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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych využila možnosti
prostřednictvím Blatenských listů poděkovat
Vám všem za disciplinovanost při dodržování vládních nařízení v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a za Vaši pomoc
v samotných začátcích pandemie.
Velmi si vážím všech zaměstnanců Domova pro seniory, kteří na úkor svých rodin
dodržovali velmi přísný režim, aby ochránili
své klienty, a zaměstnanců Mateřské školy
Blatná, Šilhova. Tato školka nepřerušila provoz. Poskytovala zázemí pro děti zaměstnanců policie, armády, zdravotníků, sociálních
služeb a dalších potřebných profesí.
Chci poděkovat všem dobrovolníkům,
kteří šili roušky, vyráběli ochranné štíty,
pomáhali nakupovat seniorům, bez nich
bychom celou situaci především v samém
začátku opravdu těžce zvládli. Objednávky
ochranných prostředků byly zpočátku přednostně dodávány do nemocnic, následně

do sociálních zařízení. První dodávky roušek
a dezinfekce jsme distribuovali do Domova
pro seniory, do škol a školek, strážníkům
policie, lékařům, zaměstnancům obchodů,
zaměstnancům technických služeb, složkám,
které zajištují nezbytný chod města.
Na první dny nouzového stavu asi nebudu ráda vzpomínat. Některé pokyny se
měnily i během dne. To, co se děje nyní,
snad ani není třeba komentovat.
Zavření obchodů, pozastavení živností
mělo dopad na mnoho našich občanů. Rada
města Blatná jednohlasně podpořila prominutí nájemného z obecních nebytových
prostor za období duben – červen 2020.
Zastupitelstvo města Blatná bude na červnovém zasedání projednávat prominutí
úhrady poplatku za pronájem předzahrádek
za rok 2020.
Bohužel důsledky opatření spojených
s vyhlášením nouzového stavu pocítíme

všichni. Ekonomika začala stagnovat a než
se znovu nastartuje, určitě dojde k omezení
činnosti i našeho města, a to především v rozvoji, ve výdajích na investice. Je potřeba
dokončit rozjeté stavby z roku 2019 (dostavba ZŠ T. G. Masaryka, 4. etapa skládky
komunálního odpadu, výstavba sběrného
dvora) a akce, na které je poskytnuta dotace např. protipovodňová opatření spojená
s celkovou rekonstrukcí městského rozhlasu.
Budeme pravidelně vyhodnocovat plnění
příjmů městského rozpočtu a operativně
vyhodnocovat výdaje.
Vážení spoluobčané, nouzový stav sice
17. 5. 2020 skončil, ale některá opatření nás
budou zřejmě provázet dál. Bohužel i koronavirus. Jsme utvrzováni našimi vládními
činiteli, že vakcína a účinné léky se brzy podaří vyvinout. Doufejme. Pak bude opět lépe.
Bc. Kateřina Malečková
starostka města Blatná

MAREK ZÁKOSTELECKÝ: „LÁSKA K LOUTKOVÉMU DIVADLU VZNIKLA NA PŮDĚ MÝCH
PRARODIČŮ VE TCHOŘOVICÍCH“.
Divadelní scénograf, režisér, výtvarník a muzikant Marek Zákostelecký oslaví v letošním
roce půlstoletí. V Městském muzeu Blatná
slavíme spolu s ním a k jeho významnému jubileu jsme uspořádali tomuto oceňovanému
scénografovi výstavu, kterou otevřeme v pátek 29. května.
K Blatensku má Marek Zákostelecký velmi
blízký rodinný vztah. Na půdě tchořovického
domu svých prarodičů trávil jako malý s loutkovým divadlem velkou část prázdnin.
V současné době bydlí s rodinou v Hradci Králové, ale na chalupu do Tchořovic jezdí pravidelně. Blatensko je také jeho oblíbený cyklorevír.
Marek Zákostelecký (16. 9. 1970) začínal v amatérském loutkovém souboru Radost už jako
gymnaziální student.
Pokračování na str.VV

foto Kamila Berndorﬀová

Ateliérová a průkazková fotograﬁe, svatby, oslavy, konference, maturitní plesy.
Velkoformátový tisk do formátu B0+, černobílé i barevné kopírování a tisk do formátu
A3 - katalogy, letáky, brožury, kalendáře. Velký výběr fotoaparátů, rámů, albumů,
náplní do tiskáren. Blatná, T.G. Masaryka 112, tel. 383 423 492, foto@mako.cz
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RÉVA A KOZA VODY NEMILUJÍ

ktuality

FORTUNÁT-LI PRŠÍ, ZLATO PŘINÁŠÍ
(1. 6.)

Díky! Díky! Díky!
Milí Blateňaci, chtěla bych vám všem
HODNÝM moc poděkovat za podporu,
kterou nám, v této, pro nás náročné době,
projevujete. Děkujeme za roušky, které
jste nám ušili, za ochrané štíty, za dortíky,
za ňamky na nervy i za květiny pro radost.
Děkujeme.
Hana Honzíková,
manažerka prodejny Lidl Blatná
Pozn.: Z důvodů organizačních problémů
na straně BL vychází toto poděkování se
značným zpožděním. Omlouváme se. ZM

Oprava Vzpomínka Kamila Kropáčka
na první tank v Blatné

30. dubna jsme publikovali rozhovor s panem Kamilem Kropáčkem. Bohužel se nám
do článku vmísil šotek. Hajný u Horažďovic
se nejmenoval Kolouch, ale Korous. Za upozornění děkujeme a budeme se těšit na další
spolupráci s pamětníky z Blatenska.
Petr Chlebec -Městské muzeum Blatná

Oprava komunikace
Blatenský MÚ se stará o své osady
a konečně zainvestoval místní komunikaci
v osadě Hněvkov vedoucí do části zvané
„v chalupách“. Opravu provádí firma
Eurovia. Její pracovníci se potýkají se zapadlými vpustěmi dešťové vody, které již
dávno neplnily svojí funkci. Také bude obrubníky osazena vozovka od zelené plochy
a položen asfaltový koberec. Do budoucna
se tak zlepší obecní prostor až na starou
autobusovou zastávku.
Petr Vích
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V ČERVNU MOKRO A CHLADNO, ZPŮSOBÍ NEÚRODU SNADNO
Před námi je ČERVEN – můžeme ho
nazvat prvním letním měsícem, který je již
předzvěstí blížícího se plného léta, prázdnin
a dovolených. V letošním roce je vše jiné
a neobvyklé, bude tomu tak asi i v období
prázdnin. Co však zůstává stejné, je ale počasí.
Někdy vrtkavé, neodhadnutelné, na to už jsme
z minulých let zvyklí. Poslední květnové dny
přibylo srážek, příroda se tak krásně zahalila
do zelených šatů, bujně zarostly všechny
louky a meze čerstvou šťavnatou travou.
Počátek června bývá také většinou spojený
s větším množstvím srážek. Pokud tomu tak
bude i letos, jistě je to dobře, vždyť nedostatek
vody nás poslední roky velmi trápí.

PRODEJ LIDOVÉHO UMĚLECKÉHO
ŘEMESLA NA TŘ. J. P. KOUBKA 3
S otevřením našeho prodeje na tř.
J. P. Koubka stále ještě nepospícháme, pravděpodobně znovu otevřeme až koncem měsíce.
Můžete využívat náš internetový obchod
www.lidove-remeslo.cz. Tel. 736765747
(E. Fučíková)
V současné době pro vás máme velkou
škálu proutěného zboží od těch nejmenších
košíčků až po velké koše na dřevo a nůše
(i dětské). Také odlehčené košíčky pro sběr
jahod nebo otevřené košíky na sběr bylin,
které jsou v tomto období velmi aktuální. Koše
na houby, ovoce a zeleninu různých velikostí.

Červnové pranostiky jsou často spojené
se srážkami, a to nejen díky 8. červnu –
Medardu.
MĚSÍC ČERVEN VONÍ DEŠTĚM
ČERVNOVÉ VĚTŘÍKY – ČASTÉ DEŠTÍKY
ČERVEN LOUKY KOSÍ – MEDARD VODU
NOSÍ
JESTLIŽE V MÁJI NEPRŠÍ, ČERVEN TO
PŘERUŠÍ
CO Z NEBE PRŠÍ, ŽÁDNÉMU NEUŠKODÍ
ČERVNOVÝ DÉŠŤ JE BLAHO, ALE I NIČIVÉ BOUŘE
KDYŽ ČERVEN MOKRÝ A STUDENÝ
BÝVÁ, OBILÍ TO NEPROSPÍVÁ

Před 50 lety, dne 11. července 1970 předčasně zemřela
paní Božena Honzová ze Zahorčic
rozená Hodková z Metlí.

