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„ PRÝ POŘÁD MALUJU JAKO DÍTĚ. ALE VŽDYŤ JE TO DOBŘE. PICASSO TAKÉ ŘÍKAL,
ŽE V PATNÁCTI MALOVAL JAKO RAFFAEL, A PAK SE CELÝ ŽIVOT SNAŽIL MALOVAT JAKO DÍTĚ.“
Přinášíme vám rozhovor s malířem Josefem
Synkem, jehož obrazy byly k vidění na výstavě Barevné opojení v Městském muzeu
Blatná. Kvůli pozdějšímu vydání Blatenských listů po novém roce vychází rozhovor
až nyní, po skončení výstavy. Synkovými
obrazy se ale můžete potěšit na jeho další
výstavě, a to v Kulturní kavárně Železářství
U Šulců, od 18. února 2020.
Oblíbený blatenský malíř získal své výtvarné
vzdělání soukromým studiem. Ač je výtvarníkem samoukem, během svého života si vytvořil silné renomé. Má za sebou desítky samostatných i společných výstav po celé České
republice i v zahraničí. Zúčastnil se řady sympozií a jeho díla jsou zastoupena v soukromých
sbírkách po celém světě.
Josef Synek rád kreslil a maloval už od mládí, a to v malém zahradním domečku u jatek,
kde měl jako dítě malý „ateliér“. Nemohl jít na
výtvarná studia, a tak se v Plzni vyučil automechanikem. Tvorbě se naplno začal věnovat
až během povinné vojenské služby v Českých
Budějovicích. Na podnět malíře Miroslava
Konráda navštěvoval večerní kurzy v Lidové
škole umění a seznamoval se s budějovickou
uměleckou scénou. Stal se členem umělecké
skupiny Radost, se kterou pořádal výstavy na
Malé scéně budějovického Metropolu. Po vojně nastoupil jako automechanik v Rybářství
Blatná, kde pracoval téměř do důchodu. Ve
volných chvílích se věnoval nejen malbě, ale
také kresbě, graﬁce a tvorbě kovových plastik.
S amatéry pořádal úspěšné Blatenské salony.
V roce 1989 spoluzakládal v Českých Budějovicích nezávislou skupinu výtvarných umělců
Kruh 89, jejíž členové nemohli nebo nechtěli
za komunistického režimu vystavovat.
Vstoupil též do Asociace jihočeských výtvarníků, je členem Unie výtvarných umělců a občanského sdružení Hortensia, se kterým pravidelně vyjíždí do Bretaně.
Je držitelem cen Grand prix 2000 Pasov (mezinárodní soutěž výtvarníků z jižních Čech, Horních Rakous a Bavorska: Junge Kunst Passau)
a Grand prix 2000 (mezinárodní výstava Inter-

Josef Synek, foto Kamila Berndorﬀová
salon České Budějovice).
Dva roky před důchodem, v roce 2006, odešel
na volnou nohu a od té doby se zcela věnuje
tvorbě. Obklopen svým vnitřním světem maluje naplno to, co dříve ve volných chvílích po
práci - krajiny, domy, portréty, květiny, zvířata
i rodnou Blatnou.
Je o Vás známo, že jste velice pilný malíř.
Co máte právě teď rozmalováno?
Nevím, jak se mi to přihodilo, ale najednou
jsem začal dělat barevnější věci, než jsem dosud maloval. Vychází mi z toho už cyklus obrazů, který jsem nazval Jen dvě čísla. Momentálně jsem z toho nadšenej. I když nevím, kam se

to bude ubírat dál. Krom písmen jsem zařadil
nově do obrazů i číslovku, což si myslím, že celkem tu malbu osvobozuje. Ta dvojka je taková
pomůcka jak pro mě, tak i pro diváka, aby se
měl čeho chytit.
Mně vyloženě abstraktní obrazy nejdou, nevím
si s nimi rady, takže tam vždycky musím mít
nějaké minimum té reality. Dům, číslovku…
Nápadů není tolik, tak si člověk musí vážit,
když ho něco napadne. Proto si myslím, že je
dobré dělat v cyklech. Že ten nápad člověk
využije. Nakonec, to dělala většina velkých
malířů.
Pokračování na straně 9

Ateliérová a průkazková fotograﬁe, svatby, oslavy, konference, maturitní plesy.
Velkoformátový tisk do formátu B0+, černobílé i barevné kopírování a tisk do formátu
A3 - katalogy, letáky, brožury, kalendáře. Velký výběr fotoaparátů, rámů, albumů,
náplní do tiskáren. Blatná, T.G. Masaryka 112, tel. 383 423 492, foto@mako.cz
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NÁŠ TIP NA ÚNOR: NOVÁ KOLEKCE
MODROTISKU (viz foto)

ktuality
Povídání o vodě a krajině
11. 2. v kavárně v Podzámčí
Kavárna V Podzámčí není jen zárukou,
že dostanete skvělý dortík. Nad kávou
a krásně nazdobeným zákuskem můžete
několikrát v roce poslouchat přednášku
na zajímavá témata z oblasti kultury,
architektury, péče o památky, krajinu
a zahradnictví. Spolek navíc z.s. přiváží
do Blatné přední osobnosti těchto oborů
a nabízí blatenským možnost s nimi diskutovat na aktuální témata.
V únoru přivítáme paní Ing. Kláru
Salzmann, PhD.,
krajinnou architektu,
pedagožku Fakulty
architektury ČVUT,
vedoucí pracovní
skupiny pro krajinu,
vodu a biodiverzitu Rady vlády pro
udržitelný rozvoj.
A také dámu, která
žije a pracuje nedaleko Blatné, v Chyníně, u pramene Smoliveckého potoka.
Téma vody v krajině je dnes více než
aktuální. Právě nyní prožíváme tu nejsušší
a nejteplejší zimu, jakou všichni z nás pamatujeme. Co je příčinou tohoto stavu? Jak
se naše lesy, louky a potoky v posledních
desetiletích proměnily? A co můžeme pro
změnu udělat my sami?
Srdečně vás zveme na Povídání o vodě
a krajině s paní Klárou Salzmann. Začíná
v úterý 11. února v 17 hodin v Kavárně
V Podzámčí. Vstupné dobrovolné. Těšíme
se na Vás.
Za spolek navíc z.s.
Pavla Váňová Černochová

ÚNOR DLÁŽDÍ CESTY K JARU
Letošní zima zatím snad zaspala a dosud
se neprobudila, aby se projevila v plné síle.
I když již máme za sebou její větší část – chybí
poslední měsíc - ÚNOR, který býval v dřívějších letech někdy velmi mrazivý. Předpověď
však zatím zimní počasí neočekává. Že už
by nás čekalo JARO? Určitě každý z nás
v myšlenkách jarní dny toužebně očekává.
Ale příroda by ještě chtěla chvíli odpočívat,
ještě je čas.
SVATÁ AGÁTA JE NA SNÍH BOHATÁ
(5. 2.)
NA SVATOU APOLENU, MĚJ SVĚTNICI
VYTOPENU (9. 2.)
NA SVATÉHO VALENTÝNA, ZAMRZNE
I KOLO MLÝNA (14. 2.)
LIDOVÉ ŘEMESLO NA TŘ. J. P. KOUBKA 3 a JARNÍ PRODEJ
Sobotní prodeje v letošním roce již pravidelně pokračují. Doplňujeme naši nabídku
a pomalu přecházíme na nabídku jarního zboží. Na Velikonoce je sice ještě zdánlivě čas, ale
pokud jste se již podívali do kalendáře, zjistili
jste, že jarní svátky letos připadají na 12. a 13.
dubna, a to už je jen za dva měsíce!
Proto se připravte včas. Řehtačky, klapačky, kraslice, píšťalky, hliněné kuličky,
košíčky, ošatky aj. pro vás máme připraveny,
stačí si jen přijít vybrat.
www.lidove-remeslo.cz 736765747

MODRÉ OPOJENÍ
MODROTISK je stará technika potisku
textilií, nazývá se tak i tmavě modrá látka
s bílými vzory, která se touto technologií
vyrábí. Jedná se o negativní tisk. Místa, která
mají zůstat bílá, se potisknou tzv „rezervou“ –
vykrývací směsí. K tisku se tradičně používají
dřevěné formy. Barví se indigem (modrá barva), původně lněná, později bavlněná plátna.
Od konce 18. století pronikl modrotisk
do lidových krojů, jeho obliba nejvíce vzrostla
ve století 19. Pro oblasti Horácka a Valašska
se stal typickým materiálem. V této době byly
modrotiskařské dílny snad v každém malém
městečku. Později, počátkem dvacátého století, začaly pomalu ubývat. Ještě my, dříve
narození, pamatujeme jejich nabídku v prodejnách UVA (umělecká výroba) – ubrusy
malé i velké, prostírky, záclony, zástěry, šaty
i metráž. Dnes jsou v naší zemi již jen dvě
dílny, v Olešnici a ve Strážnici. Na pultech
obchodů se objevují jen zřídka.
V listopadu 2018 byl modrotisk přidán
do seznamu nehmotného světového dědictví UNESCO ve společné nominaci České
republiky, Slovenska, Rakouska, Německa
a Maďarska.
ÚNOR LEDY JISKŘÍ, SNĚHY PLÍŠTÍ,
VODU POUŠTÍ
Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Z právy

z radnice
„Třídíme“

Podmínky programu „Třídíme“ se oproti roku
2019 mění!
V letošním roce se program vztahuje na jedlé oleje, plechovky či konzervy od potravin a krmiv pro zvířata, hliníkové
plechovky od nápojů, vysloužilá elektrozařízení, baterie a nápojové
kartony.
Změna je také v posuzování potřebného množství odpadů. Již to
není na jednotlivou osobu, ale na celou společnou domácnost. Dále
se na kartě objevil sloupeček se třemi dotazy. Vaše odpovědi mohou
pomoci se zlepšením způsobu nakládání s odpady v našem městě.
Podmínky programu se spolu s časem vyvíjí. Snažíme se do podmínek zahrnout druhy odpadů, které ne vždy dostávají možnost
recyklace (např. jedlé oleje, hliníkové plechovky od nápojů, apod.)
a jejich oddělené třídění není tzv. zažité. Důvodem změn je také to, aby
se z programu nestala nudná rutina. V loňském roce se do programu
„Třídíme“ zapojilo 2845 občanů.
Karty programu můžete vyzvednout na odboru životního prostředí
a na sběrném dvoře města. Podmínky programu naleznete na internetové stránce města Blatná.
S dotazy ohledně motivačního programu „Třídíme“ se obracejte
na Odbor životního prostředí Městského úřadu Blatná, Tř. T. G.
Masaryka 1520 (Jana Šustrová, tel.: 383 416 233), který zajišťuje
administraci programu.
Upozorňujeme, že správcem poplatku za odpady je Finanční odd.
MěÚ Blatná, které Vám zodpoví dotazy ohledně placení poplatku.
Splatnost poplatku za odpady je do 31. 5.
Podmínky programu pro rok 2020
Bude třeba získat 3 razítka ze sběrného dvora na kartu programu a vyplnit anketní část
- vyplněnou kartu odevzdat nejpozději do 31.12. na odbor ŽP
Razítka dostanete při odevzdání některého z následujících druhů odpadů (uvedené
minimální množství je dostačující pro celou domácnost!):
jedlé oleje

