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Prestižní ocenění Gloria musaealis
pro Muzeum všemi smysly

3. 7. 2021
www.plantaz-blatna.cz

Výstava
růží
Blatná město růží

Ve čtvrtek 17. června jsme v Obecním domě v Praze při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže
Gloria Musaealis 2020 převzali Zvláštní ocenění v kategorii Muzejní výstava roku. Jednoznačně
se tak potvrdilo, že stálá expozice Městského muzea Blatná – Muzeum všemi smysly patří
mezi ty výstavní instalace v Česku, které nabízí návštěvníkovi nahlédnout do historie v duchu
aktuálních trendů v tomto oboru.
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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PRŠÍ-LI NA DEN PANNY MARIE NAVŠTÍVENÍ, PO ČTYŘICET DNÍ BEZ DEŠTĚ
NENÍ (2. 7.)
KDYŽ DNE UBÝVÁ, HORKA PŘIBÝVÁ
CO ČERVENEC NEUVAŘÍ, SRPEN NEDOPEČE
KDYŽ ČERVENEC PĚKNĚ HŘEJE, O VÁNOCÍCH SE ZIMA ZASKVĚJE

ktuality

Dne 26. června 2021 uplyne rok,
kdy nás navždy opustil
pan

Jiří Oulehle
z Chlumu.
Za tichou vzpomínku děkuje
celá rodina.

Před koncem
června
Tradičně před koncem června končí
první pololetí Blatenských listů a další číslo vhodí do Vašich schránek naši kolportéři
až 13. srpna.
Ale měli bychom si určitě připomenout, jak jsme před koncem června v roce
2001 slavili 400. výročí povýšení Blatné
na město císařem Rudolfem II. V dnešním
čísle Blatenských listů na webu najdete
stránky mimořádného čísla vydaného
k této příležitosti v červnu 2001.
A 20. června právě před 400 lety bylo
na pražském Staroměstském náměstí
popraveno 27 českých pánů, mezi nimi
i Valentin Kochan z Prachové, narozený
ve Strakonicích.
A ještě jedna událost stojí za připomenutí: Poslední transport se sovětskými
vojáky a technikou opustil území republiky
21. června 1991. Pobyli tu od srpna 1968
a nebylo jich málo - koncem února 1990,
kdy začal jejich odsun, asi 73 tisíc vojáků
a 40 tisíc rodinných příslušníků.
Pěkné prázdniny.
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LÉTO, VÍTEJ!
Ano, léto a prázdniny jsou tady! I když je
stále ještě turistická sezóna poznamenaná řadou opatření, konečně začala.
Připraveno je mnoho akcí, které rozhýbou
opět náš společenský život. Měli bychom ale
být však ještě opatrní, přesto nám částečné
rozvolnění umožní opět svobodněji žít.
LIDOVÉ ŘEMESLO – PRODEJ NA TŘ.
J. P. KOUBKA 3 V DOBĚ PRÁZDNIN
Minulou sobotu jsme po téměř půlroční
pauze opět zahájili prodej českého uměleckého řemesla. Stejně jako v minulých letech
nabízíme nejen výrobky blatenských výtvarníků a řemeslníků, ale zároveň výrobky tvůrců
z celé naší vlasti. Naše nabídka tedy obsahuje
výhradně českou uměleckou tvorbu.
Zakoupit u nás můžete také pohledy, poštovní známky a drobné turistické suvenýry.
Otvírací doba: sobota
9.00 – 17.00 hod.
neděle
11.00 - 17.00 hod.
V tuto dobu bude také otevřena PŮJČOVNA LODĚK v ulici Na Příkopech proti Kaplance,. Stanoviště pro objednání loděk bude
v prodejně na tř. J. P. Koubka. Cena za půjčení
loďky zůstává stejná jako v loňském roce.
Za jednu hodinu 150,- Kč, za půl hodiny
100,- Kč/ loďka. Nosnost loděk je cca 220 kg.
Případné zamluvení loďky na tel. 736765747
(E. Fučíková) Na stejném telefonním čísle
vyřídíme případné další dotazy a informace.
Těšíme se, že při procházkách Blatnou
najdete také cestu do našeho obchodu.
www.lidove-remeslo.cz
Náš tip na červenec: velký výběr proutěného zboží z košíkářské vrby
Koše na ovoce, dřevo, seno, brambory,
houby, byliny apod. Nůše i kukaně pro slepičky

