
Ateliérová a průkazková fotografi e, 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




12. ČERVNA
2020

ČÍSLO

Ročník 31 (41)

11
BLATENSKÉ LISTY O PÁR DNÍ DŘÍV NEŽ VÝTISK, VÍCE STRÁNEK A VŠECHNY V BARVĚ NA http://blat.listy.ch.sweb.cz/ nebo https://www.ckvb.cz/blatenske-listy/

Vážení spoluobčané,
každoročně Vás v tuto dobu informuji 

o aktivitách města v I. pololetí a o akcích, 
které nás do konce roku čekají. Tento rok je 
však poznamenán vyhlášením nouzového sta-
vu, který pro nás všechny přinesl řadu změn. 
A bohužel těžko odhadovat, jaký bude další 
vývoj především z pohledu příjmů do roz-
počtu města. Příjmy města jsou naplňovány 
z daní, které stát vybere. Bohužel pokles 
výroby, obchodu a některá státní opatření 
vyhlášena na pomoc živnostníkům a fi rmám 
v souvislosti s nouzovým stavem přináší 
městskému rozpočtu poměrně značné ztráty. 
Zastupitelé souhlasili s dokončením akcí, 
o kterých se zmíním níže. Jedná se o stavby, 
které byly započaty v roce 2019 a v tomto 
roce se dokončují, dále o stavby, na které byly 
již uzavřeny smlouvy na základě výběrových 
řízení, a o projekty, na které čerpáme dotace. 

Nejdříve mi dovolte se zmínit o stavbách, 
které byly započaty v roce 2019. V červnu 
2020 bude dokončena dostavba nové budo-
vy Základní školy T. G. Masaryka Blatná 
v nádvorní části školy.  V tomto roce bude 

dokončena výstavba sběrného dvora Ve Škalí 
a IV. etapa skládky komunálního odpadu 
v Němčicích. 

Řada akcí byla již dokončena, např. rekon-
strukce okružní křižovatky u Myslivny včetně 
ul. Jiráskova. Město fi nancovalo chodníky, 
nové veřejné osvětlení a osazení zeleně. 
Od března 2020 se postupně stěhovali noví 
nájemníci do bytového domu čp. 30 (bývalá 
Ubytovna). Podařilo se pronajmout nebytové 
prostory v přízemí. Novými nájemci jsou 
dopravní společnost ČSAD STTRANS a.s. 
Strakonice, která zde otevřela informační 
kancelář, Správa bytů a tepelné hospodářství, 
kadeřnice, provozovatel obchodu s tabákem 
a novinovým zbožím a odborný lékař. Nou-
zový stav bohužel zkomplikoval otevření ně-
kterých provozoven, ale věřím, že brzy budou 
nájemci v plném provozu poskytovat nabízené 
služby. Před dokončením je ul. Chlumská, 
křižovatka ul. Smetanova a Průchova a místní 
komunikace v Hněvkově. 

V tomto roce nás čeká realizace nového 
protipovodňového opatření včetně výměny 
městského rozhlasu, na tuto investici čerpáme 
dotaci. 

Bohužel další investice budou dočasně 
pozastaveny a bude záležet na vývoji eko-
nomické situace. Pokud bude příznivá, rádi 
bychom vybudovali parkoviště v ul. Paštická 
nad Poliklinikou. 

Na závěr mi dovolte Vás informovat 
o rozhodnutí Rady města Blatná ve věci 
pořádání letošní poutě. Vzhledem k nastalé 
situaci okolo opatření COVID-19 a po kon-
zultaci s Krajskou hygienickou stanicí Rada 
města Blatná na svém jednání dne 3. 6. 
2020 zrušila zábor veřejného prostranství 
na pozemku p.č. 2223, k.ú. Blatná v období 
konání Blatenské poutě v roce 2020 za úče-
lem umístění pouťových atrakcí a zároveň 
zrušila usnesení, kterým byli schváleni 
organizátoři poutě. Jednoduše řečeno ne-
budou ani pouťové trhy. Doufám, že toto 
rozhodnutí pochopíte. Je naprosto nemožné 
zajistit dodržování mimořádných opatření 
(rozestupy 2 m, roušky, dezinfekce stánků, 
pouťových atrakcí, max. možný počet účast-
níků), protože jak sami víte, každoročně město 
o „pouťovém víkendu“ navštíví tisíce osob. 

Bc. Kateřina Malečková
starostka města Blatná

Povídání o kostele sv. Jana Křtitele v Paštikách
Každý asi viděl nebo dokonce navštívil chrám sv. Mikuláše na Malé 

Straně nebo pravoslavný kostel sv. Cyrila a Metoděje v Praze, ale byli 
jste někdy v kostele sv. Jana Křtitele v Paštikách? Víte, co mají tyto 
stavby společného? Jedno jediné jméno, Kilián Ignác Dientzenhofer. 
Tento muž byl význ amným zástupcem českého barokního stavitelství. 
Dokládá to např. panteon v Národním muzeu v Praze, kde můžete 
spatřit jeho bustu mezi významnými osobnostmi Českých zemí. 
Prosadil se totiž i v době, kdy baroko bylo na ústupu a bylo postupně 
nahrazováno klasicistním slohem. On jednoduše modernizoval svá 
díla, aby odpovídala novým trendům stavitelství.

Mezi ně patří právě kostel sv. Jana Křtitele v Paštikách, který si nyní 
můžete prohlédnout virtuálně na stránce https://www.kostelpastiky.cz/
prohlidky/ nebo můžete vstoupit do předsíně pod věží a prohlédnout 
si jeho interiér skrze okna dveří do kostelní lodě. Poslední možností 
je domluvit si komentovanou prohlídku, což využili poprvé tuto 
sobotu členové KČT z Českých Budějovic. Společně jsme si prošli 
loď i kněžiště, prohlédli si stropní malby i nejstarší relikty původního 

kostela kontrastující s barokní stavbou. Nakonec se všichni vydali dál 
na svou cestu směrem do Blatné.

Petr Chlebec - Městské muzeum Blatná 

Úcastníci komentované prohlídky v kostele sv. Jana Křtitele v Paštikách
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Poděkování 
Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych poděko-

vala všem klientům domova pro seniory 
za jejich statečnost a trpělivost, všem 
zaměstnancům za jejich plné nasazení 
a obětavost v období nouzového stavu.

Zvláštní poděkování patří všem dárcům 
za jejich štědré fi nanční a věcné dary:

APSS ČR a partnerům, iniciativě 
Blatná šije roušky – všem švadlenkám, 
fi rmě ČEVAK, fi rmě Albatros Media, fi rmě 
EPHoldig, Nadaci Charty 77, panu Luboši 
Hájkovi, Městu Blatná, Jihočeskému kraji 
– Krajskému úřadu, fi rmě MAKO Blatná, 
manželům Texlovým a SOU Blatná, panu 
Romanu Pojerovi a jeho týmu, panu Petru 
Loulovi, společnosti SberBank,  Komerční 
bance Praha, fi rmám deník Blesk, Voda-
fone, Philip Morris, Mall.cz, iniciativě 
Tiskne celé česko Pardubice, paní Blance 
Tomáškové, paní Vavroňové, panu Roma-
nu Vodvářkovi, paní Andree Šmídové, paní 
Zdeňce Jestřábové, paní Ludmile Růžičko-
vé, paní Evě Lepičové a fi rmě Winterhalter.

Speciální poděkování chci vyslovit 
Rádiu Blatná za jejich každodenní podporu 
formou písniček na přání.

Srdečně děkujeme, velmi si vaší pomo-
ci a pozornosti vážíme.

