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MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ
COVID – 19
Ministerstvo zdravotnictví dne 17.9 opětovně vydalo a zpřísnilo
stávající mimořádná opatření na základě narůstající ho počtu hospitalizovaných osob a to především z důvodů udržení funkčního
zdravotního systému.
Mimořádné opatření – omezení provozoven a provozů služeb
s účinností od 19. 9. 2020 do odvolání, omezuje:
činnost v provozovnách tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat
následující pravidla:
- zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
- umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici
pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány
k pravidelné dezinfekci,
- zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to
zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů
v provozovně,
a dále,
- prodeje nebaleného pečiva,
- prodeje v samoobslužných prodejnách,
- provozu farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť,
- provozu knihoven, prodeje oděvů a obuvi,
- činnost holičství a kadeřnictví,
- provozovny manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb
a pedologie,
- provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů,
- provoz provozovny stravovacích služeb,
- provoz ubytovacích zařízení,
- provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,
- provoz vnitřních sportovišť a souvisejících vnitřních prostor venkovních sportovišť,
- provozovny činností, které jsou živností podle živnostenského zákona, a při kterých je
- porušována integrita kůže,
- provoz sauny.
Mimořádné opatření – zákaz a omezení hromadných akcí,
s účinností od 18. 9. 2020 od 18 hodin do odvolání,
stávající opatření rozšířeno o zákaz hromadných akcí, s výjimkou
výstav, trhů, veletrhů a jim podobných akcí, s účastí přesahující ve stejný čas 10 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb,
pokud každý účastník akce nemá určeno místo k sezení.

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 18. 9. 2020 do odvolání,
ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo
ubytování (např. hotelový pokoj), a v prostředcích veřejné dopravy.
Nově se vztahuje i na školy a školská zařízení s výjimkou
1. stupně základních škol. Výjimka se vztahuje rovněž na aktivity,
jejichž charakter neumožňuje nošení ochranných prostředků (např.
tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje).
Úplná a platná mimořádná nařízení jsou na stránkách Ministerstva zdravotnictví (www.mzcr.cz) a současně je naleznete také
na stránkách města Blatná (www.mesto-blatna.cz).
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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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bude příznivé počasí a nedojde opět k nějaké koronavirové krizi, najdete nás zde také
v pátek odpoledne od 13.00 do 17.00 hod.
Také PŮJČOVNA LODĚK zůstává i nadále
v provozu do konce letošní sezóny, tedy
do konce měsíce října.
Jak již jsme se v minulém čísle zmínili,
pomalu přicházíme s vánoční nabídkou.

ktuality
Zlaté objetí manželů
Víchových z Hněvkova
Padesát
let společné
cesty životem
oslavili v sobotu 19.září
na své chalupě v Hněvkově. S rodinou
a nejbližšími
přáteli manželé Petr (78
let) a Helena
(75 let) Víchovi. „ Jezdili jsme za kamarádem do Čečelovic a tehdy nám Blatensko
učarovalo,“ říká Petr Vích, „ Rozhodli
jsme se pro koupi chalupy v této lokalitě
a vyhrála to Hněvkovská usedlost „, usmívá se stále činorodý a aktivní důchodce,
který nemovitost krásně zrekonstruoval
k obrazu svému.
Svou Helenku opatruje jako oko v hlavě. A právem.“ Ona je mou velkou životní
oporou. A v mých veškerých aktivitách mě
plně podporuje „, dodává nadšený cyklista
a turista, svého času i kronikář obce.
Své sladké „ano“ si řekli v roce 1970
na Staroměstské radnici v Praze.
Redakce Blatenských listů se připojuje
k řadě gratulantů a přeje ideálnímu páru
k významnému jubileu, aby tomu bylo
tak i nadále.
Vladimír Šavrda
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PŘED SVATÝM VÁCLAVEM ČASU
DOST, PO SVATÉM VÁCLAVU POZDĚ
Ať si to připouštíme nebo ne, podzim už
se do našich myslí vkrádá. Slunce již nás tolik
neobjímá, jeho ruce se krátí. Večery se prodlužují… Létu tak dáme deﬁnitivní sbohem.
Čeká nás už jen – LÉTO BABÍ.

Nás tip na říjen: SVÍČKY ZE VČELÍLHO
VOSKU
A protože se večery prodlužují, zapalujeme často svíčky a svíce, čekají na nás
kouzelné večery plné vůní a pohody. Znovu
připomínáme, že zdravé s vůní medu, které
přinesou tu správnou atmosféru jsou právě
SVÍČKY ZE VČELÍHO VOSKU.

NEJPOZDĚJI KOLEM SVATÉHO MICHALA MÁ BÝT DOMA OTAVA.
KDYBYS PO MICHALU TRÁVU KLEŠTĚMI TAHAL, K RŮSTU JI UŽ NEPŘIMĚJEŠ.
PRYČ-LI NEJSOU PŘED MICHAEM PTÁCI, TUHÁ ZIMA PO NĚM NEBURÁCÍ.
SVATÉMU PROROKU VĚŘTE MICHALOVI, TEN VÁM O BUDOUCÍ ZIMĚ POVÍ,
KDYŽ JE NOC JASNÁ NA MICHALA,
TO ZIMA PŘIJDE VYTRVALÁ, PRŠÍ-LI
V NOCI PŘED MICHALEM, MNOHO
MRAZŮ V ZIMĚ NEZAŽIJEM.
KDYŽ MICHAL PLÁČE NEBO HROMEM
BIJE, PO MICHALU SILNÝ VÍTR VĚJE.
LIDOVÉ ŘEMESLO A PŮJČOVNA LODĚK V ŘÍJNU
Prodej na tř. J. P. Koubka 3 pokračuje
i v tomto měsíci. Otevřeno bude již jen
o sobotách od 9.00 do 17.00 hodin. Pokud

K pravé pohodě patří také šálek dobrého
čaje ať již černého nebo zeleného, nejlepší
však v tomto období bylinného, který nám
také pomůže posilovat imunitu, kterou teď
všichni moc potřebujeme. Nezapomínejte,
že také ovoce i zelenina je nejlepší z našich
zahrádek nebo z českých polí a sadů.
Pokud máte zájem, některé byliny u nás
můžete získat zdarma. (oregano, máta,
meduňka, šalvěj, tymián, zlatobýl, řepík,
třezalka, kopřiva aj.)
www.lidove-remeslo.cz
LÉTO A PODZIM NADĚLILY VŠEHO,
ŠETŘI VŠAK, POKUD JE Z ČEHO.
Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Z právy

z radnice
Informace z 13. zasedání
Zastupitelstva města Blatná, které
se konalo dne 9. září 2020

Na zasedání bylo přítomno 13 zastupitelů, 2 zastupitelé omluveni.
ZM po projednání
● vzalo na vědomí plnění závazných ukazatelů rozpočtu
k 30. 06. 2020
● schválilo rozpočtová opatření č. 22/20/Z – 32/20/Z dle předloženého návrhu
● vzalo na vědomí zápis z jednání ﬁnančního výboru ze dne
31. 08. 2020
● schválilo prodej řadové garáže v lokalitě Podskalská, Blatná
● schválilo odkoupení pozemků v k.ú. Hněvkov u Mačkova
● vzalo na vědomí výsledek dražby v k.ú. Blatenka
Další zasedání zastupitelstva se uskuteční dne 21. 10. 2020.
Ing. Simona Sedláčková - tajemnice MěÚ Blatná

