočního 
vycházení: „Šlo o to, že tzv. „jednotky prvního 
sledu“ byly v průběhu tohoto týdne evaku-
ovány domů a vrchním velením kompletně 
vyměněny za oddíly, jaké jsme znali z Rudého 
náměstí. A to už bylo o něčem jiném.“ A pro-
tože čeští vlastenci byli pravidelně rozhlasem 
i televizí vyzýváni, aby s ruskými vojáky 
diskutovali, stalo se tak.

 S „nablýskanými“ nezvanými hosty se jal 
zapříst dialog i mladý Haugwitz: „Pamatuji si, 
že jsem mluvil na Letenské pláni s velitelem 
tankového praporu Ukrajinců z Kyjeva. Šlo 
o velice inteligentního kluka. A ten velitel 
mi sdělil: „V noci tady po nás někdo střílel 
z vašeho nového stadiónu Sparty. Já samozřej-
mě mohl dát rozkaz a z téhle vaší sportovní 
chlouby mohly naše tanky udělat kůlničku na 
dříví. Ale proč bychom to dělali ? Takovou 
nádhernou stavbu, takový krásný stadion 
?“ Oni už tenkrát věděli, že to byla nejspíš 
provokace jejich politruků. 

Daleko větší problémy čekaly na mladého 
Svatopluka Haugwitze o rok později, kdy na 
roční výročí okupace probíhaly po celé repub-
lice mohutné  rozsáhlé nepokoje a pouliční de-
monstrace. Tehdy skončil, jako vězeň svědomí 
téměř na měsíc v žaláři na Pankráci. „ Oni 
esenbáci, kteří nás po nocích zatýkali, měli 
při následných výsleších jeden velice silný 
argument. A tím se staly fotografi e účastníků 
manifestací. Pravda je, že nás na služebnách 
taky intenzivně mlátili. Na cele pro čtyři nás 
bylo osm a tři dny a noci nepřetržitě probíhaly 
výslechy a mlácení. Naštěstí po týdnu tyhle 
brutální jedince vystřídali kriminalisté, kteří 
už se k nám chovali celkem slušně a nedovo-
lili si (myslím, že ani nechtěli) použít násilí. 
To mně ovšem nezachránilo od třech týdnů 
ve vězení na Pankráci. Tehdy totiž komu-
nisté jako reakci na velmi silné demonstrace 
ustanovili zvláštní zákon, kterým se osmačty-
řicetihodinová policejní vazba prodlužovala 
až na tři týdny. Protože jsem uměl rychle 
běhat, tak jsem působil v rámci demonstrací 
jako „tykadlo“před čelem průvodu, asi proto 
mně nakonec na fotografi ích nenašli, a tak 
jsem byl posléze propuštěn na svobodu.“Celá 
záležitost byla silně necitlivá až surová i vůči 
mé rodině, která dlouhou dobu nevěděla, co se 
mnou vlastně je, mojí mámě deset dní tvrdili, 
že mě nemají“ poznamenává muž, který za 
každou cenu a po celý život dodržuje zásady 
stavovské cti.

Šedá normalizace versus pod dohledem 
tajných

Po příchodu z vojny se v září roku 1973 
Svatopluk Haugwitz oženil na staroměstské 
radnici v Praze. Krátce poté jeho choť poro-
dila zdravého syna- nynějšího představitele 
knížecího domu Haugwitzů v ČR. Nastala 
éra politického oddělování „zrna od plev“ 
a šedý čas normalizace. Ale to už se pana 
Svatopluka netýkalo. Tehdy se mu narodily 
ještě dvě dcery a tak žil běžný život a věnoval 
se naplno rodině. Pracoval jako řidič sanitky, 
poté autobusu, kamionu a nakonec jako ridič-
-záchrannář u rychlé záchranné služby. Život 
tehdy plynul monotónně jak voda.    

Nikdy, ani v těchto hrozných dobách, 
nezapomněl ovšem pan Svatopluk na svůj 
původ a urozené předky. A pravý stav věcí 

J.E. Svatopluk Miloslav 
Vojtěch hrabě von Haugwitz 

a baron z Biskupitz

netajil ani svým dětem. „Když už byly větší, 
všechno jsem jim řekl. Samozřejmě o tom 
nesměly mluvit ve škole, aby se jim spolužáci 
nesmáli a naše rodina z toho neměla problémy. 
V tomto směru inklinoval zejména syn Sváťa. 
Ten už od svých deseti let navštěvoval pravi-
delně mého otce a svého dědečka s cílem dát 
dohromady celou historii našeho šlechtického 
rodu, vepsanou do hromady různých listin. 
A můj táta byl za ten zápal rád. Jednou jsem 
ho žertem pokáral: „Ty se tomu mému klukovi 
věnuješ víc, než ses věnoval mně. A říkáš mu 
věci, které já vůbec nevím!“ A táta opáčil: 
„To víš, tenkrát jsem musel chodit do práce 
a tak bylo méně času. Dneska jsem v důchodu 
a času mám dost!“ Vedle objasňování rodo-
vých vztahů a dějinných souvislostí dědeček 
vnukovi předkládal ke studiu i písemné rodo-
kmeny a řadu dalších cenných dokumentů,“ 
uvádí pan Svatopluk.