Mgr. Hana Baušová

Milion chvilek: Vy ještě nemáte dost?
Jedním ze 160 míst, kde se v úterý 9.6. k večeru demonstrovalo za zachování demokra-

tických svobod a proti zneužívání moci v politice se stala i Blatná. Bylo nás dost.
ZaBM

NA SVATÉHO VÍTA VE DNE V NOCI 
SVÍTÁ

Poslední dny, které se ještě stále prodlužují 
a noci ubývá. Zakrátko nastane nejdelší den 
v roce a opět se dny začnou krátit. Téměř 
polovinu roku již máme za sebou. Letos je to 
zvláštní čas, ale také nám to uteklo.
NA SVATÉHO ALOISE (21. 6.) POSEČ 
LOUKU, NEBOJ SE
NA SVATOU AGRIPINU (23. 6.), ODPOČÍ-
VEJ JEN VE STÍNU
NA SVATÉHO JÁNA (24. 6), OTVÍRÁ SE 
LÉTU BRÁNA

LÉTO, máme na dosah. Stejně tak prázd-
niny a dovolené. Nic nám nebrání, abychom se 
toulali provonělou krajinou a plnými doušky 
vychutnávali krásu těchto dnů.
LIDOVÉ ŘEMESLO A PŮJČOVNA LODĚK 
O PRÁZDNINÁCH

Také náš prodej na třídě J. P. Koubka 3 
bude opět po tří měsíční pauze pokračovat 
ve své činnosti. Otevřeme 27. června, poslední 
sobotu tohoto měsíce. Naši nabídku znáte, 
máme pro vás také řadu novinek. O prázdni-
nách bude  otevřeno jen o víkendech, stejně 

tak bude v provozu i PŮJČOVNA LODĚK, 
pokud se nic významného nestane.

Vše zůstává jako obvykle. Sobotní pro-
dej 9.00 – 17.00 hod, neděle 11.00 – 17.00 
(o prázdninách)

Stanoviště loděk je na tř. J. P. Koubka 3, 
v prodejně lidového řemesla. Ceny zůstávají 
stejné jako v loňském roce  -  100,- Kč za půl 
hodiny a 150,- Kč za hodinu. Jsou stanoveny 
za celou loďku max. pro 3 dospělé osoby 
(do 220 – 250 kg). Další informace na tel. 
736765747 – E. Fučíková.

www.lidove-remeslo.cz

CHYBÍ VÁM BLATENSKÝ TRH ? Než se 
obnoví, využijte on-line TRŽIŠTĚ Scuk.cz

Život se pomalu vrací do starých kolejí. 
Otevírají se další obchody, obnovují  různé 
činnosti. Jen se znovu neobnovil blatenský trh 
v ul. Na Příkopech, na který jsme si všichni 
už zvykli. Nepatřil mezi největší, přesto 
jsme na něm během roku mohli koupit řadu 
sezónních produktů, zejména jarních saze-
nic, ovoce a zeleninu i čerstvé pečivo, maso 
a masné výrobky a další i některé řemeslné 
výrobky. Je to velká škoda, prodejci si často 
rychle najdou náhradu a noví se mnohdy  
těžko shání. Není to ale vinou koronaviru, 
jen se hledá nový provozovatel… Pokud vám 
tržiště chybí a rádi byste i nadále podporovali 
české farmáře i malé výrobce potravin, a to 
celostátně, máme pro vás tip:

STAŃTE SE ČLENEM NOVĚ VYTVO-
ŘENÉ SKUPINY ON LINE FARMÁŘ-
SKÝCH TRHŮ na Blatensku  www.Scuk.cz, 
kterou vede Inka Hanzlíková Čadková. Na ad-
rese Blatenka 20 si potom každé úterý můžete 
své objednané zboží vyzvednout. Ochutnejte  
nové produkty a výrobky českých farmářů, 
podpoříte tím jejich činnost a ještě obohatíte 
svůj stůl zdravými a čerstvými potravinami. 
Jistě už víte, jak je důležitá kvalita potravin, 
které jíme!

Nemáte přístup na internet, jste starší 
ročník? Poproste svá vnoučata nebo někoho 
z blízkých  a nahlédněte do nabízených pro-
duktů. Od pečiva, mléčných výrobků, vajec, 
masa, ovoce, zeleniny, trvanlivých výrobků, 
kosmetiky  a mnoho dašího je zde poměrně 
velký výběr. Stačí jen odeslat objednávku 
a v určený termín vyzvednout na Blatence 
20. NEZAPOMEŇTE - všechny informace 
na www.Scuk.cz
VAŽME SI„ZLATÝCH ČESKÝCH RU-
KOU“, JSOU K NEZAPLACENÍ
NA PETRA A PAVLA (29. 6.) DEN JASNÝ 
A ČISTÝ, ROK ÚRODNÝ BUDE JISTÝ.

Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Zprávy
z radnice

UPOZORNĚNÍ
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
je splatný k 31. 5. 2020 běžného roku.
Poplatek ze psa má splatnost k 30. 6. 2020.

Poplatky lze platit v pokladních hodinách (pondělí a středa 7.30-
12.00 a 13.00-16.30, pátek 7.30-11.30 h.) na pokladně městského 
úřadu v č. p. 322. Zde je možno si vyzvednout složenku, případně 
požádat o sdělení variabilního symbolu. Telefonní čísla pracovnic 
pokladny: 383416145 a 383416141. Převod lze provést s přidě-
leným variabilní symbolem na účet města č. 271688994/0300, 
případně na účet č. 4198900247/0100. Základní sazby poplatků 
a přidělené variabilní symboly jsou stejné jako v loňském roce. 
Složenky proto nejsou zasílány.

 

Karty programu „TŘÍDÍME“ 
!! řádně vyplněné s razítky ze sběrného dvora !! 

(nezapomínejte vyplnit jméno, příjmení, adresu! – bez toho bychom nevěděli 
komu přiznat slevu a také prosím odpovězte na tři uvedené otázky) 

kde odevzdat: 
►do schránky na sběrném dvoře města 
►do schránky v průjezdu budovy Městského úřadu 

           tř. T. G. Masaryka 1520 (vedle ZŠ TGM)  
►na odb. ŽP dveře č. 315  

Termín pro odevzdání: do 31. 12. 2020. 

Výsadba dřevin v Blatné 
Město Blatná uspělo se svým dotačním projektem „Sadové úpravy 

– Město Blatná “. V rámci tohoto projektu bylo vysázeno celkem 37 
kusů původních listnatých dřevin. Výsadba byla provedena v okolí 
domova důchodců a podél parkovací plochy u fotbalového hřiště. Hlav-
ním cílem sadových úprav je vytvořit přehledný, estetický a funkční 
prostor, který je zároveň také ekologickým přínosem v krajině v rámci 
zlepšení klimatu, a to především výsadbou stromů jako symbolu kul-
turní a přírodní krajiny.

Tento projekt byl uskutečněn s podporou Státního fondu životního 
prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Jedná 
se o celonárodní projekt Sázíme budoucnost, který má za cíl bojovat 
proti změnám klimatu.  

Dále město podpořilo ze svého rozpočtu výsadbu přibližně 50 kusů 
stromů na území města Blatná. Výsadba byla provedena například 
v okolí ulice Malý Vrch, Smetanově ulici a Vorlíčkově ulici. 

 –OŽP–

Město Blatná hledá zájemce o provozování sobot-
ních farmářských trhů v ul. Na Příkopech.

Podmínky provozování tržitě naleznete v tržním řádu města 
a v Obecně závaznÉ  vyhlášce města č. 5/2019, o místním poplat-
ku za užívání veřejného prostranství (www.blatna.eu - v záložce 
Městský úřad/Dokumenty MěÚ).

