
Ateliérová a průkazková fotografi e, svatby, oslavy, konference, maturitní plesy. 
Velkoformátový tisk do formátu B0+, černobílé i barevné kopírování a tisk do formátu 
A3 - katalogy, letáky, brožury, kalendáře. Velký výběr fotoaparátů, rámů, albumů, 
náplní do tiskáren. Blatná, T.G. Masaryka 112, tel. 383 423 492, foto@mako.cz
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KUFŘÍK
Přibližně před třemi lety vznikl nápad na KUFR Zdenky Fantlové. Při jedné z mých návštěv 

u Zdenky, kdy jsme si povídaly o jejím raném dětství v rodném domě v Blatné, přišla řeč na kufřík… 
takový prý obyčejný menší kufřík, do kterého si Zdenka zabalila to nejnutnější a odešla spolu s ro-
dinou do transportu. Tehdy žila již v jiném domě a v jiném městě, ale její cesta s “kufříkem” začínala.
O jejím “putování” a zázračném přežití šesti koncentračních táborů se dočtete v knize Klid 
je síla, kterou napsala po několika letech jako snahu o pozitivní náhled na krušná léta.

Po válce byla převezena na léčení do Švédska, 
kde se na několik let usadila a pracovala na čes-
ké ambasádě. Komunistická nelibost dolehla 
ovšem i na ni a ona se rozhodla odejít do Aus-
trálie. Začala nový život, stala se úspěšnou 
herečkou, vdala se, měla dceru a napsala knihu. 
Po letech dostal její manžel nabídku na práci 
v Londýně a Zdenka další destinaci přijala 
s nadšením, protože se jí po Evropě stýskalo.
V domě v Queensway v Londýně, ze kterého 
zvláštní shodou okolností byl vyslán konvoj 
na atentát na Heydricha, žije Zdenka dodnes. 
Přátel všech věkových kategorii má jakožto 
charismatická, šaramatní a také skvělá vyprá-
věčka mnoho. Telefon u ní doma zvoní neustále. 

Zdenka ještě do nedávna navštěvovala posi-
lovnu, chodila hodinu denně po Hyde Parku, 
ale také objížděla Anglii a přednášela školám 
o holokaustu.

Stále na cestách, v pohybu a s kufříkem… 
tak Zdenku a její pestrý život vidím já. V Lon-
dýně se pravidelně vídáme, a i když její energie 
s věkem slábne, stále má pozitivní a velmi 
informovaný náhled na svět.Inspirací pamětní 
plastiky kufříku na domě číslo 6 v ulici J.P. Koubka byl Zdenky skutečný kufřík, který je dnes 
součástí expozice v Muzeu Birkenau Auschwitz v Polsku. Nezlomná vůle paní Zdenky a její 

životní energie v nejtěžších chvílích je posel-
stvím pro budoucí generace. Tato dáma oslaví 
v březnu 2022 sto let a tímto kufříkem bude její 
odkaz stále s námi.

Děkujeme tímto všem dárcům, kteří přispěli 
na veřejnou sbírku plastiky. Slavnostní odhalení 
na domě J.P. Koubka 6, Blatná (Kavárna Že-
lezářství U Šulců) se uskuteční ve středu dne 
1. 9. 2021 v 17 hodin.

Judita Berndorff 

-

-
-

-
-
-

-
-
-

Peter Lambert
předchůdce Jana Böhma, 
pěstitel a šlechtitel růží 
s podobnou životní cestou
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ZÁŘÍ, NA LÉTO JDE STÁŘÍ
Prázdniny pomalu končí, z přírody na nás 

již malinko dýchá nastávající podzim. Také 
letošní, více deštivé počasí k tomu přispívá. 
Před námi je ale ještě mnoho slunečných dnů, 
které nám přinesou zasloužený klid a pohodu.

Také letošní letní sezóna se dostává do své 
závěrečné fáze. Blatná  i přes koronavirové 
období opět v létě ožila. Návštěvníci byli spo-
kojení, do zdejších míst se velice rádi vracejí. 
Blatensko jim poskytuje krásné kouty, lesy, 
remízky i stříbřité hladiny rybníků, vhodné 
zejména pro pěší  i cykloturistiku.
SVATÝ JILJÍ, SLUNCE MÍRNÍ (1. 9.)
OD SVATÉHO JILJÍ, KAŽDÝ TEPLÝ DEN 
JE MILÝ
NA ŠTĚPÁNA KRÁLE, LÉTO JIŽ MÁ 
NAMÁLE (2. 9.)
O SVATÉM VIKTORINU, JEŠTĚ JE TEPLO 
I VE STÍNU (5. 9.)
LIDOVÉ ŘEMESLO A PŮJČOVNA LO-
DĚK  NA TŘ. J. P. KOUBKA 3 V MĚSÍCI 
ZÁŘÍ

V září stejně jako v průběhu prázdnin bu-
deme mít otevřeno o víkendech, a to v sobotu 
od 9.00 do 17.00 hodin a v neděli od 11.00 
do 17.00 hodin. Hodiny jsou určeny podle 
zájmu návštěvníků, je tedy možné, že některý 
den může být otevřeno i déle. PŮJČOVNA 
LODĚK je spojena s PRODEJNOU LIDO-
VÉHO ŘEMESLA v průjezdu, ale zapůjčení 
loďky lze objednat i telefonicky na jakou-
koli hodinu, která nemusí korespondovat 
s otvíracími hodinami. Proto se neostýchejte 
a volejte 736765747 (E. Fučíková), určitě se 
domluvíme, pokud se bude týkat víkendů, 
možná i během týdne.

V prodejně jsme během prázdnin, dopl-
nili naši nabídku o různé zajímavosti, co se 
týká, keramiky, šperků, dřevěných výrobků 
i tiskovin. Nabídnout vám můžeme nové tipy 
na výlety po Blatensku 1. a 2. díl od ing. Jana 
Kurze.
Náš tip na září:  keramika s červenými 
srdíčky

NEZAPOMÍNEJTE NA SVOJI IMUNITU
Právě proto, že se podzimní čas blíží, a je 

téměř jisté, že se situace s koronavirem znovu 
o něco zhorší, měli byste na to být připraveni. 
Pokud jste během léta pilně sbírali a sušili 
byliny, máme pro vás ještě jeden tip. Kopřiva 
dvojdomá, téměř zázračná bylina, ano , jistě 
znáte. Sbírá se především v jarních měsících, 
kdy má největší sílu. V tomto období je ale 
stále čas pro sbírání semen, které si po usušení 
můžete uchovat na zimní období. Vyrovná 
se např. semenům chia,  můžeme je označit 
jako lokální superpotravinu.  Přidávat můžete 
do studených i teplých jídel. Semínka obsahují 
vitamíny A, B, C, E i minerály, draslík, vápník 
a železo, které jsou důležité pro vaše tělo. 
Pomáhají proti lámavosti nehtů, vypadávání 
vlasů, revmatismu, celkové únavě, posílení 
ledvin i jater, očistu močových cest. Budete 
se cítit vitální a v lepší kondici. Nezapomeňte 
ale, že kopřiva je rostlina dvojdomá a semena 
obsahují jen rostliny samiččí. Květy pod tíhou 
semen vísí směrem dolů, samčí květy jsou 
více vodorovné. Semena spolu s rostlinou 
usušte a poté vymněte a uschovejte do dobře 
uzavíratelné sklenice. Jejich užíváním podpo-
říte vaši přirozenou obranyschopnost!
NA NAROZENÍ PANNY MARIE SE MUSÍ 
SLUNCE POUSMÁT, I KDYBY MĚLO 
V NOCI VSTÁT (8. 9.)

Eva Fučíková, lidové řemeslo 

Reminiscence
Doba kovidová poznamenala náš život 

soukromý i společenský, zasáhla do našich 
emocí, omezila společenské kontakty, změnila 
naše zvyklosti i myšlení. Hledáme proto urči-
tou jistotu a zakotvení v současné nejisté době. 
Pro mne představuje takovou jistotu Blatná. 
A protože minulost je jistá a budoucnost spíše 
nejistá, vracím se opakovaně do minulosti, 
do vzpomínek, do doby, kterou si sice často 
(i falešně) idealizujeme, ale přesto by se na ni 
nemělo zapomínat. Tuto schopnost, přepis 
minulosti do současnosti, jsem nejspíš po-
dědila po mém otci, který Blatnou nesmírně 
miloval a své dětství a mládí, které v Blatné 
prožívat, povýšil na zlatá léta svého života. 
Co si vzpomínám, otec mně a mladšímu bra-
trovi až do úmoru vyprávěl o svém dětství, 
o lidech, s kterými se v této době potkal, 
co prožíval. Těch historek bylo nepřeberně. 
Jako malá jsem je poslouchala a vstřebávala, 
jako puberťačka jsem se nudila, ucpávala 
uši a dávala přednost kamarádkám a později 
i „kamarádům“, ale přesto ve mně tato „vý-
chova minulostí“ nějak ulpěla.  Proto jsem ne-
smírně vděčná za malé společenství, které se 
utvořilo v kaplance kolem paní Žílové a které 
mne vzalo mezi sebe; v malém kroužku dam 
(někdy i pánů a psů) se tam semele minulost, 
přítomnost i budoucnost, nejrůznější drobné 
příběhy odehrávající se v Blatné, a mezi 

Pozvánka na besedu s Hostem 
Blatenských listů, panem

Markem Morou,
viceguvernérem

České národní banky

Původně jsme tuto besedu plánovali 
už na březen loňského roku, ale museli 
jsme ji odložit.

S radostí Vás zveme na besedu s  bla-
teňákem, panem Markem Morou, která 
se uskuteční

v pondělí, 6. září  od 18 hodin 
na zámku Blatná.

Přijďte si poslechnout, jak funguje 
Česká národní banka, jak je to s přijetím 
EURA a další zajímavosti z oblasti eko-
nomiky. Vždy při besedách s našimi hosty 
dojde i na otázky z publika a ani tentokrát 
tomu určitě nebude jinak.

Srdečně Vás zvou Blatenské listy
ZM

kuchyňskými recepty a výbornými koláči se 
dozvím i nové informace z minulosti, které 
jsem neznala a které ráda přijímám, popřípadě 
si je musím nejprve detektivně dořešit, abych 
si děj přiřadila do správného času a ke správ-
ným osobám. Velkou pamětnicí byla paní 
Milada Zvárová, její vzpomínky byly úžasné, 
ale nebyly bohužel zachyceny v písemné 
podobě a tak se jen rozptýlily v decentních 
vůních konzumovaného vínečka a zmizely 
v nenávratnu.  To vzpomínky mého otce přece 
jen papíru neunikly, některé z nich byly v prů-

běhu doby i publikovány v Blatenských listech 
a některé z nich dosud čekají na zpracování, 
jako třeba vzpomínky na Spolek blatenských 
rodáků založený v r. 1929. Vzpomínky, které 
se váží právě k okolí Kaplanky a pocházejí 
z otcových zápisků z roku 1993, byly prav-
děpodobně připraveny jako informace pro 
zájezd do Blatné organizovaný kroužkem 
rodáků a přátel Blatenska a popisují cestu 
od kostela k zámku.

(dokončení článku v příštím čísle)
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Zprávy
z radnice

Vyznačení zákazu zastavení 
naproti poliklinice

Odbor dopravy upozorňuje, že v průběhu měsíce září bude pomo-
cí žluté čáry vyznačen zákaz zastavení v ulici B. Němcové, naproti 
poliklinice, v úseku od křižovatky s ulicí Šilhova po autobusovou 
zastávku Blatná, poliklinika. 