Ve srovnávacím výzkumu „Město pro
byznys“ se město Blatná umístilo
na druhém místě v Jihočeském kraji
MĚSTO PRO BYZNYS je srovnávací výzkum, do kterého se
jednotlivá města nepřihlašují, ale jsou do vyhodnocení zařazena
automaticky.
Cílem výzkumu je vytvořit diskusní platformu na téma možnosti
malého a středního podnikání ze
strany samospráv. Organizátoři
a partneři výzkumu si jsou velmi
dobře vědomi, že úkolem samosprávy je vytvářet co nejlepší životní podmínky pro všechny, proto
chtějí zprostředkovat jednotlivým
radnicím dobré zkušenosti a nápady
z ostatních regionů. Pro pracovníky
městských úřadů, podnikatele ale
i veřejnost je každoročně sestavován
žebříček nejlepších měst s největším
podnikatelským potenciálem v ČR. V rámci výzkumu jsou shrnuty
všechny důležité informace a statistická data, která rozvíjejí důstojnou
diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. Do výzkumu je automaticky zapojeno 205 měst s rozšířenou působností a 22 městských
částí města Prahy. Město pro byznys zahrnuje všechny oblasti, které
mají pro podnikatele a ﬁrmy strategický význam.
V letošním roce si město Blatná ve srovnávacím výzkumu Město
pro byznys v Jihočeském kraji opět o jednu příčku polepšilo. Slavnostní
předání se uskutečnilo na půdě Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, kde jsem převzal ocenění za krásné druhé místo. V oblasti podnikatelského prostředí Blatná boduje vůbec nejnižší nezaměstnaností
v regionu, která je navíc doprovázena v rámci Jihočeského kraje velmi
vysokým průměrným platem. Radnice se může pochlubit vysokým
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podílem investičních dotací na celkových příjmech. V hodnocení
také zaznělo, že Blatná se věnuje sociální péči i rozvoji kulturního
vyžití, mezi konkrétní aktivity v oblasti vzdělávání patří univerzita
třetího věku a podpora vzdělávacích programů na základních školách
zaměřených na prevenci kriminality. Kladné body také město získalo
za vysoký podíl malých a středních ﬁrem, v části výzkumu, který
hodnotí přístup veřejné správy, zaznamenala radnice skvělé výsledky
v nejvyšší likviditě a nízké dluhové službě.
Vítězství obhájil Písek, který byl hodnocen za vyrovnanou úroveň
v obou hlavních kategoriích srovnávacího výzkumu, tedy v podnikatelském prostředí i v přístupu veřejné správy.
„Srovnávací výzkum Město pro byznys pomáhá samosprávám
na základě sdílení zkušeností orientovat se v podnikatelském prostředí.
Veřejnost na základě sestaveného žebříčku nejlepších měst s největším
podnikatelským potenciálem zase může hodnotit práci svých zastupitelů. Sdílení dobré praxe a předávání zkušeností z jiných regionů jsou
možnosti, které výzkum Město pro byznys samosprávám nabízí, a to
je také důvod, proč ho Svaz měst a obcí ČR podporuje,“ říká předseda
Svazu měst a obcí František Lukl.
Metodika hodnocení je založena na vyhodnocení 23 kritérií rozdělených do dvou základních oblastí:
• Podnikatelské prostředí – 14 kritérií
• Přístup veřejné správy – 9 kritérií
Celkové pořadí Města pro byznys Jihočeského kraje
1. Písek, 2. Blatná, 3. Jindřichův Hradec, 4. Dačice, 5. Český
Krumlov, 6. Vimperk, 7. Prachatice, 8. Třeboň, 9. České Budějovice,
10. Kaplice, 11. Tábor, 12. Milevsko, 13. Vodňany, 14. Strakonice,
15. Trhové Sviny, 16. Týn nad Vltavou, 17. Soběslav
Pořadí z loňského roku: 1. Písek, 2. Jindřichův Hradec, 3. Blatná,
4. České Budějovice, 5. Kaplice, 6. Strakonice 7. Vimperk, 8. Milevsko,
9. Český Krumlov, 10. Tábor, 11. Dačice, 12. Prachatice, 13. Soběslav,
14. Trhové Sviny, 15. Vodňany, 16. Třeboň, 17. Týn nad Vltavou
Pavel Ounický
místostarosta města Blatná

Město získalo dotaci z EU na rozšíření
výukových prostor ZŠ T. G. Masaryka Blatná
Od 1. září 2020 byl v Základní škole T. G. Masaryka Blatná na školním dvoře otevřen nový samostatný pavilon. Hlavním cílem projektu
bylo vytvořit podmínky pro zkvalitnění výuky odborných předmětů
a praktického vyučování.
Jedná se o jednoposchoďovou budovu. V prvním nadzemním
podlaží je odborná učebna pracovních činností (dílny) včetně skladu,
sociálního zázemí pro žáky a šatny, ve druhém nadzemním podlaží
se nachází cvičná kuchyň s jídelnou, polytechnická učebna a sociální
zázemí pro učitele. Odborné učebny jsou vybaveny nábytkem a odpovídajícím edukativním vybavením. Součástí přístavby objektu je
venkovní pergola, která bude využívána jako zázemí pěstitelských
prací, případně k venkovní výuce dalších předmětů. Projekt byl zároveň
zaměřen na konektivitu a bezbariérovost celé školy. Z vlastních prostředků města se také vybudovalo malé dětské hřiště, které se nachází
na původně nevyužitém vnitřním dvoře.
Celkové náklady na realizaci činily cca 15 mil. Kč, dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) byla 11,3 mil
Kč, město Blatná ze svého rozpočtu zaplatilo částku cca 3,7 mil. Kč.
(pokr. na str. 4 )
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Zprávy

TS Blatná

Nabídka kátrované zeminy
Technické služby města Blatné nabízejí překátrovanou
výkopovu zeminu.
Cena jedné tuny zeminy je 200,- Kč včetně DPH.
Nakládka přívěsů za osobní automobil – 50,- Kč vč.
DPH/1 přívěs
V případě zájmu je možné si zeminu předem prohlédnout. Zeminu je možné objednávat na telefonním čísle
383 422 541.

Ročník 31 (41)

Město získalo dotaci z EU...
(pokrač. ze str. 3)
Vítězem zadávacího řízení na stavbu přístavby, pergoly a hřiště se
stala ﬁrma PROTOM Strakonice s.r.o. Zadávací řízení na IT vybavení,
didaktickou techniku a školní nábytek vyhrála ﬁrma Z+M Partner,
spol. s r.o. z Ostravy, na vybavení cvičné kuchyně ﬁrma Potrusil s.r.o.
ze Šlapanic u Brna.
Bohumila Hoštičková -OMIR, MěÚ Blatná
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INFORMACE PRO PODNIKAJÍCÍ
OSOBY, POKUD UKLÁDAJÍ VYTŘÍDĚNÝ ODPAD (plast, papír, sklo,
nápojový karton) DO BAREVNÝCH
KONTEJNERŮ

Blatná 25. září 2020
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45.

2. – 3. října 2020
volby do zastupitelstva Jihočeského kraje

VOLTE ČÍSLO

JIHOČESKÝ KRAJ

Jaké má podnikatel
možnosti naložení s odpady, které mu vzniknou
v souvislosti s jeho podnikatelskou činností?
V souladu se zákonem o odpadech by
měl každý zajistit přednostní využití odpadů,
odpady třídit, odkládat do k tomu určených
sběrných nádob a předávat odpady pouze
osobě oprávněné k jejich převzetí.
V případě většího množství odpadu je
vhodné uzavřít smlouvu s odpadovou ﬁrmou,
která je oprávněnou osobou a která za dohodnutou cenu zajistí další zákonné nakládání
s odpadem.
Pokud drobný podnikatel produkuje malé
množství odpadu, může pro třídění využít
systému zavedeného obcí. Jedná se ovšem
pouze o odpady charakteru komunálního odpadu, vznikající při jeho nevýrobní činnosti.
Občané, tj. nepodnikající fyzické osoby,
jsou povinně zapojeni do obecního systému
nakládání s komunálními odpady, kdy svoz a
likvidaci zajišťuje obec. Právnické osoby a
fyzické osoby oprávněné k podnikání mají
možnost se do obecního systému zapojit dobrovolně na základě písemné smlouvy s obcí.
Může se stát, že podnikatelé ukládají
vytříděný odpad do barevných kontejnerů
rozmístěných po městě či na sběrném dvoře
bez písemné smlouvy s Městem Blatná, pak se
dopouštějí přestupku podle §66 odst. 1 zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech.
Aby bylo vše v pořádku, město Blatná
nabízí podnikatelům možnost uzavřít
Smlouvu o využití systému zavedeného
městem pro nakládání s komunálním odpadem. Tato služba je určena především
pro drobné podnikatele, pro které by bylo
výhodné ukládat vytříděný odpad do barevných zvonů stejně jako občané města.
Ve smlouvě bude sjednána cena za zapojení
do systému dle množství plastů, papíru,
skla a nápojového kartonu za předchozí
rok a svozových nákladů. Smlouva je
platná po dobu jednoho roku. Minimální
sjednaná cena v současnosti činí 1 000 Kč
(včetně 21% DPH).
Návrh smlouvy je k nahlédnutí na internetových stránkách www.mesto-blatna.
cz – odbor životního prostředí – odpadové
hospodářství – informace pro podnikatele.
V případě zájmu o další informace či uzavření Smlouvy kontaktujte odbor životního
prostředí MěÚ Blatná (M. Scheinherrová,
tel. 383 416 232).