Termín pro podání žádostí je do 3. 7. 2020.
Bližší informace sdělí p. místostarosta Pavel Ounický,

tel. 383 416 112, mistostarosta@mesto-blatna.cz. 

Zp r á v y
T S  B l a t n á

Zemřelí květen 2020
Gultová Stanislava - nar. 4.12.1945, Protivín, úmrtí 29.4.2020
Vohnická Květoslava - nar. 28.4.1927, Závišín, úmrtí 1.5.2020
Šilhánová Jiřina - nar. 14.4.1939, Blatná, úmrtí 4.5.2020
Vinterová Hana - nar. 14.2.1951, Blatná, úmrtí 5.5.2020
Krajzlová Jitka - nar. 28.4.1936, Mačkov, úmrtí 10.5.2020
Kalous David - nar. 9.6.1971, Blatná, úmrtí 15.5.2020
Koubková Marie - nar. 7.10.1944, Strakonice, úmrtí 18.5.2020
Vízner Radek - nar. 28.7.1966, Doubravice, úmrtí 21.5.2020
Ing. Bartoš Stanislav - nar. 24.5.1938, Blatná, úmrtí 23.5.2020 

Možnost bezplatného odběru 
kompostu z blatenské kompostárny

Technické služby města Blatné umožní odběr kompostu za těchto 
podmínek:

● odběr kompostu do výše limitu je umožněn pouze občanům 
města Blatná a osad města (je nutné předložit občanský průkaz),

● odběr bude umožněn za přítomnosti zaměstnance kompostárny 
každé úterý a čtvrtek od 11:00 do 12:00,

● limit je 120 litrů za kalendářní rok na číslo popisné (nebo byt 
v případě více bytů na jednom č. p.) ,

● nakládku kompostu do vlastních nádob či pytlů si zajišťují 
občané vlastními prostředky.

Kompostárnu naleznete v ulici Ve Škalí.

Prodej kompostu a štěpky
Zahradnický kompost  – 420,- Kč vč. DPH za 1 tunu

Kompost je registrovaný u ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní 
a zkušební ústav zemědělský)

Štěpka (z větví) – 121,- Kč vč. DPH za 1 m³
Nakládka přívěsů za osobní automobil – 50,- Kč vč. DPH/1 

přívěs
Prodej probíhá každé úterý a čtvrtek od 11:00 do 12:00

Kompost i štěpku je možné naložit na blatenské 
kompostárně.

Vážení prázdného přívěsu před naložením a plného po nalo-
žení probíhá na sběrném dvoře Čechova 90. 

Otevření plovárny
Od 8. 6. 2020 je otevřena plovárna v Blatné. 
Žádáme návštěvníky o dodržování hygienických pravidel.
Informujeme, že kapacita areálu je maximálně 441 osob. Při naplnění 
kapacity není povolen vstup dalším návštěvníkům.
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Poznejte Blatensko a vykročte do jarní přírody
Jindřichovický okruh (8 km) 

Východiskem dnešního výletu budou  
Jindřichovice. Zaparkovat se dá m.j. 
u kontejnerů na tříděný odpad - na dohled 
jihovýchodně od návsi. (Pokud při popisu 
tras používám světové strany, neznamená 
to, že musíte mít chytrý telefon s kompa-
sem. Stačí si uvědomit, že v poledne svítí 
slunce od jihu, dopoledne od jihovýchodu 
a odpoledne od jihozápadu.) Trasa je 
vhodná i pro cyklisty s tím, že občas 
kolo povedou.

První zastávkou bude Veský rybní-
ček, kam přijdeme z návsi severovýchod-
ní uličkou. Projdeme kolem něj, zahneme 
doleva, čímž se vrátíme na silnici, na níž 
zahneme vpravo - směr Blatná. V místě, 
kde zelená značka opouští tuto silnici, se 
zajdeme podívat k rybníku Ohrada (2), 
který je fotogenický (jako  většina ostat-
ních). Vrátíme se na silnici a pokračujeme 
k odbočce cyklostezky č. 312,  kterou se 
dáme doprava. Cyklostezka nás po 250 m 
opustí směrem doleva, zatímco my pokra-
čujeme rovně dál. Po 350 m jsme u statku 
Rošice, pod nímž jsou 2 rybníčky (3). 
Po 100 m  přijdeme k rozcestí, kde od-
bočíme doleva. Místy půjdeme po louce, 
kde se budují elektrické ohradníky, ale 
na přelomu dubna a května 2020 ještě byly průchodné.   

Asi po půl kilometru přijdeme k usedlosti, za jejímž plotem uvidí-
me krásný strom. Je to chráněný Rošický klen (4). Cesta vede kolem 
usedlosti do lesa, pak se stočí doleva a za 10 minut jsme na rozcestí 
u dalšího chráněného stromu - Čekanického dubu (5). Od něj se pů-
jdeme podívat na torzo Buku Velenovského stojícího vedle kapličky 
Panny Marie za silnicí Blatná - Čekanice (6). 

Vrátíme se k Čekanickému dubu (5) a vstoupíme do lesů. 7 minut 
lesní cestou a uvidíme následky kůrovcové kalamity. Místo lesů - pa-
seky se skládkami kulatiny a hromady klestu.   Dáme se vlevo k bodu 
(7). Kdo se rád orientuje v neznámém terénu, může se pokusit najít po-
zůstatky zaniklých rybníčků Budského a Dubského - jižně od bodu (7).  

Z bodu (7) pokračujeme západním směrem. Po 400 m se k nám při-
dá zprava cesta a vzápětí se ocitneme na rozcestí, z něhož pokračujeme 
opět západním směrem. Za 5 minut jsme na lesní silnici procházející 
celým polesím od severu (Rošic) k jihu (Chvalov). Dáme se vlevo 

a přijdeme k rozcestníku (8). Kdo se necítí na delší pochod, může si 
trasu zkrátit tečkovanou cestou k rybníku Kozina (12) a odtud pokra-
čovat do cíle - Jindřichovic. Tato trasa měří cca 5,5 km. 

Ostatní pokračují v cestě dle ukazatele směr Chvalov. Na konci lesa 
je skautský tábor téhož jména. Podél tábora pokračujeme k rybníku 
Chvalov (9). Cesta je místy vroubena kameny a posléze zatarasena 
ohništěm takže musíme jít po louce. Rybník Chvalov má následkem 

suchého počasí sníženou hladinu. Díky tomu je jeho okraj lemován 
plážemi, které spolu s čistou vodou lákají k odpočinku a koupání. 

Po osvěžení se vrátíme k táboru a pokračujeme k novogotické 
hrobce  Enisů a Battagliů (10). Římský letopočet jejího založení jistě 
rozluštíte. Mineme samotu Chvalov a odbočíme podél lesa vpravo. 
Po půl kilometru severním směrem narazíme na rozcestí (11), kde 
odbočíme doprava. Na dalším větším rozcestí se dáme vlevo a přijdeme 
do tábora u rybníku Kozina (12). Cesta po hrázi pokračuje do Jindři-
chovic.                 Jan Kurz, květen 2020

Zdejší lesy nezachránil před zkázou ani anděl strážný Písečné pláže a průzračná voda rybníka Chvalov, květen 2020
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Chov kachen pod střechou

Tento reklamní slogan zdobil vchod 
do kachní farmy při mačkovské silnici od roku 
1953, kdy Státní rybářství Blatná ve snaze 
zvýšit fi nanční výsledky hospodaření začalo 
na několika vybraných rybnících v okolí 
města, zejména na Topiči a Řitovízi, s velko-
chovem bílých kachen pekingských.