Žlutá čára bude ve většině svého úseku pouze zdůrazňovat stáva-
jící ustanovení zákona o silničním provozu, dle kterých řidič nesmí 
zastavit a stát v místě, kde mezi vozidlem a podélnou čárou souvislou 
nezbývá jízdní pruh šířky alespoň 3 m, před vjezdem na pozemní 
komunikaci a dále ve vzdálenosti kratší než 30 m před označníkem 
autobusové zastávky.

Návštěvníci polikliniky mohou od loňského prosince využít nové 
parkoviště vybudované cca 100 m nad poliklinikou, kde je možnost 
časově omezeného stání na 2 hod.

Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná

Vítání občánků města se uskuteční 
v říjnu 2021 v obřadní síni 
blatenského zámku

Po zmírnění epidemie onemocnění COVID-19 se v říjnu opě-
tovně uskuteční na blatenském zámku slavnostní vítání občánků.

Narodilo se vám miminko v období od 1. března 2021 do 31. 
července 2021, máte trvalý pobyt v Blatné či v jejích částech a máte 
zájem se zúčastnit slavnostního obřadu? Přijďte do 17. září 2021 
osobně do kanceláře občanských průkazů, cestovních dokladů 
a evidence obyvatel MěÚ Blatná (tř. T. G. Masaryka 1520), pří-
padně se přihlaste elektronicky (e-mailem: mesto@mesto-blatna.
cz, datovou schránkou: ih3bzwr).

Související formuláře a další informace naleznete na webových 
stránkách https://www.mesto-blatna.cz/obcan-1/vitani-obcanku/. 
Pro více informací můžete též kontaktovat pracovnice odboru 
na tel. 383 416 202 – 205. Před konáním slavnostnímu obřadu vám 
bude zaslána pozvánka. 

Další slavnostní vítání občánků, narozených v období od srpna 
do října letošního roku, proběhne v prosinci. Přihlášky je možné 
podávat průběžně po celý rok. 

O dbor správní a živnostenský úřad

Oznamování plánovaných odstávek 
elektřiny bude pro občany rychlejší 
a efektivnější

Plakátky, které značily části ulic, kde nepůjde elektřina kvůli 
opravám nebo dalších jiným pracím na rozvoji a modernizaci dis-
tribuční sítě, zmizí. Od 1. září mění společnost EG.D na části svého 
distribučního území způsob, jakým bude informovat zákazníky 
o plánovaných odstávkách elektrické energie.

„Rozhodli jsme se sjednotit způsob, jakým budeme ohlašovat 
plánované odstávky elektřiny. Zvolili jsme přitom tu nejjednodušší, 
nejrychlejší a nejekologičtější možnost a tím je elektronické oznáme-

ní.“ vysvětluje Lukáš Svoboda z oblastního managementu společnosti 
EG.D.

Tato změna se od září bude týkat celých jižních Čech a podstatné 
části Kraje Vysočina. „Právě v těchto lokalitách jsme doteď kromě 
elektronických informací v datových schránkách vylepovali i infor-
mační letáky.,“ dodává Miloš Morávek z oblastního managementu. 

Služba Distribuce24 je bezplatná a poskytuje nejen informace 
o plánované odstávce elektřiny.

Po zaregistrování na portále Distribuce24 zde zákazníci najdou 
svá odběrná místa.  Ve svém účtu si nastaví kontaktní údaje, na které 
pak budeme ještě zvlášť posílat informace o odstávkách, poruchách 
nebo servisních pracích.

Zaregistrovat do portálu se dá jednoduše na webu www.egd.cz/d24, 
stačí si vybrat možnosti které jim nejvíce vyhovují. K uvedené regist-
raci pak stačí pouze několik základních údajů, které najdete na faktuře 
za elektřinu. Pro snadnější přístup k registraci pomůže i letáček s QR 
kódem, který Vás na danou stránku přímo navede.

 Případné dotazy na info@egd.cz nebo na 800 22 55 77.

                SBOR  DOBROVOLNÝCH 
HASI   BLATNÁ  A  M STO 

BLATNÁ 
 si Vás dovoluje pozvat na no ní hasi skou sout ž 
v požárním útoku o Pohár místostarosty M sta Blatná 
 



Číslo 14 / strana 4 Blatná 27. srpna 2021 Ročník 32 (42)

Zp r á v y
T S  B l a t n á

PRO PRODEJNU BLATNÁ

Nástupní mzda Mzda po 1. roce Mzda po 2. roce

 

MZDA PO 3. ROCE 35 HOD./TÝDEN

HLEDÁME

Odpad u kontejnerů – sídliště 
Nad Lomnicí

Odpad patří pouze do kontejnerů. Velmi často se stává, že je odpad 
odložen u kontejnerů. A často je to i v případě, že je v kontejnerech 
volné místo. V případě, že si všimnete takového odkládání odpadu, 
kontaktujte prosím Technické služby města Blatné s dalšími informa-
cemi. Budeme se snažit takovému jednání zamezit.
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Co čte a o čem přemýšlí Jan Kára
Vážené čtenářky, vážení čte-
náři, 

od ranného dětství jsem 
několikrát denně přecházel či 

projížděl přes malé náměstíčko u Sokolovny, 
které je pojmenováno po Antonínu Kalinovi; 
a jak už to bývá, dlouho mě ani nenapadlo, 
abych se o tuto osobnost začal zajímat. 

Zájem o Kalinu se ve mně paradoxně 
probudil až před pár lety v Ženevě - na jeho 
stopy jsem narazil, když jsem pátral po historii 
českého exilu během první světové války. Ka-
lina byl jedním z účastníků památné schůzky, 
na níž se poprvé sešli představitelé české po-

litické scény v čele s Kramářem a Klofáčem, 
a představitelé exilu vedení Benešem. Ironií 
osudu byla schůzka zahájena 28. října 1918 
a v té chvíli nikdo v ženevském hotelu Beau-
-Rivage netušil, že je v Praze vyhlašována 
samostatnost a že Rakousko-Uhersko právě 
zaniká. Schůzka ale každopádně splnila účel - 
rozhodla, že Československo bude republikou 
(a nikoli monarchií) a její účastníci vesměs 
obsadili v novém státě vysoké vládní funkce. 
Účast Kaliny na oné schůzce potvrzuje, že pa-
třil mezi prominenty tehdejší politické scény. 

Najít základní údaje o Antonínu Kalinovi 
není těžké. Nabízí je Wikipedie, vzpomínalo 

se na něj několikrát v Blatenských listech, 
věnovali se mu blatenští kronikáři a „písmá-
ci“ (Vrána, Koubík, Olejník, Sekera a další). 
Stručně shrnuto, Kalina přišel do Blatné 
v roce 1894 z Německého Brodu na místo 
okresního tajemníka. Ihned se zapojil do So-
kola a do společenského života (podle níže 
zmíněného V.Havla „jako lev vletěl do ma-
loměstské společnosti jihočeského městeč-
ka…“). O pár let později zahájil politickou 
kariéru, byl zvolen do českého zemského 
sněmu (1901) a v roce 1907 do vídeňského 
Říšského sněmu, kde svůj mandát obhájil 
v roce 1911. Jeho „hvězdné“ chvíle přišly 
v roce 1917, kdy se jako jeden z mála českých 
poslanců v odvážných projevech zasazoval 
za samostatnost Českého království, respek-
tive Československa. Brzy po vzniku Česko-
slovenska vstoupil do diplomatických služeb 
a až do svého předčasného úmrtí v prosinci 
1922 byl vyslancem v Jugoslávii.

Antonín Kalina je vesměs popisován jako 
zanícený český nacionalista a nesmiřitelný 
odpůrce Rakouska, skvělý řečník, mimořádně 
činorodý člověk, konající ve prospěch veřej-
ného blaha. Jeho literární portrét v různých 
publikacích je vždy téměř stejný: jaksi ofi ci-
ální, odosobněný, vyžehlený až ikonografi c-
ký. Padesátistránková životopisná brožurka 
od Vladimíra Havla z roku 1938, hojně pro-
špikována patosem a obdivnými frázemi, vy-
volává dojem, že Kalina byl od studentských 
let prototypem angažovaného funkcionáře, 
„krásným dělníkem nové budoucnosti“. A zá-
roveň Havel dodává: „O Kalinově soukromí, 
lidském, ale i politickém, budou se musit 
rozhovořit jiní a povolanější…“. Lidský obraz 
Kaliny se prostě ve všech těch textech jaksi 
ztrácí a není nikterak patrný ani ve vzpomín-
kách jeho asi nejlepšího blatenského přítele 
Františka Chlupsy. O tom, že Kalina měl 

manželku a 4 děti jsem se například dozvěděl 
až z letmé poznámky v nedávno vydané knize 
Josefa Tomeše „Nás bylo málo jen, než přišly 
tisíce“, která popisuje historii České strany 
státoprávně pokrokové.

Takže po všem, 
co jsem o Kalinovi 
přečetl a prostudoval, 
mi zůstává mnoho 
otazníků – například 
jak dokázal skloubit 
všechny své funkce, 
včetně poslancování 
v Říšském sněmu, 
s funkcí okresního 
tajemníka. Ale přede-
vším mi není jasné, 
jaký byl Antonín Ka-

lina vlastně člověk. Co dělal, když nepracoval 
pro blaho obce či národa? Jak se choval mimo 
ofi ciální příležitosti? Byl laskavý nebo strohý 
a odměřený? Jak často pobýval v Blatné? Kde 
v Blatné bydlel? Žila zde také jeho rodina? 
Jaký byl manžel a jaký otec? Měl smysl pro 
humor? Chodil na pivo? Měl nějaké koníčky? 
A tak dále.

Ostatně i s tím Kalinovým náměstím je to 
trochu záhada – plácek před Sokolovnou se 
tak jmenoval již za 1. republiky, a pak zase 
hned po válce. Ale někdy po roce 1948 už to 
tak jisté není. Vlastně si nepamatuju, jestli 
jsem v dávných dobách procházel přes náměs-
tí „Kalinovo“ nebo „Kalininovo“ (jak prý je 
označeno v dobových mapách). Pokud to byl 
ten druhý případ, bylo by dobré zjistit, kterého 
vtipného soudruha napadla tato slovní hříčka, 
která z ideologicky nepohodlného Kaliny 
malou úpravou udělala kovaného bolševika. 

Každopádně koncem příštího roku si při-
pomeneme 100. výročí úmrtí Antonína Kaliny 
a nebylo by od věci při té příležitosti zapátrat 
v archivech a zkusit obraz tohoto významného 
Blateňáka trochu „dovybarvit“.      Jan Kára

Účastníci ženevské schůzky na obraze Rudolfa 
Brachtla z roku 1928.

Antonín Kalina je nejdále vpravo

Antonín Kalina

Jedno přání mám – ZŮSTAT DOMA
Každý člověk potřebuje svého Anděla Stráž-

ného a nás je hned několik. Spousta lidí už o nás 
ví, mnoha z nich jsme již naši pomoc poskytli 
a nejednou se stali Anděly, kteří zachránili život. 

Naše organizace nese symbolický název An-
děl Strážný a pomáhá seniorům, dlouhodobě ne-
mocným lidem, osobám se zdravotním postižením 
a jejich rodinám prostřednictvím mobilního mo-

nitorovacího zaříze-
ní s SOS tlačítkem. 
Toto zařízení zvané 
TIPEC (zkratka tís-
ňové péče) je napo-
jeno na dispečink, 
kde je náš odborný 
personál připraven 
poskytnout klientům 
okamžitou pomoc 

24 hodin denně, 365 dní v roce, ať už se jedná 
o nevolnost, náhlé zhoršení fyzického/psychic-
kého stavu či úraz.