Ivana STRÁSKÁ
Jistota naší
společné budoucnosti

Podporují nás
S Pavlem Ounickým dlouhodobě
spolupracuji a mám jistotu, že se
na něj mohu kdykoli obrátit. Svou pílí
a spolehlivostí již mnoho let pomáhá
k rozvoji našeho města, čehož si na
něm velice vážím. Vážím si také jeho
lidského přístupu a jsem přesvědčena,
že by jeho zvolení bylo pro Jihočeský
kraj přínosem.

Bc. Kateřina Malečková
starostka obce Blatná

Mgr. Ivana Stráská
Pavel Ounický
hejtmanka Jihočeského kraje
místostarosta města Blatná,
zastupitel Jihočeského kraje

NAŠE VIZE NA

Již 12 let společně s Vámi tvoříme

www.jihoceskacssd.cz
Zadavatel: Česká strana sociálně demokratická; Zpracovatel: Bad Horse s.r.o.

Koncert žáků klavírní třídy p. učitelky Aleny Tiché
ze ZUŠ Chválenická Plzeň
Srdečně zveme všechny milovníky klavírní hudby
na odpolední koncert, který se uskuteční v sobotu 3. října
od 17:00 ve Starém paláci na zámku Blatná. Vystoupí
vítězové klavírní soutěže ZUŠ. Vzhledem k uzavření škol
na jaře letošního roku mnoho mladých klavíristů nemohlo
dokončit svoje nadějné soutěžní postupy, proto jsme velmi
rádi, že jsme byli pozváni do krásných prostor zámku
v Blatné. Všichni účinkující zvítězili ve svých kategoriích
ve velmi silné konkurenci v Plzni a na koncertě zahrají skladby období
baroka, klasicismu, romantismu i hudbu současnou. Vystoupí nejen sólisté,
ale i dvě klavírní dua.
V programu zazní díla F. Chopina, J. Brahmse, A. Rubinsteina,
M. Clementiho, M. Mier, B. Martinů a dalších autorů v podání Terezky
Řežábkové, Štěpána Baldy, Bianky Milovníkové, Terezy Kocourkové,
Antonína Borovského a Jindřicha Rosendorfa.
Koncertem bude provázet Alena Tichá, představí skladatele i hrané skladby a zároveň
všechny své vystupující žáky.
Alena Tichá
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Beseda Energie, budoucnost lidstva na SOU Blatná
Na Středním odborném
učilišti v Blatné https://soublatna.cz jsme 10.
září 2020 přivítali odborníky energetiky, aby
prodiskutovali se studenty otázky současného
a budoucího stavu energetiky v ČR a ve světě.
Besedy se zúčastnili studenti oborů Elektrikář,
Autoelektrikář, Automechanik a Opravář
zemědělských strojů.
Odborník z Elektrárny
Temelín seznámil studenty
se svou pracovní náplní.
K zamyšlení nad historií
a současností energetiky
použil populárně naučné
prezentace, filmové snímky a fotodokumentaci. Vše
vedlo k tomu, aby se studenti zamysleli nad
budoucností, možnými zdroji energie a nutností energii šetřit.
Se studenty byly diskutovány různé energetické zdroje. Vodní elektrárny mají v ČR
kapacitu vyčerpanou, pokrývají asi 3 % spotřeby. V Rakousku s velkým spádem horských
řek je jejich kapacita velká a pokrývá 50 %
spotřeby elektřiny.
Výhodné větrné elektrárny nejsou v ČR
preferované. Fotovoltaika, která je pro výrobu elektřiny drahá, neobejde se bez dotace.
Výkyvy dodávky energie z alternativních
zdrojů a odběrové špičky pokrývají plynové
a přečerpávací elektrárny.

U tématu jaderných elektráren studenty
zaujala problematika trvalého uložení jaderného odpadu, které představitelé obcí v peticích
odmítají. Existuje výhledově možnost regenerace do nových palivových článků.
Byla zmíněna problematika břidlicového
plynu a ekologické zátěže při jeho těžbě, kdy
se do horniny pumpuje kyselina (podobně
jako při těžbě uranové rudy v již uzavřeném
nalezišti Hamr na Jezeře). Tento neekologický
způsob je možný jen v neobydlených oblastech, jako jsou v některých oblastech USA.
V Evropě je v řadě zemí jeho těžba zakázána.
Na závěr proběhla diskuze, kdy byli
přednášející osloveni dotazy na různé oblasti
energetického průmyslu. Studenty zajímala
havárie jaderných elektráren v Černobylu
a ve Fukušimě, jejich příčina. Dále problematika uchování elektřiny, výhody a nevýhody
různých zdrojů elektrické energie. Byla řeč
o využití biomasy, její fermentace či spalování. I do českých tepelných uhelných elektráren
se někdy přidává dřevní hmota v poměru 10:1,
což ale v objemovém poměru vychází až 1:1.
Např. na jaře 2009 v Elektrárně Hodonín odstartoval provoz ﬂuidního kotle na spalování
biomasy
Mluvilo se o ekonomických, ekologických, sociálních souvislostech energetiky.
V současné době 80 % energie, kterou
vyrobíme na Zemi, spotřebovává jen 20 %

jejich obyvatel. Průměrná denní spotřeba
elektřiny na 1 člověka je 50 kWh. Řeč byla
i o důsledcích toho, že denně na Zemi přibývá
200 tisíc lidí.
Pan Tomáš Hejl (viz foto) z pořádající
agentury Hejlservis proměřoval dozimetrem
radioaktivitu. Přivezl řadu vzorků s různou
intenzitou vyzařování radioaktivity bezpečné
úrovně, přírodniny i z běžného života: Samosvíticí ciferník budíku, zelené sklo barvené
smolincem, strusku po spalování slámy, minerály včetně smolince (UO2 oxid uraničitý)
aj. Na dobrovolníkovi ukázal, jak tlumí voda,
resp. lidské tělo obsahující asi 70 % vody,
radioaktivitu strusky a smolince.
Beseda se studentům líbila. Pro studenty
oboru Elektrikář je beseda o energetice opakování ke státním závěrečným zkouškám, neboť
téma Elektrárny a Alternativní zdroje energie
bývá zařazené do ústních zkoušek.
SOU Blatná, foto: https://www.cez.cz