Náklady na jejich chov ve spojení s cho-
vem kaprů se zpočátku nejevily vysoké, neboť 
část krmiva, které kachny utrousily, byla ryba-
mi využita jako potrava, rybník byl kachním 
trusem hnojen, takže přispíval k přísunu živin 

a rozmnožování planktonu. Kachny se též 
přiživily některými vodními rostlinami a ži-
vočichy, z nichž část není v mělčinách rybám 
dostupná. Kachny likvidovaly některé vodní 
porosty při pobřeží a přispívaly tím k rozšíření 
vodní plochy. Prokázalo se, že chov kachen 
na rybnících v tak zvaném kaprokachním 
systému hospodaření je účelný jak pro rozvoj 
chovu ryb, tak i pro chov kachen.

Avšak pro čase se ukázalo, že volný výkrm 
kachen na rybnících vedl ke ztrátám a tím 
se stával neekonomickým. Kachny, které se 
pohybovaly po hladině rybníků, spotřebovaly 
značné množství krmiva a spotřeba krmných 
směsí se zvyšovala i jeho konzumací ptac-
tvem divoce žijícím na rybnících. Zhoršila se 
kvalita vody, lidem se v létě znemožnila pří-
ležitost ke koupání, krásné přírodní scenérie 
se proměnily ve vodní drůbežárny.

Proto byl po roce 1990 v souvislosti 
s transformací Státního rybářství na společ-
nost s ručením omezeným chov kachen s cho-
vem ryb postupně omezován a od prvního 
výskytu ptačí chřipky v roce 2007 a z důvodu 
ochrany životního prostředí a problémů se zci-
zením kachen na rybnících byl kaprokachní 
systém opuštěn. Výkrm jatečných kachen 
na rybnících byl ukončen a prováděn pouze 
v uzavřených halách na podestýlce. 

Tento postup ještě urychlil výskyt ptačí 
chřipky v únoru 2017. Nákazu způsobila 
pravděpodobně volně uložená sláma konta-
minovaná mikrobní infekcí od divoce žijícího 
vodního ptactva, používaná jako podestýlka. 
Ztráty pro podnik byly veliké, neboť předsta-
vovaly asi třetinu ročního obratu. Muselo být 
utraceno 26 500 kusů kachen a všechna ná-
sadová vejce. Od té doby byl chov chovných 
kachen zrušen a zároveň ukončena činnost 
vlastní líhně.

Díky vstřícnosti ministerstva zemědělství, 
které Blatenské rybě zaplatilo všechny škody 
v požadované částce vyšší než čtyři miliony 
korun, mohou blatenští rybáři ve výkrmu 
jatečných kachen pokračovat.

Čerstvě vylíhnutá kachňata nakupují 
z líhně specializovaného podniku v Chlumci 
nad Cidlinou. Umístěna jsou v bazénové od-
chovně kachní farmy, která musí být předem 
vydezinfi kována a řádně vytopena. Pojme 
až 12 tisíc jedinců na jeden zástav. Tam jsou 
umístěna do stáří 7 až 10 dnů a potom pře-
místěna do prostorných výkrmných hal (nejen 

v Blatné, ale i u rybníků Řitovíze a Topiče, či 
v Chobotě nebo Dvoreticích). Tu jsou vykr-
movány krmnými směsmi po dobu 5 týdnů, 
kdy dosáhnou průměrné kusové hmotnosti 
3,30 kg. Odtud jsou odváženy na porážku 
do Mirovic.

Všechny haly jsou vybaveny klimatizací 
a osvětleny podle potřeby. Vše ovládá počítač. 
Krmení a napájení je v automatických linkách. 
Každá hala má svůj náhradní zdroj elektřiny 
a je opatřena poplachovým systémem, který 
v případě nouze ohlásí událost na telefon.

O kachny pečuje a o všechno zařízení se 
stará jedenáctičlenný kolektiv zaměstnanců 
vedený Karlem Nuslem.

Kachní farma podniku Blatenská ryba 
ročně vychová až 300 000 kusů jatečných 
kachen. Poskytují výtečné a chutné maso, 
které obohacuje náš vnitřní trh.

Jiří Sekera
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Srdečně Vás zveme na  prodejní výstavu 
„Symbióza“ do blatenského vodního zámku

„Symbióza“ (sym – spolu, bios – život) právě tento název, blatenský 
zámek a zámecký park nás přivedl ke vzpomínce na Johanku a její dub.

Johanka z Rožmitálu (1430? – 1475) sestra Jaroslava Lva z Rož-
mitálu, později česká královna a manželka Jiřího z Poděbrad.

V zámeckém parku se kdysi tyčil 30 metrů vysoký nádherný dub 
s průměrem kmenu 180 cm. Pak ale korunu stromu srazil blesk a ze 
stromu zbylo víc než 7 metrů vysoké torzo s vypálenou dutinou. I přesto 
dub zůstával stále nádherný, tajuplný a přitahoval zájem kolemjdoucích 
se alespoň na chvíli pozastavit a nebo se dubu dotknout. V 80. letech 
20. století se však i majestátní torzo rozpadlo a z kmene už zůstaly jen 
dva pahýly, které roku 2002 smetla povodeň.

Tento nádherný dub sehrál za života Johanky významnou roli – stal 
se jejím důvěrným přítelem. Vypráví se, že Johanka často pod dubem 
sedávala a povídala si s ním. I před sňatkem s Jiřím s Poděbrad si 
chodívali pod dub povídat a dokonce si tu dali i slovo. Poté co Johan-
ka odjíždí s Jiřím z Poděbrad , odváží si s sebou i kousek svého dubu 
v podobě upleteného věnečku z jeho dubových větví.

Královnu Johanku měli lidé rádi a pozitivní vztah přetrval věky 
díky pověsti: Komu se prý Johanka u dubu zjeví, bude mít štěstí 
a radost.

Přestože dnes již dub nespatříme, stále v blatenském zámeckém 
parku zůstává místo, kde vznikl nádherný vztah mezi lidskou bytostí 
a stromem. Opravdová láska nikdy nevymizí. A až navštívíte toto 
místo, zavzpomínejte na tento krásný příběh o Johance a jejím dubu.

Na památku tohoto krásného vztahu jsme pojmenovali i jedno 
naše dílo „Dubenka – Johanka“, které můžete shlédnout na výstavě 
„Symbióza“.

Děkujeme a těšíme se na Vás!
Monika Mikyšková a Petr Sedláček

Domov pro seniory, tř. T. G. Masaryka 272,
388 01  Blatná, zastoupený statutárním zástupcem 
Mgr. Hanou Baušovou, 
                         přijme zaměstnance

NA POZICI VŠEOBECNÉ SESTRY
V DOMOVĚ PRO SENIORY

Druh práce: 
Všeobecná sestra v pobytové sociální službě

Místo výkonu práce:
Domov pro seniory Blatná, tř. T. G. Masaryka 272,
388 01  Blatná

Předpokládaný termín nástupu:
od 01. 09. 2020 

Pracovní poměr:
práce na HPP, nepřetržitá pracovní doba v třísměnném provozu

Pracovní náplň:
● Plánování ošetřovatelské péče formou ošetřovatelského procesu 

bez odborného dohledu
● Poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatel-

ského procesu bez odborného dohledu
● Provádění základní zdravotní výchovy klientů i laické veřej-

nosti v oblasti ochrany a podpory zdraví a v ošetřovatelských 
postupech

Požadavky:
● minimálně středoškolské vzdělání studijního oboru všeobecná 

sestra 
● osvědčení k výkonu zdravotnického povolání všeobecné sestry 

bez odborného dohledu
● trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost
● spolehlivost, empatie, fl exibilita, dobré komunikativní schop-

nosti
Platové zařazení:

● Odměňování na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 
práce, v platném znění a podle § 5 odst. 3 nařízení vlády 
564/2006 Sb., v platném znění

● Platové ohodnocení v rozpětí 10. třídy
● Po zapracování osobní ohodnocení, odměny 
● Školící a vzdělávací aktivity zdarma
● Příplatky za směnnost, víkendy a svátky
● Dotace na obědy
● Další zaměstnanecké benefi ty

Přihlášku předložte nebo zašlete do 30. 06. 2020, a to pouze 
v písemné formě s tímto obsahem:

● Jméno, příjmení 
● Datum a místo narození
● Místo trvalého pobytu
● Telefon, e-mail
● Strukturovaný životopis
● Ověřenou kopii dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Na obálku uveďte:
- adresu odesílatele
- adresu domova pro seniory

Přihlášky doručte poštou nebo osobně do Domova pro seniory, 
tř. T. G. Masaryka 272, 388 01 Blatná, k rukám Markéty Šilhánové. 
O datu konání výběrového řízení budete informováni.
Informace podává Mgr. Markéta Tvrdá, tel. 608 609 015

Blatná 29. 05. 2020
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Základní umělecká škola Blatná
J. P. Koubka 4 – 388 01 Blatná – tel.: 383 422 536 – e-mail: zus@blatna.net

vyhlašuje pro školní rok 2020/2021
           

ZÁPIS ŽÁKŮ
hudební, výtvarný a taneční obor (v omezeném počtu)

Hudební obor  - přípravné studium děti 5 - 6 let
 - základní studium děti od 7 let
  klavír, akordeon, zobcová a příčná fl étna, housle, kytara, trubka,
  tenor, baryton, trombon, klarinet, saxofon, lesní roh, dudy, bicí nástroje,
  el. kytara, el. basová kytara, tuba
 - sólový zpěv (omezeně) děti od 6 let

Výtvarný obor  - přípravné studium děti 5 - 6 let
 - základní studium děti od 7 let
 - základní studium se zaměřením na keramiku děti od 8 let

Taneční obor  - přípravné studium děti 6 let
 - základní studium děti od 7 let
  se zaměřením na klasický, moderní a společenský tanec

Talentové zkoušky žáků se uskuteční v červnu 2020 dle rozpisu, přihlášky jsou ke stažení 
na webových stránkách školy nebo v přízemí školy v tištěné podobě. Vyplněné vhoďte 
do poštovní schránky v přízemí školy do 30. 6. 2020, 
datum a čas zkoušky bude oznámen rodičům telefonicky nebo e-mailem.

Talentová zkouška se koná v ZUŠ Blatná - ředitelna školy, 1. patro, dveře č. 16
(rodiče se dostaví s dětmi, dodržujte předem stanovený čas).

Kritéria, podle kterých budou žáci přijímáni:

Hudební obor: zazpívat píseň, zopakovat určitou výšku tónu, vytleskat rytmus.
Taneční obor: žák má rovný postoj, plynulou chůzi, prokáže cit pro rytmus a hudbu.
Výtvarný obor: žáci budou přijati bez talentové zkoušky - dle možností školy.

Historie téměř detektivní

Mlčenlivé dějiny aneb 
nesmrtelná paní z Blatné

Pod takovým titulkem si může každý 
představit cokoliv. Do množiny mlčenlivých 
dějin se vejdou snadno pravěké mohyly, 
zaniklá středověká hradiště, názvy ulic nebo 
architektura domů, a tak podobně. Setkáváme 
se s nimi v každodenním životě, avšak přehlí-
žíme je a ani je nevnímáme. Některá sdělení 
sice přímo křičí na kolemjdoucí, avšak i ta ča-
sem ztratila svůj hlas. Přesto zcela nezmizela. 
Snad nejvýrazněji se takto zapsal rod Serényiů 
de Kiss, respektive manželský pár Karel Josef 
Serényi a Marie Alžběta z Waldsteinu.

Karel Josef se ujal svého panství po roce 
1709, kdy uzavřel spolu se svými bratry dě-
dickou dohodu, která mu přisoudila panství 
Blatná a Škvořetice. V roce 1718 se oženil 
s Marií Alžbětou z Waldsteina, která se tímto 
způsobem dostává na Blatensko. Ačkoliv byla 
Blatná po vleklé třicetileté válce a vládě rodu 
Rozdražovských fi nančně dost podlomena, 
neváhal Karel Josef ji na vlastní účet nadále 
zkrášlovat, a tak již v roce 1722 zadal stavbu 
nové zvonice u Jakuba Spinettiho z Příbrami 
a v roce 1726 nechal vytvořit mariánský 
sloup na Velkém náměstí (nám. Míru). Jeho 
osobní život šlechtice byl provázen útrapami 
v podobě úmrtí jeho nezletilých dětí a nakonec 
počínající válkou o rakouské dědictví (1740-
1748), jejíž konec již nezažil, neboť zemřel 
v roce 1742.

Jeho  pans tv í 
nadále řídila vdova 
Marie Alžběta Se-
rényiová-Waldstei-
nová, která si snad 
zamilovala své pod-
dané jako své děti, 
a proto se rozhodla 
nadále je podporo-
vat a starat se o je-
jich duše a vzdělání. 
Zakoupila Kocá-
bovský dům (1768) 
a nechala na jeho 
místě vystavit školu, 
zprostila měšťany 
starších platů a usta-
novila nové pořádky 

(1747), vybavila kostel Nanebevzetí Panny 
Marie novým hlavním a dvěma bočními oltáři 
(1744), nechala vystavět kostel v Paštikách 
(1746-1754) a v Pacelicích (1765). Marie 
Alžběta přežila svého manžela o 45 let a byla 
pochována do rodinné hrobky v blatenském 
kostele v roce 1787.

Bylo by pochopitelné, kdyby tento rod 
zanechal výrazné stopy v podobě svých znaků 
po celé Blatné, obdobně jako dnes označujeme 
logy donátorů projekty, na nichž se spolupodí-
leli. V porovnání s ostatními rody na Blatné, 
z nichž velkou měrou k rozvoji Blatné přispěli 
například Lvové z Rožmitálu a na Blatné, 
Lobkovicové nebo Hildprandtové, je nej-
zřetelnější stopa právě Karla Josefa Seré-

nyi a Marie Alžběty 
z Waldsteinu. Pominu-
-li alianční erb Serényiů 
a Waldsteinů, který je 
usazen nad vstupem 
na blatenské zvonici, 
narazíme znovu na stej-
ný znak na marián-
ském sloupu na náměstí 
Míru, na hlavním oltáři 
a náhrobních kamenech 
v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie a napří-
klad i na západní straně 

věže kostela sv. Jana Křtitele v Paštikách. 
Skutečnost, že se těmito erby připomí-

nají manželé Karel Josef a Marie Alžběta 
podtrhuje i skupina svatých, která tyto erby 
doplňuje. Již dříve jsme upozornili na sochu 
sv. Josefa pod mariánským sloupem, která 
postrádá symboly typické pro tohoto světce 
a je odkazem na Karla Josefa. Stejnému světci 
byl dedikován také boční oltář v severní části 
lodě kostela Nanebevzetí Panny Marie v Blat-
né. Sv. Josef je také v centru oltářního obrazu 
Čtrnácti svatých pomocníků na bočním oltáři 
v kostele sv. Jana Křtitele v Paštikách. Záměr 
vdovy Marie Alžběty natrvalo se otisknout 
ve svých donacích je patrný i na sochařské vý-
zdobě hlavního oltáře v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie, kde pod oltářním obrazem stojí 

čeští patroni sv. Václav a sv. Ludmila a pod 
nimi opět sv. Josef a sv. Alžběta Durynská, 
patroni pánů na Blatné. Sochy těchto dvou 
posledně jmenovaných svatých můžeme spa-
třit opět v Paštikách, pokud půjdeme západní 
branou směrem od Bezdědovic ke kostelu sv. 
Jana Křtitele. Po stranách frontonu na prů-
čelí kostela stojí sochy obou světců, které 
nenechávají nikoho na pochybách, kdo byl 
iniciátorem této stavby.