0,5 litru

plechovky či konzervy od potravin a krmiv pro zvířata

20 kusů

hliníkové plechovky od nápojů

20 kusů

vysloužilá elektrozařízení

1 kus

baterie

10 kusů

nápojové kartony (tetra-pak, obaly od džusů, mléka)

40-ti litrový pytel

Mít vylepenou samolepku programu na poštovní schránce.
Nemít nedoplatek na poplatku za odpady.

Nabídka bezplatné evidence očipovaného
psa v registru MěPo Blatná
Vážení spoluobčané,
již před měsícem jsem Vás informoval, že novelou veterinárního
zákona, kterou Senát schválil 16. srpna 2017, počítá s povinným čipováním psů v České republice od 1.1.2020.
Vzhledem k tomu, že na internetu existuje několik registrů a není
jisté, že váš pes bude dohledán, i když si ho v některém z nich zaregistrujete, nabízíme vám opakovaně službu – registraci vašeho psa u MP
Blatná. Přijděte s doklady o čipování Vašeho psa na služebnu Městské
policie Blatná (B. Němcové 30 - zadní vchod bývalé ubytovny Tesla)
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a zde vám bezplatně psa i číslo čipu zaevidujeme do naší evidence.
Budeme k tomu potřebovat doklad o načipování s číslem čipu, jméno,
příjmení, datum narození, bydliště a telefonní kontakt na majitele – toto
z důvodu rychlého kontaktování majitele. Je možné u nás zaregistrovat
i psy z okolních vesnic, pokud se může stát,
že by mohl utéci na katastrální území města
Blatná.
Náš registr není dostupný z internetu,
jedná se pouze o evidenci Městské policie
Blatná pro účely odchytové služby, tudíž nehrozí, že by Vaše údaje mohla vidět jakákoliv
nepovolaná osoba.
Musím konstatovat, že tato výzva se setkala s kladnou odezvou. Řada lidí pochopila,
že evidence psů u MP Blatná není povinná, ale že se jedná o službu pro
vás a vaše mazlíky. V současné době máme již evidováno téměř 50 psů.
Kontroly čipování psů budou prováděny Městskou policií i na katastrálním území města Blatná. Nechceme vše ihned řešit sankcemi,
ale na čipování psů budeme dohlížet již z výše uvedených důvodů.
V případě kontroly psa s majitelem na ulici, je rovněž možno, se souhlasem majitele tato data vložit do naší evidence.
Roman Urbánek – Vedoucí strážník MP Blatná

Revitalizace zeleně v Blatné
V listopadu roku 2019 bylo ﬁrmou STALER s.r.o. provedeno dokončení projektu „Revitalizace zeleně v Blatné“. V rámci tohoto projektu došlo k revitalizaci parku Husovy sady a parku v Nádražní ulici.
Nyní bude na obou lokalitách probíhat následná 3-letá rozvojová péče.
V rámci projektu došlo
k zdravotním a bezpečnostním zásahům na zeleni, byla
provedena výsadba stromů a sadové úpravy. Vše
tak, aby došlo k naplnění
takových opatření, která
zohledňují rekreační funkci
pozemku, zdravotní stav
dřevin, zvyšují druhovou
diverzitu a zároveň zvyšují
estetickou hodnotu daného prostoru. Vzhledem k umístění parku bylo
zvoleno jednoduché, přírodě blízké řešení. Vzniklo tak příjemné klidové místo, jehož základními
prvky jsou vzrostlé dřeviny
a nová výsadba listnatých
dřevin, nové či revitalizované trávníky a skupinové výsadby keřů v jednoduchých
volných liniích. Dále byla
v parku vybudována odpočinková místa s posezením,
plastikami a herní prostor pro děti tak, aby si každý návštěvník parku
přišel na své.
Projekt „Revitalizace zeleně v Blatné
je spolufinancován
z fondů EU Operačního programu Životní
prostředí. Dotace je poskytována ve výši 60%
z celkových způsobilých výdajů projektu.
-OŽP-
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Zprávy

TS Blatná

Údržba veřejné zeleně
Vzhledem k příjemnému počasí letošního ledna, mohly Technické
služby města Blatné s. r. o. zahájit svou činnost i na úseku údržby
veřejné zeleně. Hlavní činností na tomto úseku bylo provedení ostříhání větví na lípách, které lemují hlavní blatenské ulice jako např.
T. G. Masaryka, Tyršova, Jana Wericha, Šilhova a dále pak v odlehlých
lokalitách (Nábřeží Husovo). Souběžně byl prováděn ořez vzrostlých
dřevin a frézování nežádoucích pařezů.

Směsný odpad v kontejneru
na trávu – stažení kontejnerů
V kontejneru na trávu, který
byl umístěn v Riegrově ulici bylo
nalezeno velké množství směsného
odpadu, včetně elektrospotřebičů!
Trávu, kterou občané uloží do kontejneru vozíme na kompostárnu,
není přijatelné, aby byl obsah
kontejneru takto znehodnocen.
Kontejner byl z místa stažen,
s ním i kontejner na větve – i ty
musí být čisté, větve se štěpkují
a i zde je důležitá kvalita materiálu.
Trávu, listí, větve apod. přijímáme celoročně na sběrném
dvoře.

Zemřelí leden 2020:
Plechatá Danuše - nar 29.1.1925, Hlinsko, úmrtí 26.12.2019
Janský Václav - nar. 31.8.1942, Kocelovice, úmrtí 2.1.2020
Buzinkayová Marta - nar. 17.7.1930, Blatná, úmrtí 5.1.2020
Vágnerová Věra - nar. 17.5.1928, Bělčice, úmrtí 7.1.2020
Trávníček František - nar. 25.6.1953, Písek, úmrtí 4.1.2020
Šebelíková Libuše - nar. 4.9.1944, Sedlice, úmrtí 12.1.2020
Sýkorová Anna - nar. 15.3.1932, Myštice, úmrtí 11.1.2020
Plachý Karel - nar. 11.5.1952, Blatná, úmrtí 12.1.2020
Kudějová Růžena - nar. 21.4.1943, Blatná, úmrtí 18.1.2020
Hroník Pavel - nar. 21.2.1943, Bělčice, úmrtí 18.1.2020
Suda Josef - nar. 9.2.1946, Bezděkov, úmrtí 19.1.2020
Šafaříková Mária - nar. 22.3.1938, Hněvkov, úmrtí 19.1.2020
Ing. Vejšický Bohumil - nar. 28.4.1981, Hradčany, úmrtí 19.1.2020
Vonášek František - nar. 3.12.1926, Hornosín, úmrtí 20.1.2020

“Na BĒlehrad!“, volal Švejk, když si sedl na
vozejk.

„Na karneval!“, volá zase národ dĒtí v tomhle
Āase.
A v Buzicích U ÿiláka nejhezĀí je, davy láká.
Pro všechny dĒti,
v nedĒli 16. února 2020 od 13:30 hodin
malé i velké, tlusté i tenké, kluky i holky a
samozĢejmĒ i jejich rodiĀe otevírá kouzelnou
bránu
zábavný maškarní karneval
v buzické hospĪdce U ÿiláka.
V roli DJ a moderátora se pĢedstaví
fantastický Martin Dráb.
- nestárnoucí hudební pecky
– prima zábava
– veselé soutĒže o ceny
– volba krále (královny) karnevalu
- odmĒny pro nejhezĀí masky
Bonus navíc – poĢadatelé v netradiĀních
kostýmech, takže neváhejte a nechte se
U ÿiláka vidĒt, aĨ už jako princezny,
vodníci, Āerti nebo víly.
Apropo – zamraĀené nebereme!
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KÁPÉČKO
Ahoj, Kájo,
co si budeme
povídat. Vzal jsi to
docela hopem, ty kluku a pěkně jsi nás
zaskočil. Na druhou
stranu jsi se nikdy
s ničím moc nemazal
a v ničem zbytečně
nepatlal.
Tak co se divim,
viď.
Vžycky Tě víc než
ukňouraný balady bavily ty skočný nářezy
a zvěř pod pódiem koneckonců taky. Vžycky do plnejch a fakt
jsi nešel přehlídnout.
Foto: J. Loula
Asi si toho holt
nahoře musel někdo všimnout a vzít Tě do pořádný kapely. Tak nepovoluj a budete mít vždycky plno.
Já to tak beru a vůbec se nezlobím. Jen bych měl takovou malou
prosbu:
Hele, až tam budete s Bálou sedět u stánku a jamovat s těma největšíma sekáčema, který odešli dávno před Váma, okoukněte nějaký
jejich ﬁnty a pošlete nám taky něco dolů. Třeba ve spánku.Nemyslím
noty. Ty se nekradou. Myslím myšlenky. To se může. Nějaký dobrý
by se hodily, páč se nám jich tady nějak nedostává. Dík.