Hlavy Josefa Synka a Vlastimila Tesky v Rožmitále
Malíře Josefa Synka (1944) a architekta a designéra Vlastimila
Tesku (1945) není třeba blatenskému publiku představovat: oba
v posledním roce vystavovali svou práci přímo v Blatné. V říjnu
zaplní jejich společná výstava galerii Podbrdského muzea v Rožmitále pod Třemšínem.
Výstava nese název Hlavy a nabídne jak zasněné obličeje andělů
Josefa Synka, tak zšeřelé graﬁcké portréty přátel Vlastimila Tesky.
Oba umělci téma doplní i dalšími díly. Můžeme se tedy jistě těšit také
na Synkovy krajiny a zátiší či precizně provedené židle – objekty
Vlastimila Tesky.
Při přípravě výstavy došlo i na téma hlavy – portrétu, který je
dodnes pro nás záhadou – skutečné podoby rožmitálského učitele
a hudebního skladatele Jakuba Jana Ryby. Festival věnovaný tvorbě tohoto významného hudebníka z přelomu 18. a 19. století právě
probíhá nejen v Rožmitále, ale i v dalších městech. Chcete vidět,
jestli se toto téma dostalo i na některé z vystavených děl? Přijďte se
podívat na výstavu Hlavy do Podbrdského muzea! Máte možnost až
do neděle 1. listopadu, od úterý do neděle, vždy od 9 do 12 a od 13
do 16 hodin. Vstupné na výstavu je dobrovolné.
Slavnostní vernisáž proběhne v pátek 2. října od 17 hodin v Podbrdském muzeu. Úvodní slovo přednese paní Sylva Kofroňová. Jste
srdečně zváni!
Mgr. Pavla Váňová Černochová
Vedoucí Podbrdského muzea
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Hold Christianu Battagliovi – prvnímu rytíři jihočeské cyklistiky
aneb i v pětaosmdesáti se dá „dělat“ kolařina!
Christian Battaglia, baron ze zámku v Bratronicích, kamarády přezdívaný „Krista“ či
„Baťas“, prvotřídní a slavný průkopník cyklistiky. Na takové osobnosti by se nikdy nemělo
zapomínat. Za tímto účelem se koná cykloturistický podnik „TOUR DE BATTAGLIA“,
kterému vdechli život přátelé a spolujezdci
legendárního „sekáče“, jehož zařadil vedle
významných sportovních postav Československa své faktické literatury spisovatel
a novinář Ota Pavel / Dukla mezi mrakodrapy,
Syn celerového
krále, Baroni
na kolech/.
„TOUR DE
BATTAGLIA“
nehostí jen dosud žijící cyklistické ikony,
co šlachovitého a skromného Kristu
osobně znali.
Podmaňuje si
srdce i příslušníků nástupnických geneJosef Kalbáč - první zleva, se rací, dokonce
opět přijel s jezdci TOUR DE
BATTAGLIA podělit o vzpo- i začínajících
benjamínků.
mínky na rodinu Battagliů
Všechny ovšem pojí jeden společný znak - stejně jako
Christian Battaglia se sami dobrovolně odsoudili k „doživotnímu“ pobytu na bicyklu.
I když, ruku na srdce, málokterý se dokáže
obětovat madam cyklistice tak moc jako
právě on…….
Letos startovala „TOUR DE BATTAGLIA“ v obci Buzice již popáté. A jak
jinak, než ze shromaždiště před rodinnou
staročeskou hospodou „U Čiláka“, která
tradičně poskytuje cyklistům azyl se vším
možným komfortem / kromě mořské panny
a vyhlídkového letu balónem /. Ze záplavy
barev všemožných sportovních dresů oči jen
přecházely. Nebylo divu- vždyť tentokrát
přijelo vzdát hold Christianu Battagliovi
více než 120 přátel ekologické jízdy nejen
z přilehlé Blatné a jejího okolí, ale například
i z Děčína, Plzně, Chebu, Prahy, Tábora,
Klatov, Příbrami, Brna, Domažlic, Písku,
Strakonic aj. A cesty sem do Buzic nelitovali
ani takové sportovní „šajby“, jako například
Čestmír Kalaš- přední výrobce cyklistického
oblečení / nejen / v ČR, který obléká dokonce
dobrou polovinu jezdců na slavné Tour de
France! A také stojí za organizací mezinárodních cyklokrosových přeborů na tratích
rodného Tábora!

Stejně jako vždycky i tentokrát si mohli penzista dokázal přemoci poměrně náročnou
účastníci pietní jízdy zakoupit stylový suvenýr trasu ve svých 85 letech! A možná ji „dal“
v podobě bavlněného trička s portrétem bra- s větší pohodou než leckterý jezdec, co by
tronického hrdiny. Tentokrát v barvě zelené. mohl být jeho vnukem.
Ze Záboří, kde mimochodem sní svůj
A jako vždycky se po tričkách jen zaprášilo
ještě dříve, než peloton odrazil od asfaltové poslední sen celá rodina Battagliů z bratronicpeřiny. Ani navýšený počet 85 kusů nestačil kého zámku, zastavil peloton u symbolického
pomníčku nedaleko hřbitova, který připomíná
poptávce, co prostě převýšila nabídku.
Trasa o délce cca 53 kilometrů vedla tragickou nehodu skvělého vrchaře Luboše
opakovaně přes Blatnou, Jindřichovice do Zá- Hajny z Blatné. Ten zde zemřel před deseti
boří, kde čekala cyklisty první delší zastávka. lety po střetu s automobilem. I zde byla poloU krásně upraveného místa posledního odpo- žena prostá kytice a pronesen stručný proslov
činku „železného Kristy“ na tamním hřbitově s nezbytnou minutou ticha.
Pak už následovala občerstvovací stanice
položili kytice mladá paní starostka této obce,
cyklocestovatel František Šesták a konečně v samotných Bratronicích, před budovou zdej„dvojník“ - věrná kopie Christianova Vlasti- šího Obecního úřadu. Zde je na místě velmi
mil Zeman / 82 let /. Tomu se při proslovu nad poděkovat cyklistickému obětavci Ladislavu
kamarádovým hrobem dojetím zlomil hlas: Šilhanovi z Blatné, jinak rodákovi z Bratro„Vždyť byl jako můj táta!“ Ačkoliv se říká, nic a jeho ženě Miroslavě. Z vlastních peněz
že chlapi přece nepláčou, v této pohnuté chvíli nakoupili veškeré jídlo a pití a dopravili ho
sem, ujali se i obsluhy žíznivých cyklistů.
k tomu neměl leckterý posluchač daleko.
Vlastimil Zeman se narodil v Jindřichově Nadto ještě Ladislav Šilhan otevřel zájemcům
Hradci. „Na kole jsem začal jezdit z důvodů soukromé muzeum u své chalupy, kde se naryze praktických. Do školy v Českých Bu- chází část pozůstalosti rodiny Battagliových.
Ladislav Šilhan / 70 let / měl k Chrisdějovicích hezky pěkně přes Třeboň jsem
polykal dávku 115 kilometrů. Když jsem si tianovi velmi blízko. A on také může proto
to chtěl prodloužit, švihl jsem to přes Sobě- dosvědčit, že bratronický rek žil střídmě
slav,“ nehne brvou při vyprávění Christianovi a skromně, jak se to celá desetiletí traduje.
opravdu neskutečně podobný borec s osmi „Ota Pavel možná trochu nadsazoval, když
ve svých dílech tvrdil, že na kole žvýkal
křížky na krku.
Závodní pojetí cyklistiky přišlo nečekaně: chlebové kůrky a zapíjel je pramenitou vodou.
„Trénoval jsem si Rudolfovský kopec a při té Možná. Každopádně já jsem s ním mnohokrát
příležitosti se mi podařilo ujet na kole bez pře- zažil, že sesedl z bicyklu a utrhl si jablko nebo
hazovačky balíku nažhavených cyklovlčáků. třešně. To byla jeho závodní strava. Kdepak
Jejich trenér Karel Matouš mi okamžitě nabídl tenkrát nějaké musli tyčinky nebo energetické
angažmá v týmu. Jelikož
jsem si potřeboval koupit
favorita, tak jsem bez
rozmýšlení řekl: „ano!“
A netrvalo dlouho, vydělal jsem si tak potřebných
1250 korun a pak už jsem
v jeho sedle trénoval
cíleně.“ Druhé osudové
„ano!“ zaznělo v jeho
23 letech před oltářem.
A vzápětí v prosinci roku
1961 se staly dvě stěžejní věci- Vlastimilu
Zemanovi se narodil syn
Přátelé Ch. Battaglii nikdy nevynechají příležitost se zvěčnit u bisty
a návazně na to skončil
mrtvého kamaráda
s cyklistickou závodní
kariérou. Neznamenalo to ovšem, že by se nápoje,“ mává rukou jeho dobrý kamarád,
k tomuto sportu obrátil zády. To ostatně který celou zámeckou rodinu neopustil ani
dokazovala i jeho přítomnost na „TOUR DE ve zlých časech. Naštěstí převažovala legrace
a pohoda: „To si například Christian koupil
BATTAGLIA“.
Nebyl ovšem nestorem pelotonu. Tím se ve Vídni cyklistický rám „Colnago“. A přestal Jaroslav Vejvoda z Karného. Zní to ne- pravil ho domů - jak jinak - na kole.
V.Š.
uvěřitelně, ale tento stále vitální a energický (Dokončení v příštím čísle)
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Pfeifer –
stabilní rodinná ﬁrma s budoucností.