Otázkou je: Proč vdova investovala 
nemalé prostředky a energii do města, které 
nemohla zanechat svým potomkům? Mohlo 
by se říct, že Marie Alžběta z Waldsteinau 
se pokoušela o jakousi formu nesmrtelnosti 
nebo že se snažila zkrášlit rezidenční město 
a přilehlé statky pro své budoucí potomky, 
avšak Marie Alžběta neměla žádné děti a až 
do své smrti se znovu neprovdala. O jejich 
dědictví byl nakonec sveden soud mezi mo-
ravskou větví Serényiů a jejími dědici bratry 
Kolowraty. O záměru budování rezidence 
pro svůj rod tedy nelze mluvit. Marie Alž-
běta z Waldsteinu se svou činností neustále 
obracela k Bohu, k jehož lásce chtěla vést 
i své poddané. Je možné, že oba svatí měli 
být nejen jakousi připomínkou obou šlechticů, 
ale také nesmrtelnými rodiči, kteří dohlížejí 
na rozvoj svých dítek při každé bohoslužbě 
v Blatné i v Paštikách.

Petr Chlebec - Městské muzeum Blatná

Hlavní oltář v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie 

v Blatné

Kostel sv. Jana Křti-
tele v Paštikák ze SZ 

strany, 1948
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Den otevřených dveří
v ýrobního areálu ve Dvorci

Více informací na www.klaustimber.cz

zveme vás na

1+1
ZDARMA
NA SAMOZABARVOVACÍ SKLA
V ETN  MULTIFOKÁLNÍCH
* Platí p i sou asném zakoupení obruby a  prémiových brýlových skel. Platnost akce od 1. 4. 2020 - 31. 7. 2020. Více informací v prodejn .  

SUŠICE BLATNÁ
T. G. Masaryka 12, tel.: 734154669 t . J. P. Koubka 86, tel.: 734154668 
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ulturní  kalendář

27. 6. SOBOTA | 19:00 |
DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND
Hospoda U Datla

28. 6. NEDĚLE | 18:00 |
KOONDA HOLAA
Hospoda U Datla

Program 34. ročníku Jihočeských klavír-
ních kurzů:

1. 7. STŘEDA | 14:00 |
ZAHAJOVACÍ KONCERT 34. ROČNÍKU 
JIHOČESKÝCH KLAVÍRNÍCH KURZŮ
Koncertní sál ZUŠ Blatná
Koncert je určen pro účinkování všech fre-
kventantů kurzu.

2. 7. ČTVRTEK | 18:00 |
HUDEBNÍ PŘÍBĚHY V ETUDÁCH 
KLEMENTA SLAVICKÉHO
Koncertní sál ZUŠ Blatná
Interpretační seminář Pavla Voráčka

3. 7. PÁTEK | 18:00 |
POETIKA KLAVÍRNÍHO DÍLA 
BOHUSLAVA MARTINŮ
Zámek Blatná, Starý palác
Koncertní interpretační seminář Petra 
Feldmanna

5. 7. NEDĚLE | 18:00 |
SVĚTEM HUDEBNÍCH STYLŮ
VEČER KONCERTNÍ IMPROVIZACE 
VERONIKY PTÁČKOVÉ
Zámek Blatná, Starý palác
Koncert je určen pro účinkování všech fre-
kventantů kurzu.

6. 7. PONDĚLÍ | 18:00 |
SYMFONICKÝ ZVUK KLAVÍRU
BEETHOVENŮV HAMMERKLAVIER 
op. 106
Zámek Blatná, Starý palác
Koncertní interpretační seminář Pavla Voráčka

9. 7. ČTVRTEK | 18:00 |
O HUDBĚ A DUŠI
KCAŽ, velký sál
Seminář a beseda MUDr. Juraje Okaji

11. 7. SOBOTA | 19:00 |
SLAVNOSTNÍ KONCERT ÚČASTNÍKŮ
34. ROČNÍKU JIHOČESKÝCH KLAVÍR-
NÍCH KURZŮ
Zámek Blatná, Starý palác

12. 7. NEDĚLE | 11:00 |
ZÁVĚREČNÝ KONCERT ÚČASTNÍKŮ 
KURZŮ
Zámek Blatná, Starý palác

 

Otevírací doba v červnu
PONDĚLÍ | 9:00 – 12:00 + 13:00 – 16:00 |

STŘEDA | 9:00 – 12:00 + 13:00 – 16:00 |
ČTVRTEK | 9:00 – 12:00 + 13:00 – 16:00 |

Od července obnovujeme v Městské knihov-
ně Blatná běžný provoz
PONDĚLÍ | 9:00 – 18:00 |
STŘEDA | 9:00 – 18:00 |
ČTVRTEK | 9:00 – 18:00 |
PÁTEK | 12:00 – 16:00 |

22. 6. PONDĚLÍ | 17:00 – 19:00 |
WORKSHOP PLETENÍ Z PEDIGU 
s Danou Koubkovou
Ateliéry
Pedig je přírodní materiál, jedná se o vnitřní 
část stonku ratanové liány neboli ratanu. 
Z pedigu se nechají vyrobit nejrůznější 
koše, košíčky a mnoho dalších dekorací. 
Pod citlivou lektorskou rukou paní Koub-
kové se i Vaše dílo jistě podaří. Přijďte si 
techniku pletení z pedigu vyzkoušet. Kapa-
cita kurzu omezena na 10 účastníků. Nut-
né přihlášení na kalousova@ckvb.cz
Vstupné + materiál 150 Kč

23. 6. ÚTERÝ | 17:00 |
SCIENCE CAFÉ: Maltézští rytíři 
neboli Johanité – zajímavosti z dějin 
nejstaršího křesťanského rytířského 
řádu, PhDr. Miroslav Žitný
Kavárna 
Od vzniku špitálu v Jeruzálémě, přes hrady 
v Palestině, obranu před tureckým nápo-
rem, přesun na Kypr, Rhodos a Maltu až po 
příchod do Čech, také přímo do Strakonic. 
Působnost v regionu, obrana Uher v době 
Rudolfa II., hospodaření, sanitní vlaky bě-
hem první světové války až po novodobé 
osudy řádu. 
Vstupné dobrovolné

STÁLÉ AKCE A PORADNY V KCAŽ 
JAZYKOVÉ KONVERZACE
KAŽDÝ LICHÝ TÝDEN V ÚTERÝ 
| 15:00 – 18:00 |
NÁPRAVA ŘEČI 
Malá klubovna
Mgr. Květa Zbíralová, +420 606 655 713
KAŽDÝ ČTVRTEK | 17:00 – 18:15 |
ÁJURJÓGA 
Velká klubovna
Přihlásit se můžete telefonicky 773 978 
168, Radoslav Nahálka. Kapacita kurzu je 
omezena max. 20 účastníků. 