NA JAKOU NOTU MEDARD ZAHRAJE,
NA TU SE BUDE CELÝ MĚSÍC TANCOVAT.
Eva Fučíková, lidové řemeslo

Dotisk knihy Jiřího
Sekery, pojednávající

Rovněž si připomínáme, že před 110 lety, dne 2. června 1910
se narodil její manžel
pan Josef Honz.

o světoznámém pěs-

Manželé Honzovi společně vybudovali
v Zahorčicích moderní zemědělskou usedlost,
na které úspěšně hospodařili od roku 1934 do roku 1957.

zásluhou se Blatná stala

Stále s vděčností vzpomínají syn Josef Honz
a ostatní příbuzní v Zahorčicích, Kasejovicích, Voticích a Písku.

titeli a šlechtiteli růží
Janu Böhmovi, jehož
městem růží, je právě
k dostání v IC Blatná.
Böhm – růže – Blatná
k zakoupení v IC Blatná
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Zprávy

Z právy

z radnice

Informace z 11. zasedání
Zastupitelstva města Blatná, které se
konalo dne 20. května 2020
Na zasedání bylo přítomno 11 zastupitelů, 4 zastupitelé omluveni.
Tentokrát bylo 11. zasedání zastupitelstva „malinko“ odlišné
od jiných zasedání. Jednalo se totiž v rouškách a za dodržení speciﬁckých povinností, které byly vydány v souvislosti s prokázáním
výskytu koronaviru /označovaném jako SARS CoV- 2/. Ukončením
nouzového stavu dne 17. května 2020 bylo zasedání zastupitelstva
svoláno za obvyklých podmínek stanovených zákonem o obcích.
Na jednání zastupitelstva se však i nadále vztahují odpovídající
mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, kdy osoby,
které se zúčastnily zasedání zastupitelstva, musely i po skončení
nouzového stavu užívat ochranu dýchacích cest (nevztahuje-li se
na ně některá z výjimek). Uplatnilo se i pravidlo, podle něhož, je-li
to možné, by měly být dodržovány odstupy mezi přítomnými alespoň 1,5 metru. Bylo nutno zajistit dezinfekční prostředky a provést
zvýšená hygienická opatření.
ZM po projednání
● schválilo rozpočtová opatření č. 9/20/Z – 15/20/Z dle předloženého
návrhu, vzalo na vědomí zápis z jednání ﬁnančního výboru ze dne
30. 04. 2020 a 11. 05. 2020
● schválilo záměr prodeje části pozemku v k.ú. Drahenický Málkov
● schválilo záměr prodeje částí pozemku v k.ú. Blatná
● schválilo záměr směny části pozemku v k.ú. Blatná
● schválilo darování pozemku na budoucí komunikaci do majetku
města – ul. Chlumská, k. ú. Blatná, souhlasilo s uzavřením darovací smlouvy
● schválilo bezúplatný převod pozemku v k.ú. Blatná do majetku
města, souhlasilo s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva,
schválilo zřízení věcného práva k pozemku v k.ú. a obci Blatná
● schválilo směnu části pozemku v k.ú. Blatná, souhlasilo s uzavřením směnné smlouvy
● schválilo odkoupení pozemku v katastrálním území Čekanice
● souhlasilo s účastí města Blatná v dražbě – k.ú. Blatenka
● neschválilo uzavření dohody o společném postupu při přemístění
objektu občanské vybavenosti, schválilo pověření JUDr. Mrázka
a vedení města k dalšímu jednání ve věci dohody o společném
postupu pří přemístění objektu občanské vybavenosti
● vzalo na vědomí předloženou Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky v Blatné za rok 2019
● schválilo Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Blatná
na období 2020-2022.
Další zasedání zastupitelstva se uskuteční dne 24. 06. 2020.
Ing. Simona Sedláčková
tajemnice MěÚ Blatná

TS Blatná
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 naložení
probíhá na sběrném dvoře Čechova 90.

Prodloužení otevírací doby
na sběrném dvoře o sobotách
Informujeme občany, že od soboty 23. 5. 2020 bude sběrný
dvůr v Blatné otevřen každou sobotu nově v prodlouženém
čase od 9 do 12 hodin.

Otevření plovárny
Technické služby města Blatné 8. 6. ve 12:00 otevírají plovárnu.
Žádáme návštěvníky o dodržování hygienických pravidel.
Informujeme, že kapacita areálu je maximálně 441 osob.
Při naplnění kapacity není povolen vstup dalším návštěvníkům.

Koupím známky, mince, bankovky, obrazy, staré hodiny,
staré sklenice a vázy, vojenské předměty – šavli, uniformu
a podobně.
Můžete nabídnout i jiné staré předměty nebo celou sbírku
a pozůstalost.

Tel: 722 777 672
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Oslavy osvobození našeho
města spojeneckými
armádami
(Z technických důvodů otištěno až v tomto čísle BL)
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z očí zásady, za které tato generace bojovala: svoboda, bezpečnost,
demokracie, lidská práva a právní stát. Naší povinností je respektovat její oběti a tyto zásady bránit. Češi a Američané, tehdy jako
přátelé a teď jako spojenci v NATO, zůstáváme jednotní a navždy
oddaní tomuto slibu: „Nikdy nezapomeň. Nikdy znovu.“
Čest jejich památce.

Kvůli riziku nákazy nemocí COVID-19 se neuskutečnily květnové
oslavy osvobození našeho města spojeneckými armádami. Uctění
památky však proběhlo, ovšem bez účasti veřejnosti. Zástupci města
vzdali hold obětem nacismu položením kyticí a věnce na pietních místech. Zaměstnanci Centra kultury a vzdělávání Blatná pro Vás připravili
náhradní program s tím, že ten letošní, který měl připomenout 75 let
osvobození města americkou armádou, přesune příspěvková organizace
na příští rok. Doufám, že i bez průvodu a hudebního doprovodu se
každý na chvilku vnitřně zastavil
a uctil památku hrdinům, kteří
položili život za mír a svobodu.
Čest jejich památce.
Na závěr bych Vás chtěla
informovat, že z důvodu zrušení
oslav konce 2. světové války
vzhledem k současné situaci s nákazou COVID-19 natočili zástupci
americké ambasády k 75. výročí
osvobození naší země armádou
USA krátký video vzkaz občanům
našeho města. Video vzkaz najdete
na tomto odkazu:
https://www.youtube.com/watch?v=bBbm-iOyKoA nebo zadáním
textu:
75WWII Blatná - Evelina Bozek na www.youtube.com (@usembassyprague).
Bc. Kateřina Malečková
starostka města Blatná
Text video vzkazu – paní Evelina Bozek z politicko-ekonomického
oddělení Velvyslanectví USA.
Dobrý den do Blatné!
Je to pro mne velkou ctí zastupovat Spojené státy americké
v České republice a také dnes u vás. Doufala jsem, že budu s vámi
v Blatné letos osobně, ale kvůli našemu společnému boji proti
koronaviru se musíme propojit virtuálně.
Letos si připomínáme dvě velmi důležitá výročí. Dnes v tichosti vzdáváme hold odvážným mužům a ženám – Američanům,
Čechům a řadě dalších – kteří spolu před 75 lety bojovali, aby
porazili fašismus. Připomínáme si tři čtvrtě století od osvobození
Blatné a od konce brutální války, která zpustošila značnou část
světa včetně Československa.
Slavíme také 30. výročí svobody společně pořádat vzpomínkové
akce. Od sametové revoluce naše velvyslanectví hrdě slaví společně s Čechy osvobození jihozápadních Čech americkou armádou
v roce 1945.
Američany těší, že připomínáte úlohu USA při osvobozování
této země. Svým přátelstvím vzdáváte poctu generaci, která se
obětovala pro svobodu. Tito vojáci položili základy míru, bezpečnosti a prosperity, které si dnes užíváme. Amerika tu před 75 lety
byla, aby pomohla, Amerika je tu dnes a Amerika tu bude zítra!
Když už se zamýšlíme nad minulostí, podívejme se také do budoucna. Čelíme teď různým výzvám, ale nikdy nesmíme ztratit
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Výsadba nových stromů
u parkoviště
V těchto dnech proběhla výsadba nových stromů kolem parkovacích míst
u letního stadionu.
Toto místo opět získalo trochu zeleně a plocha nepůsí již tak šedivým
dojmem. Myslím, že by toto parkoviště, které je přibližně na 35 aut zasloužilo
alespoň 2 odpadkové koše, aby se odpadky někdy neválely po zemi. P.K.


Zámek Blatná hledá do svého týmu posilu na DPP.
Baví Vás být v přírodě, starat se o zvířata,
nezaleknete se špatného počasí, ani štípaní
dřeva a díky své zručnosti dokážete zvládnout
různé opravy? Tak to hledáme právě Vás. Jedná
se o práci každý všední den mezi 8. až 14.
hodinou, nebo dle dohody. Pro více informací
volejte panu Sedláčkovi, správci zámeckého
areálu Blatná na 733 541 369, nebo p
pište
na info@zamek-blatna.cz

Firma KOVO KASEJOVICE MONT s.r.o.
přijme do svého kolektivu pracovníky těchto profesí:

obsluha CNC strojů
svářeč / zámečník
pomocné dělníky do výroby
Nabízíme: dobré platové podmínky,
zaměstnanecké benefity, příspěvky
tel.: 724 758 577, e-mail: info@kovokasejovice.cz

Kasejovice 397, 335 44 Kasejovice



TESLA BLATNÁ, a.s.
hledá vhodného kandidáta na pracovní pozici

TESLA BLATNÁ, a.s.
hledá vhodného kandidáta na pracovní pozici

PRODUCT MANAGER – elektronika

ELEKTROTECHNIK – SMT technik

Pracovní náplň:
● Wéče o zákazníky z oblasti elektronik
● <omunikace s obchodními partnery
● ktivní vyhledávání nových obchodních příležitostí
● pracování poptávek a tvorba cenových nabídek
● sedení obchodních jednání, účast na veletrzích
Očekáváme:
● VŠ/ VOŠ vzdělání elektrotechnického zaměření
● Dobrá znalost AJ, znalost NJ výhodou
● Dobré prezentační a vyjednávací schopnosti
● Samostatnost, aktivní přístup k plnění úkolů
● Uživatelskou znalost práce na PC - MS Office
● Řidičský průkaz sk. B
Nabízíme:
● Práci ve stabilní české společnosti
● Možnost profesního růstu a dalšího vzdělávání
● Odpovídající platové ohodnocení
● Firemní benefity
● Nástup možný ihned