9QDđHPYĨUREQìP]ÈYRGÞY%ODWQÜ
SUÈYÞQDEìUÈPH
QRYÜNROHJ\QÞDNROHJ\

PcN

My Vám za to můžeme
slíbit, že dorazíme taky.
Akorát nevíme, kdy přesně
to bude. To má v pácu náš
společnej Šéf.
Tak se tam mějte a držte
nám ﬂeky.
Ahoj,

Zvonek B.A.S.

Montážní technik (elektrikář, elektromontér,)
v oboru elektro (silnoproud)
Společnost VS elektro komplet s.r.o., nabízí pracovní příležitost
na pozici „Montážní technik v oboru elektro“.
Pracovní náplní je periodická výměna elektroměrů na území
jižních Čech pro společnost E.ON Distribuce, a.s.
Podmínkou je ÚSO nebo SŠ (elektro), kvalifikace § 6 vyhlášky
50/1978 Sb. (§ 7 vyhlášky 50/1978 Sb. výhodou), ŘP skupiny
B, časová flexibilita a vysoké pracovní nasazení, bezúhonnost
a schopnost profesionálního jednání se zákazníkem.
Výše platu od 20 000,- do 35 000,- Kč dle produktivity práce.
Nástup možný ihned či dohodou.
Životopis zasílejte na kubickova@vselektrokomplet.cz
či volejte: 605 920 231.
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Vzpomínka na Luboše Dobrovského
Dne 30.ledna zemřel ve věku
87 let Luboš Dobrovský, novinář,
disident, signatář Charty 77 a po roce
1989 také politik, mluvčí Občanského
fóra, československý ministr obrany,
kancléř prezidenta Václava Havla
a velvyslanec v Rusku.
V srpnu 2017 uspořádalo Městské
muzeum Blatná v galerii pod širým
nebem - na nábřeží Na Příkopech na dvaceti velkoformátových plachtách výstavu Jan Palach 69 a přichystalo promítání prvního dílu ﬁlmu Hořící keř. Výstava byla zapůjčena z
Ústavu pro studium totalitních režimů. Vzpomínkové akce na výstavě
se zúčastnil a hostem Blatenských listů se při té příležitosti stal Luboš
Dobrovský. Beseda s ním o srpnu 68 a promítání ﬁlmu Agneiszky
Hollandové o Janu Palachovi proběhlo 21. srpna 2017 v Kaplance.
Luboše Dobrovského, vzácného, zásadového a přímého člověka, si připomeňme na obrázcích Kamily Berndorﬀové z jeho
návštěvy v Blatné.
ZM

OD ZÁŘÍ DO LEDNA V MŠ HUSOVY SADY
První pololetí školního roku uteklo jako voda. Po letních prázdninách se opět všichni sešli
ve třídách Kuřátek, Berušek, Slůňat a Medvídků.
Rodiče se na schůzkách v jednotlivých občánků. Navštívila nás babička z domova
třídách dozvěděli informace o průběhu a ak- pro seniory a přečetla dětem pohádku před
cích školního roku.
spaním. V posledním říjnovém týdnu jsme
Nejmenší děti se musely nejdříve roz- uspořádali Dýňobraní: požádali jsme rodiče,
koukat, ostatní se hned pustily do svých aby přinesli dýně a vystavili jsme je na schoobvyklých činností. Mezi ty nejoblíbenější dech. Společně s dětmi ze základní školy J. A.
patří samozřejmě hraní, cvičení, povídání se Komenského jsme je pak vydlabali, ozdobili
svými učitelkami, kreslení, malování, zpívání, pavouky a strašidly. Celý týden chodily děti
čtení a hraní pohádek, vyrábění všeho druhu ve strašidelném oblečení a oslavily tak svátek
a mnoho dalších.
Halloween.
Vždy v listopadu se děti učí
o zdraví, nemocech a úrazech.
Tentokrát měly navíc možnost
vyzkoušet si všechno prakticky.
Zúčastnily se programu Jak
pomoci kamarádovi v nouzi
a osvojily si některé základy
první pomoci. Proběhlo také
vánoční fotografování dětí.
Všechny děti navštívily divadelní představení Čert a Káča
v sokolovně a vánoční výstavu
v základní škole T. G. Masaryka.
Prosinec začal mikulášskou
nadílkou, divadlo Kašpárek
přivezlo dětem pohádku O paní
Paní učitelky však pro děti připravily zimě. Děti přichystaly vánoční vystoupení,
i mnoho akcí, které doplňují tento běžný které předvedly v komunitním centru rodenní program.
dičům, prarodičům, sourozencům a dalším
O některých vám teď řekneme víc.
hostům. Část tohoto vystoupení předvedli
Hned v září přijelo do školky divadlo
ještě jednou předškoláci také babičkám a děKašpárek s pohádkou Šmoulové. Medvídci
dečkům v domově pro seniory. Nejstarší děti
si zkusili hraní na bubny – drumbeny. Třídy
Slůňat a Medvídků vyrazily na výlet do zá- byly pozvané na vánoční dílnu do základní
chranné stanice Makov, navštívit nemocná školy T. G. Masaryka, žáci této školy zase
zvířátka. Stejně jako vloni naše školka adop- přišli zahrát a zazpívat vánoční koledy k nám
tovala na dálku jedno z nich, tentokrát ježka. do školky. Největší událostí byla pro děti váV říjnu nacvičily nejstarší děti básničky noční nadílka. Ježíšek přinesl do každé třídy
a přednesly je na zámku rodičům na vítání ozdobený stromeček a spoustu dárků. Byly

to různé stavebnice, panenky a domečky,
autodráhy s auty, vláčkodráhy, hlavolamy,
míče a mnoho dalších.

V lednu se po prázdninách zase všichni
sešli, plni dojmů a vzpomínek na Vánoce.
Proběhla akce společnosti Prima vizus, která
vyšetřila dětem zrak. Divadlo Luk si pro děti
připravilo pohádkou Medvíďata.
Pololetními a jarními prázdninami se
školní rok 2019 – 2020 dostává do své druhé
poloviny. Věříme, že plánované akce se budou
dětem líbit alespoň stejně tak, jako se jim
líbily ty uskutečněné.
Kolektiv učitelek MŠ Husovy sady
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Plánování a realizace přírodní zahrady MŠ Blatná, Šilhova
Společně se zřizovatelem, architekty,
projektanty, personálem MŠ, dětmi, okolními
organizacemi a rodiči připravujeme projekt
„Přírodní zahrada MŠ Blatná, Šilhova“.
V loňském roce jsme zmapovali naše možnosti, navštívili několik mateřských škol, které již proměnou zahrady prošly, kontaktovali
jsme architekty, projektanty, dobrovolníky,
kteří by mohli být nápomocni při plánování
a realizaci projektu přírodní zahrady.
Celou proměnu plánujeme realizovat
v několika etapách. V první etapě, kterou právě procházíme, jsme společně s architektem
vytvořili studii zahrady, spolupracujeme se
zřizovatelem, společně s personálem mateřské
školy komunikujeme o možnostech realizace,
s dětmi vymýšlíme herní prvky, kreslíme,
tvoříme a společně plánujeme proměnu. Děti
se na proměnu zahrady moc těší, dokazuje
to jejich „živá“ představivost, bezprostřední
zapálení do plánovaného projektu, originální
nápady, u kterých se společně zasmějeme.☺
Sledujeme výzvu na dotaci na projekty
úprav dětských hřišť v přírodním stylu pro
předškolní děti, kterou v letošním roce vyhlašuje Státní fond životního prostředí ČR.
Plánovaný projekt „Přírodní zahrada
MŠ Blatná, Šilhova“ řeší úpravu zahrady,
která je součástí naší mateřské školy. Zahrada
bude upravena jako „hřiště v přírodním stylu
pro předškolní děti“. Projekt je tak zaměřen

na obnovu stávajících venkovních prostor
školky tak, aby sloužily k environmentálnímu
vzdělávání, výchově a osvětě a podporovaly
u dětí pravidelný pobyt v přírodním prostředí. V rámci projektu tak bude instalováno
na školkovou zahradu několik herních prvků
z přírodních materiálů, dále půjde o výsadbu
stromů a keřů, vybudování prostor pro letní
výuku, výchovu a osvětu v oblasti ekologie.
Výsledkem projektu tak bude „pobyt dětí
v přírodě“, získávání informací na základě
vlastních zkušeností s pěstitelskými pracemi, pěstováním a údržbou rostlin a keřů.
Výsledkem bude rovněž zdokonalení dětí
v motorických schopnostech a dovednostech,
obratnosti, pohybu.
O průběhu realizace Vás budeme informovat na stránkách naší mateřské školy nebo
v tisku, na nástěnkách. /informace, články,
fotodokumentace/

Historie téměř detektivní

republiku, a to v ceně 9 miliard Kčs. O rok později
to již bylo alkoholu za 16 miliard Kčs, což vycházelo na 80 l piva a 3 l čistého alkoholu za rok
na jednoho obyvatele Československa. Na sjezdu
bylo taktéž konstatováno, že např. ve Švýcarsku,
Švédsku nebo Finsku jsou v boji s alkoholismem
dál a dokonce disponují nemocničními lůžky
určenými pro tyto závislé. Pokroku se dočkali
i protialkoholní pracovníci
v Českoslovnesku. V roce
1948 vyšel zákon 87/1948
Sb. o potírání
alkoholismu,
který jej ovšem
řešil především po stránce zdravotní
a nikoliv
Půllitrová sklenice s motivem e k o n o m i c k é
či morální.
blatenského zámku ze sbírek
Městského muzea Blatná
K těmto účelům sloužila
starší legislativa z roku 1927, která byla aplikována i zde na Blatensku v roce 1950.
Bezpečnostní referent ONV v Blatné pan
Mikolášek se při svých restriktivních krocích
vůči opilcům odvolal na zákon z roku 1927, který
mu umožňoval zakázat vstup notorickému opilci
do hostinců a výčepních místností. Příčinou užití