Zařízení TIPEC pomáhá stovkám seniorů 
po celé České republice. Mimo jiné má v sobě za-
budovaný detektor pádu a detektor pohybu, které 
zalarmují naše dispečerky, pokud se klient delší 
dobu nehýbe nebo upadne. Dispečerky následně 
klientovi volají přímo na zařízení, zjišťují, v jaké 
situaci se klient nachází a v případě nutnosti kon-
taktují rodinné příslušníky, jiné kontaktní osoby 
či integrovaný záchranný systém.

Součástí naší služby je i připomínání léků, 
kontrola pitného režimu či tzv. Povídavá linka, 
kam si klienti mohou zavolat a popovídat si v pří-
padě, kdy se cítí osamělí či si chtějí zahrát třeba 
slovní fotbal nebo protrénovat paměť. Jednou 
z našich klientek je i bývalá paní učitelka, která 
našim dispečerkám velmi ráda předčítá knihy. 
Povídavá linka je tedy mnohdy plná oboustranně 
přínosných a příjemných chvil. 

Díky TIPCI jsou lidé schopni bez obav o své 
zdraví mnohem déle zůstat žít doma, ve svém 

přirozeném prostředí, kde mají vzpomínky, zá-
zemí, klid ale především dobře známý DOMOV. 

Cílem Anděla Strážného je snížení zdravot-
ních a bezpečnostních rizik, zprostředkování či 
poskytnutí pomoci v krizových situacích a oddá-
lení odchodu do pobytových zařízení
Pomáhejme spolu

Naše organizace potřebuje ročně ke své čin-
nosti 20 milionů korun. Část pokryjí dotace, část 
dárci a část klienti. Tímto bychom rádi požádali 
i Vás o podporu, abychom naše služby mohli 
zdokonalovat. Číslo našeho transparentního účet 
je 19-4959994349/0800. Jakýkoliv dar je pomocí 
nejen nám, ale především lidem, kterým společně 
s Vámi dodáme pocit jistoty a bezpečí. 

Kontakt 
Anděl Strážný z.ú.
Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2
Email:poptavka@andelstrazny.eu
Bezplatná telefonní linka NONSTOP
+420 800 603 030
www.andelstrazny.eu

Anděl Strážný - tísňová 
péče, SOS tlačítko
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Ohlédnutí za TOUR de 
Battaglia 2021 v Záboří

Jak bylo zveřejněno a zdůvodněno v BL čís. 12 a 13, vzpomínková 
jízda TOUR de BATTAGLIA 2021 se konala 14. srpna 2021 v Záboří 
u Blatné. Obecní úřad Záboří s okolními obcemi se stal hlavním orga-
nizátorem a garantem akce, pro kterou nabídl vlastní vynikající zázemí 
a zajistil odpovídajícího občerstvení. 

Dalo se očekávat, že tato změna se nemusí setkat s plným pocho-
pením některých účastníků minulých ročníků. Termín se opět shodoval 
s  poutí v Blatné. Obávali jsme proto, že z těchto důvodů bude účast 
podstatně nižší.

Opak se stal skutečností. Za krásného počasí se na vzpomínkovou 
jízdu prezentovalo rekordních 157 cyklistů z blízkého nebo vzdáleněj-
šího okolí. Další se přidávali ještě na trasách. Přijeli naši přátelé, bývalí 
reprezentanti Československa v různých cyklistických disciplinách. 
Z Plzně, Děčína, Prahy, Mladé Boleslavi, Olomouce nebo z Brna. 
Někteří z nich se ubytovali v zábořském penzionu už několik dní pře-
dem a denně vyjížděli po husté síti kvalitních cyklostezek obdivovat 
krásy našeho regionu. Na trať se spolu s ostatními vydala šéfredaktorka 
časopisu CYKLOTURISTIKA Slávka Chrpová, spisovatelka Jana 
Poncarová, skupina Klubu velocipedistů Písek na historických kolech 
a v dobovém oblečení.

U prezentace byl pro každého připravený podrobný itinerář a mapy 
všech tří libovolně volitelných tras, barevné samolepky s portrétem 
Christiana Battaglii   s logem akce.  Mladá a sympatická spisovatelka 
Jana Poncarová představila svou novou knihu o Blance Battagliové 
s názvem „Cyklistka – Osud poslední baronky.“ Kniha se těšila vel-
kému zájmu a úspěšně se vyprodala. Účast spisovatelky zajistil pan 
Vladimír Šavrda, jeden z kmotrů knihy. 

Pokládání květin na pietních místech se stalo tradicí. Byly polo-
ženy u hrobu Blanky a Christiana na hřbitově v Záboří, u památníčku 
na návsi v Bratronicích, v lese Tisovník, kde Christian naposledy 
šlápnul do pedálů a také na místě, kde tragicky zahynul náš kamarád, 
cyklista Luboš Hajna.

 Na návsi v Bratroncích svým poutavým způsobem o osudu rodu 
Battagliů opět vyprávěl  pan Ing. Josef Kalbáč. K tomu přidával osobní 
i rodinné vzpomínky. 

Řešili jsme problém ohledně zhotovení a prodeje triček. Se souhla-
sem OÚ Záboří jsme nakonec místo tradičních bavlněných, objednali 
za vyšší cenu kvalitnější, z funkčního materiálu. Opět s aktuálním 
potiskem. Návrh, výběr materiálu, barvu, dopravu a prodej triček 
zajistili opět manželé Šlehoferovi z Příbrami bez jakéhokoliv nároku 
na odměnu. Prodejní cena 200,- Kč odpovídá výrobní ceně. Vysvětlení 
směřujeme těm, kteří prodej za tuto cenu z neznalosti veřejně kritizo-
vali. Po tričkách se jen zaprášilo a dalších 30 ks už je objednáno pro 
ty, na které se nedostalo.

Z iniciativy Obce Záboří byly všem zaregistrovaným po dojezdu 
předány vkusně navržené, laminované Pamětní listy se jménem.

Rekordní počet účastníků, ale tak trochu i nekázeň některých jed-
notlivců, to byly důvody k určitému chaosu hned po odjezdu ze Záboří. 
Nebylo pro nás to nic příjemného, ale zároveň je poučením pro další 
ročníky. Rádi uvítáme jakoukoliv věcnou připomínku, která přispěje 
ke zlepšení.  Je potěšitelné, že už teď přicházejí nabídky ke spolupráci 
z řad příslušníků mladší generace. 

Většina účastníků střední a vyšší věkové kategorie bere svou účast 
na vzpomínkové jízdě i jako společenskou záležitost. Proto čas po do-

Cyklisté na návsi v Bratronicích při projevu Ing. Josefa Kalbáče

jezdu až do podvečera využili k občerstvení, ke klidnému posezení 
s přáteli,  k pobavení a ke vzpomínkám.

Záběry z průběhu, momentky a rozhovory s osobnostmi zachytila 
kamera JčTV/Strakonice – odkaz na dokument bude zveřejněn doda-
tečně na webových stránkách.

Děkujeme i jménem OÚ Záboří všem cyklistům a hostům za účast. 
Těšíme se na setkání v Záboří na TOUR de BATTAGLIA 2022 !!!

Autoři příspěvku: Pavel Zeman, František Šesták a Zdeněk Šlehofer 
- zakladatelé tradice vzpomínkových jízd TOUR de Battaglia v r. 2016

F. Šesták

Nabízíme:
nadprůměrné výdělky
každoroční navyšování mzdy 
práci na HPP/možnost zkráceného úvazku u stabilní nadnárodní společnosti
prémiovou složku mzdy
příspěvek na dovolenou a Vánoce
další nadstandardní příplatky
dovolenou 5 týdnů + další dny za odpracovanou dobu
dotované stravování
příspěvek na dopravu 
příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění
příspěvek na dětský tábor
příjemné pracovní prostředí
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VISHAY ELECTRONIC spol. s r. o. VISHAY EL
Blatná

Pracovník elektromontáže, Pracovník expedice,  Pracovník 
kovovýroby 

Operátor/ka ve výrobě, Mechanik,  Seřizovač

Pro bližší informace volejte: 
Ing. Klára Pilečková, závod ESTA, tel. č. 383 455 516, email: klara.pileckova@vishay.com
Martina Říhová, závod Sfernice, tel. č. 383 455 611, email: martina.rihova@vishay.com
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Rozhovor s člověkem, který nemá rád slovo „nejde“
Pobyl v Blatné „jen“ několik let, ale zanechal po sobě pořádný kus práce a hodně lidem je 
líto, že odešel.
Tak jsme se historika Petra Chlebce ptali, jak sem vlastně přišel, jak se mu zde žilo a pracovalo 
a proč odchází.

Byla Blatná tvým prvním působištěm?
Už na univerzitě jsem pracoval jako dok-

torand jsem se spolupodílel na zahraničních 
projektech v Německu, Polsku, Anglii i jinde, 
ale pak už jsem chtěl stabilní práci. V Asociaci 
muzeí jsem viděl inzerát, a ačkoliv jsem Blat-
nou vůbec neznal, šel jsem to zkusit.
Co tě přesvědčilo, že Blatná bude dobrá?

Hlavně Broňa (Winlerová), zareagovala 
rychle a zaručila možnost dalšího vzdělávání 
a jistou volnost pro práci.
Práce a život v Blatné tě uspokojily?

Musím říci, že po prvním seznámení se 
stavem muzea jsme já i Táňa, která přišla 
současně se mnou, zažili šok. Sbírky měly 
být v naprostém pořádku, ale (jako i v jiných 
muzeích) jsme zjistili, že zapsané revize se 
prováděly na kvap a jejich stav byl neutěše-
ný. Byl to takový pozůstatek socialistického 
myšlení - „raději do ničeho nešťourat a nechat 
věci v klidu“. Pro nás to byla výzva a na in-
ventarizaci jsme strávili hodně času.
Už řadu let jsme usilovali o stálou expozici 
a dočkali jsme se až teď, vám se to povedlo.
A to tak dobře, že jste byli vyznamenáni.

Naším cílem bylo udělat muzeum, do kte-
rého se budou lidi vracet, bude pro všechny 
generace, kde lze objevovat, kde každý najde 
něco, co ho zaujme.

Muzeum s vitrínami, kde leží zaprášené 
exponáty, návštěvníkům moc nedá.

V souladu s ideovým plánem z let 2014-15 
jsme se rozhodli pro „šuplíky“ a po mnoha 

peripetiích se sháněním peněz (získali jsme 
granty od Ministerstva kultury a nemalým 
podílem přispělo i město) jsme mohli začít se 
stavbou. Ani tady neproběhlo všechno hladce, 
např. projektantka zapomněla na tělesa topení, 
takže jsme museli dodatečně vyřezávat místa 
pro radiátory. Takové drobnosti velice zdr-
žovaly. Při realizaci jsme mysleli i na starší 
návštěvníky, cizince i postižené, takže v každé 
druhé místnosti je lavice na sezení, máme 
audioprůvodce i v cizím jazyce atp.

Přes následné kritické připomínky někte-
rých návštěvníků typu: „To je dětská herna?“ 
apod., si myslím, že toto je ukázka moderního 
muzea. Naštěstí jak paní starostka, tak pan 
místostarosta po první návštěvě projevili nad-
šení a město nás velice podpořilo. Asociace 
muzeí a galerií nás přímo vyzvala, abychom 
se přihlásili do soutěže Gloria Musaealis, 
ale troufl i jsme si až teprve po dokončení 
poslední části Muzea všemi smysly. Získali 
jsme zvláštní ocenění komise.
V Blatné jsi dosáhl úspěchu. Kde bude tvé 
nové působiště a čeho tam chceš dosáhnout?