Volné pracovní pozice v Chanovicích:

Obsluha lisu
Obsluha výrobní linky
Směnový údržbář
Řidič bočního VZV – nakládka
kamionů na hale – 2 směny
Řidič VZV nad 5t
Nabízíme:

Atraktivní systém odměňování
Transparentní prémiový systém
13. plat, stravenky
Náborový příspěvek 12.000,- Kč
Příspěvek na penzijní připojištění
ve výši 3% hrubé mzdy
Svozy do zaměstnání ze směrů:
Klatovy, Sušice, Horažďovice,
Nepomuk, Strakonice a Blatná
p. c o m

pf

eifergr
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o
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Pfeifer Holz s.r.o · paní Ivana Šimonová
Chanovice 102 · CZ-341 01 Horažďovice
Tel. 602 659 522 · nabor@pfeifergroup.cz

r r i e r e.

PŘIDEJTE SE K NÁM A STAŇTE SE SOUČÁSTÍ SILNÉ RODINY PFEIFER! TĚŠÍME SE NA VÁS!

ka

Přijďte se informovat osobně každou středu v 9,00 hod, popř. zavolejte a domluvte
si datum a čas, který Vám vyhovuje.

ou
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u l t u r n í k a l e n d á ř
9. 10. – 11. 10.

Akce

PROŽITKOVÝ VÍKEND LÉČENÍ
TANCEM

27. 9. NEDĚLE | 19:00 |
KAVÁRENSKÉ KINO | Můj otec Antonín Kratochvíl
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Dokumentární | ČR 2020 | 84 min. | vstupné
dobrovolné
Čtyřikrát World Press Photo, před objektivem Bowie, Clooney nebo Depp, ale
i válka... Napínavý životní příběh světově
uznávaného českého fotografa Antonína
Kratochvíla, zakládajícího člena legendární fotograﬁcké agentury Sedm (VII Photo
Agency) v režii Andrey Sedláčkové. Pátrání
po jeho minulosti ukazuje dramatické momenty 20. století i ryzí současnosti.

28. 9. PONDĚLÍ |14:00 |
DEN ČESKÉ STÁTNOSTI NA NÁDVOŘÍ ZÁMKU BLATNÁ
Zámek Blatná
Tradiční svatováclavské
nádvoří zámku Blatná

Kožlí u Blatné
Info na www.masazeslunecnice.cz

10. 10. SOBOTA | 17:00 |
POCTA EVROPSKÝM MISTRŮM DUCHOVNÍ HUDBY BAROKA A ROMANTISMU
Kostel sv. Jana Křtitele v Paštikách
Předprodej v IC Blatná
Vystoupí Irena Pohl Houkalová – soprán,
Přemysl Kšica – varhany
Program: J. S. Bach, M. Reger, L. Vierne,
C. Franck, F. M. Bartholdy, A. Dvořák, L. Janáček

Kino
25. 9. PÁTEK | 20:00 |
BÁBOVKY

slavnosti

na

1. 10. ČTVRTEK | 17:00 |
KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA
MĚSTEM
Sraz v 17:00 u kašny na třídě J. P. Koubka
Tradiční komentovaná procházka městem
s Mgr. Jiřím Sekerou bude tentokráte věnovaná blatenským ulicím. Dozvíte se, kterak
se v průběhu dějin proměňovala jejich podoba i názvy, jaké důležité stavby je zdobí,
a které osobnosti ulicím a náměstím daly
své jméno.

4. 10. NEDĚLE
VYCHÁZKA S POZOROVÁNÍM
PTACTVA
Rybník Labuť
Sraz účastníků u Střížovic (směrem na
Chobot) kdykoli mezi 8:30 a 10:30
Souřadnice 49.4568864, 13.94437
Ukázky kroužkování, pozorování ptáků.
S sebou dalekohled a roušku.
Pořádá ČSOP Blatná a Jihočeský ornitologický klub.
Podrobnosti na webu www.csop.cz/blatna
a fb ČSOP Blatná

4. 10. NEDĚLE | 18:00 |
BOHUNKA HERMANNOVÁ – NALADÍME KYTARY ČEŠTINOU
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Povídání o českém jazyce s příjemnou hudbou. Zábavnou formou o češtině. Můžeme
se jednoduše vyhnout chybám v pravopise
a ve výslovnosti? (volné pokračování oblíbeného pořadu)

5. 10. PONDĚLÍ | 18:00 |
KAVÁRENSKÝ KVÍZ
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

Romantický/drama/komedie | Česko/Slovensko 2020 | mládeži do 12 let nevhodné
| 130 Kč |

30. 9. STŘEDA | 19:00 |
ŽALUJI!
Drama/thriller/historický | Francie/Itálie
2019 | 132 min | titulky | mládeži do 12 let
nevhodné | titulky | 110 Kč |

2. 10. PÁTEK | 20:00 |
TICHÝ SPOLEČNÍK
Komedie/drama | Česko 2020 | mládeži
přístupný | 120 Kč

7. 10. STŘEDA | 19:00 |
SVĚT PODLE MUCHY
Dokumentární | Česko 2020 | mládeži přístupný | 120 Kč

9. 10. PÁTEK | 20:00 |
TENET
Akční/drama/sci-ﬁ | USA 2020 | 150 min. |
titulky | mládeži do 12 let nevhodné | 120
Kč

14. 10. STŘEDA | 19:00 |
NOVÍ MUTANTI
Horror/sci-ﬁ/akční | USA 2020 | titulky

Knihovna
5. 10. – 11. 10.
TÝDEN KNIHOVEN
Celostátní akce na podporu četby a čtenářství. Registrace nových čtenářů na rok
zdarma. Amnestie upomínek pro zapomnětlivé čtenáře. Výstavka knih a obrázků
z našeho regionu.
Z technických důvodů bude ve čtvrtek
8. 10. ZAVŘENO. Děkujeme za pochopení.

PRO DOSPĚLÉ

6. 10. ÚTERÝ 14:00 – 16:00
ČTEME, PLETEME A… povídáme si nejen
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o knihách
Pro všechny, kterým je dobře v blatenské
knihovně.

PRO DĚTI

14. 9. – 30. 9.
SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ OBRÁZEK
„SUPER PRÁZDNINY”
Nakresli nebo namaluj obrázek se svým
prázdninovým zážitkem. Obrázek doplň
nějakým hezkým či vtipným veršem.
Hlasování proběhne v říjnu a výherce díla
s nejvíce hlasy bude mile odměněn.

2. 10. PÁTEK | 9:30 – 10:30 |
BOOKSTART
Setkání rodičů s dětmi do tří let. Tentokrát
téma „Barevný svět Hervé Tulleta“.
Přihlášky na knihovna@ckvb.cz, 383 311
258, kapacita omezena

7. 10. STŘEDA | 15:00 – 17:00 |
POHÁDKOVÉ ČTENÍ
Dvousté výročí narození Boženy Němcové
si připomeneme četbou jejích pohádek
a děti si budou moci vyluštit i kvíz.