Alkoholismus
na Blatensku
V roce 2019 zakoupilo Městské muzeum
Blatná půllitr s vyobrazením blatenského zámku z jižní strany. Těchto sklenic nemělo být
vyrobeno mnoho a sloužily pravděpodobně jako
památeční předměty. Název „Blatná město růží“
jej datuje do období po roce 1921, kdy poprvé
spatřila světlo světa růže Jana Böhma nazvaná
po jeho dceři Máňa. Tento významný podnikatel
začal pracovat na své reklamě, do níž zakomponoval i celé město, a tak se s prvním květem zrodilo i město růží. Nás ovšem tento předmět přivedl
k jiné myšlence, ne tak romantické jako růže, a to
k nadměrné konzumaci alkoholu. Několik zmínek
za sebou se totiž objevilo v obecních kronikách
města Blatné z let 1946 až 1951 a tato skutečnost
nám vnukla dnešní otázku: „Byl alkoholismus
v první polovině 20 století na Blatensku takovým
problémem, že jej kronikář musel zmínit? Jak
proti němu tehdejší společnost bojovala?
První zmínka ve sledovaném období se objevila v srpnu 1946. Kronikář spatřoval příčinu
alkoholismu v poválečném uvolnění morálky,
ačkoliv příčin bychom nalezli více. Že se jednalo
o velký problém, nasvědčuje zápis z roku 1948
ze sjezdu protialkoholních pracovníků v Praze.
Kronikáře asi zarazilo množství alkoholu, které
mělo být zkonzumováno v roce 1946 na celou

…hry na zahradě…

…plánujeme pěstitelské
záhonky…

Je to velký plán ale ….„ZMĚŇME SVÉ
SNY V PLÁNY A PLÁNY VE SKUTEČNOST“
Těšíme se na spolupráci se všemi, kteří
mohou být nápomocni.
H. Petlánová, MŠ Blatná, Šilhova
ředitelka školy

…co ukrývá strom? ... …plánujeme na zahradě
/soutěže/
kopec na bobování…

…společné akce s rodiči…

represivních kroků bylo nejen veřejné pohoršení,
ohrožování okolí, ale také domácí násilí. Takto
byl dán jedné osobě zákaz na hostince na 3 roky,
druhé na rok a třetí na 3 měsíce. Podobné tresty
byly v roce 1950 vyneseny v Březnici, Kasejovicích, Sedlici, Rožmitále, Záboří a dalších, a to
nad 13 osobami. O zákazu byli spraveni nejen
hostinští a výčepní, ale také národní výbory
v blatenském okrese, které měly na dodržování
trestu dohlížet. Porušení zákazu mohlo být potrestáno pokutou 5000 Kčs nebo dokonce 14ti
denním žalářem.
Ačkoliv neustále společnost bojovala proti
alkoholismu, nepodařilo se jí ho nikdy vymýtit.
Dokazují to statistická čísla ve světovém měřítku.
V roce 1966 se umístilo Československo na první
místo v konzumaci piva na obyvatele a na sedmé
v konzumaci lihovin vůbec. Obdobně vzrůstající
tendence u tohoto návyku byla patrná mezi léty
1962, kdy bylo registrováno 68 114 alkoholiků,
a 1966, kdy toto číslo vzrostlo na 90 310 osob.
Ve skutečnosti se odhadovalo až 200 000 alkoholiků. Mezi léty 1957 a 1958 se výrazně zvýšily
i ceny alkoholu, avšak růst konzumace to nijak
nezastavilo. Není se ani čemu divit, když jediným chlazeným nápojem v polovině 20. století
bylo pivo. Dnes již není sice tato problematika
přehlížena jako v prvních letech po válce. Stále
však přetrvává ve společnosti jakési tabu nad
alkoholismem, který lze charakterizovat také jako
pravidelná konzumace alkoholických nápojů.
Petr Chlebec - Městské muzeum Blatná
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Rok se s rokem sešel…
Hned na začátku nového školního roku
paní učitelky přivítaly v naší školce děti i rodiče úvodní schůzkou a informovaly je o tom,
na co se můžou po celý rok těšit. Každým
rokem jsou pro děti z naší školky připravovány celoroční programy, jako jsou Hrátky
s angličtinou „Cookie and friends“ a odpolední pohybové hrátky v tělocvičně. Letos se
děti nově zapojily do programu „Svět nekončí
za vrátky, cvičíme se zvířátky“, který realizuje
naše školka ve spolupráci TJ Sokol Blatná.
Již pravidelně
se zapojujeme
do spolupráce
s Domovem
pro seniory
Blatná v akci
„Hrajeme si společně“, kdy naše děti navštěvují babičky a dědečky v domově, kde
si povídají, hrají si společně a tvoří. Před
Vánoci si děti ze třídy Motýlků v Domově pro
seniory vyrobily nádherné andělíčky z keramické hlíny. Děti si moc oblíbily pohádkové
středy, kdy k nám do MŠ chodí babičky číst
z oblíbených knížek.
I letos se nám povedlo zasázet tulipánky
a děti si dokonce záhon zvětšily. Na jaře se
budeme těšit, až nám to tu rozkvete. Dětem se
líbí Batůžkové středy, kdy chodíme do „světa“
a poznáváme krásy našeho města a okolí. Navštívili jsme
Mateřskou
školu Šilhovu a Rodinnou školku
Puntík, kde si
děti prohlédly prostory,
hračky i zahrady. Děkujeme a budeme se
těšit na Vaši návštěvu u nás.☺ Také se třída
Soviček vydala na výukovou cestu do lesa
a poté na blatenské silo. Děti plnily různé úkoly, uklidily les a za odměnu dostaly medaile
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„Malý ochránce“ za pomoc lesu. Na cestu
za poznáním se vydala i třída Motýlků. Na silu
jsme se dozvěděli plno zajímavých věcí a projeli jsme se i výtahem.
Na podzim jsme pekli posvícenské placky,
při kterých byla jako každý rok velká legrace.
Hnětynky si děti nazdobily a pak si je za odměnu odnesly domů, kde si na nich pochutnaly. I letos se to u nás hemžilo vydlabanými
dýňáčky, jimiž jsme vyzdobili chodbu, která
při světle svíček působila docela strašidelně.
Pro děti jsme připravili vzdělávací pořad
„Jak pomoci kamarádovi v nouzi“, kdy nás
navštívila záchranářka. Děti se dozvěděly
mnoho zajímavých věcí a zkusily si, jak
správně reagovat v nebezpečných situacích.
Pravidelně navštěvujeme sokolovnu v Blatné,
kdy nám CKVB nabízí pro děti hezké akce.
Letos bylo pro naše
děti připravené divadelní představení Čert
a Káča a poté promítání oblíbené Tlapkové patroly. V prosinci
přišel čert s Mikulášem
a andílkem. Chtěli slyšet, co umíme, a slíbili i odměny. Nejmenší
Koťátka řekla nebojácně krátkou básničku,
přidala se třída Motýlků s básní o čertech
a na závěr Sovičky s čertovskou písničkou.
Chvíli to v naší školce opravdu vypadalo
jako v pekle. Čerticím se u nás líbilo, chtěly
drbat záda, tančilo se a i to vypadalo, že nás
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čerti ani dobrovolně neopustí. Nakonec si to
rozmysleli a nikdo nám nepřibyl, ani neubyl.
V prosinci vystupovaly naše děti na vítání
občánků a poté navštívily seniory v pečovatelském domě, kde zpívaly a zarecitovaly. Byla
to příjemná předvánoční setkání plná úsměvů,
radosti a lásky. Během adventu jsme s dětmi
zavítali ještě na výstavu a vánoční dílnu žáků
ZŠ TGM.
V naší školce se pak jako každý rok konaly v každé třídě „Vánoční besídky“, které
udělaly radost dětem i rodičům. Ve třídách
byla zábava, děti se smály a rodiče tleskali.

U Koťátek a Soviček následovalo vánoční
tvoření, při kterém se každý na chvilku vrátil
do dětských let, zastavil se čas a užívali jsme
si společné chvíle.
Také k nám přiletěl Ježíšek a přinesl krásný vánoční stromek do chodby a nové hračky
do každé třídy. Tradičně nám přišli žáci ze
ZŠ TGM zazpívat a zpříjemnit vánoční čas.
Teď už
máme nový
rok 2020,
který bude
určitě stejně pestrý,
zajímavý
a krásný
jako rok starý. A na to
už se moc
těšíme!
Vaše Mateřská škola Blatná, Vrchlického, se
všemi zaměstnanci ☺

Ročník 31 (41)
Pokračování z titulní strany
Byla výtvarná studia Vaším vroucím přáním
nebo se touha být malířem objevila až později?
Spíš až později. Sice jsem maloval od dětských
let a zajímal jsem se o to… Věděl jsem, kdo to
jsou impresionisti i expresionisti… Nakonec
jsem se vyučil automechanikem, táta chtěl,
abych se jím vyučil…, ale měl jsem i touhu stát
se motocyklovým závodníkem. Malovat jsem
začal více až na vojně v Českých Budějovicích.
Tam jsem se seznámil s Mirkem Konrádem,
který mě vzal na večerní kurz kreslení. Říkali
tomu večerní akt, i když jsme ho bohužel nikdy
nekreslili. Tam jsem chodil rok a naučil jsem se
celkem kreslit.