Sice jsem tu byl spokojený, ale s manžel-
kou pocházíme oba ze severní Moravy, máme 
tam babičky, a tak se vracíme. Ve Fulneku 
vzniká nová expozice o J. A. Komenském, 
„Na prahu vichřice“. Šel jsem tam na výbě-
rové řízení (původně mělo být na kurátora 
sbírek, ale pak se ukázalo, že je na ředitele 
muzea).

Nyní se snažím prostudovat prameny, 
což je velmi obtížné, protože o Komenském 

se mnoho nedochovalo. Různé údaje se liší 
jak co do letopočtů, tak věcných událostí. 
Nejvýrazněji do devastace pramenné základny 
zasáhlo dobývání Fulneku Rudou armádou 
v roce 1945.

Mám dobré spolupracovníky, snažím 
se u každého najít, v čem je úspěšný a to 
rozvíjet. Na případné poznámky, že něco 
„nejde“, říkám: „Tak nepřekážejte a nechte 
nás pracovat“.
Pro Blatnou ale ještě také pracuješ?

Ano, články o růžích a Janu Böhmovi 
budou určitě pokračovat. Je to nevyčerpatelné 
téma. Kdyby mi zbýval čas, bylo by skvělé 
zpracovat Böhma jako člověka. Byl totiž nejen 
úžasným pěstitelem, ale reprezentoval také 
podnikatele, uměl se prosadit a uměl získat 
Evropu i svět. Je spousta otázek, na které 
doposud nikdo neodpověděl. Ke stému výročí 
muzea bychom měli zpracovat život a dílo 
J. Siblíka, amatérského archeologa, ředitele 
školy a zkaldatele muzea.

Tak se budeme těšit a přejeme ti, samo-
zřejmě, úspěchy i v novém působišti.

BM

Petr v práci v Novém Jičíně

Vyznání II.
Vážení čtenáři, věřím že jste prožili vese-

lou a gastronomicky nenáročnou blatenskou 
pouť.

To, že uvádím jména a přezdívky, až 
na jednu výjimku, mi přijde zcela na místě.
Takto si někteří lidé velice rádi vrátí ve vzpo-
mínkách při uvedení níže uvedených lidí, kteří 
reprezentovali NAŠE město, nejenom na poli 
sportovním, divadelním ….. a určitě se mnoha  
lidem vrátí ve vzpomínkách.

Bohužel v tomto Vyznání musím s omlu-
vou použít i bodré výrazy, ale bez nich by 
následující historky neměly tu správnou 
autentičnost. Jak jsem koupil, zažil, tak pro-
dávám.Tak Vás zvu !!!

Divadlo a ………
Původně jsem chtěl psát o divadelním 

spolku , ale myslím , že už toho bylo napsáno 

opravdu hodně a spousta jmen (hlavně z his-
torie), již byla v BL představena.

Ale s historkou z jednoho zvláštního di-
vadelního představení,Vás musím seznámit.

Zima, minus 20 stupňů (jasně že venku) 
a hrál se divadelní kus od K.J.Ebena Kytice 
– Svatební košile Co čert nechtěl, hrál se 
i mistrovský zápas v hokeji na nedalekém 
zimáku. Všechno souvisí se vším.

Pokud si vybavíte Svatební Košili a její 
závěr, kdy mrtvý leží na prkně a je požádán 
nejprve umrlcem ……Vstávej umrlče  nahoru, 
odstrč mě tam tu závoru……A  pak  to pokra-
čuje …A mrtvý oči otvírá, hlavu pozvedá a půl 
kolem se ohlídá …..a dívka jej žádá ……ty 
mrtvý lež a nevstávej pán bůh Ti pokoj věčný 
dej…..a takhle je to třikrát dokola. Žádný fofr, 
hezky pomalu, aby si to diváci vychutnali.

A teď to FINÁLE !! Jak probíhal kus, 
tak vedle  na zimáku hrál hlavní protagonista 
hokej !!! Alternace žádná a jak  z toho ven? 

Když mělo dojít ke scéně (umrlec na prk-
ně), tak v předstihu byla vyslána na zimák 
mladá „spojka“. Tam se protagonista přezul 
do pantoflí a běžel v komplet hokejovém 
oblečení  do divadla.Tam si lehl na prkno, 
kde přes něj přehodili velkej bílej ubrus až 
pod bradu, posypali obličej bílou křídou a on 
v tom dresu a vybavení hrál umrlce!!! Jakmile 
výstup skončil, žádná děkovačka, ale fofrem 
na zimák, obout brusle a dohrát mistrák.

Slíbil jsem, že zde nebudu uvádět jméno 
tohoto vzácného muže, kterého jsem měl 
z celého srdce nesmírně rád.

Ještě se okrajově zmíním o naší školní par-
tě…. Saša Vazba Kalous, Roman Mora, Jarda 
Bruner, Václav Hudeček, Honza Kára (velvy-
slanec mimo jiné ve Švédském Království….) 
.Scházeli jsme se na hřišti ve Smetanovce 
(nyní je tam panelák) a nebo mydlili hokej 
přes ulici do dřevěného oplocení.

(pokrač. na str. 8)
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Vyznání II
(pokr. ze str. 7)

Zima nezima, tenisák štípal,  byli 
jsme samá modřina. Určitě správně za-
tipujete, kdo si s námi naše radovánky 
s  pochopi te lných  důvodů  moc  ne-
užíval. Samozřejmě že Václav. Rodiče jej 
vedli k hudbě a zrodil se, HOUSLOVÝ 
VIRTUOS
Basket tým

Měl jsem to blízko na Sokolovnu (dále 
sokolka) a chodil jsem sledovat nejraději  
naše basketbalisty…Zvára,Václav Pokorný, 
Míra Pokorný (Perčis), Šturc (Blafoun), Míra  
Karban (Drak), bratří Hejlové a pak přibyli 
Honza Kalous, Janovský (Cejcha), Karel 
Cvach, Chvátal (Drobek, Jebáček …..

Jejich utkání probíhala v sobotu odpo-
ledne a v neděli dopoledne. Tak si dovedete 
představit, když byl v sobotu ples. Zřejmě asi 
nejmenší hřiště na basket v celé ČR a to se 
hrála druhá liga .Všechno uklidit a v neděli 
ráno se hrálo za příjemného alkoholického 
ovzduší. Ale byly to skvělý plejeři, ale hlavně 
blatenští patrioti.

Měl jsem tu čest a se mnou ještě Saša 
Vazba Kalous, Roman Mora, Ríša Kotnauer 
být členem tohoto týmu. Hráli jsme většinou 
pár minut, ale bylo to skvělé a ty zážitky!!!

Jednou jsme hráli v Jindřichově Hradci.
Večer hospoda a díky Honzovi Pouzarovi  
jsme navštěvovali po městech, kde jsme 
rozdávali basketbalovou radost, jeho známé 
v pivovarech. Spali jsme na faře, obrovská 
kamenná haluzna (místnost) vedle kostela. 
Uprostřed velká kamna, kde jsme museli my 
zobáci přikládat. Starší členové byli pochopi-
telně  indisponováni, a tak když ráno kolem 
půl šesté hodiny jakási posluhovačka přišla 
vybírat kamna, tak to bylo něco! Do prdele, co 
tady ta bába dělá, ať už vypadne, byla  z těch 
slušnějších výrazů. Posluhovačka pokračovala 
dál ve vymetání kamen, jako by se  nechumeli-
lo. Až Honza Pouzar vyndal deset korun a ona 
s úsměvem odkráčela. Ráno nás Václav Přech 
naložil do autobusu a jelo se domů.

BLATENSKÉ ŠIBŘINKY
Jakmile se blížily Šibřinky, tak jsme se 

(čutálisté) často scházeli např. v hospodě 
V Prdeli, Na tržišti, Na Sokolovně a  vybírali 
jsme , za co asi půjdeme .Fantazie se nekonala 
a tak jsme chodili za vězně, holiče, metaře. 
Mám takový pocit, že jsme  nikdy v soutěži 
masek nevyhráli, ač jsme měli v porotě svoje 
lidi ! Ale to nás přiliš nermoutilo, protože 
jsme si to užili.

Jasně že muselo dojít k důkladné přípravě.
Již dopoledne kolem 9-10 hod. jsme začali 

přípravu na letním stadionu. Kabinu nám  
připravila paní Vlasová s manželem a mohlo 
se začít .Největší hrnec na párky, buřty, se-
kaná, chleba pro regiment a  hlavně dostatek 
rumu, vodky, zelené, becherovky …..Do 
nástupu na sokolku jsme se pěkně odborně 
nalíčili a upravili.Kolikrát  se  stalo, že někteří 

pojmuli přípravu velice poctivě. A výsledek? 
Navštívit Šubřinky již nestihli.

Jak začala hudba p. Mrázka hrát, Šibřinky 
mohly začít! Většinou vyhrávala děvčata, 
protože jejich masky byly skvěle vypraco-
vány, skvostné, oproti našim hadrům …….. 
Ale měli jsme hrdý pocit z toho, že jsme pro 
úspěch udělali maximum.

Mistři v akci 
Než se dostanu k dalšímu dílu Vyznání, 

musím se s Vámi rozdělit o jeden nezapome-
nutelný zážitek.

Trávil jsem „svatý“ týden tzn. týden před 
maturitou, na chatě na Laciné u pana Po-
korného. Snažil jsem se dohnat a naládovat 
do mozkové kůry co nejvíce vědomostí, abych 
po týdnu mohl ohromilt maturitní komisi 
na strojárně v Plzni.

Byl jsem tam sám a jednou večer návště-
va!! Drogista Janáček a s ním hospodský 
Pinda Míka. Měli chaty nedaleko. Copak asi 
chtějí Mistři? Hned se ptali co tady dělám. Tak 
jsem jim to vylíčil. A oni, hovno, jedeš s námi 
a v hospodě v Neradově se všechno naučíš. 
V Neradově byla hospoda spojena s řeznic-
tvím a sedělo se v kuchyni. Pánové do sebe 
ládovali zelenou (zvané cinty a nebo chlísty), 
přikusovali uzené s komína …. Ale pozor, 
do Neradova to byl kus, a tak cesta proběhla 
autem značky Hillman p. Janáčka. No a když 
měli dost, tak se jelo zpátky. Na mostě přes 

Lomnici, kde se dělí dva okresy, najednou 
červená baterka!! VB dala dýchnout panu 
Janáčkovi, přišel o papíry, auto odstaveno 
a já poprvé jel autem VB až na chatu. Po čase 
vyšlo najevo udání od jednoho místního 
soudruha…….

BLATENSKÁ KRÁVA…. Předehra                                
Proč předehra? 

Požádal jsem mého bráchu Láďu, Mirka 
Hejla a ing. Pavla Hrubého, zda by měi-
nesehnali podklady z historie. Kluci mají 
spousty fotek a informací a rád bych Vám 
vše o Blatenské krávě představil v samostat-
ném VYZNÁNÍ, pochopitelně po případném 
schválení redakce BL.

Teď drobet vážně. Tomu, co budu psát se 
říkalo PROVOLÁNÍ. Blbý označení, ale lepší 
jsem nenašel. Možná VÝZVA, ale můžete si 
vybrat.