LITERÁRNÍ ZÁJEZD ZRUŠEN
Literární zájezd (plán. 6. 10.) je z důvodu
nepříznivé situace okolo COVID-19 zrušen.
Děkujeme za pochopení.

Komunitní centrum
29. 9. ÚTERÝ | 17:00 |
VRTÁNÍ STUDNÍ NA HAITI,
Ivo Roškanin
Kavárna
Promítání fotek a videí, sdílení zážitků
z deset let trvající mise na Haiti, v níž hlavní roli hrají čeští a slovenští technici, československé náklaďáky Praga V3S, lidé z jedné zaprášené a zaostalé země v Karibiku
a voda.
Vstupné dobrovolné

3. 10. – 4. 10. SOBOTA A NEDĚLE
VÝCHODNÍ PRAKTIKY K HARMONIZACI TĚLA A DUCHA, Víkendový
kurz Eleny Tomiliny
Velký sál
Více info na www.skolazdravi.eu nebo
u paní Marcely Veselé, m.vesela@info-oﬃce.cz

13. 10. ÚTERÝ | 17:00 |
VOLÁNÍ MATO TIPILA, cestopisná
přednáška pana Zdeňka Vacka
Kavárna
Přednáška z cesty dálkovými autobusy
a autostopem z Kalifornie přes Oregon,
Washington, Idaho, Montanu, Wyoming do
Jižní Dakoty. Se Zdeňkem Vackem za bizony, nebo do indiánské rezervace.
Vstupné dobrovolné

16. 10. PÁTEK | 16:00 |
ŠICÍ WORKSHOP
Velká klubovna
Tentokrát si z recyklovaných materiálů ušijeme čepice a palčáky.
Šicí stroj s sebou, kapacita 10 osob, při-
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hlášky na viznerova@ckvb.cz, cena 200 Kč

18. 10. NEDĚLE | 15:00 – 18:00 |
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU | OTAVANKA
Velký sál
Předprodej v IC Blatná. Provoz kavárny
bude po dobu konání akce zajištěn.
Vstupné 150 Kč

JAZYKOVÉ KONVERZACE:
Anglická konverzace | Pondělí | 18:00 –
19:00 |
Klubovna
Lektorka Bohumila Hermannová, Jana
Michálková
50 Kč / lekce
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

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

KAŽDÉ PONDĚLÍ A ÚTERÝ | 9:45 – 10:45 |
SETKÁVÁNÍ MAMINEK S DĚTMI
Velká klubovna
Cvičení s dětmi, společné tvoření a hra.
Vhodné pro děti od jednoho roku.

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

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

KAŽDÝ SUDÝ TÝDEN V PONDĚLÍ | 15:30
– 16:30 |
KURZ PŘEDŠKOLÁČEK
Malá klubovna

Blatná 25. září 2020
Příprava předškolních dětí pro úspěšný
vstup do první třídy.

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

KAŽDOU STŘEDU | 18:30 – 19:30 |
ZUMBA
Velký sál
Lektorka: Martina Hovorková
90 Kč / lekce

KAŽDÝ ČTVRTEK | 16:00 – 17:15 a 17:30
– 18:45 |
ÁJURJÓGA
Velká klubovna
Série 12 lekcí, cena 1400 Kč, začínáme 10.
září.
Přihlásit se můžete telefonicky 773978168,
Radoslav Nahálka. Kapacita kurzu je omezena max. 20 účastníků.

25. 9. PÁTEK | 9:00 – 13:00 |
SOCIÁLNÍ REHABILITACE FOKUS
Klubovna
Podpora lidí se zkušeností s duševním onemocněním v nezávislosti, samostatnosti,
poskytnutí bezpečného prostoru, pomoc
s fungováním v běžném životě, odbourání
stigmatizace.
Duše může stonat u každého.
Kontakt: +420 608 271 800, info@fokus
-pisek.cz, www.fokus-pisek.cz

Výstavy
ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
MUZEUM VŠEMI SMYSLY
EXPOZICE MĚSTSKÉHO MUZEA
BLATNÁ
Náměstí Míru 212
Interaktivní historie Blatné a Blatenska od
příchodu prvních lidí až po současnost.

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

1. 9. – 25. 10.
MILOŇ NOVOTNÝ:
Hudebníci 70. a 80. let
Infocentrum, Galerie v Íčku
Portréty ze světa hudby z chystané publikace o fotografovi Miloni Novotném, která
vzniká k jeho nedožitým 90. narozeninám.

do 31. 10.
BLATENSKÉ ULICE V PROMĚNÁCH
ČASU
Venkovní galerie v ulici Na Příkopech
Víte, kde byla Růžová ulice či Topičské náměstí, kdo byl Rudolf Zdráhal a kolikrát se
v minulém století přejmenovalo náměstí
Míru? Na unikátních fotograﬁích uvidíte louky, na kterých stojí třeba právě váš
dům, anebo naopak objevíte stavby, po
nichž dnes už není ani památky.
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14. 9. – 4. 10.
OTCOVSKÁ LÁSKA – FOTOGRAFIE
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Výstava vítězných prací fotograﬁcké soutěže Fotostart vyhlášené Školou kreativní fotograﬁe na téma podporující úlohu rodiny.

do 4. 10.
JIŘÍ CHLANDA /KNEDLÍK/ –
FOTOGRAFIE
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

5. 10. – 29. 11.
KAMILA BERNDORFFOVÁ – POD
SLUNCEM – FOTOGRAFIE
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

16. 9. – 30. 10. | ÚT – PÁ | 9:00 – 17:00 |
NĚMEJCŮV ATELIER „K“ 10 LET
KCAŽ

19. 9. – 1. 11. ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
JIŘÍ HANKE A RODINNÉ BALENÍ
Městské muzeum Blatná
Výstava fotograﬁí od sedmi členů slavné
rodiny Hankeových.
„Otisky generace“ je název jedinečného,
dlouholetého a stále pokračujícího fotograﬁckého souboru Jiřího Hankeho. Na
portrétech rodičů s dětmi v něm autor
sleduje rodové podobnosti i rozdílnosti,
ale i psychosociální vazby a vlivy rodinného prostředí. Na stovkách fotograﬁí tak
podrobuje svému zkoumavému pohledu
lidi známé i neznámé, a samozřejmě také
vlastní rodinu. Výsledkem je vzrušující obrazové svědectví o tajích života. Jeho zákonitostech, náhodnostech, paradoxech,
nadějích, radostech, zklamáních…
A toto svědectví s každým dalším snímkem
souboru pokračuje a mimo jiné dokazuje
nezvratitelný a současně krásný fakt, že
každý člověk a jeho život je – vzdor genům, výchově a zamýšleným či nezamýšleným vlivům – přece jen neopakovatelný
originál. Jiří Hanke se však s těmito fotograﬁckými důkazy nespokojil a, jak svědčí
výstava „Rodinné balení“, rozhodl se je
demonstrovat na příkladu vlastní rodiny.
Stal se tvůrcem jakýchsi „Otisků generace
č. 2“, které výstava sedmi členů jeho rodiny
– otce, ženy, syna, dcery, dvou vnuků a jeho
samého, představuje. Výstava dokládající,
jak se profese, zaujetí či posedlost dokáží
přenášet z generace na generaci. Jak se
talent může dokonce i „dědit“. A současně
jak je každý jedinec při tom při všem neopakovatelně svůj.