Celý život jste byl zaměstnán jako automechanik v Rybářství Blatná. Bavila Vás ta práce nebo jste celou šichtu myslel na to, že až
přijdete domů, budete malovat?
Celkem bavila, měli jsme tam docela dobrou
partu. Tak… musel jsem se s tím smířit. Proto
jsem postavil barák, abych měl kde malovat.
A maloval jsem po práci třeba kolikrát až do
půlnoci. Dnes už to nechápu, protože jsem
ráno vstával na šestou.
Ovlivnilo Vaše civilní povolání Vaši tvorbu?
Měl jsem období, kdy jsem dělal kovový obrázky a plastiky. Ladislav Maria Wagner mi říkal,
že kdybych v tom byl býval pokračoval, tak by
to bylo lepší než moje malování… Je fakt, že
ještě dneska se o to lidi dost zajímají…
Kdy jste měl pocit, že jste byl odbornou i laickou veřejností uznán regulérním malířem?
To nemám pocit ani teď. To si není nikdo jistej.
Jsem rád, když se to někomu líbí, ale nejraději pověsím výstavu a uteču. Možná… když
mě v devadesátým roce vzali do Svazu výtvar-

Blatná 7. února 2020

Číslo 2 / strana 9

ných umělců. Já jsem chodil až nábožně na
jejich výstavy do Domu umění. Tenkrát členství ve Svazu výtvarných umělců ještě něco
znamenalo. Dneska to vybírají členové, máme
valnou hromadu, zájemci předloží svoje práce
a pak se hlasuje, takže je to vlastně taková náhoda. Ale za mě byla komise. Vlastimil Tetiva
- kurátor Alšovky (Alšova jihočeská galerie)
dělal předsedu, no a vzali mě.

náče na zahradě u Voráče. Začnete nejdříve
malovat a pak Vás k tomu napadne název?
Jak kdy. Někdy až potom. Někdy maluju a nevím vlastně, co maluju. Ještě tady mám například obrazy: Malá ryba taky ryba, Vy mluvíte
vo voze a já vo koze. Na tenhle obraz napsal
primář Dětského oddělení strakonické nemocnice Martin Gregora básničku. Ale člověk nemůže být pořád vtipnej.

Jak se Vaše obrazy v průběhu let vyvíjely?
Pořád lítám mezi naivním a moderním uměním. Úplně se mi nedaří abstraktní obrazy, ale
pořád to zkouším. Vždycky mě zajímala hodně lidská tvář. Hlavy jsem maloval hodně. Asi
proto, že mám problém namalovat celou lidskou postavu a jsem i línej. Třeba někdy začnu.

S amatérskými malíři jste v prý v Blatné pořádali Blatenské salony…
Tady se sešla zajímavá parta: Jaroslav Fiedler, Matouš Vondrák, Franta Vachuta, Bedřich
Husáků... Bylo nás deset, střídavě…, se kterýma
jsme pořádali několik těchto salónů. Jednou
i dvakrát ročně. Udělali jsme z Blatné takovou
Paříž. Vystavovali jsme obrazy U Lva nahoře,
v Besedě, v Tesle… Pan Medlín byl takovej náš
guru. Všechny výstavy hlídal, podněcoval nás
k tomu. Umělci jsou takoví rozevlátí a on byl
schopen to zorganizovat a strašně ho to bavilo.

Hlava - to je vesmír pocitů. Na každé výstavě
mě většinou zaujmou hlavně portréty. A maloval jsem často vesnice. Z toho mi teď zbyl jen
motiv kostelíčků. Měl jsem i období ostrovů.
Takový ostrov, to je hledání ráje. Mám představu, že je tam teplo, příjemně, je tam klid. Jak
říkal Jarda Fiedler: „Byli jsme vyhnáni z ráje a
teď ho celej život hledáme.“ Také jsem dělal
hodně anděly. Z nich jsem se celkem už vymaloval. Teď jsem je vyměnil za ptáky, ty mně
zprostředkovávají to spojení s nebem. A můžu
se na nich vyřádit víc, než na těch andělech. To
se bojím, abych neměl hřích.
Vyzkoušel jste i jiné výtvarné techniky než
jen malbu?
Zkoušel jsem graﬁku. Často mi chodily péefky,
tak jsem se musel něčím revanšovat. Bavil by
mě lept. Na suché jehle či linorytu mně vadí,
že jednou uděláš chybu a pak už se to těžko
opravuje.
Neskutečně mě baví názvy některých Vašich
obrazů: Kaštan kvete a Karlovi to hlavu plete; Listy, strom a Eva v tom; Klíčení a květi-

Co považujete za svůj největší umělecký
úspěch?
Největší úspěch, to bylo v roce 2000, kdy jsem
dostal cenu Junge Kunst v Pasově a ten samej
rok jsem dostal cenu Intersalonu (Mezinárodní
přehlídka současného výtvarného umění). Teď
už Intersalon ceny nedává. A taky jsem měl
výstavu ve Florencii v Paláci knihy, kde moje
obrazy vidělo až 500 lidí denně. Letos mě čeká
výstava v pražském divadle Viola (3. 2. – 29. 2.
2020) a pak také na Hluboké v Galerii Knížecí
dvůr (18. 4. – 21. 5. 2020). Tam mi prý vytisknou
i katalog. Tak to se moc těším.
Co dělají Vaše děti? „Potatily“ se?
Trochu ano. Že by nějak zběsile malovali a zajímali se o kumšt, to ne. Ale oba, syn i dcera,
chodili do lidušky. Dcera nakonec učí výtvarku
a češtinu na strakonickém gymnáziu. A syn vystudoval na Střední uměleckoprůmyslové škole sv. Anežky v Českém Krumlově pětiletý obor
Obnovu památek. Dnes už neexistuje. A pak
to zkoušel na architekturu, kde byl jen pár let.
Teď se chytnul u ﬁlmu jako ﬁlmový architekt.
Pavlína Eisenhamerová
Městské muzeum Blatná
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u l t u r n í k a l e n d á ř
Akce
9. 2. NEDĚLE | 19:00 |
M.U.F.
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Koncert
Martin Sikora – zpěv, Filip Řezáč – kytara,
Radek UŇ Peroutka – cajon, Jiří Datel Říha
– basa

10. 2. PONDĚLÍ
CESTOPOVÍDÁNÍ:
MIROSLAV MARTAN
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Miroslav Martan provede jihozápadem
USA.

11. 2. ÚTERÝ | 19:00 |
KLÁRA SALZMANN:
POVÍDÁNÍ O VODĚ A KRAJINĚ
Kavárna V Podzámčí
Vztah vody, krajiny a lidské činnosti. Můžeme současný stav změnit? Jak se adaptovat na klimatické změny? Setkání s Ing.
Klárou Salzmann Ph.D., krajinnou architektkou, pedagožkou FA ČVUT v Praze,
vedoucí pracovní skupiny pro krajinu, vodu
a biodiverzitu Rady vlády pro udržitelný
rozvoj.
Vstupné dobrovolné, pořádá navíc z.s.

Cena:
1. – 10. řada 250/200 Kč
11. – 20. řada 200/150 Kč
Vstupenky zakoupíte v IC Blatná, nebo na
www.ckvb.cz

22. 2. SOBOTA | 12:00 – 16:00 |
MASOPUSTNÍ PRŮVOD MĚSTEM
8:00 – 12:00 | trhy v ulici Na Příkopech
12:00 – 12:45 | shromáždění masek
u Kaplanky
12:45 | představení tradičních masek průvodu tamtéž
13:00 | čtení rozsudku nad Bakchusem
před muzeem a následně…
MASOPUSTNÍ PRŮVOD MĚSTEM
Po průvodu | poslední rozloučení s Bakchusem, společné foto masek a volná zábava. Připraven bude prostřený stůl s občerstvením.
Pojďte s námi do masopustního průvodu
a klidně s sebou vezměte něco na zub.
V době populárních „foodfestivalů“
si tak můžeme udělat jeden náš malý při
masopustu. „Rytíři“ ochutnají, co jí „princezny“, „divoké kočky“, „víly“, „kašpárci“,
„smrťáci“ a naopak:) Ať máme na ten dlouhý půst dost sil!

Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Dokumentární | ČR, Francie 2019 | 80 min. |
Jiří Trnka byl jedním z největších českých
umělců 20. století a jedním ze zakladatelů
loutkové animace. Jeho poetická a imaginativní práce ostře kontrastuje s temnou
érou 50. let v komunistickém Československu.

Kino
7. 2. PÁTEK | 20:00 |
MODELÁŘ
Drama/komedie/psychologický | Česko
2020 | 109 min. | v českém znění | 130 Kč |

9. 2. NEDĚLE | 15:00 |
TLAPKOVÁ PATROLA:
VŽDY VE STŘEHU
Animovaný | Kanada 2019 | 70 min. | v českém znění | 120 Kč |

12. 2. STŘEDA | 19:00 |
MALÉ ŽENY
Drama/romantický | USA 2019 | 135 min. |
mládeži přístupný | v původním znění s titulky | 120 Kč |

14. 2. PÁTEK | 20:00 |
CHLAP NA STŘÍDAČKU
Komedie | Česko 2020 | 109 min. | mládeži do
12 let nevhodný | v českém znění | 130 Kč |

21. 2. PÁTEK | 20:00 |
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
Komedie | Česko/Slovensko 2020 | mládeži
do 12 let nevhodný | v českém znění | 110 Kč |

15. 2. SOBOTA | 19:00 |
SDO BLATNÁ – OČI JAKO BEJK

23. 2. NEDĚLE | 15:00 |

Sokolovna Blatná, divadelní sál
Spolek divadelních ochotníků Blatná uvede hru „Oči jako bejk“.
Předprodej vstupenek v IC Blatná.