Pracovní náplň:

V případě zájmu nám prosím zašlete svůj životopis
spolu s motivačním dopisem na e-mail:
ozanakova@tesla-blatna.cz
Kontakt: Margita Ozaňáková, HR Manager, tel.: 383415380

● Eastavování automatů pro osazování SMD součástek,
nastavování zařízení pro reflow (pájení přetavením)
● Eastavování automatu pro provádění optické kontroly
osazení desek plošných spojů (AOI tester)
● jdržba a nastavování jednoúčelových zařízení
Očekáváme:
● SŠ vzdělání v oboru elektro, vhodné i pro absolventy
● Samostatnost a pečlivost
● Znalost AJ výhodou
● ŘP sk. B
Nabízíme:

● Práci ve stabilní české společnosti
● Možnost profesního růstu a dalšího vzdělávání
● Odpovídající platové ohodnocení
● Firemní benefity
● Nástup možný ihned
V případě zájmu nám prosím zašlete svůj životopis
spolu s motivačním dopisem na e-mail:
ozanakova@tesla-blatna.cz
Kontakt: Margita Ozaňáková, HR Manager, tel.: 383415380
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Ačkoliv dávno odrostli chlapeckým kalhotám a dívčím sukním,
nazývají sami sebe „Junáky“
Netradiční spolek veselých penzistů má dokonce vlastní hymnu.
Blatensko - Pohled do národní historie
nabízí celou řadu příkladů, kdy byly v hostincích založeny občanské spolky. A nejen
ty. Světlo světa tam spatřily i politické strany.
Není ostatně divu- vedle orosených půllitrů se
ty nejbrilantnější nápady rodí dodnes.
Přesně takhle vznikl 2. listopadu 1994
na dvoře rodinné hospůdky „U Machů“
v Závišíně netradiční spolek „Junáci“. Tady je
třeba rozlišit klasické – náctileté junáky od tohoto sdružení, tvořeného veselými a družnými
penzisty z Blatenska. Jiné je věkové rozmezí,
ale třeba i program činnosti aj.
U položení základního kamene tohoto pohodářského spolku byl tehdy před šestadvaceti
lety přítomen rovný tucet „signatářů“. Prvním
předsedou „Junáků“ se stal František Cibulka
z Podruhlí. V současnosti mají „Junáci“ již
pátého předsedu, kterým je Ladislav Simandl
/ 75 let / z Bělčic. „K dnešnímu datu čítá naše
členská základna 33 jedinců. Patnáct mužů
a osmnáct žen,“ prozrazuje se stavovskou
hrdostí v hlase stávající představitel spolku,
„Svého času jsme měli 38 příslušníků junácké
organizace.“ Nejstarší členkou je prý paní
Anna Suchopárová / 84 let /, původem z Podruhlí, nyní žijící v Březnici.
Zajímavá je věková skladba osazenstva
spolku „Junáci“. „Hodně jich už dosáhlo
na osmdesátku. Dalo by se říci, že osmdesátníci aspirují na přesilovku,“ dává k lepšímu
od podzimu místopředseda apolitického hnutí
Josef Pekárek z Blatné. Světlou výjimku co
do důchodcovské kategorie představuje pouze
jeden jediný člověk, který ještě přelomové
hranice nedosáhl. „Často jezdí na naše sezení
malá školačka Martina Bartošová. Velice šikovná dívenka, která nám zpestřuje program
veršováním nebo hrou na zobcovou ﬂétnu,“
libuje si „úřadující“ předseda. Od roku 2002
má spolek „Junáků“ i vlastní kronikářku Marii
Benešovou, která byla pro tuto činnost zrozena. Veškeré dění do kroniky zaznamenává
s velikou pečlivostí (za což jí moc děkujeme)
a má o všem velmi dobrý přehled. Též nám
při různým přiležitosti zpestřuje program
přednesem veršů.
Jako každý správný spolek, který musí
být organizačně propojen, musí mít i svoji
účetní – pokladní, kterou byla zvolena Jaroslava Simandlová (naše ministryně ﬁnancí),
která hlídá rozpočet spolku. Myslím, že se
s tím vyrovnává velmi dobře a zodpovědně,
a jak to já vidím, Simandlovi dělají pro spolek
hodně a chtěl bych jim touto cestou za všechny junačky a junáky poděkovat. Opravdu si
to zaslouží.

Máme ve spolku zvolenou zapisovatelku,
která zaznamenává celý průběh setkání (schůze). který při dalším setkání přečte. Po zahájení a přivítání předsedou spolku a po schválení
všemi členy (případném doplnění) se tento
dokument zakládá do kroniky. Do této funkce
byla zvolena Eva Lapková, z důvodu vytíženosti však naše setkání navštěvuje zřídka,
proto tuto funkci v současné době zastává paní
Anna Pekárková. Spolek má svého voleného
předsedu revizní komise, se dvěma členy
a tuto funkci zastává dlouholetý člen našeho
spolku Josef Viktora, který má poslední slovo
při hodnocení hospodaření spolku.

Žádné setkání Junáků z Blatenska se neobejde
bez živé muziky

Jsme nezisková organizace, ale samozřejmě máme dost velkou podporu ze
strany sponzorů, bez kterých by náš spolek
nemohl fungovat. Naším věrným sponzorem je Městský úřad Bělčice, zastoupený
panem starostou Pavlem Vejšickým, který
našemu spolku upřímně fandí. Vycházíme
si navzájem vstříc a pomáháme například
při různých akcích s organizací, kupříkladu:
zajištění obsluhy stánku při akcích městského
úřadu. Při vzpomínkových akcích na počest
významných osobností na Bělčicku pomáháme s přípravami a úklidem (např. na místě
posledního odpočinku). V podobném duchu
probíhá i spolupráce se zemědělským družstvem Bělčice. Protože se zajímáme o dění
v tomto družstvu, byli jsme pozváni, abychom
shlédli fungování místní bioplynové stanice.
Také jsme se zúčastnili předzahájení otevření
podnikové prodejny masa a uzenin z vlastní
produkce zemědělského družstva Bělčice,
spojené s ochutnávkou.
Již několik let nám družstvo v čele s bývalých předsedou panem Františkem Vrbským
a současným předsedou panem Karlem Zemanem každoročně umožňují v jejich prostorách
pořádat výroční členskou schůzi Junáků.
V této souvislosti je třeba zmínit i pana Kuba,
který je k nám též velmi vstřícný. Samozřejmě
sponzorů je více, mohli bychom pokračovat

dále, vše je to o vzájemné vstřícnosti, porozumění a ochotě pomoci mezi lidmi. Touto
cestou všem sponzorům děkujeme.
Nejpozoruhodnější částí spolkového
folklóru je bezesporu vlastní hymna, kterou
se stěží může pochlubit nějaký jiný občanský
kolektiv. Složil ji- bohužel již zesnulý- František Ráž z Újezdce. „To byla, pane, myslivna,“
vzpomíná na něho s patřičnou úctou Ladislav
Simandl, „Ten dokázal složit veršovánky
na kdejakou událost i osobu. Stačilo, aby se
zvrhla třeba fůra sena. Na paškál si kolikrát
vzal i samotného předsedu JZD Bělčice, kde
jezdil s traktorem. Básničky navíc doprovázel
jednoduchými melodiemi.“ Junácká hymna
se od té národní liší mimo jiné i tím, že se při
ní sedí a její text se zpívá. A zahajuje každou
společnou schůzi. O hudební doprovod se
stará trio lidových muzikantů prostřednictvím
dvou tahacích harmonik a vozembouchu (1.
harmonika – Milan Štepán, 2. Harmonika Tonda Balík, vozembouch – Ladislav Mach.
Při některých akcích se sejde i více harmonik.
Na každém setkání Junáků po hymně
následuje předčítání předešlého zápisu.
Po vyčerpání veškerých oﬁcialit a projednání
celého programu schůze, je pak na pořadu
dne už jen příjemná zábava plus občerstvení.
„Naše společná setkání se konají vždy jednou
za čtrnáct dní a každé dva týdny připraví pohoštění ten, na kterém je řada,“ poznamenává
místopředseda Josef Pekárek, „V praxi to znamená klasiku - pro každého kávu, zákusek. Při
oslavě půlkulatých a kulatých narozenin nebo
jiného výročí (zlaté svatby aj.) je pohoštění
pestřejší – klobásy, gulášek, tlačenka apod.
Toto pohoštění je dobrovolné, necháváme to
na každém oslavenci, jakou pochoutkou nás
překvapí. Pivo a tvrdý alkohol si platí každý
sám.“ Pečlivě se sleduje, kdo má nějaké kulaté
životní jubileum nebo s partnerem či partnerkou slaví zlatou svatbu a výš: „Každý oslavenec obdrží od spolku tradiční dárek a necháme
mu zahrát na rozhlasu České Budějovice.
Komunikaci s rozhlasem má na starosti již
zmíněný Josef Viktora, který také zajišťuje
nahrávky pro jednotlivé oslavence. Nemůže
chybět ani společný přípitek. Ke zlaté svatbě
vždy dáváme jubilantům dárkový balíček,“
dodává Josef Pekárek.
Než se spolek Junáci deﬁnitivně „usadil“,
musel podstoupit menší přestupové turné.
„Když jsem musel zavřít svou hospůdku
v Závišíně, kde jsme spolek založili, tak jsme
se pokusili najít zázemí v bělčických hospodách. Jenže to jaksi nebylo ono,“ vzpomíná
„obsluha“ vozemboucha Ladislav Mach /
71 let /, „A pak před patnácti lety jsme se
dohodli s dobrovolnými hasiči z Drahenic-
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kého Malkova, že nám pronajmou malý sál
v patře víceúčelového objektu. Od té doby se
scházíme tady a jsme moc spokojeni,“ chválí
solidaritu tamního Sboru dobrovolných hasičů
i osady Drahenický Malkov.
Mezi Junáky, kam se vedle dříve narozených z Bělčicka a Blatné hlásí i desítka chalupářů a starousedlíků právě z Drahenického
Malkova, se nachází zajímavé osobnosti,
které by mohly vyprávět. A také vypráví.
Třeba takový Josef Vaněk / 77 let / z Ostrova
u Myštic: „Moc mně baví plést košíky, nůše
a jiné proutěné zboží. Dělám to už 56 roků,“
hovoří věrný zastánce prastarého řemesla.
Ve svém produktivním věku prý pracoval
v blatenské provozovně „U Bílého lva“, kde
se svého času vyráběly hudební nástroje.
Zejména pak slavné blatenské kytary. „Jednu
jsem měl taky doma. Když se jednou objevil
zájemce, který ji chtěl koupit, prodal jsem mu
ji za patnáct stovek. No a můj kamarád tentýž
typ později „střelil“ za 80 000 korun,“ mrzí ho
dodnes ukvapený „litkup“. Pan Vaněk prošel
celým výrobním procesem na sále pozdější
restaurace: „Dělaly se tam i basy. Dole byla
závodní jídelna, kam chodili lidé z podniků
na obědy.“
Nutno připomenout, že při našich schůzích řešíme mimo jiné, i případné úmrtí našich
členů, se kterými se vždy důstojně rozloučíme
minutou ticha a zajistíme smuteční kytici,
pro uctění památky našeho bývalého člena/
členky. I to k činnosti našeho spolku a k našim
životům patří.
Zlatým hřebem junáckých aktivit je každoročně nějaký zájezd: „Preferujeme naši
krásnou vlast - Jižní Čechy a Šumavu, v dosahu zhruba do 150 km. Dvakrát jsme třeba
taky navštívili plzeňský lihovar,“ pronáší