Ačkoliv to rodina Haugwitzů zprvu ani 
netušila, byla neustále sledována Státní bez-
pečností. Inu- „čert a estébák nikdy nespí“. „ 
Dodnes nevím, jestli to bylo víc kvůli tomu 
devětašedesátému nebo našemu šlechtickému 
původu. Ono se jim to asi hodilo všechno 
dohromady. Po mnoha letech mi to sdělila 
někdejší domovní důvěrnice paní Nepilá: „No, 
víte, oni se pánové od Státní bezpečnosti na 
vás ke mně chodí stále  ptát.“ Na to samé mně 
upozornil i můj vedoucí v tehdejším  zaměst-
nání.“ (Dokončení v dalším čísle).

(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

Strakonické farmářské 
trhy odstartují s mírným 

zpožděním 1. 5. 2020
Jubilejní 10. ročník farmářských trhů 

ve Strakonicích začne ve sváteční pátek 
1. května. Ochranná opatření, která jsou 
v současné době rozvolňována, tak zasáhla 
pouze první dubnový termín. Trhy budou 
pokračovat v pěti termínech v pravidel-
ných čtrnáctidenních intervalech do 26. 
června. Poté bude následovat letní pauza. 
Místem konání je opět Velké náměstí pod 
radnicí, rovněž čas zůstává beze změny 
(13-17 hod.). Probíhající trhy bude čekat 
několik bezpečnostních opatření - např. zá-
kaz prodeje občerstvení k přímé konzuma-
ci, rozestupy mezi stánky i nakupujícími 
atd. Ale věříme, že již zažité návyky umož-
ní bezproblémový průběh. Těšit se můžete 
na sezónní sortiment (sazenice, první 
výpěstky zeleniny), ale i zásoby z loňska, 
klasické farmářské potraviny a rukodělné 
výrobky. Seznamy přihlášených prodejců 
budou zveřejňovány několik dnů před 
každým termínem na webu trhů: http://
farmarsketrhy.strakonice.eu/
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ulturní  kalendá ř

75. VÝROČÍ KONCE II. SVĚTOVÉ VÁLKY 
OSLAVÍME NA INTERNETU
Oslavy konce 2. světové války letos z po-
chopitelných důvodů neproběhnou tak, 
jak jsme na ně v Blatné řadu let zvyklí. 
Neproběhne slavnostní ceremoniál na 
Kalinově náměstí v obvyklém rozsahu, ne-
projede konvoj historických vojenských vo-
zidel a ani neuslyšíte koncerty v rámci Jazz 
Day na nádvoří zámku Blatná. Návdavkem 
jsme však připravili alespoň malý seriál, 
přibližující válečnou dobu v Blatné.
Od 1. do 8. května budeme na naše strán-
ky, potažmo youtube kanál a facebook 
umísťovat každý den jedno video. Holo-
kaust v Blatné, rekvírování zvonů, vzpo-
mínky na okupaci a další témata. Určitě se 
dozvíte řadu zajímavostí a uvidíte mnoho 
dobových fotografií, někdy doprovozených 
i autentickými vyprávěními pamětníků.
8. května navíc zazní v rozhlase jedna 
skladba od Ondřeje Rumla a Martina 
Chodúra, kteří měli vystoupit v tento den 
na nádvoří zámku Blatná. Letos je tedy 
uslyšíte z rozhlasu a upřímně doufáme, že 
za rok je přivítáme naživo.

OTEVÍRÁME V PONDĚLÍ 11. KVĚTNA
Milí čtenáři Blatenských listů, vypadá to, 
že pokud nevydá naše vláda do 11. května 
nařízení, které by zásadně měnilo platnost 
toho vydaného 23. dubna, rádi bychom 
vám opět zpřístupnili většinu institucí, jež 
spravujeme. 
V současnosti zajišťujeme vše tak, aby-
chom při otevření splňovali veškerá naří-
zená hygienická opatření.
Od 11. května bychom tedy rádi otevřeli 
infocentrum, knihovnu a KCAŽ, den nato 
pak naše muzeum. Kino zůstane uzavře-
no déle, neboť premiéry nových filmů jsou 
odsunuty až na dobu, kdy budeme moci 
podobné kulturní akce navštěvovat bez 
omezení počtu návštěvníků.