JEŽEK SONIC
Animovaný/akční/dobrodružný | USA/Japonsko 2020 | v českém znění | 130 Kč |

16. 2. NEDĚLE | 19:00 |

Knihovna

CESTOPOVÍDÁNÍ: VÁCLAV ŠILHA
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Fotograf a cestovatel Václav Šilha tentokrát představí Antarktidu. Šest měsíců,
miliony tučňáků, činné sopky, kosatky na
lovu a mnoho dalšího…

PRO DOSPĚLÉ
ČTEME, PLETEME A...
Setkání těch, kterým je prostředí naší
knihovny příjemné
vždy v úterý | 14:00 – 16:00 |
11. 2. | VYBÍRÁME KNIHY K SV. VALENTÝNOVI
18. 2. | POROVNÁVÁME RECEPTY NA MASOPUSTNÍ KOBLIHY
25. 2. | PŘIPRAVUJEME SE NA VELIKONOČNÍ PŮST

17. 2. PONDĚLÍ | 17:00 |
VERNISÁŽ – JOSEF SYNEK: OBRAZY
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

19. 2. STŘEDA | 19:00 |
MARYŠA
Sokolovna Blatná, divadelní sál
Divadlo A. Dvořáka, Příbram
Nejlepší a nejslavnější české drama, vrchol tvorby bratří Mrštíků a skvělý výkon
Tomáše Töpfera. To je klasické dílo v podání divadla A. Dvořáka, Příbram. Tragický
příběh mladé ženy, kterou zničily obecné
konvence, rodinná a společenská autorita,
poslušnost a pravidla, jimž se nevzepřela,
byl poprvé uveden v Národním divadle
v květnu 1894 a od té doby prakticky nezmizel z jevišť. Prožijte tento velký dramatický a očistný příběh u nás v divadelním
sále blatenské sokolovny.
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foto Jakub Loula
Nemáte masku a chtěli byste se účastnit
masopustního průvodu? Rádi vám půjčíme
některou z těch našich. Je libo stát se květinou, tygrem, žábou, soudcem, bílou paní,
broukem, či kuželem? Ty a mnooho dalších
čekají třeba právě na vás. Kontaktujte Terezu
Víznerovou na e-mailu viznerova@ckvb.cz,
nebo na tel. čísle 734 274 292.

23. 2. NEDĚLE | 19:00 |
KAVÁRENSKÉ KINO | Jiří Trnka:
Nalezený přítel

28. 2. PÁTEK | 17:00 – 18:00 |
MAMI, POJĎ MI ČÍST
Setkání rodičů nejmenších dětí s Jitkou
Hajnovou v rámci projektu Bookstart. Tentokrát na téma – jak vypěstovat u dětí lásku ke knihám a ke čtení již od narození.

PRO DĚTI
Po celý měsíc si u nás mohou děti vyluštit
zimní křížovku.

7. 2. PÁTEK | 9:30 – 10:30 |
BOOKSTART – S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA
Setkání rodičů s dětmi do tří let tentokrát
na téma „Pohádky o zvířátkách“. Přihlášky

Ročník 31 (41)
na knihovna@ckvb.cz, tel. 383 311 258.
Kapacita je omezena.

21. 2. PÁTEK | 14:00 – 16:00 |
MASOPUSTNÍ ŠKRABOŠKY
Tvůrčí dílna pro děti

Komunitní centrum
11. 2. ÚTERÝ | 17:00 |
VESMÍRNÝ ÚNOR | JE KOSMONAUTŮM NĚKDY ŠPATNĚ?
Kavárna | Vstupné 50 Kč
Jak působí podmínky kosmického letu na
lidský organismus? Jak dlouho může člověk žít v kosmu? Tyto a mnoho dalších otázek zodpoví Lenka Kvíderová, odbornice na
kosmickou medicínu.

13. 2. ČTVRTEK | 17:00 |
VESMÍRNÝ ÚNOR | HVĚZDY BLÍZKÉ
I VZDÁLENÉ, Josef Mucha
Kavárna | Vstupné 50 Kč
O zrození, životě a zániku hvězd.

16. 2. NEDĚLE | 15:00 |
NEDĚLNÍ POHÁDKY |
MALÁ MOŘSKÁ POHÁDKA
Velký sál | Vstupné 50 Kč
Hudebně-loutkový příběh podle pohádky
H.Ch. Andersena.
O touze jedné malé mořské víly, o moři,
krásném princi a nesmrtelné duši.
O tom, že stojí za to být člověkem a někdy
být třeba i smutný.
Protože i to může být pěkné, stejně jako být
šťastný.
Po představení (cca 40 min.) bude navíc
připravena výtvarná dílna s herci.

17. 2. PONDĚLÍ | 18:00 - 20:00 |
KURZ ZDRAVÉHO VEGETARIÁNSKÉHO VAŘENÍ
Cvičná kuchyňka ZŠ J. A. Komenského
Tentokrát na téma „Narozeniny – aneb jídlo jako dárek“
Lektor Ing. Jan Juráš. Přihlášky: kalousova@ckvb.cz. Cena kurzu 100 Kč.
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PRAVIDELNÉ AKCE A PORADNY V KCAŽ
PŘEHLED TERMÍNŮ | www.ckvb.cz
INFORMACE | 604 723 646
603 395 160
| PILATES CLINIC A ZDRAVOTNÍ
CVIČENÍ
| SETKÁVÁNÍ MAMINEK S DĚTMI
| REHABILITAČNÍ CVIČENÍ PRO
MLADŠÍ I STARŠÍ
| REHABILITAČNÍ A PROTAHOVACÍ
CVIČENÍ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ
A SENIORY
| NÁPRAVA ŘEČI
| KURZ PŘEDŠKOLÁČEK
| ZUMBA
| ÁJURJÓGA
| JAZYKOVÉ KONVERZACE
| ATELIÉRY
Suterén
13. 2. | 18:15 | Sochařství s Jitkou Křivancovou
20. 2. | 18:00 | Linoryt s Veronikou Teskovou
27. 2. | 14:00 | Malba a kresba s Lenkou
Pálkovou
Přihlášky: viznerova@ckvb.cz
Cena 100 Kč, každý pátý vstup 50 %

Výstavy
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.

3. 2. – 28. 2.
bude muzeum uzavřeno.
Děkujeme za pochopení.

27. 2. ČTVRTEK | 17:00 |
IV. ETAPA STÁLE EXPOZICE MM
BLATNÁ – VERNISÁŽ
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Dokončenou expozicí Městského muzea
Blatná Vás provedou její autoři. Spatříte
největší skvosty doposud ukryté v depozitáři muzea – Bezdědovický poklad nebo
Bibli benátskou. Váš zážitek bude navíc
obohacen o výklad z mobilní aplikace
a hrou, kterou si pro Vás pracovníci muzea
připravili. Úspěšní řešitelé si odnesou malou památku.

11. 11. – 29. 2.
JAN HÁLA: ZIMNÍ BLATNÁ
Galerie v Íčku, Infocentrum Blatná
Trhy před blatenskou věží, zasněžený kostel Nanebevzetí Panny Marie, ponocný
na třídě J. P. Koubka… Malým souborem
drobných perokreseb z depozitáře Městského muzea Blatná si připomeneme malíře Jana Hálu (1890 – 1959).

17. 12. – 16. 2.
ELIŠKA PODZIMKOVÁ – MALÝ PRINC
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Výstava koláží výtvarnice Elišky Podzimkové, která originálním způsobem ilustrovala
poslední české vydání Malého prince.

3. 1. – 29. 3. ÚT – PÁ | 9:00 – 17:00 |
JOSEF HORNÁT – ČAS DUCHŮ
KCAŽ, Galerie fotograﬁe Spektrum
Výstava fotograﬁí

3. 2. – 29. 3. ÚT – PÁ | 9:00 – 17:00 |
VÝSTAVA VÝTVARNÉHO KROUŽKU
DDM
KCAŽ
Zájmový výtvarný kroužek při DDM, pracuje pod vedením paní učitelky Pavly Voborníkové již od roku 2003.
Věnuje se malbě, kresbě a graﬁce. Tentokrát bude výstava s vesmírnou tématikou.

18. 2. – 18. 4.
JOSEF SYNEK – OBRAZY
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

Městské muzeum Blatná

18. 2. ÚTERÝ | 17:00 |
OSTROV KRÉTA – OD LEGEND
K SOUČASNOSTI
Velký sál | vstupné dobrovolné
V další části volného cyklu Mgr. Josefa
Šindeláře navštívíme ostrov, kde legendy
splývají se skutečností. Seznámíme se
s jeho bohatou historií i nádhernou přírodou. Vyprávění je i tentokrát doplněno originálními ﬁlmy autora.

20. 2. ČTVRTEK | 17:00 |

EXPOZICE BLATENSKA
OD PRAVĚKU PO SOUČASNOST

MUZEUM VŠEMI SMYSLY
Slavnostní otevření proběhne
27. února 2020 v 17:00

VESMÍRNÝ ÚNOR | ZVÍŘATA VE
SLUŽBÁCH KOSMONAUTIKY
Kavárna | Vstupné 50 Kč
Zvířata lidem ukazovala cestu v dobývání
kosmu a pomáhala jim poznat nebezpečí,
které může v kosmu na lidské kosmonauty
číhat.
O známých i neznámých zvířecích kosmonautech bude vyprávět Milan Halousek
z České astronomické společnosti.

Předprodej vstupenek od 10. 2.
IC Blatná, www.ckvb.cz
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Autodoprava Petr Chvátal Blatná
Chlumská 1355 - 388 01 Blatná
+420 603 247 601
www.adchvatal.cz
ad.chvatal@seznam.cz
Zemní a výkopové práce, traktorbagr + otočný bagr
Dovoz kameniva, písku, betonu
Ź Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,
odvoz suti
Ź TATRA 815 sklápěč + hydraulická ruka
Ź
Ź

Přijmeme 1-2 řidiče MKD řidičský průkaz sk. C + E,
mzdové ohodnocení – 38.000 Kč čistá mzda,
pojištění pracovní neschopnosti, 13. plat, víkendy volné,
stálá práce
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N A
Z

C Y K L U

O B Č A N Ů

V E Ř E J N Ě

C E S T O V A T E L S K O U
N E O B Y Č E J N É

C E S T Y

A K T I V N Í C H

Z V E

P Ř E D N Á Š K U
O B Y Č E J N Ý C H

L I D Í





Černobyl – město duchů
Milan Říský
v nedě li 9.února v 17hod
v kině v Sedlici
vstupné dobrovolné, kinobar otevřen

Koukej, padá sníh!
Ale náš internet
nepadá.