na dané téma Josef Pekárek. Za zmínku stojí,
že podobný spolek existuje také na Hvožďansku. Není tedy divu, že obě sdružení navázaly
již v minulosti čilou družbu: „Vzájemně se
zveme na výročky, spolu také podnikáme již
zmíněné některé zájezdy, při nichž se zveme
navzájem, pokud máme volná místa a tak
si vycházíme vstříc“ dodává místopředseda
spolku Junáci.
Jak probíhá ﬁnancování činnosti spolku?
„Většinu vzniklých výdajů hradíme ze svých
vlastních kapes. Dotace nemáme, jediným
přispěvovatelem je město Bělčice. Ale co my
potřebujeme? U nás jde hlavně o to se sejít

Junáci z Blatenska jsou prostě šťastní lidé a proto
také věčně mladí

a užít si společně nějaký ten čas při dobré
zábavě. A vzájemně si jeden druhého vážit,
pomáhat si a být tu jeden pro druhého,“ shrne
ve dvou větách zaměření spolku předseda
Ladislav Simandl.
S junáky, kterým přála především mladá
první republika a pak byly zločinnými režimy
fašismu a komunismu násilně rušeny, tahle
prima parta nemá společného opravdu nic.
„My si říkáme junáci, abychom sami sebe
i své okolí přesvědčili, že navzdory nějakým
těm křížkům na krku jsme stále ještě „júrové“

Šlechtic nejen původem

Svatopluk Haugwitz zachránil a pomáhal zachránit stovky lidských životů.
Vyznává duchovní hodnoty a řídí se božími přikázáními.
(Dokončení z minulého čísla)
léta s autobusem MHD, ČSAD a kamiónem.
Nakonec jsem se vrátil zpátky na záchranku
„ A n d ě l a tahle závěrečná štace trvá už pětadvacet
z a v o l a n - let. V Brně jsem podstoupil odborný kurs
tem“ a „táta na záchranáře,“ říká skromně pan Svatopluk,
záchranářů“ kterému by slušela přezdívka „anděl za voTou bez- lantem“. A právem. Během své příslušnosti
pochyby neju záchranné služby zachránil život nebo ho
úctyhodnější
pomohl zachránit stovkám pacientů. A tím
kapitolou
nejlépe naplnil motto svého mateřského rodu,
života dnes
které kázalo a káže poctivě pracovat, dbát boosmašedežích přikázání a chránit nejvzácnější hodnoty.
sátiletého
šlechtice bylo Taková je původem i činy skutečná, pravá
jeho působení a nezpochybnitelná tvář Svatopluka Miloslava
u zdravotnic- Vojtěcha von Haugwitz a barona z Biskupitz.
ké záchranné služby. „Tři roky jsem jezdil „Až zase napíše nějaký vědátor, že nejsem
se sanitkou po vojně při OÚNZ Prahy 6. žádný šlechtic, ale obyčejný kluk z Dejvic,
V následujícím mezidobí to byla nějaká ta já mu to vymlouvat nebudu, dějinami stejně
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a zdaleka nejsme tak staří a nemožní,“ usmívá
se předseda, který jde ostatním příkladem.
Tohle sdružení, kam mají smutek a tíseň vstup zapovězen, je vskutku originální.
Škoda, že podobných volných občanských
svazků není v republice víc. Jistě by to bylo
mnohem užitečnější a žádoucí než zakládání
politických partají a zbytečných úřadů. Jak je
na tomhle příkladu vidno, lidé by pak k sobě
snáze hledali cestu.
Vladimír Šavrda
A tady je text hymny Junáků z Blatenska
v plném znění:
My jsme hoši na Jihu Čech, máme rádi legraci
Založili jsme si spolek, říkáme si Junáci.
Šedesát let už nám bylo, stářím zbělel černý
vlas
Kdo chce naším členem býti, ten ať přijde
mezi nás.
Scházíme se za čtrnáct dnů, začalo to
„U Machů“
Už nás bude víc než třicet, švarných mladých
junáků.
Máme rádi dobré pivo, na své mládí vzpomenem
Vyprávíme anekdoty, vesele si zapějem.
Harmonika nám zahraje, upřímně se bavíme
A každičké jubileum vždy vesele slavíme.
Přivítáme hezké dámy, které přijdou mezi nás
Škoda, že to milování, do daleka odvál čas.
Je nám všem vždy dobře spolu, když nám
pánbůh zdraví dá.
Místo nářku, žalu, bolu, každý si rád zazpívá.
Zdravíme se vždy navzájem, tím junáckým
pozdravem, Kamarádům, slávě vlasti, buď
jak junák připraven!
nepohne. Zaplať pivo a kecej si co chceš, říká
hospodský Palivec ve Švejkovi….“
I když pan Svatopluk dnes užívá zasloužený důchod, stále ho to k záchranné službě
táhne a stále tam chodí poskytovat cenné
znalosti a zkušenosti. Má na starosti mladé
začínající záchranáře. Říkají mu prý „táta
záchranářů“ a jeho to samozřejmě těší. Je to
prostě sympatický důchodce, který ví o životě
své a může být se svým životem navýsost
spokojený.
Nikdy nebažil po majetku a také majetkem
neoplýval. Když se řekne slůvko „restituce“,
jen mu to trhne koutky úst: „My už jsme tak
staří, že není co restituovat. Jediné, co jsem
zdědil z obrovských rodových majetků, je
jeden obraz, který vlastně nikdo nechtěl,“
podtrhuje silný lidský příběh, ve kterém je
snad úplně všechno.
Vladimír Šavrda
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Poznejte Blatensko a vykročte do jarní přírody
Vahlovický okruh (15 km)
Výchozím i cílovým bodem budou Vahlovice. (Nejvíce autobusů
z Blatné sem jezdí v pondělí, středu a pátek. O víkendu buď vlastní
osa, nebo pan Medlín.) Jediné občerstvení mimo vlastní zásoby je
možné v Buzicích a proto jsou situovány do poloviny cesty. Okruh
včetně tečkovaných částí a odboček má celkem 15 km. Můžete si jej
rozdělit na 2 části, přičemž severní i jižní budou začínat ve Vahlovicích
a končit v Buzicích, odkud jsou to již jen 4 km do Blatné.
V centru Vahlovic, u odbočky na Dvořetice, si přečtěte na panelu
o místních zajímavostech, kolem kterých půjdeme. Od panelu se vydáme směrem na Blatnou, ale zastavíme se hned u autobusové zastávky
po pravé straně, kde je další panel, hovořící o zdejším chráněném živočišstvu. Vedle je kamenné stavení č.p. 29 z roku 1919, které si postavil
kameník Cyril Kuchař. Posledním vahlovickým stavením po pravé
straně je bývalá škola. U ní stojí boží muka z roku 1761. Od nich vede
šikmo do lesa cesta k 100 m vzdálené vahlovické studánce. V roce 2014
byla její voda uznána za pitnou. Cestou zpět od studánky si všimněte
viklanu uprostřed Vahlovického rybníčku.
100 m od božích muk, směrem na Blatnou, odbočuje ze silnice
doleva lesní cesta. Ta nás přivede po 150 m k louce. Pokračujeme
stejným směrem po jejím okraji a pak dále cestou k Vahlovickému jezírku - dnes polovyschlému mokřadu. Nebudeme doň vstupovat, neboť
bychom mohli ohrozit to zbývající malé množství obojživelníků, co
zde ještě přežívá v současném suchém období. Cesta kolem mokřadu
pokračuje dál, kde se spojí s cestou, která nás přivede do Dvořetic (1).
Ve Dvořeticích - projdeme mezi kaplí sv. Jana Nepomuckého
a Návesním rybníčkem. V ďolíku napravo se objeví téměř vyschlý
rybníček Trávník. Za posledním stavením vpravo, kde jsou pastviny,
je vidět rybník Obůrský, ke kterému se však nedostaneme, neb je celý
obehnán elektrickým ohradníkem.

pěšina a dále skrz oplocený pozemek k silnici Blatná - Myštice. Dáme
se doprava a po 500 m přicházíme k rybníku Slaný. Před ním odbočuje polní cesta doleva a sjezd na louku doprava. Odbočíme na louku
doprava. Asi 100 m podél obrostlého výtoku z rybníka Slaný narazíme
na menší viklan a po dalších 100 m uvidíme začátek dna zrušeného
rybníka Nový, katastrálně vedeného jako les (5). Po návratu na silnici
pokračujeme severozápadně polní cestou podél rybníka Slaný. Postupně míjíme rybníky Brdský (vpravo) a Buchhamer (6) (vlevo). První
stavení v Újezdu u Skaličan je vpravo kamenný ovčín z roku 1866.
Po přechodu hráze Újezdského Malého (7) zahneme doprava. To už
jsme na modré značce. U rozcestníku žlutá-modrá je polovypuštěný
a zarostlý rybníček U Dvora.