VŠEM ČTENÁŘŮM BLATENSKÝCH LISTŮ PŘEJEME KRÁSNÉ BEZSTAROSTNÉ
LETNÍ DNY.
Eva Fučíková, lidové řemeslo

RE-USE CENTRUM
- NOVÉ VYUŽÍTÍ
PRO STARÉ VĚCI
U nového sběrného dvora (Riegrova
ulice) jsou umístěny 3 mobilní buňky,
ve kterých probíhá příjem a výdej vyřazených věcí, pro které bude mít někdo jiný
ještě další využití.
Cílem projektu je snížit množství
vyprodukovaného odpadu a zároveň dát
starým věcem nový život. Opětovným
využitím starých věcí se prodlouží jejich
životní cyklus a neskončí tak na skládce.
Darováním již nepoužívaných věcí pomůžete potřebným.
Příklady věcí, pro které je projekt
určen:
nábytek (zejména židle, stolky, skříňky,
osvětlovací tělesa atd.)
zařízení a vybavení domácnosti (např.
keramické, porcelánové i skleněné
nádobí, hrnce, plechy na pečení, talíře,
hrníčky)
obrazy, rámy na obrazy, vázy, dekorace
do domácnosti, květináče, mechanické
domácí spotřebiče atd.
mediální produkty (CD, DVD, videokazety, knihy, časopisy)
hračky, sportovní vybavení, jízdní kola
knihy, časopisy
elektrické spotřebiče









Projekt není určen pro ošacení, obuv
apod. (na tyto věci jsou na obou sběrných
dvorech kontejnery Diakonie Broumov)
Provozní doba je shodná s provozní
dobou sběrného dvora.
Věci prosíme nosit pouze čisté a funkční.
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Vše ohledně tohoto projektu je bezplatné,
nebude vyplácena žádná částka za předané
věci, občané si budou odnášet věci z tohoto
centra také zdarma.
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Z právy

z radnice

Vážení spoluobčané,
ráda bych Vás informovala o aktivitách, které v našem městě
proběhly od ledna 2021 a které nás do konce roku čekají.
V měsíci březnu 2021 byl otevřen nový Sběrný dvůr v ul. Riegrova
(Ve Škalí). Sběrný dvůr provozují Technické služby města Blatné s.r.o.
Vybavení dvora nabízí komfortní třídění všech odpadových složek.
Odbor životního prostředí MěÚ Blatná připravuje na měsíc září den
otevřených dveří, kde budete mít možnost seznámit se se systém odpadového hospodářství v našem městě, a to včetně provozu dotřiďovací
linky, kompostárny a skládky odpadů.
V měsíci červnu 2021 byla dokončena oprava komunikace Na Tržišti včetně chodníků a veřejného osvětlení za cca 3 mil. Kč, oprava
chodníku v ul. Paštická, ul. Pivovarská a ul. Vorlíčkova. V budově
hasičské zbojnice byla dokončena výstavba nových šaten, které budou
využívat jak dobrovolní, tak profesionální hasiči.
Během letních měsíců dojde k opravě komunikací na osadách
– Skaličany, Čekanice, Hněvkov (Jízdárna). Z investic, které nás
čekají, bych ještě zmínila rekonstrukci komunikace Na Hřebeni,
u Roudenského rybníka, Ve Škalí a vybudování chodníku k fotbalovému stadionu a v ul. Sadová. Průběžně dochází k výměně mobiliáře
ve městě, bohužel současná situace se zpožděnými dodávkami zboží
nám situaci komplikuje.
Intenzivně připravujeme projekty, na které bychom mohli žádat
„evropské“ ﬁnance, neboť v měsíci září 2021 mají být vyhlášeny nové
výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027.
Předpokládám, že Vás zajímá, jak probíhají přípravy na blatenskou
pouť. Nyní asi potěším více děti než dospělé. Tento rok by pouť měla
proběhnout ve dnech 14. 8. – 15. 8. 2021, a to včetně stánkového
prodeje na tř. T. G. Masaryka a pouťových atrakcí. Kulturní program
a pivní slavnosti pro Vás připravuje jako každoročně TJ Blatná.
Přeji Vám příjemné prožití léta, které snad bude dostatečně teplé
a přiměřeně deštivé.
Bc. Kateřina Malečková
starostka města Blatná