3. 10. – 30. 12. ÚT – PÁ | 9:00 – 17:00 |
MARTIN HAVEL – SVĚT OČIMA ŠESTILETÉHO FOTOGRAFA
KCAŽ, Galerie fotograﬁe Spektrum

10. – 11. 10.
DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ
Vstup do muzea zdarma.
10. 11. SOBOTA | 14:00 |
Komentovaná prohlídka výstavy s letošní
hlavní hvězdou Blatenského fotofestivalu,
Jiřím Hankem.
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Slavnostní zahájení Blatenského fotofestivalu. Foto © Honza Jirkovský

Výstavy jsme s ohledem na složitou epidemiologickou situaci uváděli i venku.
Michael Hanke (na snímku), držitel několika
cen Czech Press Photo i World Press Photo.
Jeho snímky z několika oceněných souborů
můžete vidět do 1. 11. v Městském muzeu
Blatná v rámci výstavy jež svým jménem
zaštítil jeho neméně slavný otec, Jiří Hanke.
Na výstavě „Jiří Hanke a rodinné balení“
uvidíte fotograﬁe od sedmi členů rodiny
Hankeovi.
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Výstavy fotograﬁí byly, jako každý rok, na
mnoha místech v Blatné: v muzeu a v jeho
sklepení, na zámku, v kapli sv. Michaela,
Kaplance, sálu U Bílého lva. Do muzea, Infocentra a Kulturní kavárny Železářství
U Šulců si můžete zajít na výstavy ještě dnes.
Foto © Zdeněk Kamrla
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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

ZTENENÁ - PRÉMIOVÁ SKLA
ZA CENU
STANDARDNÍCH
PLATÍ I PRO
MULTIFOKÁLY

Space Solution s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH
I NEBYTOVÝCH OBJEKTŮ
NOVOSTAVBY
KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST

BLATNÁ
*více info v prodejn

www.spacesolution.cz
+420 737 18 19 19

info@spacesolution.cz

Shazujeme
ceny
internetu

*Platí pro Hilux/Nulux v indexu lomu 1.6 s prémiovou AR úpravou za cenu 1.5 se stejnou úpravou AR, index lomu
1.67 s prémiovou AR úpravou za cenu 1.6 se stejnou úpravou AR, index lomu 1.74 s prémiovou AR úpravou
za cenu 1.67 se stejnou úpravou AR. Vztahuje se i na výmnu skel. Platnost akce od 1. 9. - 30. 11. 2020.

SUŠICE

BLATNÁ

T. G. Masaryka 12, tel.: 734154669

t. J. P. Koubka 86, tel.: 734154668

MLŀRG.Ï
PÝV¯ÏQÝ
Objednejte na:
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Napoprvé konání „Řečické
šlapky“ překazil déšť.
„Opáčko“ už od nebeské
vrchnosti dostalo zelenou
Řečice - Cyklistice, stejně jako dalším
sportům, je zapotřebí neustále intenzivně
podávat transfúze mladé krve. Jinak by se
mohla ocitnout v podobném ohrožení coby
česká písnička, což zdůrazňuje nestárnoucí
šlágr Karla Hašlera.
K výchově nových cyklistických nadšenců z řad dětí a mládeže směřují rovněž
osnovy sportovního klubu „Prosport“ Blatná.
Nebylo by to možné bez pochopení a solidarity venkovských samospráv regionu. Jednou
z cykloakcí, která si klade za cíl probudit
a rozvíjet u chlapců a děvčat lásku ke kolu,
je nejnověji dvoufázová soutěž „Řečická
šlapka“. V malebné osadě, patřící pod správu města Blatná, se letos uskutečnilo veselé
cyklodovádění podruhé.
Loni nebyla účast zrovna nejsilnější. Zato
teď se plocha prostorného hřiště, kam se soustřeďuje veškerý společenský život řečických
obyvatel, cyklisty školou povinnými jen
hemžila. Ovšem až na druhý pokus. Původní
datum „Řečické šlapky“ poznamenal vytrvalý
lijavec, který donutil organizátory akci zrušit.
Ti se však nevzdali a prostřednictvím všech
dostupných komunikačních prostředků, včetně facebooku, doručili mládežnické veřejnosti
náhradní termín konání soutěže o čtrnáct dní
později. Velmi se vyplatilo neschovat hlavu
do krunýře. Vládu převzalo sluníčko a do Řečice zamířilo 34 ratolestí.
A ty si to tady náramně užívaly. Nejprve
na ně čekala cyklistická jízda zručnosti- slalom mezi kužely, hod tenisákem do soudku,
převoz kelímku s vodou na konec stolu
a přejezd tzv. „houpačky“, prkna na kulatině. Úplnou úlevu od plnění úkolů měli jen
zástupci kategorie do 4 let. Ti mezi sebou
soupeřili pouze v rychlosti. Dětem mezi 5 a 6
lety již přibyl slalom, soutěžícím v kategoriích
7-9 let a 10- 12 let už nepomohla ani svěcená
voda. Musely si hezky vychutnat celou škálu
dovedností. To už se udělovaly trestné vteřiny- za šlápnutí na zem, zvrhnutí kelímku,
poražení kužele, minutí houpačky. Naopak
každý jedinec si mohl vydělat desítku vteřin
k dobru, když se treﬁl tenisákem do soudku.
A to se stávalo nezřídka.
Každý soutěžící měl na jízdě zručnosti
možnost opravného pokusu a až na jednu
výjimku ji každý využil.
Vyhodnocení přišlo dvacet minut po posledním sjezdu houpačky. Svou čtvrthodinku

Blatná 25. září 2020
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slávy si na stupních vítězů vychutnali tito
jedinci: Kategorie do 4 let- 1. Jiří Šindler
z Blatné, 2. Jana Mikešová z Myštic, 3.
Viktorie Buriánová z Blatné. Kategorie 5 až
6 let- 1. Vojtěch Tvrdý z Řečice, 2. Antonín
Suk z Mačkova, 3. Tomáš Fořt z Čečelovic.
Kategorie 7 až 9 let- 1. Mikuláš Jícha z Bezdědovic, 2. Zuzana Mázdrová z Blatné, 3.
Leontýna Pauknerová z Blatné.
Kategorie 10 až 12 let- 1. Michal Tvrdý
z Řečice, 2. Jakub Podlešák z Bezdědovic, 3.
Karolina Pankrácová z Blatné. Vedle pohárů,

Stylově po cyklisticku přijel ze Strakonic předávat
ceny V. Hanáček, předseda OV KDU-ČSL

medailí a diplomů si šťastní borci odnášeli
i tašky s věcnými cenami převážně cyklistického charakteru. Ti, kterým nebylo
dopřáno hledět na svět z bedny, nepřišli
také zkrátka. Štědří sponzoři pro ně
připravili hromadu sladkostí.
Bývá tradicí na takové akci vyhlásit
a odměnit nejmladšího účastníka. Tady
jím byl dvouletý Ondřej Pechlát z Blatné. Tento benjamínek prokázal na trati
velkou odvahu a zápal pro sport, kde
se rozlétl jako šíp vystřelený z luku.
Na něho čekala cena nejhodnotnějšípravé cyklistické tretry v hodnotě dvou
tisíc korun, které věnoval do soutěže
podnikatel Miloš Bečvář ze Strakonic.

„Sice uplyne ještě nějaká ta voda, než do nich
úplně doroste, ale budou pro něho představovat motivaci, aby jednou oblékl závodní dres,“
nechal se slyšet hlavní pořadatel.
A pak přišla ke slovu druhá část sportovního odpoledne- závody v přírodě. Samozřejmě
že ten náročnější přebor v opravdové přírodě
čekal zase ty starší jednotlivce. Na trať je
doprovázel dospělý doprovod. Dvě kategorie
těch nejmenších si to „odbyly“ na hřišti, kde
absolvovaly symbolickou délku. Celé dobrodružství se odbylo bez sebemenšího zranění
a všichni bez výjimky podali skvělé výkony.
Paní cyklistika na ně může být právem hrdá
a přivinout je na svou hruď!
Výsledkový žebříček závodů měl následující podobu: Kategorie do 4 let- 1. Jan
Chlanda z Dobšic, 2. Jiří Šindler z Blatné,
3. Bára Cvachová z Řečice. Kategorie 5 až
6 let- 1. Antonín Suk z Mačkova, 2. Vojtěch
Tvrdý z Řečice, 3. Tomáš Fořt z Čečelovic.
Kategorie 7 až 9 let- 1. Robert Mázdra z Blatné, 2. Mikuláš Jícha z Bezdědovic, 3. Daniel
Braum z Řečice. Kategorie 10 až 12 let- 1.
Jakub Podlešák z Bezdědovic, 2. Michal Tvrdý z Řečice, 3. Jan Slavík z Blatné.
(Dokončení na str. 14)