Obdarujte se naším internetem
MLŀRG.ÏPÝV¯ÏQÝ
79QDY¯FRG.ÏNFHQÝLQWHUQHWX

Objednejte na telefonu:

774 257 568
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Jaký byl leden
v blatenském
oddílu juda?
Leden je z pohledu soutěžních utkání
volnějším měsícem. Je proto vhodný na různé
oddílové akce. I tento měsíc (speciálně jeden
týden) jsme tak měli nabitý kalendář.
Novoroční turnaj
Ve čtvrtek 23. ledna proběhl trénink skupiny mladších ve speciálním duchu. Již tradičně se totiž uskutečnil oddílový Novoroční
turnaj. Při tomto turnaji se rozhoduje nejen při
zápase, ale velmi důležité jsou i technické dovednosti. Každý před zápasem předvede chvat
O Goši, Sasae Curikomi Aši a držení Kesa
gatame. A body z techniky hrají stejnou roli
jako vítězství v zápase. Za dohledu rodičů se
občas dostavila i nervozita, se kterou se každý
vyrovnal po svém. Nicméně, i když nakonec
získané body rozhodly o umístění, sladkou
odměnu si odnášel domů každý z účastníků.
Určitě je na čem pracovat, ale za předvedený
výkon zaslouží všichni pochvalu!

Blatná 7. února 2020
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Úspěchy blatenských atletů v halové sezoně
18. 1. 2020 se v Praze v atletické hale
na Strahově konal krajský přebor jednotlivců mladšího a staršího žactva. V ostré
konkurenci velkých oddílů se prosadili i dva
naši členové. Barbora Levá obsadila ve vrhu
koulí starších žákyň skvělé druhé místo výkonem 9, 79. Ve vrhu koulí ještě přidala 5.
místo Veronika Divišová za 8, 99. Druhou
medaili, opět stříbrnou, si vynikajícím výkonem ve skoku vysokém zajistil starší žák
Rudolf Ďorď. Překonal laťku vysokou 176 cm
a vytvořil si tím osobní rekord. Pochvalu zaslouží i další starší žák Pavel Prančl, který se
blýskl hned v několika disciplínách: ve vrhu
koulí (4 kg) obsadil 6. místo výkonem 9, 52,
v běhu na 60 m obsadil 4. místo výkonem
8, 18 a ve skoku vysokém překonal laťku
ve výšce 155 cm a připsal si tak 8. příčku.

Všechny uvedené výkony Pavla Prančla jsou
jeho osobními rekordy.
O týden později, 25. 1. 2020, se na Strahově konal krajský přebor jednotlivců dorostu
a dospělých. Skvělou formu si na tento závod
ponechal Rudolf Ďorď, který v kategorii
dorostenců vybojoval opět stříbrnou medaili,
tentokrát za výkon 171 cm. První medaili
v obnovené historii blatenské atletiky v kategorii dospělých získala Linda Polívková, a to
v běhu na 3000 m. Doběhla na 2. místě v čase
12: 46, 91 a tím si vylepšila své osobní maximum z minulé letní sezony téměř o minutu.
Ráda bych, aby nám forma a spokojenost
vydržely i na letní sezonu.
Za atletický oddíl TJ BLATNÁ z.s.
Jaroslava Mlsová

Akademie TJ Sokol Blatná

Prezentace na akademii TJ Sokol Blatná
V pátek 24. ledna se uskutečnila akademie
TJ Sokol Blatná a na této akci se předvedl
v krátké ukázce i oddíl juda. Tato prezentace
oddílů je jedna z mála možností, jak mohou
lidé, kteří judo neznají, vidět tento sport v praxi. Ukázka měla, stejně jako trénink, tři části:
nástup, gymnastická cvičení a techniky juda.
V závodní verzi bude možné judo v Blatné
vidět zase poslední dubnovou sobotu (25. 4.)
na turnaji Velká cena města Blatná.
Trénink se zaměřením na sebeobranu
Následné sobotní odpoledne (25. 1.) bylo
věnováno tréninku sebeobrany s využitím
juda. Ve sportovní přípravě není na sebeobranu čas, a proto jsme uspořádali trénink ve spolupráci s pány Petříkem, Vitákem a Peškem.
Naši borci si tak vyzkoušeli několik technik,
kde využili známé chvaty z juda. Výborné
rozšíření znalostí a ujištění, že i se sportovním
judem se ubráním.

Slavnostní nástup všech oddílů
Velké množství diváků
tleskalo ukázkám jednotlivých oddílů.
Kousek svého tréninku předvedli florbalisté, judisté, vystoupily
mažoretky, svou šikovnost předvedly malé děti
a představila se kalistenika.

Ema v Linci, Pavel v Olomouci
Neděle (26. 1.) pak zastihla naše dva členy
již v plné zátěži na žíněnce. Ema Mlsová se
zúčastnila společně s výběrem Jihočeského
kraje tréninkového srazu rakouských judistů
v Linci. A Pavel Urban se účastnil turnaje
Pohár nadějí v Olomouci, který pokračoval
tréninkovým kempem.
Více informací o oddíle juda v Blatné
a o Sokolu Blatná na www.tjsokolblatna.cz,
o DDM Blatná na www.ddmblatna.cz.
Lukáš Kocourek

Další foto na www.tjsokolblatna.cz
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Trůn světového „monarchy“
KLAUDIE KOLEŇOVÁ - rozhovor
Naše spolužačka Klaudie Koleňová
hasičů obsadil rodák z Blatenska
přišla jedno čtvrteční ráno do školy ostříObec Lom je na svého hrdinu Michala Brousila alias českého
„Dolpha Lungrena“ právem moc pyšná.
Lom - Po Zdeňku Ondráškovi z Kadova - fotbalovém „snajprovi“,
který vstřelil loni gól snů své kariéry, dobyl světový Olymp sportu před
příchodem magického roku 2020 další borec z Blatenska. Tentokrát se
jednalo o extrémní závod pro hasiče a oním ocelovým člověkem, kterému se podařilo stát
mistrem světa v tomto
pozemském „očistci“,
byl rodák z malé vísky
Lom Michal Brousil.
Svým fenomenálním
úspěchem v Číně dokázal, že jeho opravdu
nápadná podoba s hrdinou akčních filmů
Dolphem Lungrenem,
není zdaleka jen hříčkou přírody. „Poukazuje na to dost lidí, takže asi do dvojčat nemáme
moc daleko,“ žertuje dokonalý model pravého muže. Jeho individuální
skok na hvězdnou dráhu byl během Mistrovství světa v Číně vyvážen
i po kolektivní stránce. Další zlato totiž pro české barvy vybojovali
i členové štafety, kde Michal Brousil rovněž nemohl chybět. Češi tak
už v očích příslušníků tohoto komunismem prokletého národa zůstanou
jednou provždy autoritami, před nimiž se smeká.
(Bez jazykové úpravy).

V. Šavrda

Celý článek si můžete přečíst na webu Blatenských listů.

František Honsa z Nahošína
výborně úročí svůj dar od boha
V devatenácti letech míří na dráhu profesionálního cyklisty.
Když padaly hvězdy, poznal bystře tu svou a vyslovil přání strávit
produktivní život v sedle závodního kola. I když to bude jistě bolet.
Moc bolet. I když si bude muset odepřít mnoho radovánek svých
vrstevníků a vrstevnic. Jemu to všechno za jeho sen stálo. A teď v devatenácti letech sympatický mládenec František Honsa z Nahošína
může sám být hvězdou, které se budou klanit davy. Přichází šance,
na kterou dlouho čekal. Od ledna 2020 se stává profesionálním cyklistickým závodníkem. Pod svá
křídla ho přijala mezinárodní
prestižní stáj „TOPFOREX
LAPPIER“ s úzkou specializací
na borce do 23 let. Nabízí veškerý komfort a vybavení, včetně
tří plně hrazených soustředění
ve Španělsku. V řadách tohoto
kontinentálního týmu tak bude
mít Strakonicko své želízko
v ohni. Zní to jako pohádka. Ale
Takhle to Fanda Honsa mastil na oston je to fakt!
ravské trati
(Dokončení v příštím čísle).
(Bez jazykové úpravy)

V. Šavrda

haná na kluka. Asi si říkáte, proč o tom
vůbec píšeme.
Klaudie se rozhodla pomoci onkologicky nemocným dětem a své vlasy věnovala
organizaci Nové háro.
Druhý den při třídnické hodině jsme
Klaudii zahrnuli otázkami.
Co tě přimělo k tomu, že sis nechala
ostříhat vlasy?
K:K: Chtěla jsem zkusit něco nového.
Také mi moc vadilo, když jsem ve škole
chytila vši. Dostat je z dlouhých vlasů bylo
náročné! Někdy mě už nebavilo pečovat
o dlouhé vlasy. Tatínek mi řekl, ať se tedy nechám ostříhat.
Nové háro? Co je to za organizaci?
K.K.: Jedná se o organizaci, kterou založila Markétka Zagrapanová.
Dvakrát si prošla ztrátou vlasů kvůli onkologickému onemocnění, kterému
v lednu 2018 bohužel podlehla. Vadila jí její holá hlava, špatně snášela pohledy
okolí, cítila se kvůli ztrátě vlasů jiná. Proto založila spolek Nové háro. Tento
spolek sbírá vlasy od dárců a vyrábí z nich paruky na míru konkrétnímu dítěti.
Kde ses o této organizaci dozvěděla?
K.K.: Informace o ní mi poslal tatínek.
Jak dlouhé jsi měla vlasy?
K.K.: Asi 35 cm. Nestříhala jsem si je od 5 let.
Jak dlouho trvalo stříhání vlasů?
K.K.: Asi hodinu a půl. Vlasy musí být suché, rozdělené do několika culíků
a zagumičkované.
Jak ses cítila, když ti vlasy stříhali?
K.K.: Dobře ☺.
Jsi hrdá na to, co jsi udělala?
K.K.: Ano. Těším se, až mi přijde
fotka nějaké holčičky, která bude mít
paruku z mých vlasů. Jsem ráda, že
jsem jí tímto způsobem mohla udělat
radost.
Trochu jsem se ale bála reakce
okolí. Co řeknou spolužáci, až mě
uvidí.
Jak jsme na Klaudii reagovali?
„Když vešla do šatny, myslela
jsem si, že máme nového žáka.“ „Já
jsem si myslela, že k nám jde nějaký
kluk.“ „Mně se to moc líbí.“ „Sluší
jí to víc než dřív.“ Naší Klaudii to
U kadeřníka
opravdu moc sluší!!!
Třída VI. A, ZŠ J. A. Komenského Blatná

Více informací najdete na https://noveharo.cz/

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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Autodíly –
železářství
MAREK CHVÁTAL

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

Po-Pá
So

7.30 - 16.30
8.00 - 11.00

lektromontáže
E
Blatná, spol. s r.o.