TŘÍDÍME 2021
Navštivte kterýkoli z našich sběrných dvorů (Riegrova, Čechova
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prostředí. Žádáme občany, aby nenechávali odevzdání karet na
poslední chvíli, děkujeme. OŽP, MěÚ Blatná
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Nový zákon o odpadech a jeho dopady
na obce a jejich občany
TŘÍDIT, TŘÍDIT, TŘÍDIT … a zase TŘÍDIT. K tomu nás motivuje nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., který je účinný od
1. ledna 2021. Předcházením vzniku odpadů a důsledným tříděním
snížíme množství odpadů ukládaných na skládku v Hněvkově, což
je nyní naším hlavním cílem, kterého musíme společně dosáhnout.
Vývoj množství odpadů našeho města od roku 2010 do r. 2020 zobrazuje následující tabulka:

Barevně odlišené odpady v tabulce jsou v našem městě tříděny
do barevných zvonů, kontejnerů či na sběrné dvory a dále předávány
do zařízení, kde jsou recyklovány nebo jinak využity, bioodpad kompostujeme na vlastní kompostárně. Odpady, které nelze recyklovat ani
jinak využít, jsou odstraněny uložením na skládce v Hněvkově. Dále
evidujeme výrobky, které se od občanů vybírají v rámci zpětného odběru a do odpadové statistiky se nedostanou – jedná se o elektrozařízení,
baterie, zářivky. Prioritou odpadového hospodářství je předcházení
vzniku odpadů a pokud už nějaký odpad vznikne, má přednost jeho
opětovné použití či recyklace před jeho odstraněním. Pro věci, které
ještě někdo využije, je na sběrném dvoře v Riegrově ulici k dispozici
Re-use centrum, čímž předcházíme vzniku odpadů.
Nový zákon stanovil obcím cíle pro vytříděné složky komunálního
odpadu. V roce 2025 musíme vytřídit 60 % z celkového množství komunálních odpadů, jejichž původcem je obec, v roce 2030 je stanoveno
vytřídit 65 %, v r. 2035 až 70 % komunálních odpadů. Za rok 2020 se
nám podařilo vytřídit přibližně 37 % z celkového komunálního odpadu,
což by bylo pro první cílový rok 2025 nedostatečné.
Porovnáním produkce vytříděných odpadů (papír, sklo, plasty,
nápojový karton, kovy) jsme se 70,6 kg/obyvatele nad průměrem
v obdobně velkých obcích, který činí 46,4 kg/obyvatele. V třídění
uvedených složek si vedeme výborně, ale na požadavky legislativy tato
naše snaha zatím nestačí. Produkce směsného komunálního odpadu
(obsah popelnic) v r. 2020 dosáhla 170,7 kg/obyvatele Blatné, což je
v porovnání s 203,7 kg/obyvatele v obdobně velkých obcích podprůměrná hodnota. V čem se nám zase tolik nedaří, je sběr biologicky
rozložitelného komunálního odpadu. Množství BRKO na obyvatele
Blatné vychází na 76,7 kg, avšak průměr v České republice činí 132,8
kg/obyvatele. Současný systém sběru BRKO v Blatné není dostatečný, budeme se muset zabývat tím, jak z komunálního odpadu vytřídit