BLATENSKÁ KRÁVA BYLA ZALOŽE-
NA ….ano, není to chyba ….v roce 1957!!!!! 
A poslední kráva se hrála v roce 1994 !!!!

Do Blatné se vrací růže, což je super, vo-
lejbalisti mají již patnáct let své prase, což je 
skvělé. A kde máme My, Blatenskou krávu? 
Někde chudinka ustájená v chlívě, hladová, 
špinavá a bejka neviděla více jak dvacet let !!! 
Copak jsme na ni úplně zapoměli?

Pánové, pokud to bude jenom trochu 
možné, rád Vám s organizací pomohu a hlav-
ně, STRAŠNĚ DŮLEŽITÉ JE CHRÁNIT 
A UDRŽOVAT TRADICE! Toto je nesmírně 
důležité, aniž bychom si to uvědomovali.

Pokud se spojí sešívky a rudí (pro neznalé 
pražská S ) a nejenom oni, a vím že se schází  
v hospodě Na Staďáku, tak ta kráva se z toho 
chlíva může zase vyhnat na zelený pažit!! 
A tam ta kráva přece patří? Ale zda se to po-
daří, je jenom na VÁS a rád pomohu!

VĚŘÍM VÁM A NEZKLAMTE  KLU-
KY (Šimáně, Kraus, Štolba, Novotný G.a J.) 
KTEŘÍ BLATENSKOU KRÁVU ve výše 
uvedeném roce zakládali.

Neskončil jsem příliš vesele, ale musel 
jsem to napsat.

Tak krásný zbytek léta
Pepík Čadek
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                           Kroužky a kluby DDM Blatná
                         Palackého 652        www.ddmblatna.cz     tel.:383422134

         Rozvrh pro šk.rok  2021/2022    
den zájmový útvar vedoucí časový rozvrh poznámka místo  1. schůzka

Pondělí Rehabilitační cvičení s Vlastou Šabatková Vlasta 10.00-11.00 dospělí DDM 
Paličkování Vrbová Emilie 14.00-16.30 2.tř-dospělí DDM
Florbal Synek A., Srb L. 17.00-18.00 od 5.- 9 tř. Těl. SOŠ
JUDO Kocourek L., Mls J. 17.30-20.30 od 7 let Sokolovna 
Fitness pro ženy Kratochvílová Milena 19.00-20.00 mládež, dospělí DDM
Výtvarný ateliér Růžičková Jana 15.00-17.00 děti,mládež,dospělí DDM
Umělecký truhlář Beran Jiří 16.00-17.30 od 4. tř. DDM
Rybářský Šebková Marcela, Martin Kareš 13.30-14.30 od 2.tř. DDM
Taneční školička Sýkorová Jana 16.00-17.00 4-6 let DDM

Úterý Patchwork  Hůrková Ivana 16.00-18.00 děti, dospělí DDM
Klub Obzor /hry,sport,táboření/ Srb L., Růžičková J. 15.30-16.30 od 1.tř. DDM
Beruška I. Zemanová Martina 16.00-17.00 od 2 let DDM
Beruška II. Zemanová Martina 17.00-18.00 od 2 let DDM
Atletika Mlsová J.,Loudová I.,Šoralová. 17.00-18.30 děti od 5-ti let- mládež letní stad. 24.8.
Angličtina pro předškoláky Kréttová Milena 15.00-16.00 5-6 let DDM
Angličtina pro předškoláky Kréttová Milena 16.00-17.00 5-6 let DDM

Středa Zdravotní cvičení Šabatková Vlasta 10.00-11.00 dospělí DDM
Kytara , Klávesy Šebek Vladimír 13.30-18.00 od 2. tř. po skupinách DDM
Počítačové základy a hry Hlinka Karel 14.30-16.00 od 1. tř. DDM
Astronomický Hlinka Karel 16.00-17.00 od 3. tř. DDM
Letecký modelář Loula Petr 15.00-17.00 od 3.tř. DDM
Keramický Jánská Klára 14.30-16.00 od 3.tř. DDM
Keramický Jánská Klára 16.00-17.30 od 3.tř. DDM
Hasičský Vaněk Vladimír, Bláha Petr 16.00-20.00 od 1.tř. Has. zbroj.
Florbal Srb Luboš 20.00-21.30 mládež Těl. SOŠ
Softball Šafr M. 17.00-18.00 od 7. tř Těl. SOŠ
Plavecká všestrannost Dvořák Michal 6.30 - 7.30 mládež a dospělí Plav.stad.
Deskové hry Voborníková Pavla 15.00-16.00 od 3.tř. DDM

Čtvrtek Dance aerobic Hovorková Martina 15.30-16.30 od 4. tř. DDM
Judo Kocourek L., Mls J.  17.30-20.30 od 7 let Sokolovna 
Fotoklub a fotokroužek Šebková Marcela 15.15.-16.15-18.15 děti, mládež, dospělí DDM
Atletika Mlsová J., Loudová I., Šoralová O. 17.00-18.30   st. Kat. Letní stad.
Škola šití pro holky Hůrková Ivana 16.00-17.00 od 3. tř. DDM
Cvičení pro zralé ženy Pekárková Anna 18.30-19.30 ženy DDM
Archa Srb Luboš 14.15-15.15 od 1. tř.
Florbal Synek Antonín, Srb Luboš 15.30-16.30 1.-4. tř. Těl. ZŠ JAK

Pátek Výtvarný 1.-5.tř. Voborníková Pavla 14.30-16.00 1.-6.tř. DDM
Radiotechnický Etlík Josef 15.00-17.30 od 3.tř. DDM
Rybářský Šebková Marcela,Martin Kareš 13.30-14.30 od 3.tř. DDM
Rybářský Šebková Marcela,Martin Kareš 14.30-15.30 od 5.tř. DDM
Stolní tenis Ounický Pavel, Rojík Marek 17.30-19.30 od 3. tř. Těl. JAK dle rozpisu

     Hodina a místo schůzky může být průběžně změněno. Poslední aktualizace: 16.8.2021

              Přihlášky k vyzvednutí v DDM  - ke stažení: www.ddmblatna.cz
      Zaslání naskenované přihlášky: ddmblatna@iol.cz

                       První schůzky se konají v týdnu od 13.9.2021

    Sledujte naše internetové stránky:  www.ddmblatna.cz

Facebook: Dům dětí a mládeže Blatná
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Kino
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Petera Lamberta, 
předchůdce Jana 
Böhma, mělo za 
vzor nespočetné 
množství 
pěstitelů a 
šlechtitelů růží 
na celém světě.
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v kapse. Opak byl však pravdou, názvy obou 
týmů jsou pouze kamufl áží a na antuce byl 
k vidění opravdu skvělý volejbal, a vše co 

k němu patří. Turnaj byl dlouhý a fi nále 
se hrálo po téměř 11 hodinách urputných 
bojů. V posledních zápasech dne tak 
byly vidět výkony na hranici fyzických 
možností a s notnou dávkou sebezapření. 
Na tomto místě bych chtěl smeknout před 
všemi hráči a hráčkami za výkony, které 
celý turnaj předváděli – byli jste skvělí!

Boje o medaile byly krásné a upřímně 
musím říci, že „zlato“ patří všem, kteří 
se probojovali do posledních zápasů, 
ale je to sport, a tak vyhrát může jen 

jeden (volejbal není skok vysoký). Na zem 
dopadla poslední smeč, je dobojováno, 
a první místo obhajuje strakonický tým Po-
malá ruka, na druhém místě končí po velkém 

boji tým březnických 
hráčů Ruce v kapce, 
třetí místo obsadil tým 
Koule .  Neoblíbená 
„brambora“ připadla 
týmu Křídlo netopý-
ra reprezentujícímu 
především Hvožďany. 

Hráči a hráčky mají 
vždy po skončení tur-
naje možnost přespat, 
posedět a užít si pěkný 
večer i s nějakou tou 
písní za doprovodu ky-
tary, a i letos byl večer 

krásný a dlouhý. Tak zase za rok na viděnou.
Speciální poděkování patří pánům rozhod-

čím, a to panu Škarvadovi a panu Pňáčkovi 
za bravurní řízení zápasů.

Velké díky panu Strakovi (sportovní tro-
feje Straka, Podruhlí) za výrobu pohárů jako 
vždy originálních a krásných.

Díky také sponzorům za podporu turnaje 
a věnování cen pro účastníky:

LEIFHEIT, RUTRONIK, Restaurace So-
kolovna Blatná, SIKO, Equitana Hotel Resort 
Martinice, Hospoda U Datla, Webové grafi cké 

studio Blatná, UNIVERSAL Blatná, Blaten-
ská ryba, Báňské a měřičské služby Blatná 

Chtěl bych dále poděkovat mažoretkám 
Prezioso Blatná, které po celý den pomáhaly 
při zápasech.

A samozřejmě poděkování patří TJ Sokol 
Blatná, pod jehož záštitou se turnaj koná.

Za pořadatele: Josef Etlík ml.

port
Blatenské 
volejbalové 
prase XV

Dokončení z minulého čísla.
 Po velmi vyrovnaných zápasech, ve větši-

ně musel o vítězi rozhodnout až zkrácený set, 
se do fi nále pr obojovala družstva Strakonic 
a Březnice hrající pod názvy Pomalá ruka 

a Ruce v kapce. Boj o třetí místo mezi sebou 
svedla družstva Koule a Křídlo netopýra, 
ve kterých hráli hráči z Týna nad Vltavou, 
Prahy, Českých Budějovic a Hvožďan. 

Názvy týmů, které se sešly ve finále, 
vzbuzují dojem, že zápas o „zlato“ bude ode-
hrán v poklidném tempu, téměř až s rukama 

Děkujeme sponzorům:

První místo tým „Pomalá ruka“

Druhé místo tým „Ruce v kapce“

Třetí místo tým „Koule“

O občerstvení účastníků i diváků se celý den 
obětavě starali Míra Šeri a Ondra Fejtl, díky!
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Škvořetický „Žulák“ číslo jedenáct porodil největšího smolaře ve své historii. Elitní 
sportovec Miroslav Pýcha z Paštik hned v úvodní etapě závodu prorazil obě galusky