Kamenný ovčín v Újezdu u Skaličan

Po silnicích dojdeme do Laciné a kolem Laciňského rybníku
k turistickému ukazateli (2). Po žluté značce se dáme doprava. Cestou
mineme bezejmenný rybníček v chatové osadě, kde se k nám přidá
zelená značka. Přišli jsme k umělému válcovému Novému mlýnu, což
znamená, že tento mlýn má kromě vodorovně uložených pískovcových
mlýnských kamenů i válcovou stolici s 1 párem porcelánových válců
v dřevěné skříni.
Po mostě přejdeme Lomnici, kde se oddělí zelená značka (3) vlevo, zatímco my pokračujeme vpravo po žluté okolo osady Buzičky
do Buzic. V Buzicích nás uvítá kamenný barokní most s výklenkovou
kapličkou a za ním restaurace U Kohoutka. Další občerstvení je o 350 m
dál - hospoda U Čiláka. Proti ní je kaple sv. Václava. V těch místech
opustíme Buzice doprava směrem na Skaličany, ale již po 100 m odbočíme vpravo na vozovou cestu, která je jednou z hrází bývalého rybníka
Buzický (90 ha), kdysi druhého největšího na Blatensku (po Labuti).
Dál vede cesta mezi rybníky Krejčí - vlevo a Vilímec - vpravo, kde
tvořila hráz zrušeného rybníka Starý (4), na jehož dně je dnes pastvina,
na níž se pasou plemenní býci, od nás bezpečně odděleni elektrickým
ohradníkem. Cesta pokračuje podél západního břehu Vilímce jako luční

Zatopený žulový lom u Střížovic (9), květen 2020

Pokračujeme po modré, v lese nikde neodbočujeme (8), ale dáme
si pozor v nejvyšším bodě trasy - 514 m - na odbočení modré značky
na cestu s vyjetými kolejemi po Harvestorech. Došlo zde k poražení
několika stromů s modrou značkou. Před prvními ploty ve Střížovicích
odbočuje vlevo cesta k zatopenému lomu (9), který je v mapě označen
jako místo ke koupání. Na střížovické návsi je kaplička Matky Boží
Panny Marie a rozcestník, kde se k nám připojuje zelená značka. Střížovický rybníček je 150 m po zelené (10). Po návratu ke kapličce se
vydáme po modro-zeleně značené asfaltce. Značky se po 200 m od asfaltky odchýlí vlevo a pokračují polní cestou podél rybníka Labutě
do Myštic. My se ale držíme asfaltky, která nás dovede do Vahlovic.
(Další náměty v příštích číslech)
Jan Kurz, květen 2020
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z roku 1567, a to v listině krále Maxmiliána tým držadlem. Jedna z polovin byla zdobena
II. (AMB, SOkA Strakonice, inv. č. 9). Ta je šrafováním a na druhé bylo vyryto ozdobné
také uvedena ve zmíněných opisech a násled- kvítí a písmena J a Z, pravděpodobně iniciály
ně v listině Rudolfa II. z roku 1601 (AMB, rytce. Mezi písmeny byl rok 1600. Po obvodu
SOkA Strakonice, inv. č. 13). Rozpor oproti byla vyryta jména: Tomáš Tvrdý, Jan PeldřiDnešní příspěvek si vypůjčil starší název interpretaci Jana Pavla Hilleho je především movský a Ondřej Platnýř písař. Tomáš Tvrdý
článku z Blatenských listů ze dne 7. října v barvě vosku. Ve zmíněných pramenech se byl v letech 1598-1602 primátorem v Blatné
1933. Takto na titulní straně ohlásil slavnostně píše o červeném vosku,
nález ztraceného typáře, neboli pečetidla, Jan který užívala především
Pavel Hille, který jej obratem dal do Okres- významnější velká měsního musea v Blatné. Pečetidlo si dozajista ta Českého království.
takovou pozornost zasloužilo, a to nejen pro- Blatná v té době byla síto, že bylo ze stříbra, ale představovalo také delním městem druhého
hmotný důkaz sebevědomí a lesku městečka muže po králi Zdeňka Lva
Blatné před povýšením na město v roce 1601. z Rožmitálu, který pečoval
Právě kolem něj se bude točit dnešní příspěvek o své rezidenční městečko,
i s nadějí, že právě vy čtenáři nám možná které mělo být i jeho vidopomůžete rozlousknout největší záhadu zitkou a chloubou. Pečeť
navíc představovala pro
tohoto vzácného předmětu.
Ve starším příspěvku jsme se zaobírali městečko jakýsi symbol
pochybami nad první zmínkou o pečeti kolektivní identity, s nímž
Vitrína musea s listinami a pečetidlem, 30. léta 20. století
blatenské, která měla pocházet z roku 1514. mohl nakládat pouze purkDle interpretace Jana Pavla Hilleho se mělo mistr městečka Blatné, aby tak stvrzoval a Jan Peldřimovský konšelem, který se stal
primátorem v letech 1607-1616. Společně
jednat o listinu Vladislava Jagelonského, kolektivní vůli vší obce.
Tato nejstarší pečeť se nám bohužel nedo- s Ondřejem Platnýřem patřili pravděpodobně
kterou udělil městečku Blatné právo pečetit
zeleným voskem (Vrána 1926, s. 20). O její chovala, avšak právě v roce 1933 bylo objeve- mezi nejvýznamnější měšťany, kteří zadali
zakázku na nové pečetidlo, snad vědomi si blížícího povýšení na město. Čtvrtý objednavatel
se vešel až na hranu pohyblivého půlkulatého
držátka. Jednalo se o Adama Laminariho,
Platnýře z Balkova, který se v roce 1606
přestěhoval do Prahy. Je zřejmé, že pořízení
nového pečetidla nebylo levnou záležitostí.
K našemu příspěvku by se snad hodila
fotograﬁe originálu pečetidla, avšak právě zde
narážíme na největší překážku, kterou nám
snad čtenáři pomohou vyřešit. Jak jsme již
Nákres pečetidla pravděpoodbně od J. P. Hilleho
podobě se nezmiňuje na žádném místě a ani no nejstarší pečetidlo Blatné datované do roku zmínili, pečetidlo se dostalo do musea ze sounám se doposud nepodařilo objevit tuto 1600, tedy do období před povýšením Blatné kromých sbírek, což překvapilo i Jana Pavla
pečeť zelené barvy. Obrátili jsme tedy svou na město. Cenný kov, ze kterého bylo vytvoře- Hilleho. Nás nečekalo o nic milejší překvapepozornost na písemnou zmínku, která by toto no, jen podtrhuje důležitost daného předmětu ní, když jsme dle přírůstkových knih zjistili,
privilegium měla dokazovat, avšak i zde jsme o průměru 5 cm a vážícího 120g. Na spodní že pečetidlo se pohřešuje již od roku 1974,
narazili na nesrovnalosti. Zmíněná listina straně byl vyobrazen znak města, skládající kdy bylo vyškrtnuto ze sbírek. Nepomohla ani
krále Vladislava se nedochovala, a to ani se ze štítu kosmo děleného z pravého rohu poznámka dopsaná tužkou: „Nutné hledat“.
v opisech, vidimech, potvrzených v Horaž- k levému okraji. Na pravé straně byl kráče- Tento artefakt byl v museu pravděpodobně
jící lev a na levé straně ještě za života Jana Pavla Hilleho, neboť si
sviní hlava. Tento erb neumíme představit, že by nálezce a správce
užívali Lvové z Rožmitá- musea v jedné osobě pozbyl tak cenného
lu a na Blatné, a tudíž lze předmětu. Ztratil se tedy buď v roce 1945
usuzovat, že jej skutečně během stěhování na zámek, nebo během jeho
obdrželi od Zdeňka Lva špatného a nezabezpečeného uložení, na které
z Rožmitálu a na Blatné. v letech 1953-1957 upozorňoval správce
Pečetidlo bylo po ob- musea Josef Bouček. Dochovaly se nám pouze
vodu opatřeno nápisem nepřímé důkazy o podobě pečetidla ve formě
SIGILLUM CIVIUM popisu, nákresu, otisku a fotograﬁe z 30. let
CIVITATIS BLATNAE 20. století. Nyní můžeme jen doufat, že bylo
(Překlad: Pečeť občanů ukradeno nebo uschováno k soukromému
města Blatné) a lemováno sběrateli, a nikoliv omylem vyhozeno, aby
existovala ještě naděje, že by kdy mohlo být
kroucenou šňůrou.
Druhá strana prozra- navráceno do majetku města Blatné.
Pečeť města Blatné, 1600
ďovicích po roce 1577 a znovu po roce 1602 zuje více o původu pečetidla. Dle popisu
Městské muzeum Blatná
(AMB, SOkA Strakonice, inv. č. 24). Jediný Jana Pavla Hilleho a pravděpodobně i jeho
Petr Chlebec
důkaz o pečeti městečka Blatné pochází nákresu byla druhá strana rozdělena půlkula-