větší množství biologicky rozložitelného odpadu, kterého zde může
být až 40 – 50 % (www. trideniodpadu.cz). Zákon o odpadech nijak
nezohledňuje domácí kompostování.
Míru vytříděné složky bude každoročně sledovat Ministerstvo
životního prostředí. Pokud obec nedosáhne stanoveného cíle, vystavuje
se riziku sankcí až do výše 200 000 Kč za každý rok neplnění.
(pokr. na str. 4)
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Nový zákon o odpadech...(pokr. ze str. 3)
Navýšení produkce bioodpadů je klíčové k dosažení požadovaného vytřídění v prvním sledovaném roce 2025. Vytříděním biologicky
rozložitelného odpadu snížíme množství komunálního odpadu ukládaného na skládku.
VÝDAJE NA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Do konce roku 2020 bylo Město Blatná osvobozeno od placení
poplatku za ukládání vlastního komunálního odpadu na skládce, která
se nachází v našem katastrálním území. O tuto výhodu jsme s novým
zákonem přišli, a tak od roku 2021 jsme povinni zaplatit k ceně služby
za skládkování (1035 Kč/t) navíc poplatek za každou tunu našeho
skládkovaného odpadu. Nově zákon zavádí k podpoře třídění v obcích
tzv „třídící slevu“, která je vztažena k množství odpadů uložených
na skládku za rok/obyvatele. Pro rok 2021 je stanoven limit 200 kg
na osobu a postupem času klesá na 120 kg na osobu od roku 2029. Při
překročení stanoveného množství na obyvatele se zvyšuje pro obce
poplatek za uložení odpadu na skládku z částky 500 Kč/t na částku
800 Kč/t (v r. 2030 navýšení z částky 800 Kč/t na 1850 Kč/t). V roce
2020 připadalo na 1 obyvatele Blatné 226 kg skládkovaného odpadu.
Výdaje na odpadové hospodářství v r. 2020 (Kč)
Svoz tříděného odpadu

2 260 861

Provoz sběrného dvora

Svoz SKO

1 991 914

Svoz bioodpadu

997 751
634 474

Koše, úklid veř. prostranství

1 123 460

Ostatní nakládání s odpady

850 423

Výdaje v r. 2020 činily na jednoho obyvatele Blatné 1 458 Kč.
Od roku 2021 dochází k navýšení výdajů města o poplatek za ukládání komunálního odpadu na skládku (je počítáno s konstantní produkcí
odpadů z r. 2020 a neměnným počtem obyv.):
Rok

2021

2022

2023

2024

2025

2029

Poplatek (Kč)

794 300

837 632

894 130

1 018 918

1 176 620

1 841 756
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PŘÍJMY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
S novou právní úpravou dojde k poklesu příjmů v rozpočtu města
Blatná, jelikož příjem z poplatku za uložení odpadu od ostatních původců odpadů již nebude celý příjmem obce, na jejímž katastrálním
území leží skládka. O tento příjem se budeme dělit se Státním fondem
životního prostředí.
Příjmy odpadového hospodářství v r. 2020 (Kč)
Poplatek občané, rekreanti