Škvořetice: Když smůla, tak pořádná. Při 
11. ročníku triatlonového klání v obcích Pace-
lice a Škvořetice si ji vybral tolik, že by s ní 
mohl vymalovat celý dům i s garáží, tentokrát 
borec a horký kandidát na drahý kov Miroslav 
Pýcha z Paštik. Dlouho přitom věřil tomu, 
že když se dostavil jako první k prezenci 
závodníků, je „shůry“ předurčen k tomu, aby 
jako první také atakoval cílovou čáru. Formu 
by na to určitě měl, jenže…… „Absolvoval 
jsem plavání na rybníku „Dražský“ a myslím, 
že vůbec ne špatně. Ovšem nevyplatilo se mi 
na cyklistickou část vytáhnout silniční kolo,“ 
konstatuje třicetiletý „rafan“, „Takže i když 
se mi plavalo opravdu nádherně a nástup 
s nohami na pedálech byl velmi nadějný, 
idylka skončila ve chvíli, kdy jsem odbočil 
na první polní cestu. Po slabých sto metrech 
jsem vjel do ostrých kamenů uprostřed a pro-
razil obě galusky najednou. Co mi zbývalo ? 
Na prázdném obutí jsem horko těžko po zkrá-

ceném úseku do-
jel do Škvořetic. 
Stavovská čest mi 
velela odklusat ješ-
tě běžecké kolečko 
a tím byl pro mě 
letošní „Škvořetic-
ký Žulák“ odbytý,“ 
dodává Miroslav 
Pýcha. Celou mr-
zutost však bere 
sportovně a bez 
emocí: „Už teď 
se těším na příš-
tí ročník. Zdejší 

pořadatelé odvádí fakt skvělou práci- je to 
krásný závod a účastní se ho samí bezva lidi,“ 
nešetří uznáním mladík, jehož srdce bije pro 
stoprocentně čistou tělovýchovu a pravidla 
fair play. O tom nejlépe svědčí fakt, že se při 
jednom ze tří ročníků, kde v minulosti starto-
val, vrátil obětavě pro kamaráda v nesnázích 
a připravil se tak o svůj slibný výsledek. Orga-
nizátoři na něho tehdy pamatovali zvláštním 
oceněním. „Jinak jsem jednou „ulovil“ stříbro 
a jednou jsem skončil mimo bednu,“ doplňuje 
výkonnostní tabulku „aľa Žulák“ stoprocentní 
pohodář z Paštik. Triatlony nejsou ovšem 
jeho specialitou, i když si sem tam nějaký 
s gustem dopřeje. „Hlavně běhám. Půlmara-
tóny, maratóny. Jinak jsem v minulosti taky 
závodil na motokrosových drahách,“ nechává 
se slyšet všestranně úspěšný sympaťák. Jestli 
mu při nepovedeném startu na jedenáctém 
„Žulákovi“ bylo něčeho drobet líto pak toho, 
že na něho zbytečně čekal jeho fanklub při 
stanovišti v Laciné: „Ale obstál jsem čestně 
a na tom záleží,“ uzavírá diskusi na tohle 

téma kapitální sekáč. Koneckonců - vlastně 
při vší smůle se mu povedl husarský kousek. 
Být na chvostu výsledkové listiny a přitom 
být první v cíli- inu, záleží na tom, jak se co 
vyloží a zdůvodní!

Druhým smolařem v pořadí, i když jen 
„polovičním“, se stal obecní zaměstnanec 
z Pacelic Josef Hora. Duše v kole vzala za své 
stranou od civilizace v hlubokém lese. Nako-
nec hlavní pořadatel „Žuláka“ šťastně dorazil 
do cíle po své ose. Josefa Horu šlechtí nejen 
fakt, že při přípravě závodu odpracuje bezpo-
čet hodin tvrdé práce, ale i to, že jako jeden 
z mála absolvoval všechny dosavadní ročníky.

Mezi 61 soutěžícími na jedenáctém 
„Škvořetickém Žulákovi“ nemohla chybět 
ani místní zajímavá dvojka- „bratři v triku“ 
Jirka / 32 let / a Petr / 29 let / Jiskrovi. Vedle 
nezpochybnitelné podoby je jim vlastní i to, 
že ve výsledcích fi gurují zásadně vedle sebe. 
A také, aby toho nebylo málo, nosí stejný cy-
klistický dres místního žulákovského týmu. Je 
barevný a nápaditý, i když díky zamřížované 
ploše připomíná výbavu trestanců z Alcatrazu. 
No co- fantazii se meze nekladou!

Jirka si letos hlavně kladl za cíl dostat se 
živý a zdravý do cíle: „Forma nic moc. Při 
cyklistice kyselý, při běhu mně bolel žalu-
dek. No ale nakonec jsem to dal pod hodinu 
/ 0,55 /. Beru to jako srandamač- domácí 
pouťák,“ říká škvořetický dobrodruh, který ale 
ve skutečnosti umí. Svědčí o tom desetidenní 
cyklistická túra okolo bývalé „Železné opony“ 
a další sportovní aktivity. I on neváhá zastavit 
se na závodní dráze a podat pomocnou ruku 
soupeři, jak to udělal loni.

Petr Jiskra na tom byl podobně: „Trénuji 
jen o víkendech a dovolených, jinak nic. Tady 
doma si chci zasoutěžit s kamarády a známý-
mi. Beru to jako morální povinnost.“

V kategorii „ELITE“ / 18 až 40 let / letos 
triumfoval Jiří Vrbský z Chlumu u Blatné. 
Jeho otec, který mezi veterány obsadil hezké 
třetí místo, komentoval synův úžasný katapult 
slovy: „Vždyť je to trum-
peta! Vůbec netrénuje! 
Ani tady dneska nechtěl 
startovat, rozmyslel si to 
chvíli před startem a jel 
na vypůjčeném kole!“ 
Tím spíše ale takové he-
roické vzepětí zasluhuje 
úctu. A srovnává se s poo-
praveným příslovím: „Co 
se v mládí naučíš, v mládí 
jako když najdeš!“ Jirka 
to všechno „rozštípl“ vý-
rokem na adresu pořada-
telů: „Oni nás snad chtějí 

dorazit!“, když opouštěl bednu s parádně 
macatou žulovou kostkou v ruce- symbolem 
turnaje.

Absolutním vítězem se opět stal nyní 
jednapadesátiletý Petr Soukup z Blatné. Fan-
tastickým časem 0: 45: 51 na trasách plavání 
200 metrů, cyklistika 20 kilometrů a běh 1,5 
kilometru dokázal, že ačkoliv má již „abra-
hámoviny“ za zády, vůbec nepatří do starého 
železa- naopak klidně utahá tolik mladých 
„rafanů“, kolik mu bude libo.

Velmi brzy odpoledne již spatřily světlo 
světa výsledkové listiny a tak mohlo dojít 
už před pátou ke slavnostnímu ceremoniálu 
předání cen. Bednu opanovali tito jedinci: 
ELITE / 18- 40 let /- 1. Jiří Vrbský ml. / 
Chlum /, 2. Zdeněk Zeman / Blatná /, 3. 
Jakub Vácha / Štěkeň /. M / 40- 50 let, pří-
pravka na veterány /- 1. Radek Červenka / 
Blatná /, 2. Anton Murárik ml. / Škvořetice 
/, 3. Tomáš Rozhon / Rovná /. M / 50- 60 let, 
veteráni /- 1. Petr Soukup / Blatná /, 2. Karel 
Zástava / Lhota u Kestřan /, 3. Jiří Vrbský 
st. / Chlum /. M / 60+, dědci /- 1. Miroslav 
Huspeka / Čejetice /, 2. Miroslav Týc / Písek 
/, 3. Tomáš Ježek st. / Mirotice /. Ženy / 15+, 
Ironladies /- 1. Veronika Kunešová / Praha 
/, 2. Vendula Panušková / Týnec- Malý Bor 
/, 3. Pavla Valachová / Týnec- Malý Bor /. 
Junioři / 15- 18 let /- 1. Jan Zástava / Lhota 
u Kestřan /, 2. Aleš Procházka / Bezdědovice 
/, 3. Dominik Trča / Dívčice /. Děti / 0- 15 let, 
klucí a holky /- 1. Tomáš Vylita / Škvořetice /, 
2. Jakub Podlešák / Bezdědovice /, 3. Václav 
Panuška / Týnec- Malý Bor /.

Přítomní závodníci a závodnice zase 
jednou udělali něco pro své zdraví a pro svou 
kondici. Jejich výborná nálada signalizovala, 
že „Škvořetický žulák 2021“ byl opět připra-
ven vzorně a nevykazoval jedinou chybičku. 
Škvořetičtí a paceličtí organizátoři prostě  
zabodovali. Ne poprvé a ne naposledy.

(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

Mirek Pýcha se stal oproti 
předpokladům největším 

smolařem závodu

Hromadné foto účastníků „ŽULÁKA“ 2020-21
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PROSPORT BLATNÁ, OSADNÍ VÝBOR E ICE A NOV
USTAVENÁ JEDNOTA OREL STRAKONICE

zvou srde n  d ti a mládež

na 3. RO NÍK
„VESELÉHO CYKLODOVÁD NÍ“

O E ICKOU ŠLAPKU
které se uskute ní na h išti v osad  e ice

Prezentace: 12.00 - 13.00 hod.                Zahájení: 13.00 hod.

PROGRAM:  JÍZDA ZRU NOSTI
     CYKLISTICKÉ ZÁVODY V P ÍROD

Sout ží se v t chto kategoriích:

     „Mlá ata“ A - do 4 let
     „Mlá ata“ B - 5 až 6 let
     C - 7 až 9 let
     B - 10 až 12 let
     A - 13 až 15 let

POZOR! P i cyklistických závodech je povinná p ilba!!!
Po celé odpoledne budou mít d ti možnost ZDARMA jezdit na ponících chovatele Martina Jiskry

SPONZO I: Jind ich Pavel - cykloservis Blatná, Petr Soukup - cyklosport Blatná, NAŠEKOLO.CZ, obec Lná e, m sto 
Sedlice, Emil Budoš - Pacelice, Ji í Vetešník - Blatná, Jaroslav Št dronský - vodoinstalace Blatná, Ji í Scheinherr - 
hutní materiál Blatná, Ing. Robert Flandera - Blatná, Filip ezá  - autoškola Blatná, Klenoty M&M Blatná, ELEKTRO 
N mcová Blatná

Ned le

5. ZÁ Í 

2021

Generální partner a sponzor akce:

Pětiboj 
V sobotu 3.7.2021 se v Sedlici uskutečnil 

již 9. ročník tradičního míčového pětiboje. 
Letošní ročník doplnili pořadatelé o dvě 
disciplíny - petanque a cornhole - které měly 
zvýšit naději na úspěch vyzrálejších dvojic. 
Tento tah se ale minul účinkem a obě nové 
disciplíny ovládlo dravé mládí.

Letošní účast byla historicky nejvyšší - 
soutěžilo po 11 párech v mixu i v kategorii 
mužů. V této kategorii nedošlo k výrazným 
změnám, takže s náskokem opět zvítězilo duo 
sedlických fotbalistu Vláďa Klíma ml. a Zde-
něk Mikeš. O mnoho dramatičtější byla soutěž 
smíšených párů, kde musel při stejném počtu 
bodů rozhodnout až vyšší věk dvojice a v sou-
čtu zvítězili o jeden rok manželé Balouškovi. 
Závěrem bychom chtěli poděkovat Městu 
Sedlice, které celou akci zaštítilo a poskytlo 
nezbytné vybavení, včetně sportovišť. Dále 
patří velký dík sponzorům - fi rmě Znakon, 
Hotelu Na Velké a panu Robertu Štěpánovi! 
Těšíme se na jubilejní 10. ročník a doufáme, 
že už konečně najdeme mužskou dvojici, která 
usměrní naše fotbalové legendy…

Autor pořadatel akce Herman Jakub.

Ze Sokola
Cvičení oddílu Děti všestrannost začne ve středu 8. 9. 2021.

Od 15.00 malé děti 3 - 5 let, od 16.00 děti 5 - 7 let. 

Pro větší děti 7 - 10 let bude nový oddíl míčových her od 17.00 do 19.00 hodin.

6. ročník Tour de 
Battaglia

Letošní organizace „Memoriálu Christia-
na Battaglia“ byla pro mě i pro mnoho dalších 
diváků a účastníků velkým zklamáním, tím 
větším, že se jednalo o třicáté výročí úmrtí 
Christiana.

Domnívám se, že se z celé akce začíná 
vytrácet hlavní idea, vzpomínka na Chris-
tiana, skromného  a zapáleného cyklistu. 
Obvyklé zastávky, páteř celé akce, jeho hrob 
v Záboří, pomník v Bratronicích a místo jeho 
skonu v Tisovníku, navštívili především skalní 
účastníci, ctící jeho památku a znalí programu. 
Ostatní byli dezorientovaní, zastávku v Bra-
tronicích projížděli, bezradně se otáčejíce za  
stojícími cyklisty u pomníku. Vytištěné mapky 
byly sice dobrým počinem, ale pouze jeden 
z e tří okruhů, ten nejdelší, vedl kolem místa 
Christianova skonu, aniž by však toto místo 
bylo zřetelně vyznačeno.