Stará městská pečeť
blatenská nalezena
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u l t u r n í k a l e n d á ř
Kino
KINO DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENO

Knihovna
KNIHOVNA OTEVŘENA V OMEZENÉM
REŽIMU
Všechny zapůjčené knihy před a během
uzavření knihovny jsou automaticky prodlouženy do 30. 6. Prozatímní otevírací
doba pro veřejnost je pondělí, středa
a čtvrtek v časech 9:00 – 12:00 a 13:00 –
16:00. O návratu k běžné otevírací době
Vás budeme informovat.
Vstup do knihovny je povolen pouze k výpůjčním službám registrovaným čtenářům
a zájemcům o registraci.
Knihovna poskytuje pouze výpůjční služby, tedy vracení a půjčení knih a časopisů
(studovna a veřejný internet nejsou k dispozici).
Prosíme všechny naše čtenáře o ohleduplnost a pochopení.

Komunitní centrum
23. 6. ÚTERÝ | 17:00 |
SCIENCE CAFÉ: Maltézští rytíři neboli Johanité | PhDr. Miroslav Žitný
Kavárna
Zajímavosti z dějin nejstaršího křesťanského rytířského řádu.
Johanité neboli maltézští rytíři jsou nejstarším a zároveň dosud fungujícím rytířským řádem. Přednáška se bude věnovat
průřezu zajímavých kapitol od ustanovení
řádu a jeho činnosti v Jeruzalémě a Svaté
zemi, přesunu na Kypr, Rhodos a Maltu,
příchodu řádu do Čech, málo známé činnosti řádu v raném novověku (např. protitureckým válkám v Uhrách či velkostatkářskému hospodaření), zřízení sanitních
vlaků koncem 19. století a jejich službě během první světové války, ale také těžkostem způsobeným pozemkovou reformou
první republiky.
Vstupné dobrovolné

JAZYKOVÉ KONVERZACE
Anglická konverzace
| Úterý 18:00 – 19:00 |
Velká klubovna
Tyto lekce jsou určené pro mírně pokročilé
a pokročilé.
Lektorka: Ludmila Růžičková
50 Kč / lekce
Francouzská konverzace
| Středa | 15:00 – 16:00 |
Malá klubovna
Lektorka: Alena Marhavá
50 Kč / lekce
Německá konverzace
| Středa | 17:00 – 18:00 |

Velká klubovna
Lektorka: Jana Španihelová
50 Kč / lekce
Anglická konverzace
| Středa | 17:00 – 18:00 |
Malá klubovna
Tyto lekce jsou určeny pro začátečníky.
Lektorka: Denisa Karešová
50 Kč / lekce
Anglická konverzace
| Středa | 18:30 – 19:30 |
Klubovna
Lektorka: Bohumila Hermannová, Jana
Michálková
50 Kč / lekce

STÁLÉ AKCE A PORADNY V KCAŽ
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
30. 5. | 9:00 | Malování v plenéru s Lenkou
Pálkovou, Mračov, 200 Kč
4. 6. | 18:00 | Šperkování s Janou Halló
18. 6. | 18:00 | Linoryt s Veronikou Teskovou
25. 6. | 18:15 | Sochařství s Jitkou Křivancovou
POZOR, ZMĚNA TERMÍNU. Ateliér „Sochařství“ přesunut z 11. 6. na 25. 6.
Přihlášky: viznerova@ckvb.cz
Cena 100 Kč, každý pátý vstup 50 %
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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. Počet návštěvníků v muzeu bude regulován.
Děkujeme za pochopení.

11. 5. – 30.8.
MAREK ZÁKOSTELECKÝ:
MALÁ DEGUSTACE
Galerie v Íčku, Infocentrum Blatná
Ochutnávka z tvorby oceňovaného divadelního scénografa Marka Zákosteleckého, jehož výstavu můžete navštívit
v Městském muzeu Blatná.

30. 5. – 30. 8. ÚT – PÁ | 10:00 – 17:00 |
MAREK ZÁKOSTELECKÝ / L+
Souborná výstava loutek, kostýmů a scénograﬁe
Městské muzeum Blatná
DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ
13. 6. SOBOTA | 17:00 |

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
VÝSTAVY S MARKEM ZÁKOSTELECKÝM
16:00 – 18:00 | Výtvarná dílna –papírová
loutka
Přijďte si s dětmi vytvořit papírovou loutku
podle návrhu Marka Zákosteleckého. Děti
mohou tvořit i v průběhu komentované
prohlídky výstavy.
Vstupné dobrovolné

Infocentrum
OTEVÍRACÍ DOBA DO 30. 6.:
PO – PÁ | 9 – 12 + 13 – 17 |
SO | 9:00 – 12:00 |
Veřejný internet po tuto dobu není k dispozici.
Zakoupené vstupenky na neuskutečněná
divadelní představení, ples či koncerty je
možné do 30. 6. vracet na pokladně infocentra. Jarní divadelní předplatné a abonmá KPH bude navráceno v poměrné výši.

Výstavy KCAŽ

Těšte se

1. 4. – 3. 7. ÚT – PÁ | 9:00 – 17:00 |

18. 7. SOBOTA | 10:00 – 15:00 |

PŘÍRODA, MOCNÁ SCÉNOGRAFKA
KCAŽ chodba
Výstava v rámci XVII. ročníku PŘÍRODA
BLATENSKA
Pořádá Svazek obcí Blatenska, Město Blatná, CKVB a ZUŠ Blatná

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

BLATENSKÝ BLEŠÁK III.
KCAŽ
Zveme Vás na další ročník blešáku v Komunitním centru, ať už jako návštěvníky
nebo jako prodejce. Přijďte se zbavit všeho,
co Vám doma zabírá místo a už to nepotřebujete. 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 do 7. 7. na email kalousova@
ckvb.cz. Součástí akce bude workshop výroby šperků Jany Halló.
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Pokračování z titulní strany
Tato loutková scéna funguje ve Strakonicích
od roku 1950 dodnes. Po studiích scénograﬁe
na pražské DAMU začal v roce 1994 pracovat
ve světoznámém loutkovém divadle DRAK
v Hradci Králové.
Jako scénograf se podílel na vzniku více než
130 představení, a více než 30 představení režíroval (českých, slovenských a polských je také
spoluautorem).
Řada inscenací, pro které vytvořil scénograﬁe,
je oceňovaných doma i v zahraničí; i on sám
získal mnoho cen. Je spoluautorem několika
interiérů (Divadlo Amátka, Oddělení dětské
chirurgie FN a Labyrint Divadla Drak v Hradci
Králové, Centrum Albatros v Prachaticích, aj.).
V současné době pracuje jako režisér a scénograf na volné noze, a to převážně v zahraničí.

Blatná 29. května 2020
krát týdně, ale to samozřejmně nemohlo
stačit. Na DAMU jsem se však dostal. Můj
pedagog Pavel Kalfus mi později přiznal, že
bylo vidět, že jsem v tom výtvarném řemesle pokulhával, ale že se rozhodl mě vzít. Už
na přijímačkách jsem měl fotky ze svých
realizací, a v průběhu studia jsem se zase
mohl opřít, na rozdíl od mých spolužáků,
o dobrou průpravu dramaturgickou. Výtvarné řemeslo jsem musel dohánět celá
studia, ale nakonec jsem vyšel z DAMU
s razantním a rozpoznatelným rukopisem,
což je pro výtvarníka strašně důležitá věc.

Číslo 10 / strana 11
jsem dělal několik představení jako scénograf, ale v několika i hrál. To byla taková
druhá škola režie. V Hradci byla na přelomu tisíciletí vynikající tvůrčí atmosféra.
Když přišla v roce 2010 do Divadla Drak
nová paní ředitelka musel odejít nejprve
Jakub a v roce 2013 i já. Poslední představení, které jsem dělal, byl Poslední trik
George Méliése. Odcházel jsem s cenou
Divadelních novin právě za tuto inscenaci. To, že jsem z divadla musel odejít jsem
nesl velmi těžce. Velmi rychle jsem přišel
práci „na volné noze“ na chuť. Jak se říká...