Mladí cyklisté vystavovali hrdě na odiv vybojované trofeje

MEMORIÁL JANA JANOVSKÉHO
v přespolním běhu

Zúčastnit se mohou závodníci i amatéři
všech věkových kategorií.
Termín: 3. 10. 2020
Místo: start a cíl na letním stadionu
Pořadatel: TJ Sokol Blatná ve spolupráci
s TJ Blatná
Srdečně zvou pořadatelé
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Pacelická tretra
Dětským absolventům „Pacelické tretry“
blahopřáli hned dva starostové a za odměnu je vozili poníci.
Tak tenhle, v pořadí devátý ročník „Pacelické tretry“, se skutečně vydařil! Co do počasí i účasti dětských závodníků. Běžecké přebory převážně ve volné přírodě absolvovalo 34
nadšenců, rozdělených do pěti kategorií. Tím
pádem byl zlomen stávající rekord. Všechny
mladé sportovní naděje podaly skvělé výkony
a nikterak své tělesné schránky nešetřily. Čím
více to v cíli bolelo - tím lépe. Alespoň pak
o to více ratolesti těšily lákavé věcné i sladké
odměny, včetně nádherných pohárů, medailí
a diplomů.

Starší běžce čekal na trase výživný kopeček

Závodníkům se dostalo té výsady, že je
přišli podpořit a dekorovat hned dva starostové najednou. Jednak tedy ten škvořetický,
Jaroslav Chlanda a pak starosta městyse Ra-

Blatná 25. září 2020

domyšl, Luboš Peterka, který v současné době
kandiduje do senátu. Tento komunální politik
je sám zaníceným sportovcem a logicky mezi
jeho priority
patří podpora mládeže se
smyslem pro
tělovýchovu.
Do Pacelic nepřijel s prázdnou. Obdaroval všechny
běžce chutným moštem
a drobnými
dárky. Aby to
dospělým nebylo líto, při- „UF, tak to mám konečně za
sebou“
vezl nádavkem
i pivo.
Další odměnou pro všechny přítomné děti
byla možnost zdarma se projet na ponících
chovatele Martina Jiskry z Buzic, kterému
vypomáhala jeho spanilá asistentka. Kombinace koňské a běžecké části se ukázala jako
velmi šťastná.
Ceremoniál vyhlášení výsledků se odehrál
před obecním domem. Na medailové pozice
dosáhli tito borci: Mláďata do 4 let- 1. Anežka Blovská z Hajan, 2. Johanka Slováčková
z Blatné, 3. Jiří Šindler z Blatné. Mláďata
5-6let: 1. Samuel Pojer z Blatné, 2. Radek
Paukner z Blatné, 3. Pavla Šilhová z Blatné.
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7-9 let :1. Robert Mázdra z Blatné, 2. Martin Flandera z Blatné, 3. Zuzana Mázdrová
z Blatné. 10-12 let: 1. Jan Slavík z Blatné,
2. Štěpán Schaﬀarz ze Škvořetic, 3. Matěj
Bubrle z Blatné. 13-15 let: 1. Štěpán Flandera z Blatné, 2. Jiří Mázdra z Blatné, 3. Jan
Jeníček z Chlumu.
Tradičně se odměňoval i nejmladší účastník. Z hezké nadílky se tentokrát radovala
houževnatá bojovnice Štěpánka Blovská ze
Skaličan, které je teprve 2,5 roku.
Tuto akci pořádají společně sportovní klub
Prosport Blatná a obec Škvořetice.
V.Š.
(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

Vítaným zpestřením pacelických závodů byli
poníci

Napoprvé konání „Řečické šlapky“ překazil déšť. „Opáčko“ už od nebeské vrchnosti
dostalo zelenou (Dokončení ze str. 13)
Co pořadatele hodně mrzelo byl fakt, že
zůstala neobsazena kategorie těch nejstarších
13 až 15 let. „Inu- to jsou taková telecí léta.
A za situace, kdy je trh přehlcen takovými moderními technologiemi, tyhle teenagery spíše
oslovují chytré mobily a internet. Sport je
vedlejší, spíše podružný,“ míní jeden z členů
osadního výboru Řečice, který se podstatnou
měrou zasloužil o zdar celé akce.
Děti domů nepospíchaly ani po oﬁciálním
odpískání „Řečické šlapky“. Přišel čas prohlížení cen a mazlení se s drahými kovy. Snad
tenhle pochod ve stopách geniální myšlenky
učitele národů J. A. Komenského „Škola
hrou“ s podtitulem „Cyklistika hrou i řeholí“
přinese své sladké plody v podobě nových
posil cyklistických pelotonů. Lhostejno, zda
závodních či cykloturistických. Každé další
jméno znamená zachování hořící pochodně,
kterou předci zažehli již v 18. století.
Cyklistickou akci v Řečici přijel osobně
podpořit i mladý politik ze Strakonic- Vladimír Hanáček, předseda OV KDU-ČSL. Sám
si s aktivní cyklistikou náramně rozumí a tak
není divu, že přijel stylově na kole. Vedle
něho zaštítil řečické cyklodovádění i kandi-

dát do senátu a starosta městyse Radomyšl
Luboš Peterka. Ten dokonce poslal dětem
pro radost a osvěžení chutné mošty a drobné
dárkové předměty. Také on je velmi zdatným
cyklistou. Jak vidno, práce s dětmi má zastání
i v patrech komunální politiky.
(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda
Poděkování sponzorům 2. ročníku „Řečické šlapky“: Klenoty M a M Blatná,
Jaroslav Štědroňský- vodoinstalace Blatná,
STK Blatná, Tesla Blatná a. s., Svět dětí
a sportu Blatná, Ladislav Kratochvíl- EKO
Blatná, Petr Soukup- Cyklosport Blatná,
Jindřich Pavel- Cykloservis Blatná, David
Maňhal- Cyklosport v objektu ZD Blatná,
Elektro- Němcová Blatná, Hutní materiál
Scheinherr Blatná, Filip Řezáč- autoškola
Blatná, ing. Robert Flandera- Blatná, Josef
Kohout- kovovýroba Blatná, Emil Budoš- Pacelice, Leifheit Blatná, Jiří Vetešník- Blatná,
M2 Sport Miloš Bečvář Strakonice, BIKE
FACTORY Strakonice, Luboš Blovský- Cyklosport Písek, Karel Švec- velkoobchod
a maloobchod s cyklistickým zbožím a koly

Písek, Lékárna poliklinika Blatná, Blatenská
tiskárna, GENERALD WELD Blatná. Za vynikající spolupráci a obětavost vřelé díky DJ
Jiřímu Hraběti a celému osadnímu výboru
Řečice i všem tamním dobrovolníkům.

Pohár sice trochu menší, zato radost obrovská
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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 - 16.00
8.00 - 11.00

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

PODLAHY

KRAMEŠ &
MÜLLER

NABÍZÍ:

• koberce, lina, plovoucí podlahy
• interiérové dveře
• velký výběr lišt

E lektromontáže
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

REKONSTRUKCE BYTŮ
SÁDROKARTONOVÉ SYSTÉMY
PŮDNÍ VESTAVBY
DROBNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE

KRAMEŠ 777 815 005

MÜLLER 777 815 003

Sedl áček
Ê

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

Ê

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

HLEDÁTE PŘIVÝDĚLEK?
Garance Písek, spol. s r.o.
hledá na DPP v Blatné pani
na úklid a výdej stravy
(cca 10-15 obědů).
Prac. doba od 8:00 do 12:00
Bližší info: 382 219 120
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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



383 422 044, 602 158 284

7.00 -14.00
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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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