KCAŽ bude možné navštívit např. za úče-
lem shlédnutí instalovaných výstav, nebo 
návštěvy některých stálých lekcí. O jejich 
přesném začátku a režimu jsme však 
v době uzávěrky BL neměli dostatek infor-
mací, proto sledujte náš web www.ckvb.cz, 
facebook, nebo se obraťte na e-mail info@
ckvb.cz. Informace se budeme snažit co 
nejdříve aktualizovat a dostat je k co nej-
většímu počtu z vás.
V knihovně řešíme dekontaminaci knih 
a vás prosíme, určitě nám do 11. května 
nenoste vypůjčené knihy zpět. Výpůjčky 
jsou automaticky prodlouženy do 30. 
června. Stále můžete využít službu 
„5 knih u dveří“, díky které si můžete na tele-
fonním čísle 734 679 259 objednat maximálně 
5 knih, které si buď vyzvednete před knihovnou, 
nebo zajistíme jejich doručení k vám domů.

Zakoupené vstupenky na neuskutečněná di-
vadelní představení, ples či koncerty je možné 
od 11. května do 30. června vracet na poklad-
ně infocentra. Jarní divadelní předplatné a 
abonmá KPH bude navráceno v poměrné výši.

 O(d) nás

Odvoz zvonů z kostelní zvonice 8. března 1942. I když to na prvních dvou fotografiích příliš nevy-
padá, třetí je důkazem, že nákladní automobil ŠKODA 254 D s nosností 2,5 t nakonec zvony o 
celkové hmotnosti 4809 kg odvezl.
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Autodoprava Petr Chvátal Blatná
Chlumská 1355 - 388 01 Blatná

+420 603 247 601

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

  Zemní a výkopové práce, traktorbagr + otočný bagr

  Dovoz kameniva, písku, betonu

  Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,

 odvoz suti

  TATRA 815 sklápěč  + hydraulická ruka

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

mzdové ohodnocení – 38.000 Kč čistá mzda,

pojištění pracovní neschopnosti, 13. plat, víkendy volné,

stálá práce

VÝSTAVBA  A REKONSTRUKCE 
BYTOVÝCH 
I NEBYTOVÝCH OBJEKTŮ
NOVOSTAVBY 
KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST

+420 737 18 19 19
info@spacesolution.cz

www.spacesolution.cz

BLATNÁ

SpaceSolution s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

Shazujeme 
ceny 
internetu  

Objednejte na:

Poradna Pakomana
Chcete přeměnit problémy na výzvy?

Přejete si porozumět souvislostem 
ve vztazích, zdraví, práci, škole? 
Jste rozhodnuti udělat změnu?

Pomohu Vám vidět spojitosti, uvolnit emoce 
i najít sílu ke změně!

Ing. Pavlína Koubková
www.pavlinakoubkova.cz

Žižkova 125, Blatná
Objednání na tel.: 739 300 700.

REALITY BLATNÁ – RNDr. PETR KERNDL
B. Němcové 29, 388 01 Blatná 

29 let praxe na realitním trhu!
Tel.: 604 518 400, 383 42 35 22

Všechny nabídky na: www.realityblatna.cz .
– HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, chalupy, 
chaty, byty, pozemky, lesy … Blatensko i kdekoliv jinde.

Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!
Zajistíme Vám bezstarostný prodej. 

Prezentace na nejvýznamnějších realitních serverech
a právní servis ZDARMA! Ocenění nemovitostí.

Smlouvy o převodu nemovitostí - darovací, kupní, směnné... 
Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte služeb nejdéle 

působící realitní kanceláře v regionu. 
Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!
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port
Judo v karanténě

Je to již víc než měsíc, co jsem naposledy 
vstoupil na tatami a do tělocvičny. A bohužel 
ještě to chvíli potrvá, než se tam společně 
vrátíme. Málokdy však existuje jednoznačné 
dobro nebo jednoznačné zlo. Ne nadarmo 
existuje české přísloví: Všechno zlé je k ně-
čemu dobré. 

Když pominu to zlé, tak to byl měsíc, kdy 
se svět uklidnil, zpomalil. Byli jsme vytrženi 
ze zaběhnutého koloběhu, ve kterém nebyl 
čas na velké přemýšlení. Vše bylo přesně na-
linkováno. Zničehonic jsme však byli vrženi 
do systému, kde nás (až na výjimky) učitelé 
a trenéři nevidí a je z větší části pouze na nás, 
jak s naloženou porcí času naložíme. Každého 
to muselo zaskočit. Nejsme zvyklí, že máme 
tolik času, který můžeme dle libosti zaplnit. 
Chtě nechtě do popředí vystupuje pohodlnost 
a lenost.