Vyrůstal jste ve Strakonicích, ale máte kořeny na Blatensku…
Můj dědeček sloužil jako pan lesní na myslivně mezi rybníky Pálenec a Smyslov.
Když dědeček odešel do důchodu, v roce
1969, tak se přestěhovali s babičkou do vilky ve Tchořovicích. Tam já jsem jezdil celé
svoje dětství a mládí a doteď to máme jako
letní dům.
Kde se vzala vaše celoživotní láska k loutkovému divadlu?
Určitě to bylo tady na Blatensku, ve Tchořovicích, právě v domě mých prarodičů.
Na půdě bylo loutkové divadlo, ze kterého
se stala moje nejoblíbenější prázdninová
hračka. Trávil jsem tam veškerý možný čas
a bavilo mě to tak moc, že jsem si říkal, že
musí být hrozné mít divadlo jako zaměstnání, že je nejlepší dělat si ho pro radost.
Jaká byla Vaše cesta na DAMU na obor
Loutkářská scénograﬁe?
Hlásil jsem se na střední výtvarnou školu
do Prahy, na Hollarku. Na zkoušky mě připravovala Růžena Vizinová na strakonické
LŠU. Tu jsem navštěvoval už od mateřské
školy. Na Hollarku jsem se ale nedostal
a šel na strakonické gymnázium. A to bylo
velké štěstí, protože jsem se potkal v jedné
třídě s Ivanem Křešničkou, jehož otec vedl
ve Strakonicích loutkové divadlo Radost.
Tenkrát Ivan st. končil s dětskou skupinou
a Ivan ml. se rozhodl, že bude pokračovat
sám. Když už jsme začali spolu něco chystat, tak už bylo zřejmé, že na to nějaké geny
mám. Doplňoval jsem Ivana jako výtvarník, Ivan měl samozřejmě mnohem více
zkušeností. Do té doby jsem hrál pořád to
klasické loutkové divadlo a najednou se mi
otevřely úplně jiné obzory. Takže Ivan mně
otevřel k divadlu cestu a pak jsem v tom
dál pokračoval. Potom jsem v televizi viděl
záznam představení Divadla Drak – Zlatovláska. Scénograﬁe Petra Matáska mě úplně ohromila a já začal přemýšlet o tom, že
by to mohl být zajímavý obor. Pokračoval
jsem na výtvarném oboru už u paní Jarmily Lískovcové a rozhodl jsem se, že se budu
připravovat na zkoušky na DAMU. Byl jsem
ale o dost pozadu ohledně výtvarných dovedností, chodil jsem sice na výtvarku dva-

loutky z představení Divadla Drak - Podivuhodný cirkus doktora Tarzana, foto Kamila Berndorﬀová
Jak jste se ocitl v Hradci Králové v Divadle
Drak?
Kdysi jsem viděl, jak už jsem říkal, záznam představení Zlatovláska Divadla
Drak a zatoužil jsem po tomto oboru. Na
první Loutkářské Chrudimi jsem viděl poprvé Divadlo Drak naživo. Byla to Prodaná
nevěsta, jeden z nejlegendárnějších kusů
režiséra Josefa Krofty. To bylo pro mě TOP.
Ale o mém snu, dostat se do Draku, jsem
nemohl ani mluvit. To bylo prakticky nemožné. V každém divadle byl jeden scénograf a divadla byla kompletně obsazená.
V 1. ročníku na DAMU jsem se ale potkal se
synem Josefa Krofty, Jakubem, a stali se
z nás největší kamarádi. První společnou
věc jsme ale dělali až ve 4. ročníku, a to do
Dejvického divadla, představení Spoonriverská antologie a stalo se to třetí nejlepší
inscenací toho roku! Na základě této inscenace jsme dostali od Josefa Krofty nabídku
k angažmá. V roce 1994 jsem nastoupil na
civilku do Divadla Drak a strávil jsem tam
spolu s Jakubem skoro 20 let.
Jak na ta dvě drakovská desetiletí vzpomínáte?
Byla to ta nejlepší tovaryšská léta, která
jsem mohl pod úžasnou ředitelkou Janou
Dražďákovou zažít. Bylo skvělé, že jsem
mohl také udělat jako scénograf asi 7 inscenací s uměleckým šéfem Draku Josefem
Kroftou, což byla pro mě ta největší škola.
On ovlivnil svým přístupem mnoho generací. Další velká výhoda byla, že v Hradci
Králové začal v činohře pracovat jako
umělecký šéf Vladimír Morávek, se kterým

Všechno zlé, je pro něco dobré.
Za těch sedm let jsem, už jen jako host,
udělal v Draku pouze přestavení Blátem
po hlavě. To bylo však spíše představení
koproducenta, pražského divadla La Fabrika. Scénograﬁe k tomuto představení je
v Blatné na výstavě také k vidění.
Jak jste se dostal k režírování?
V roce 2002 jsem režíroval svoje první
představení v Divadle Alfa v Plzni. Potom přišla až po několika letech možnost
znovu režírovat v divadle Lalka ve Varšavě. Jeho umělecká šéfka Joanna Rogacká
mně dala šanci udělat si u nich představení, i když jsem za sebou neměl žádnou
velkou režijní zkušenost. Znala však mojí
výtvarnou práci. A tak jsem v roce 2006
udělal představení Kino Palace. Což byl
Frankenstein a King Kong určený dětem.
Tohle představení pak vyhrálo snad všechny polské festivaly. A od té doby jsem začal
fungovat také jako režisér. Takže vždycky
říkám, že jsem český scénograf, ale polský
režisér. V Čechách teď pracuju minimálně.
Jste tedy scénograf, autor, režisér, ale někdy
i herec…
Nazkouším 3 – 4 představení do roka, kdy
funguji jako režisér a scénograf dohromady. Většinou i jako spoluator. Specializuji
se na divadlo pro děti. Mám to štěstí, že
dělám to, co mě baví. Dětský svět je pro
mě velkou inspirací i díky mým vlastním
dětem.
Jak vypadá váš tvůrčí proces?
Mám program daný na dva tři roky do-
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předu, a tak mám možnost nad těmito
představeními dlouho přemýšlet. Potkávám zajímavé příběhy. To je první etapa.
Následuje druhá etapa, kdy hledám, jakou
cestou divákovi vybraný příběh přiblížit. Inscenaci si v představách vybuduji díky fantazii, zkušenosti a hlavně jisté intuici. Toho
je třeba se potom držet. Následuje intenzivních 6 týdnů zkoušení, které jsou čím
dál tím víc intenzivnější, čím blíž je premiéra. Divadlo je milosrdné i kruté v tom,
že když se něco nepovede, můžete začít po
měsíci a půl úplně znovu. To je fajn. Ale i
když se vám něco hodně povede, začínáte
za měsíc a půl také znovu od nuly, jako
by se nic nestalo. Výsledek i tak zaniká
v prostoru a času. Divadlo není jako ﬁlm.
V současné době pracujete jako scénograf na
volné noze. Na čem pracujete nyní?
Měl jsem režírovat představení Kráska
a zvíře v divadle Baj Pomorski v Toruni, ale situace v Polsku to nedovolí. Jako
scénograf připravuji na prosinec inscenaci v divadle ABC Peter Pan v režii Davida Drábka. Potom budu režírovat v Nitře
Fausta a v Prešově Sluhu dvou pánů.
A to je výhled na příští sezónu.
Jak zvládáte pracovat napůl v cizině?
Mám trochu strach z doby, kdy mě přestane bavit spát neustále v postelích na divadelních ubytovnách. Ale miluju cyklistiku,
která mi hodně pomáhá. Sport mi pomáhá
rozložit si den a odpočinout si. Do jedné je
zkouška, pak můžu na tři hodiny někam
vyjet na kole, poznávat region a vyčistit
hlavu, a večer je opět zkouška. Zatím to
zvládám. A hlavně má rodina!!!
Jak jste trávil tu nucenou pracovní přestávku?
Byli jsme v našem prázdninovém domě ve
Tchořovicích. Dodělali jsme mnoho restů,
které se nám navršily. Také jsem chystal nějaké pracovní projekty a zároveň jsem měl
i čas se připravit na blatenskou výstavu.
Kdysi jsem na půdě objevil krabici s motýly, které můj dědeček vyráběl z kůže. Našel
jsem správné hluboké rámečky a motýly
jsem do nich nalepil. Máme je teď v kuchyni na zdi. Tak se mi to zalíbilo, že jsem
začal dělat sbírky ﬁktivních motýlů pro
mé kamarády a několik sbírek jsem připravil i pro výstavu v blatenském muzeu.