Dále vidím jako nedůstojné skutečnost, 
že nikdo z organizátorů u pomníku nepřivítal 
Ing. J.Kalbáče, na jehož pravidelný a zají-
mavý proslov se většina účastníků těší. Jeho 
rodina se dobře znala s rodinou Christiana 
a jeho vzpomínky obsáhnou životy tři gene-
rací Battagliů. Takových pamětníků je přece 
potřeba si vážit a tradice ctít, nedopustit, aby 

se z celé akce stala obyčejná komerční záleži-
tost bez hlubšího smyslu, kterých kolem sebe 
vidíme nespočet. 

Upozornila jsem pouze na některé orga-
nizační nesrovnalosti,  ke kterým nemuselo 

dojít, kdyby lidé podílející se na průběhu akce 
našli společnou řeč.

Za všechny rodáky, pamětníky i účastníky 

Miroslava Šilhanová
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Pfeifer – 
stabilní rodinná firma s budoucností.

Přijďte se informovat osobně každou středu v 9,00 hod,  popř. zavolejte a domluvte 

si datum a čas, který Vám vyhovuje.

 Obsluha lisu

 Obsluha výrobní linky

 Směnový údržbář

 Řidič bočního VZV – nakládka 

 kamionů na hale – 2 směny

 Řidič VZV nad 5t

Volné pracovní pozice v Chanovicích:

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

Pfeifer Holz s.r.o · paní Ivana Šimonová 

Chanovice 102 · CZ-341 01 Horažďovice

Tel. 602 659 522 · nabor@pfeifergroup.cz

karriere.

pf
e
if
e
rg

ro
up.

com

          
  Vše kolem

zaměstnání u firmy Pfeifer

ONLINE PŘIHLÁŠKA

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
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Spojili jsme síly

Neomezený internet
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www.nej.cz
sluzby.blatna@nej.cz

+420 488 999 488

První 4 měsíce za

(měsíčně)

99 Kč

POLYGRAPH INTERNATIONAL, TISKÁRNA, spol. s r.o.
provozovna: Blatná, Sadová 66

PŘIJME PRACOVNÍKY
na dílnu i na domácí práci (vhodné pro důchodce,

ženy na mateřské dovolené)

INFORMACE OSOBNĚ
NEBO NA  TEL. ČÍSLE: 383 422 301 nebo (domácí práce 739 691 440)

PRONÁJEM NEBYTOVÉHO PROSTORU
SVJ NERUDOVA 728

NABÍZÍ VE SVÉM DOMĚ PRONÁJEM MÍSTNOSTI
(20 m2 ,WC, INTERNET )

VHODNÉ  - (NAPŘ. VÝUKA JAZYKŮ , KANCELÁŘ )
BLIŽŠÍ INFO: TEL. 606 104 825 

Firma Alfabeton s.r.o. sídlící v Blatné
hledá  pracovníky na pozice:

 řidič skupiny C
 obsluha čerpadla betonových směsí

Praxe vítána, vyučení v technickém oboru předností.

 Nabízíme dobré platové podmínky,  možnost závodního 
stravování a zaměstnaneckých benefi tů.

Telefon 734 166 166

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy, Green Shell - typu Araukana a Dark 
Shell-typu Maranska. Stáří 16- 20 týdnů, cena 185 -229,- Kč/ ks                 

Prodej: 4. 9. a  9. 11. 2021
Blatná - na Náměstí J.A.Komenského - 12.30  hod.

Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info :Po-Pá 9.00-16.00 hod.,tel. 601 576 270, 728 605 840,

www.drubezcervenyhradek.cz
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ELEKTROMONTÁZE

Petr Hrubý 

Autodoprava Petr Chvátal Blatná
Chlumská 1355 - 388 01 Blatná

+420 603 247 601

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

  Zemní a výkopové práce, traktorbagr + otočný bagr

  Dovoz kameniva, písku, betonu

  Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,

 odvoz suti

  TATRA 815 sklápěč  + hydraulická ruka

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

mzdové ohodnocení – 38.000 Kč čistá mzda,

pojištění pracovní neschopnosti, 13. plat, víkendy volné,

stálá práce

► ►



Ročník 32 (42) Blatná 27. srpna 2021 Číslo 14 / strana 19

Autodíly -         železářství
MAREK CHVÁTAL

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

Provozní doba: Po-Pá 7.30 - 16.00
 So 8.00 - 11.00

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

VÝSTAVBA  A REKONSTRUKCE 
BYTOVÝCH 
I NEBYTOVÝCH OBJEKTŮ
NOVOSTAVBY 
KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST

+420 737 18 19 19
info@spacesolution.cz

www.spacesolution.cz

BLATNÁ

SpaceSolution s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

Vrbenská 2769/2, Č. Budějovice 

   IČ: 281 17 581, www.blfacility.cz 

 

- SERVIS A OPRAVY PLYNOVÝCH KOTLŮ (havárie řešíme max. do 48 hod) 
o jen pravidelně a řádně udržovaný kotel či ohřívač je bezpečný a může prodloužit životnost  
o povinnost provozovat plynový spotřebič bezpečně ukládá provozovateli česká legislativa 

(Energetický zákon), návod výrobce = pravidelný servis 
o cena za servis kotle včetně dopravy a DPH 1590 Kč – hlídáme za Vás termíny 

 
- Výměna starých plynových kotlů - cenové nabídky zdarma  

= úspora nákladů na vytápění o 20% na spotřebě plynu 
o Možnost výměny kotle na splátky  
o Za jeden den máte kotel nainstalovaný a topíte 

KONTAKTY:  604 140 210 - objednávky na  servisy, asistentka@blfacility.cz       
                773 555 880 - opravy, havárie, montáže poruchy@blfacility.cz 

Proškoleného a zkušeného servisního technika máme ve Vaší blízkosti i když sídlo máme v ČB.  

UNIVERSAL - PLUS s.r.o.
Sádlov 1360, Blatná
přijme pracovníky/brigádníky do výroby na pozici:

– šička
– truhlář
– čalouník
– pomocný dělník

Informace osobně nebo na tel. čísle: 383 412 310, 603 142 319

NABÍDKA STAVEBNÍCH POZEMKŮ V KASEJOVICÍCH
Město Kasejovice nabízí stavební pozemky o výměře od 790 m2 až 1360 m2 

v nové obytné zóně. 
Více informací na www.kasejovice.cz 
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Sedláček

  žaluzie všech         žaluzie všech       
     typů     typů

  sítě proti hmyzu  sítě proti hmyzu

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

a polštářů, čištění peří
Otevřeno:

Po - Út - ZAVŘENO
St  - Čt - 8.00-11.00
Pá - 14.00 - 17.00

Jinak možno po telefon ické dohodě

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

7.007.00  -14.00-14.00383 422 044, 602 158 284383 422 044, 602 158 284

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

VAŠE ELEKTRO

Z202744_EXP_Stala_Inzerce_Blatna_135x100.indd   1 18.12.20   12:03

JIŽ DOSTUPNÝ PRO VÍCE NEŽ 56% OBYVATEL BLATNÉ



Ročník 32 (42) Blatná 27. srpna 2021 Číslo 14 / strana 21

Historie téměř detektivní

Sakristie blatenského kostela Nanebevzetí Panny Marie
Čestmír Cimler
Městské muzeum Blatná
V tomto příspěvku se budeme zabývat, 

jak jsem uvedl v posledním vydání, nejstar-
ší částí kostela Nanebevzetí Panny Marie 
v Blatné, kterou reprezentuje dnešní sakris-
tie. Než se však budeme věnovat tomuto stě-
žejnímu tématu, musím na úvod zmínit jednu 
faktickou poznámku. V minulém čísle jsem 
naznačil, že v nepřístupné hrobce Rozdražov-
ských lze okénkem spatřit nástěnnou malbu 
se vzácným motivem Trůnu Milosti z konce 
16. století. Po podrobnější analýze fotodoku-
mentace se ve skutečnosti o tento námět jed-
nat nemusí. Na východní stěně hrobky může 
být koneckonců znázorněn i tzv. Eucharistic-
ký mlýn. Pokud tomu tak skutečně je, což se 
bez znovuotevření J. P. Hillem „zapečetěné “ 
prostory nedozvíme, byl by blatenský kostel 
jediným místem v České republice, kde se 
nám v rámci monumentálního malířství toto 
ikonografi cky složité zpodobnění dochovalo 
v intaktním stavu. Vraťme se však k hlavní-

mu objektu našeho zájmu, kterým je sakristie 
blatenského kostela.

Dnešní sakristie, přilehající k severní 
straně pozdně gotického presbytáře, je od-
bornou veřejností správně prezentována jako 
nejstarší část blatenského chrámu, datovaná 
hrubě do 13. století. Co však vzbuzuje mno-
ho rozporuplných otázek je její poměrně slo-
žitý stavební vývoj a původní funkce. Jedna 
strana badatelů se kloní k názoru, že se jed-
nalo o součást staršího románsko-gotického 
kostela, jenž zanikl v následujících etapách 
výstavby kostela dnešního. Strana druhá, 
např. moje osoba, zastává názor, že se jedna-
lo o samostatně stojící drobnou kapli s funk-
cí karneru, a to z důvodu existence blíže 
nespecifi kovatelné prostory pod ní, a hlavně 

z hlediska toho, že podlaha sakristie je opro-
ti okolnímu (venkovnímu) terénu či podlaze 
kněžiště ve značně vyvýšené poloze. Tento 
rys je typický právě pro samostatně stojící 
stavby karnerů, s nimiž se primárně setká-
váme na půdě Moravy a Rakouska. Nám 
neznámá samostatně stojící hlavní svatyně 
se pak mohla nacházet v místech dnešního 

dvoulodí. Toto řešení bylo ve 13. století, opět 
zejm. v Podunají, celkem běžné. Abychom se 
dobrali potvrzení či vyvrácení mých výroků, 
zavedli jsme nedestruktivní metodou pod sa-
kristii sondu, novějším okénkem/průduchem 
na severní straně svatyně, a laserovým měři-
čem změřili její šířku. Ta skutečně potvrzuje 
moje tvrzení, neboť odpovídá šířce lodi v její 
horní etáži. Dle záběrů ze sondy je nám pak 
patrná přítomnost románského i pozdně go-
tického zdiva, ostění snad románského por-
tálku a zával ze západní strany. Z toho vyplý-
vá podstatná skutečnost, a to, že horní i dolní 
kaple vznikla jako jeden celek. Ze statického 
hlediska je totiž nereálné, aby byla kaple 
po celé své ploše v pozdější době tzv. pod-
kopána. Zároveň tu však sekundární zásahy 
patrné jsou, teoreticky z doby stavebních 
aktivit Lvů z Rožmitálu. Dnešní sakristie tak 
mohla plnit funkci karneru někdy do první 
čtvrtiny 16. století, kdy byla vystavěna nová 
hřbitovní kaple sv. Michaela archanděla 
s kostnicí, a následně poněkolikáté upravena. 