Hledám zubní instrumentářku

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

do stomatologické ordinace v Blatné
na částečný úvazek /35 hodin v týdnu/.
Možná vzdělání na tuto pozici - zubní
instrumentářka, zdravotní sestra, dentální
hygienistka nebo zubní technik.

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

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

Nástup možný 1. 4. 2020.
Nabídky pište na mail holanova.ilona@seznam.cz

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

#&81-ǵ60ȁ-#0%'.ǵɷ
<ȐLGFC5VGLUMCN2CTVPGTUUTQ
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Nabízím pronájem garáže na Skaličanské.
Volejte 776 458 406

PODLAHY

KRAMEŠ &
MÜLLER

NABÍZÍ:

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

KRAMEŠ 777 815 005

MÜLLER 777 815 003

Koupím byt
v Blatné 3+1 ,
v osobním vlastnictví, platba v hotovosti.
Nabídky prosím na tel. č.
724 073 898 nebo
731 173 031.

ÚZSVM, OP Strakonice, nabízí k pronájmu
nebytové prostory v budově J. P. Koubka
čp. 91 v Blatné.
Prostory jsou vhodné pro administrativu.
Více informací na www.nabidkamajetku.cz
nebo na tel. 383 377 265.

Pronájem kancelářských
prostor.
Agrochov Kasejovice – Smolivec
a.s. nabízí k pronájmu kancelářské
prostory ve své administrativní
budově na adrese
Kasejovice č.p. 379
Bližší informace na telefonu

602 139 068.
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STAVEBNINY
ALBÍN VESELÝ

Jankovský

e-mail: albin.vesely@tiscali.cz

tel.: 383 422 040, 724 186 423, fax: 383 422 039

VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE

NABÍDKA

rozšířený sortiment v 1.patře
Dovoz zboží až domů
Zapojení a instalace
NAJDETE
Odvoz starého
NÁS NA FB
zboží
Expert.cz – Blatná
PIVOVARSKÁ 200, BLATNÁ,
PO – PÁ 8:00 – 17:00 HOD., SO 8:00 – 12:00 HOD.








štěrk – vel. 4-8 /
8-16 / 16-32
písek – praný
– kopaný
střešní latě

stavební materiály
střešní krytiny
OSB desky
dveře, zárubně
kotevní a spojovací
technika

Hnědé uhlí BÍLINA - ořech I. a II., kostka
Brikety uhelné (UNION)
a dřevěné
DOPRAVA na místo určení
Iveco s hydraulickou rukou/Avie/Multicar
SKLÁDÁNÍ UHLÍ pásovým dopravníkem



67$9(%1,1<
SRGU\EQtNHP3XVWê
,QJ6FKHLQKHUURYi+DQD



výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří
Otevřeno:
Po - ZAVŘENO
St - 8.00-14.00
Pá - 14.00-18.00

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

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

Blatenské listy
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Trůn světového „monarchy“ hasičů obsadil rodák z Blatenska
Obec Lom je na svého hrdinu Michala Brousila alias českého „Dolpha Lungrena“
právem moc pyšná.
Lom - Po Zdeňku Ondráškovi z Kadovafotbalovém „snajprovi“, který vstřelil loni
gól snů své kariéry, dobyl světový Olymp
sportu před příchodem magického roku 2020
další borec z Blatenska. Tentokrát se jednalo
o extrémní závod pro
hasiče a oním ocelovým člověkem, kterému se podařilo stát
mistrem světa v tomto
pozemském „očistci“, byl rodák z malé
vísky Lom Michal
Brousil. Svým fenomenálním úspěchem
v Číně dokázal, že
jeho opravdu nápadná
podoba s hrdinou akčních ﬁlmů Dolphem Lungrenem, není zdaleka jen hříčkou přírody. „Poukazuje na to dost
lidí, takže asi do dvojčat nemáme moc daleko,“ žertuje dokonalý model pravého muže.
Jeho individuální skok na hvězdnou dráhu
byl během Mistrovství světa v Číně vyvážen
i po kolektivní stránce. Další zlato totiž pro
české barvy vybojovali i členové štafety, kde

Michal Brousil rovněž nemohl chybět. Češi
tak už v očích příslušníků tohoto komunismem prokletého národa zůstanou jednou provždy autoritami, před nimiž se smeká.
Na oslavu, kterou si takový historický
průlom do dějin planetární tělovýchovy zasluhuje, však došlo až v zimě. „Ve zbytku sezóny jsem měl strašně moc závodů a ani při
pobytu v Číně vlastně nebylo času nazbyt,“
vysvětluje český „Dolph Lungren“, „Takže
jsme to s kamarády spojili i s oslavou mých
narozenin. Aby důvody na zapití byly de
luxe, korunovala se létajícími špunty má kulatá třicítka. Sešlo se to tedy parádně - tohle
bych nevymyslel, ani kdybych chtěl,“ směje
se upřímně lomský „guru“.
Na třináct dní trvající čínské dobrodružství bude Michal Brousil vzpomínat jen
v tom nejlepším světle. Ovšem není to prý jen
díky získaným trofejím. „My sportovci jsme
byli od samého počátku pro tamní obyvatele
celebritami, fotili se s námi, vzorně se o nás
starali….. Jen ty obrovské masy lidí všude
kolem pro mě zpočátku představovaly jistý

problém. Já jsem založením tak trochu samotář a tohle jsem nejprve těžko rozdýchával,“
přiznává mistr světa v péči svatého Floriána.

Jinak ho fascinovala nesmírná úcta, které se
těší v Číně státní zaměstnanci, včetně vojáků
a policistů. Tomu tam údajně ruku v ruce jdou
četné výhody a prebendy.
Samotný závod se v absolvovaném pojetí
na čínské půdě lišil od závodu v podmínkách
českých. „Mistrák se skládal ze čtyř úseků,
kdy se jednotlivé časy sčítaly a konečný výsledek byl rozhodující. Nejprve přišel úsek
techničtější- stažení a motání hadic, potom
následovalo opření vysouvacího žebříku o lešení a jeho vytažení, dále výběh s dvacetikilovou hadicí nahoru, vytažení druhé dvacetikilové hadice, seběh dolů, uchopení hasičské
sekyrky a proudnice, napojení proudnice
na hrdlo hadice a zaseknutí sekyrky, zakončené přeběhnutím cílového koridoru. Třetí
úsek zahájila specialitka jménem „Kaiser
box“, kdy se palicí přesunovalo závaží do určité vzdálenosti. Pak slalom, po něm se brala
osmdesátikilogramová ﬁgurina, odtáhla se
předepsaný počet metrů a cíl. Závěr patřil výběhu na lešení- nejprve s hadicí už zmiňované hmotnosti a napodruhé s motorovou pilou.
No- žádná procházka růžovým sadem,“ neodpustil si komentář Michal, kterému se orosilo čelo potem jen při samotných výjevech.
Ale žádnou krizi prý nezažil: „Problémem

spíš bylo, že jsem to v téhle podobě ještě nikdy nikde netrénoval. Fyzicky jsem to ustál.“
Výsledný čas- necelé čtyři minuty- hovoří
sám za sebe. Ostatních 199 jednotlivců na něj
prostě nedosáhlo přes nesporné zkušenosti
a formu.
Vedle zlaté medaile, jejíž cenu nikdy ne-

lze vyčíslit, dostal Michal Brousil na nejvyšším stupni vítězů jako talisman plyšového
medvídka Pandu. „To proto, že ve městě konání mistráku je medvídek Panda něco jako
místní bůžek. Narazíte na tohle roztomilé zvířátko prakticky všude. Místní lidé ho prostě
milují,“ uvádí šťastný rekordman.
Michal Brousil nezačal svou hasičskou
kariéru jako kluk u některého sboru, což by
se nechalo předpokládat. „Ale jako profesionální hasič jsem se chtěl živit a šel jsem
za tím cílem od střední školy. V Příbrami
jsem vystudoval potřebnou školu a už deset
let vyjíždím k ostrým zásahům,“ říká mladík
na svém místě, pro kterého je ochrana nejcennějších hodnot alfou a omegou jeho bohatého
života. V paměti mu uvízla například úspěšná
záchrana pětice pasažérů raftu, který uvízl
pod jezem. „Bohužel ne vždy to končí happy
andem,“ navazuje vzápětí Michal.
V jeho šlépějích teď kráčí i o rok mladší
bratr, kterého ponejprv oslovila služba v armádě. „Jsem na něho moc hrdý. On teď začal
závodit za dobrovolné hasiče a má na svém

kontě i výhru. Předpovídám mu skvělou
budoucnost, asi překoná i mně, až do toho
pořádně zapadne,“ neskrblí na jeho adresu
chválou Michal.
Mistrovský titul z Číny proslavil Michala Brousila doslova až na dřeň. Poskytoval
rozhovory do novin, zpovídali ho televizní
i rozhlasoví moderátoři. Když jde po Písku,
kde dnes žije, lidé ho poznávají a srdečně mu
gratulují.
Pro něho je zásadní to, že může pomáhat
a chránit. Světská sláva je hezká a chutná
sladce jako med. Jenže nikdy nenahradí to,
když si člověk může vážit sám sebe a má čistý štít. Miroslav Brousil bere a chápe to, co
dělá, jako poslání: „Jinak to ani brát nelze!“,
zdůrazňuje.
A takovým osobnostem by měl patřit
svět. Za ně mluví činy.
Vladimír Šavrda
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