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

ATELIÉRY  
Suterén 

18. 6. | 18:00 | Linoryt s Veronikou Teskovou
25. 6. | 18:15 | Sochařství s Jitkou Křivancovou
POZOR, ZMĚNA TERMÍNU. Ateliér „So-
chařství“ přesunut z 11. 6. na 25. 6. 
Přihlášky: viznerova@ckvb.cz 
Cena 100 Kč, každý pátý vstup 50 %

 

ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
MUZEUM VŠEMI SMYSLY
EXPOZICE MĚSTSKÉHO MUZEA 
BLATNÁ
Interaktivní historie Blatné a Blatenska od 
příchodu prvních lidí až po současnost. 

1. 4. – 31. 8. ÚT – PÁ | 9:00 – 17:00 |
PŘÍRODA, MOCNÁ SCÉNOGRAFKA
KCAŽ chodba
Výstava v rámci XVII. ročníku PŘÍRODA 
BLATENSKA
Pořádá Svazek obcí Blatenska, Město Blat-
ná, CKVB a ZUŠ Blatná

3. 4. – 28. 6. ÚT – PÁ | 9:00 – 17:00 |
RADEK HORTENSKÝ – 
LÉČBA ŽELEZNICÍ
KCAŽ, Galerie fotografie Spektrum
Výstava fotografií

11. 5. – 30.8.
PO – PÁ | 9:00 – 12:00 | + | 13:00 – 
17:00 |
SO – PÁ | 9:00 – 14:00 |
MAREK ZÁKOSTELECKÝ: MALÁ 
DEGUSTACE
Galerie v Íčku, Infocentrum Blatná
Ochutnávka z tvorby oceňovaného diva-
delního scénografa Marka Zákostelecké-
ho, jehož souborná výstava probíhá 
v Městském muzeu Blatná.

30. 5. – 30. 8. ÚT – PÁ | 10:00 – 17:00 |
MAREK ZÁKOSTELECKÝ / L+
Souborná výstava loutek, kostýmů a scé-
nografie
Městské muzeum Blatná

1. 6. – 31. 8.
SYMBIÓZA
Zámek Blatná
Prodejní výstava děl Moniky Mikyškové 
a Petra Sedláčka, pro které je dominantou 
staré dřevo, které promlouvá svým příbě-
hem, vznešeností a půvabem.
1. 7. | 18:00 | VERNISÁŽ
25. 7. | 10:00 – 16:00 | VÍKENDOVÉ KOVÁNÍ 
NA ZÁMKU BLATNÁ
Ukázka kovářské výroby
15. 8. | 14:00 | KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
VÝSTAVY

9. 6. – 18. 7.
ZDEŇKA HRANÁČOVÁ – MALBA
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Setkání s autorkou v neděli 28. 7. v 17:30

20. 6. – 20. 7. dle otevírací doby zámku
ALEXANDR ONISHENKO – 
TAJEMSTVÍ ČERNÉHO PLÁTNA
Výstava jednoho z nejúspěšnějších malířů 

 Akce

 Knihovna

 Komunitní centrum

 Výstavy
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v ČR, který proslul svou unikátní technikou 
nanášení olejových barev na černé plátno

15. 6. – 9. 8.
JAN FLAŠKA – RŮZNÉ FOTOGRAFIE
2X VÝSTAVA
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Vernisáž 14. 6. v 18:00

1. 7. – 30. 9. ÚT – PÁ | 9:00 – 17:00 |
PŘÍRODA KOLEM NÁS
KCAŽ Blatná, Galerie Spektrum
Výstava fotografií Vendy Štofflové a Jiřího 
Hájka
Vernisáž 1. 7. STŘEDA | 17:00 |

4. 7. – 16. 8. PO – PÁ | 10:00 – 17:00 |
MILAN DOUBRAVA | SOCHY
Kaple sv. Michaela při kostele Nanebevzetí 
Panny Marie v Blatné
Sochy Milana Doubravy (1946 – 2017) oz-
dobí přes léto kapli sv. Michaela. Tento 
originální sochař byl inspirovaný a spjatý 
s jihočeskou krajinou. Se stejným citem, 
jaký měli pro významná místa v krajině 
naši předkové, umisťoval do ní své sochy 
i Milan Doubrava. Rád pracoval se dřevem, 
doplňoval jej a kombinoval s dalšími ma-
teriály, barevně jej tónoval. Neustrnul 
v jedné dosažené formě, tvaru či materiá-
lu, ale stále objevoval nové možnosti 
a způsoby vyjádření.
Poslední léta žil a pracoval v Modlešovi-
cích u Strakonic.
Vernisáž výstavy proběhne v pátek 3. 7. 
v 17:00 v ambitu u kostela.

18. 7. – 30.9. 
BLATENSKÉ ULICE V PROMĚNÁCH 
ČASU
Venkovní galerie v ulici Na Příkopech
Další ze série výstav mapující historii Bla-
tenska se tentokráte zaměří na názvy bla-
tenských ulic a náměstí v proměnách času. 
Víte, kde byla Růžová ulice či Topičské ná-
městí, kdo byl Rudolf Zdráhal a kolikrát se 
v minulém století přejmenovalo náměstí 
Míru? Na unikátních fotografiích zase uvi-
díte louky, na kterých stojí třeba právě váš 
dům, anebo naopak objevíte stavby, po 
nichž dnes už není ani památky.

25. 7. – 31. 8.  PO – NE | 9:00 – 17:00 |
KRISTIAN KODET
Zámek Blatná
Výstava mezinárodně uznávaného české-
ho malíře Kristiana Kodeta, jehož díla jsou 
zastoupena v galeriích a soukromých sbír-
kách po celém světě
Vernisáž 25. 7. v 18:00

6. 7. PONDĚLÍ | 20:00 |
CIRK LA PUTYKA | KALEIDOSCOPE
Zimní stadion
Šílené skoky na obřím teeterboardu, sku-
pinové taneční choreografie, závěsná ak-
robacie i lety trampolíně. Gag střídá 
trik a rytmická hudba, smích, hypnotické 
obrazy kontrastují s letní party pod širým 

nebem. Tradiční se potkává s moderním, 
ostřílení putykáři se mísí s mladou cirkuso-
vou krví. Celkem osm akrobatů, herců a ta-
nečníků v představení probleskuje podobně 
jako barevné střípky v krasohledu. Nemys-
lete. Otevřete oči, nastražte uši a nechte se 
pohltit křiklavou koláží umu a radosti.
Vstupné: 330/220 Kč
Předprodej: www.ckvb.cz a  v blatenském 
infocentru

18. 7. NEDĚLE | 10:00 – 15:00 |
BLATENSKÝ BLEŠÁK III.
KCAŽ
Zveme Vás na další ročník blešáku v Komu-
nitním centru, ať už jako návštěvníky nebo 
jako prodejce. Přijďte se zbavit všeho, co 
Vám doma zabírá místo a už to nepotře-

bujete. Nebo si naopak pojďte vybrat nový 
letní outfit či najít poklad, o kterém jste 
ani nevěděli, že nutně potřebujete. Pokud 
máte zájem o prodejní místo, je NUTNÉ SE 
NAHLÁSIT NEJPOZDĚJI DO 7. 7. 2020 NA 
MAIL | kalousova@ckvb.cz 

 Těšte se
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VÝSTAVA LOUTEK, KOSTÝMŮ A SCÉNO-
GRAFIE MARKA ZÁKOSTELECKÉHO 
V MĚSTSKÉM MUZEU BLATNÁ
Foto Kamila Berndorffová

V pátek 29. května jsme v Městském muzeu 
Blatná slavnostně otevřeli výstavu divadel-
ního scénografa a režiséra Marka Zákoste-
leckého. Vernisáž uvedl jeho přítel a občasný 
spolupracovník, herec, divadelní a nyní i fil-

mový režisér Jiří Havelka (vlevo). O Marku Zá-
kosteleckém vtipně pohovořil též Martin Gre-
gora, primář dětského oddělení strakonické 
nemocnice. Oba pánové pobavili návštěvníky 
i samotného Marka Zákosteleckého (vpravo).