Neméně pro-
blematický je i sta-
vební vývoj viditel-
ných částí sakristie, 
přednostně pak 
jejího interiéru. 
V novější literatu-
ře se obecně soudí, 
že křížová žebrová 
klenba se znako-
vým svorníkem 
byla do románsko-
-gotické lodi vlo-
žena až na konci 
15. století. Argu-

mentem pro tuto myšlenku je obdobnost kle-

nebních žeber, majících v průřezu tvar klínu 
s částí hruškovce, s těmi, které byly použi-
ty v novém presbytáři kaple na blatenském 
zámku. Musíme si však uvědomit, že tento 
typ klenebních žeber je velmi obecný a ne-
lze jej považovat za určující prvek pro jaké-
koliv časové zařazení. Pro datování křížové 
klenby v sakristii je mnohem příhodnější se 
zaměřit na tvarosloví znakového svorníku. 
S tímto typem svorníku se všeobecně setká-
váme po celou druhou polovinu 13. století až 
po celé století následující, nikoliv už v 15. 
století. Nezajímavé není ani to, že druhotně 
zasazený znakový štít se střelou do východní 
stěny při triumfálním oblouku, který nelze 
fakticky spojit s Bavory ze Strakonic, jak 
bylo dříve interpretováno (hypoteticky se 
může jednat o znak někoho z jejich rozrodu – 
umístění střely apod., otázkou je i původnost 
jeho polychromie – černá střela na červeném 
poli, která byla necitelně odstraněna), má té-
měř identické rozměry jako svorník v kříže-
ní. Usuzujeme tak, že znakový štít mohl být 
vrcholovou částí 
svorníku, a dnešní 
hladký svorník je 
jen jeho základo-
vou deskou. Nejblí-
že má pak znakový 
štít v interiéru sa-
kristie svým tvarem 
nejblíže ke svorní-
ku se střelou Ba-
vorů ze Strakonic 
z druhé čtvrtiny 
14. století v kostele 
sv. Martina v Rado-
myšli. S největší pravděpodobností tak byla 
loď dnešní sakristie zaklenuta v rámci dru-

hé fáze výstavby 
kostela, jež byla 
kompletně zastře-
na dnešní pozdně 
gotickou monu-
mentální stavbou. 

Velmi těžce 
zhodnotitelný je 
i dnešní prostor 
nad sakristií, kde 
spatřujeme tzv. 
šmorcování, tedy 
vysunutí kamenů 
pro navázání zdi-
va nerealizova-
ného patra,  nebo 
otisk její starší 

střechy. Na závěr opět zmiňme, že bez pre-
cizního stavebně-historického a archeologic-
kého průzkumu se budeme ve svých výrocích 
stále pohybovat na tenkém ledě a mnoho otá-
zek nebude nikdy zodpovězeno. 

Sakristie s patrným románským okénkem 
a průduchem ve spodní části, po 1200, pohled 

od severozápadu, foto - Čestmír Cimler

Dürnstein, karner, po 1250, pohled od severu, 
foto - Čestmír Cimler

Druhotně zasazený zna-
kový štít se střelou před 
odstraněním polychro-

mie, snad vrcholová část 
svorníku, po 1250,

foto - archiv Městského 
muzea v Blatné

Radomyšl, kostel sv. 
Martina, znakový 

svorník s reliéfem střely 
Bavorů ze Strakonic, 
druhá čtvrt. 14, stol., 
foto - archiv autora

Sakristie, půdní prostora, 
kde jsou patrné stopy po 
tzv. šmorcování, pohled 

od severozápadu, 
foto - Čestmír Cimler
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Poníci, hadi, fakír, psí herec „trhač“, fůra muziky, atrakce a slovo boží 
u kostelíka. Takový byl obraz staročeské poutě v osadě Pacelice

Malá, ale líbezná osada Pacelice se oné 
srpnové soboty oděla do slavnostního rou-
cha. Nebývá tomu sice často, ale když se tak 
stane, stojí to za všechny peníze. Konala se 
tady totiž pouť, a to ve velkém stylu. Ještě 
před několika lety se tohle sváteční datum 
odbylo upečením husy v každém místním 
stavení a návštěvou příbuzných. Od loňska 
se však vrátilo do Pacelic její tradiční pojetí. 
A to jak zásluhou Obecního úřadu Škvoře-
tice, kam osada svou působností spadá, tak 
zásluhou řady dobrovolníků z obou míst, kte-
ří bez nároku na odměnu pracují na přípravě 
potřebného zázemí.

Prvním bodem pestrého programu, 
za jaký by se nemusely stydět daleko větší 
vesnice, se stala mše svatá u zdejšího kos-
telíka „Proměnění Páně“ na zalesněném 
vrcholu „Křesovce“. V hluboké pokoře zde 
očekávalo příchod šiřitelů křesťanské víry 

na osmdesát poutníků. Někteří z nich sem 
dorazili až od Radobytců / cca 20 poutníků 
/, což obnášelo 11 kilometrů pěší cesty. Jako 
v předchozích dvou letech nechyběly mezi 
obětavci řádové sestry z kongregace „Těši-
telek Božského Srdce Ježíšova“ z Rajhradu. 
„Letos poprvé nám přálo počasí a mohli jsme 
ukončit procesí až opravdu v Pacelicích,“ 
říká František Ludvík Hemala - zástupce fa-
ráře v Radobytcích, „Dva roky předtím jsme 
museli pouť ukončit u kaple ve Škvořeticích, 
neboť nás provázel déšť a tam jsme se mohli 
uchýlit pod střechu.“ Barokní kostelík v Pa-

celicích tuto eventualitu bohužel zatím vy-
lučuje, protože stavební skvost z let 1763 až 
1765 má vnitřní prostory v nevalném stavu.

Spolu s ním o letošní pouťové sobotě 
sloužili mši svatou ještě František Jirsa- já-
hen ze sedlické farnosti a Jan Vacíř z Obo-
ry u Radobytců. V první řadě seděl mladý 
předseda OV KDU-ČSL Vladimír Hanáček 
ze Strakonic, který v politické i nepolitické 

rovině udělal / nejen / v otázce víry velmi 
mnoho dobrého a podle desatera přikázání 
žije i pracuje. Přítomní věřící kvitovali jeho 
účast s povděkem.

Po průběhu mše i svatého přijímání se 
většina jedinců odebrala dolů na velké hřiště 
u obecního domu, kde bylo jednak připrave-
no štědré pohoštění a jednak pravý pouťový 
program. Malým 
i odrostlejším dě-
tem učarovaly tři 
kobylky chovate-
le Martina Jiskry 
z Buzic, co zde byly 
připraveny je za-
darmo vozit. A tak 
se i stalo - po celé 
odpoledne se poníci 
ocitali i s „člově-
čím“ doprovodem v čilé permanenci. O je-
jich „služby“ byl neustálý zájem.

A pak tady světští z Dvorce u Nepomuka 
rozprostřeli kolem dokola klasické pouťové 
atrakce, co nikdy nezestárnou- skákací hrad, 
stánky se sladkými pochutinami, řetízkový 
kolotoč, improvizovanou střelnici a v nepo-
slední řadě varieté. Příprava pouťové klasi-
ky byla tentokrát o něco složitější než loni. 
Po dlouhých a vytrvalých deštích se totiž 
půda řádně podmáčela a jedna z atrakcí při 
transportu po hřišti zapadla. Na pomoc musel 
přispěchat traktor, aby ji z bláta vytáhl ven, 
což se naštěstí podařilo.

Varietní program nezklamal. Shlédlo jej 
dobrých sto diváků, kteří nešetřili potles-
kem při ukázkách moderní magie, fakírské-
ho umění a dalších perfektně připravených 
čísel. Zlatým hřebem artistického pásma se 
stala stejně jako loni prohlídka hadů- škrtičů. 
Vše bylo podřízeno přísným bezpečnostním 
opatřením. „Oproti minulému roku jsme náš 
„sortiment“ obohatili o dva nové exempláře- 
čtyřmetrovou krajtu „mutace“ granit a pět 
a půl metru dlouhou krajtu mřížkovanou 
„albína“, pochlubil se hlavní manažer. Před-
stavil i dalšího zvířecího „herce“, který účin-
kuje ve veselé scénce s klaunem. Jedná se 
o pražského krysaříka, vtipně přezdívaného 
„trhač“: „Je velice kontaktní s lidmi a z duše 
rád se před nimi předvádí. Vypiplali jsme ho 
od štěněte, teď je mu pět let,“ hladí po hla-
vičce právoplatného člena ansámblu.

Zábavně-umělecké těleso světských 
z Dvorce u Nepomuka chvályhodně podpo-
ruje zejména malé venkovské poutě. Jeho 
zásluhou dochází k jejich obnově a udržení 
při životě. V současné době, kdy hrají prim 
samé megalomanské společnosti, to vůbec 
není jednoduché. „Letos jsme speciálně pro 
Pacelice, které jsme si velice oblíbili, zařadili 
do programu nové číslo,“ uvádí dále princi-
pál, „Šest týdnů šel poštou až z USA kostým 
masového vraha Mickeyho Maerse, proslu-
lého legendárním hororem „Hallowenn“. 

Náš artista se v něm dostával z pevných pout 
a řetězu tváří tvář v publiku.“ Tahle prima 
parta během srpna stihla ještě tři další akce. 
Další tři ji čekají v průběhu září. Každopád-
ně za jejich úsilí vrátit tradici staročeských 
poutí na venkov nelze než říci: „Komu čest- 
tomu čest!“

Na své si přišli i starší a pokročilí. Pro 
ně tady celé odpoledne i večer vyhrávala 
skvělá kapela pana Koubka z Blatné. Dobrá 
zábava byla ohrožena až po dvacáté hodině 
večer, kdy se strhlo boží dopuštění v podobě 
větrného lijavce. I tady si přítomní poradili. 
„Pronto“ nastěhovali hudební nástroje i s hu-
debníky dovnitř obecního domu a veselice 
mohla pokračovat. A taky pokračovala.

Krásná a výborně zorganizovaná pace-
lická pouť vyvolala na povrch i vzpomínky, 
jak se „pouťovalo“ před desítkami let. „My 
ženy jsme vždy před tím významným dnem 
chodily uklízet a vyzdobit vnitřek kostelíka. 
Vrch Křesovec, na kterém tato sakrální pa-
mátka stojí, byl po obou stranách obležen 
prodejními stánky. Farář, který zde sloužil 
mši svatou, byl vždycky do určitého stave-
ní pozván na oběd. A vesničané se pomalu 
prali o tu čest, kdo bude mít velebného pána 
doma,“ usmívá se trochu nostalgicky jedna 

ze zdejších pamětnic se skráněmi ozdobený-
mi stříbrem. Dnes rekreační stavení na kraji 
vesnice sloužilo tehdy jako hostinec s pro-
storným tanečním sálem. V hostinci zvaném 
„U Šornů“ se konaly vyhlášené zábavy, jaké 
neměly široko daleko konkurenci. No- to 
všechno už je včera!

Jak vidno, stará tradice si za pomo-
ci dobrých občanů obou vsí našla cestičku 
ke vzkříšení. Nikdy už to nebude stejné. Kos-
telík byl postupem času vydrancován, vrch 
„Křesovec“ zarostl, hostinec „U Šornů“ už 
nemá kdo provozovat. Nicméně i tak je re-
habilitace poutě v současné podobě velkým 
vítězstvím a pohlazením po duši.

Vladimír Šavrda 

Dodatek: Jako umělci a provozovatelé 
pouťových atrakcí v Pacelicích zazářili Ga-
briel a Andrea Kočkovi se synem Gabrielem, 
Antonín Kočka s dcerou Viktorií, Bohumil 
Bogi a manažerka Markéta Rážová. Ještě 
jednou velké poděkování a na shledanou 
za rok!  
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