Wroclawské divadlo LALEK, představení Bouře
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Už dlouho jsem neměl čas na svou volnou
tvorbu. Když se totiž vrátím po nějaké režii,
tak se z toho musím tak týden, deset dní
vzpamatovávat a pak už připravuji zase
nějakou novou inscenaci. Na volnou tvorbu nezbývají síly. Bylo to dobré výtvarné
cvičení. Jsou tam motýli steampunkové,
hororové… Přijďte se podívat.
A určitě jste také jezdil na kole…
Ano, jezdil jsem na kole. Blatensko je na
to můj oblíbený region a každému, komu
jsem Blatensko na kole ukázal, byl nadšený. Blatensko je hrozně idylické a jezdím tu
moc rád.
Rodina Zákosteleckých je ve Strakonicích
všem dobře známá. Váš tatínek Bedřich Zákostelecký je umělecký knihař, učitel, hudebník, autor známé učebnice „Škola hry na
klarinet“.
Táta je velký muzikant, ale já s bratrem
jsme nadání k hudbě po něm ani jeden nezdědili. Já jsem nakonec hrál alespoň na
dudy. Když táta musel skončit s klarinetem
ze zdravotních důvodů, začal se naplno věnovat knižní vazbě, kterou dělal už od 70.
let. Stal se uměleckým knihvazačem na
plný úvazek. On nás sice s bratrem nedostal k muzice, on se stal jako my výtvarníkem!
Kdo měl u vás v rodině ještě vztah k umění?
Maminka?
Nene, maminka učila matematiku a fyziku na strakonickém gymnáziu. Byl to asi
dědeček Slavíček ze Tchořovic. Vytvářel
pro nás knížky, maloval různé ilustrace,
nástěnné obrazy. Měl dost speciﬁcký naivistický styl. Taky v mládí hrál ve Lnářích
ochotnické divadlo. Pravděpodobně jsem
byl ovlivněn z této strany.
Váš bratr Jan Zákostelecký se zase stal architektem a dokonce jste i spolupracovali…
Ano, a určitě na výstavě uvidíte fotograﬁe
z několika společných realizací. První jsme
udělali v Prachaticích. Zábavně naučné
centrum Albatros. Ale jedna z největších
výzev našeho života byl Labyrint Divadla
Drak. Město Hradec Králové chtělo v budově vedle divadla vytvořit něco atraktivního pro rodiny s dětmi, co by také podpořilo cestovní ruch. V první části labyrintu je
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stálá expozice drakovských loutek a v druhé „Divadelní laboratoř. Chtěli jsme ukázat
dětem, že divadlo je týmová práce a zároveň
kolik různých profesí za přípravou hodinového představení stojí. Ukazujeme, jak pracuje scénograf, kostýmní výtvarník atd. Na
divadelních trenažerech si děti mohou jednotlivé profese i vyzkoušet. Jeden z těchto
trenažerů je i na výstavě v muzeu v Blatné.
Na základě Labyrintu jsme dostali několik
nabídek na další podobné projekty. Malého bratříčka Labyrintu, jsem v loňském
roce vytvořil na Tchaj–wanu. Možná, že
se ta expozice časem rozroste. Za Labyrint
Draku jsem dostal výroční kulturní cenu
města Hradec Králové, Hradeckou múzu.
Součástí vernisáže v našem muzeu mělo být
i představení Divadla Drak - Poslední trik
Georgese Mélièse. Bohužel kvůli koronaviru
se odložilo. Naštěstí jsme ale domluvili náhradní termín, a to 30. 8. 2020, což je poslední den výstavy.
Ano, na to bych určitě místní rád pozval.
A hlavně bych hrozně rád ještě zmínil právě režiséra Jirku Havelku, se kterým jsme
dělali tohle představení. Čtyři roky jsme
pracovali na tom příběhu. Původně mělo
být v Ypsilonce a Mélièse měl hrát Martin
Dejdar, nakonec se ten projekt přesunul do
Draku a představení je velmi úspěšné, dostali jsme cenu Divadelních novin, cenu na
Skupově Plzni a další.
Georges Méliès (1861 - 1938) byl francouzský
ﬁlmový režisér a významný průkopník kinematograﬁe. Stal se světoznámým používáním nejrůznějších ﬁlmových triků. Oceňované představení se uskuteční v neděli 30. srpna 2020
v divadelním sále Sokolovny.
A mimochodem, Jiří Havelka, herec, dramatik,
moderátor, úspěšný divadelní i ﬁlmový režisér,
příslíbil uvést vernisáž Marka Zákosteleckého
v Městkém muzeu Blatná. V pátek 29. května
od 17 hodin jste srdečně zváni.
Pavlína Eisenhamerová
Městské muzeum Blatná
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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
Ź Dovoz kameniva, písku, betonu
Ź Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,
odvoz suti
Ź TATRA 815 sklápěč + hydraulická ruka
Ź

Fakturant / fakturantka
ALMEA s.r.o. patřící mezi největší zpracovatele a producenty lesní štěpky, kulatiny
a pilařských odpadů v České republice. Více na www.biomasa-almea.cz
Náplň práce:
● zpracování a evidence přijatých a vydaných faktur
● inventarizace zásob
● správa skladového hospodářství
● práce s programem BYZNYS a interním programem EXPEDICE
● příprava podkladů pro další zpracování
Požadujeme:
● SŠ vzdělání ukončené maturitou
● znalost MS Office (Excel, Word, Outlook)
● oceníme minimálně dvouletou praxi
● příjemné a profesionální vystupování
● zodpovědnost, iniciativu, flexibilitu, samostatnost, spolehlivost
● aktivní přístup a ochotu učit se
● ŘP skupiny B - aktivní řidič
Výhodou:
● znalost účetních standardů a programu BYZNYS
● NJ či AJ na komunikativní úrovni
Nabízíme:
● práce na plný pracovní úvazek HPP
● pracovní smlouvu na dobu neurčitou
● zajímavé pracovní ohodnocení
● mobilní telefon s daty
● příjemné pracovní prostředí v sídle firmy v Počaplech u Březnice, okr. Příbram
Termín nástupu: možný ihned / dle dohody
Pro odpověď na tuto pozici, prosím, používejte e-mailovou adresu:
prace@almea-biomasa.cz nebo mob. číslo 702 294 510.

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

Space Solution s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH
I NEBYTOVÝCH OBJEKTŮ
NOVOSTAVBY
KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST

BLATNÁ

www.spacesolution.cz
+420 737 18 19 19

info@spacesolution.cz

Shazujeme
ceny
internetu

MLŀRG.Ï
PÝV¯ÏQÝ
Objednejte na:



Číslo 10 / strana 14

Blatná 29. května 2020

Ročník 31 (41)

port
Opět v pohybu
V TJ Sokol Blatná zahájila pravidelné
cvičení většina oddílů. Některé ještě v omezeném rozsahu, ale sportuje se! Také se už
smí i do sprch.
S malými dětmi cvičíme raději venku,
na zdravém vzduchu je to určitě lepší.
Na sokolském hřišti mohou sportovat
i neorganizovaní zájemci o pohyb, v duchu
tradice je hřiště přístupné veřejnosti. Kromě
prvků dětského hřiště si může každý zahrát
ping-pong, nohejbal, volejbal nebo plážový
volejbal. Na kurt na plážový volejbal je možné vstoupit po domluvě s paní správcovou
sokolovny.
Přijďte rozhýbat omezeními zdecimovaná
těla!
Za TJ Sokol Blatná B. Malinová

Co všechno se dá dělat na hřišti.

V této době měly vrcholit soutěže,
na které se všichni připravovali. Byly
zrušeny turnaje v judo, ﬂorbalu, volejbalu i soutěže mažoretek. Jak se
s tím vyrovnaly mažoretky píše jejich
vedoucí Hanka.

Jaro 2020 u mažoretek PREZIOSO
Pandemie koronaviru zastihla mažoretky
těsně před startem kvalifikačních soutěží
na MČR v mažoretkovém sportu. Naše mažoretky ještě stihly v únoru pohárovou soutěž
v Nýrsku, kde si poprvé zasoutěžily s novými
choreograﬁemi a přivezly mnoho medailí i putovní pohár pro nejlepší choreograﬁi. Soutěže
se zúčastnil celý oddíl - téměř 70 členů :-)
Bohužel následně byla soutěž stejně jako vše
ostatní zastavena. Přesun konání soutěží MČR
na podzim je zatím velmi nejistý s ohledem
na masivní účast jak soutěžících, tak diváků.
Mažoretky ale v době pandemie nezahálely :-) Rychle jsme pro děti připravily náhradní
program alespoň v podobě on-line tréninků.
Trénovaly jsme 3x-4x týdně - pohybovou

průpravu, ﬂexibilitu i kondiční přípravu. Dostupné byly i „tutorialy“ pro nácvik nových
prvků s hůlkou. Děti byly skvělé a zpět nám
posílaly fotograﬁe a videa, jak pilně trénují.
Přesto, že život se
na 2 měsíce téměř
zastavil, byly jsme
stále v kontaktu
v naší „mažoretkové rodině“. Spolu
s uvolněními jsme
v květnu již začaly znovu trénovat
a mohly jsme se
konečně potkat
i naživo a s plným

nasazením :-) Nyní se těšíme na společné letní
soustředění.
Od září se k nám mohou připojit nové
holčičky ve věku od 5-ti let :-) Pro více informací nás prosím kontaktujte e-mailem:
preziososokolblatna@seznam.cz
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ELEKTROMONTÁZE
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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

8.30 - 16.00
8.00 - 11.00

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

Nové kurzy francouzštiny v Blatné
Začátečníci a falešní začátečníci,
termíny soboty 21.7. -25.8. od 9,30
do 12 hod.
Příjemné prostředí, hodná paní
učitelka a čaj v ceně.
Cena: 2250 Kč.
Více na : Facebook Jazyková škola Átije
kontakt: jana.vavrincova@seznam.cz
Hledám k pronájmu vhodnou místnost na parkování malého motocyklu.
Nejlépe v lokalitě okolo
Liedlu v Blatné.
Za nabídky předem děkuji.
Pište na tel. 603 707 418

Kader˘nictví Iveta

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
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Kasejovice 174
tel: 602 763 419

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

lektromontáže
E
Blatná, spol. s r.o.

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

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

Kontakt na tel.: 602112400, 602132227
e-mail: info@elektromontaze-blatna.cz
Tesař na práci v Bavorsku
Hledám zkušeného tesaře na práci
do Německa (Landau a.d.Isar)
praxe vítána
– základy němčiny
– řidičský průkaz skupiny B (lépe BE, CE);
– možnost příspěvku na ŘP skupiny CE– –
výdělek od 16€/hodinu a výše, německá
smlouva, pojištění a všechny benefity.
Individuální ubytování na velmi hezkém
místě za 150,-€ / měsíc
27 dní dovolené / rok
časová flexibilita
Po otevření hranic osobní pohovor
přímo se zaměstnavatelem
(nejsme agentura)
e-mail: jelena120@seznam.cz

#&81-ǵ60ȁ-#0%'.ǵɷ
<ȐLGFC5VGLUMCN2CTVPGTUUTQ

PRODÁM
pšenici a palivové
dřevo
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Tel. kontakt:

725 501 891
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Blatná 29. května 2020

Ročník 31 (41)

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
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Hajanka

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
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