Soubornou výstavu si Marek Zákostelecký na-
dělil ke svým padesátým narozeninám, které 

oslaví v září tohoto roku. Na výstavě můžete 
vidět jeho práci za téměř tři desetiletí. Vysta-
vené kulisy, loutky a kostýmy jsou především k 
představením loutkového Divadla Drak v Hrad-
ci Králové, kde působil mezi léty 1994 – 2013.

Scénografie k inscenaci Podivuhodný cirkus 
doktora Tarzana (Divadlo Drak 2014). 
Představení z roku 2014 přibližovalo at-
mosféru starých zvěřinců cirkusových 
šapitó a zároveň se dotýkalo fenoménu lidské 
lásky k zvířatům.

K vidění jsou nejenom loutky, ale též prvotní 
návrhy Marka Zákosteleckého. Zde z předsta-
vení Máme kliku pohádkovou (Naivní divadlo, 
Liberec 2003). Výstava je otevřená do 30. 8. 
2020.

NENECHTE SI UJÍT DIVADLO DRAK!
Proslulé loutkové Divadlo Drak přijede i do 
Blatné, a to v náhradním termínu v neděli 30. 
8. Původně nás mělo představení Poslední trik 
Georgese Mélièse potěšit na den vernisáže vý-
stavy Marka Zákosteleckého, ale bohužel kvůli 
koronaviru se muselo odložit.  Od 15. 6. jsou 
znovu v předprodeji vstupenky na tuto neza-

Komentovaná prohlídka výstavy s výtvarnou 
dílnou
V sobotu 13. 6. vás výstavou provede sám au-
tor, a to od 17 hodin. Mezi 16. a 18. hodinou 
bude probíhat též výtvarná dílna pro děti. Pod-
le návrhu Marka Zákosteleckého si mohou 
vytvořit papírovou loutku. Děti mohou tvořit 
i v průběhu komentované prohlídky.

 Informace o(d) nás

pomenutelnou inscenaci, která vznikla ve 
hvězdné spolupráci Jiřího Havelky (režie) 
a Marka Zákosteleckého (výprava). Oceňova-
né divadelní představení je inspirované pozo-
ruhodným životním příběhem a dílem prů-
kopníka kinematografie George Méliése a zve 
diváky do lákavého prostředí kouzelníků, triků 
a magie. Je určeno pro děti od 9 let, ale určitě 
se pobaví i dospělí. 

Poslední Trik Georgese Mélièse
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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:
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Sedláček

  žaluzie všech         žaluzie všech       
     typů     typů

  sítě proti hmyzu  sítě proti hmyzu

Šilhova 756, 388 01 Blatná
Mobil: 606 212 353, 607 760 407
www.psinterier.cz

Nové kurzy francouzštiny v Blatné
Od října otevíráme kurzy

francouzštiny a dalších jazyků pro 
širokou veřejnost.

Příjemné prostředí v čajovně, hodná 
paní učitelka, čaj v ceně.

Více na Facebook: 
Jazyková škola Átije

Kontakt:
jana.vavrincova@seznam.cz

Technická akademie dětí a mládeže, z.s.
9. května 555, 262 72 Březnice

www.techak.cz     e-mail: info@techak.cz

Vážení spoluobčané,
doba koronavirová je doufejme již za námi. I my se v TECHAku snažíme vracet s našimi 

aktivitami do normálu a od 11. května jsme v souladu s uvolňovacími opatřeními opět otevřeli 
odpolední kroužky pro vaše děti. Dlouho jsme také čekali, jak to v letošním roce dopadne 
s letními příměstskými tábory.  S radostí vám přinášíme zprávu, že námi pořádané tábory 
s robotikou se konat budou, a to v těchto termínech vždy od pondělí do pátku:

20.7. – 24.7. 2020
27.7. – 31.7. 2020
3.8. – 7.8. 2020 
17.8. – 21.8. 2020 
A co všechno mohou děti na příměstském táboře zažít? Programování, robotiku i natáčení 

videa na youtube. Navíc se seznámí s nejmodernějším IT vybavením. Vyzkouší si práci s tablety 
iPad, drony, 3D tiskárnami, zakusí pomocí speciálních brýlí virtuální realitu, užijí si virtuální 
výlet, budou pracovat se  4K kamerou, robotickým Legem Mindstorms a Boost, nebo s robo-
ty typu Ozobot.  Samozřejmostí jsou i pohybové aktivity a hry venku na pozemku u budovy 
TECHAKu a v budově TECHAKu.  

ŠTĚSTÍ STAV MYSLI
V životě si toho zažil určitě už hod-

ně. Ale řekl sis někdy, jestli jsi opravdu 
šťastný? Nemusíš mít zrovna nejnovější 
telefon, auto, dům nebo něco jiného. To tě 
šťastným možná udělá na chvilku, ale ne 
na celý život. Žij si svůj život podle sebe 
a ne podle ostatních. Štěstí je stav mysli. 
Každý z nás si pod tímto představí něco 
jiného. A tak to má být. Rodina, přátelé, 
mazlíček, kdokoliv tě může dělat šťast-
ným. Musíš jenom věřit. Věř a dosáhneš 
všechno, čeho budeš chtít. 

 Zuzana Kratochvílová

CO SVĚT SVĚTEM STOJÍ, OSUD SEM TAM SPŘÁDÁ PLETICHY A STROJÍ ÚSKOKY.
LETOS MIMO JINÉ POSTAVIL KORONAVIDOVOU BARIÉRU TRADIČNÍMU

„ODEMYKÁNÍ CYKLISTICKÝCH STUDÁNEK“ V BUZICÍCH.

POŘADATELÉ VŠAK NEZTRATILI VÍRU V DOBRÝ KONEC. A VÍRA, JAK ZNÁMO,
HORY PŘENÁŠÍ. A TAK NAKONEC ZLATÝ KLÍČ KE STUDÁNKÁM CYKLISTÉ PŘIVEZOU.

I KDYŽ NA PRAHU LÉTA.

Prosport Blatná a hospoda „U Čiláka“
za tímto účelem svolávají cykloturistické nadšence obého pohlaví a všech 

věkových kategorií, aby přijeli

v sobotu dne 20. června 2020
k hospodě „U Čiláka“ v Buzicích.

Ve 14.00 hodin bude zahájen 9. ročník

ODEMYKÁNÍODEMYKÁNÍ
CYKLISTICKÝCH STUDÁNEKCYKLISTICKÝCH STUDÁNEK

formou vyjížďky po trase:
BUZICE - SKALIČANY - VAHLOVICE - STŘÍŽOVICE - CHOBOT -

SKALIČANY - BUZICE
UPOZORNĚNÍ: organizátoři doporučují užití terénních kol pro všechny účastníky.

Občerstvení, tombola o zajímavé ceny a malé kulturní představení.
Akci bude moderovat DJ Martin Dráb z Blatné.

Pro účastníky je zajištěna celodenní strava 
a pitný režim. 

 
Více informací nejen o příměstských tá-

borech se dozvíte na našich stránkách: www.
techak.cz

Rádi bychom Vám touto cestou poděko-
vali za přízeň a popřáli všem pevné zdraví 
v tomto náročném období.  

Za TECHAK Tomáš Doul a Radek Vrňák.
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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 8.30 - 16.00
 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 

Kadern̆ictví Iveta
Kasejovice 174
tel: 602 763 419

► střihy dámské, pánské a dětské
► barvení, melírování, bayalage
► přípravky MATRIX

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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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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