I judistům se plány mění. Turnaje jsou až 
do podzimní části zrušeny, mezi nimi i náš 
blatenský. Tento turnaj měl při tom letos 
oslavit kulatý desátý ročník. Spolu s nejasným 
výhledem i tato rozhodnutí o zrušení závodů 
přinesla snížení motivace pravidelně cvičit.

Velmi proto oceňuji všechny, kteří se drží 
rad trenérů a pravidelně cvičí a hýbají se. 
Jedničku s hvězdičkou navíc ode mě pomy-
slně obdrží všichni, kteří si vedou tréninkový 
deník. Výhody těchto dat a informací pro další 
trénink a plán zná každý pravidelný sportovec. 

Velkou vlastností sportovce je vytrvalost. 
Vytrvej ve cvičení a nezůstávej v půli cesty. 
Vždyť pouze ti, co ve svém úsilí vytrvali, 
tak vítězí. 

Více informací o oddíle juda v Blatné 
a o Sokolu Blatná na www.tjsokolblatna.cz, 
o DDM Blatná na www.ddmblatna.cz.

Lukáš Kocourek

Vzpomínky Kamila Kropáčka na první tank v Blatné
(pokrač. ze str. 5)

Nic jim neberte, oni je zastaví jinde.“ 
Tak jsme je pustili. Jinak se vše, co se našlo 
a šustlo, vozilo na Hříbárnu. Tam byli chlapi 
Holman a Bejček, kteří tam stáli. Úředně 
napsali, co se tam dovezlo, ale pak půlka chy-
běla. Já když jsem šel z vojny, tak mi odpustili 
dva měsíce za službu v NIVĚ.“

Jak jste se k ní dostal?
„Já jsem nebyl v NIVĚ. To pak vyhlásili. 

Přišel Hudeček a dal mi pušku a řekl: Je ti 
dvacet, už si voják. Musíte hlídat.“ Tak jsme 
hlídali. Podniky, co jsme byli zaměstnaní, 
nás museli platit. Pak nás to už omrzelo, to 
chození, ale museli jsme to dělat.“

Petr ChlebecMěstské muzeum Blatná Odbavování smíšeného transportu, 1945

Fotografi e prvního amerického tanku v Blatné 6. května 1945

ZÁMEK LNÁŘE
pořádá výběrové řízení na místo

správce zámku – kastelán
Požadujeme schopnost zajišťovat společenské, obchodní
a průvodcovské činnosti, provádět správu a údržbu zámku,
řídit podřízené pracovníky.
Nabízíme stálý plat s prémiemi podle výsledků, možnost
služebního bytu. V případě manželského páru lze jednat o
zaměstnání manžela nebo manželky jako zahradníka nebo
pokojské.
Váš profesní životopis se stručným průvodním dopisem
vysvětlujícím Váš zájem o nabízené místo zašlete na
adresu: Dvůr Lnáře, spol. s r.o., č.p. 18, 387 42 Lnáře,
e-mail: dvur@dvurlnare.cz
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Autodíly —    
     železářství

MAREK CHVÁTAL

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

Provozní doba: Po-Pá 7.30 - 16.30
 So 8.00 - 11.00

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

nzerce

ELEKTROMONTÁZE

Petr Hrubý 

Chirurgická ambulance 
poliklinika Blatná

přijme zdravotní sestru na plný 
úvazek pracovního poměru.

Nástup od 1.5.2020. Blíže osobně. 
Schůzka po předchozí domluvě. 

Kontakt: tel. 732 788 817,
chirurgie.blatna@gmail.com

Přijmu řidiče na dodávkový + malý 
nákladní automobil (nosnost 3,5 t).

Po zapracování mzda 35 000,-Kč čistého.

Tel.: 602 327 419

Kadern̆ictví 
Iveta

Kasejovice 174
tel: 602 763 419

 
► střihy dámské, pánské a dětské
► barvení, melírování, bayalage
► přípravky MATRIX
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Hajanka
výroba prošívaných přikrývek

a polštářů, čištění peří
Otevřeno:
Po - ZAVŘENO Út - 8.00-14.00
St  -   8.00-14.00 Čt - 8.00-14.00
Pá - 14.00-18.00 So (lichý týden  
    pouze po dohodě)

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

VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE
rozšířený sortiment v 1.patře

Dovoz zboží až domů
Zapojení a instalace
Odvoz starého 
zboží

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

Expert.cz – Blatná

NAJDETE 
NÁS NA FB

Jankovský
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