2 665 654 Služby ostatním obcím

152 566

Bonusy EKO-KOM

854 375

Zpětný odběr elektrozařízení

71 525

Příjmy z druhotných surovin

178 863
958 620

Poplatek od zapojených
podnikatelů do systému
obce

9 395

Příjem z poplatku za skládkování –
ostatní původci

Příjmy v r. 2020 činily na jednoho obyvatele Blatné 743 Kč.
Z porovnání příjmů a výdajů na odpadové hospodářství Blatné na jednoho obyvatele je patrné, že město Blatná doplácí na své odpadové
hospodářství více jak 50 %.
Nový zákon o odpadech nám přinesl nové povinnosti a úskalí. Jedná
se především o navýšení výdajů na odpadové hospodářství z důvodu
nové povinnosti platit poplatek za skládkování komunálních odpadů
na vlastní skládce; pokles příjmů z poplatků, které platí původci odpadů na skládce v Hněvkově a dále plnění cílů pro vytříděné složky.
Vzhledem k omezování množství odpadů, které bude možné ukládat
na skládku v nadcházejících letech (v r. 2030 pouze 10 %), bude město
nuceno pro své odpady zajistit jiné koncové zařízení, a tak výhoda
vlastní skládky padá.
Pro článek bylo čerpáno z Analýzy odpadového hospodářství pro
město Blatná, z evidence odpadů města Blatná.
M. Scheinherrová, OŽP

Předávání maturitních vysvědčení v SOŠ Blatná
Letošní i loňský školní rok byl o hodně jiný než všechny
předešlé. Covid nás zaskočil všechny. Dopad měl na průmysl,
služby, kulturu i školství. Naši studenti po zavření škol rychle
„naskočili“ na distanční výuku.
Těší nás, že i v této složité době studenti pochopili vážnost
situace a dělali vše pro to, aby úspěšně ukončili ročník. Zvlášť
studenti maturitních ročníků to neměli jednoduché. Ministerstvo

jim sice odpustilo písemné práce z jazyků, didaktické testy
z českého a cizího jazyka, příp. matematiky už nikoliv. Stejně tak

museli vypracovat odbornou práci a obhájit ji
před komisí. A počínali si dobře! Třídní učitelé
tak mohli společně s paní starostkou Kateřinou
Malečkovou při slavnostním předávání maturitních vysvědčení
16. června předat dokonce i deset maturitních vysvědčení s vyznamenáním.
Hana Koubková a Dalibor Hanzlíček
třídní učitelé 4. ročníků
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Letní akce na zámku Blatná 2021
Letošní léto proběhne na zámku Blatná ve znamení kultury! Na své
si přijdou nejen milovníci historie, ale také příznivci opery, divadelních
komedií nebo dobrého vína.
Neobyčejný hudební zážitek s živým orchestrem, špičkovými sólisty
a rozšířeným operním sborem slibuje slavná Verdiho opera “Nabucco”,
která zazní v podání Jihočeského divadla v samotném srdci zámeckého
parku v pátek 23. a v sobotu 24. července od 21:00. Můžeme očekávat
nadčasové uchopení tématu, které ani dnes neztrácí nic ze své naléhavosti,
a navíc velkolepou podívanou pod širým nebem v romantických kulisách.
Pro letošní druhý ročník blatenského divadelního léta pro diváky ve spolupráci s Jihočeským divadlem chystáme výrazné zlepšení viditelnosti
a diváckého komfortu v hledišti. Vstupenky jsou k dostání na webových
stránkách Jihočeského divadla.
Celé kulturní léto zahájí 35. ročník Jihočeských klavírních kurzů,
jež budou probíhat od 1. do 14. července v režii Kulturní Plantáže Blatná.
Jsme moc rádi, že prostředí zámku Blatná inspiruje umělce a vytváří jedinečnou atmosféru pro výuku jak začátečníků, tak i pokročilých studentů
- od dětí předškolního věku po dospělé. V neděli 4. 7. proběhne klavírní
recitál Pavla Voráčka s křtem nového CD, v sobotu 10. 7. se můžete těšit
na galakoncert Miroslava Sekery, jehož hosty budou Iva Janžurová a Cyril
Höschl, a účastníci 35. ročníku Jihočeských klavírních kurzů vystoupí
v úterý 13. 7.
V pátek 9. července ve 20:30 se na nádvoří zámku Blatná opět vrátí
Martin Zounar, Bára Štěpánová, Martin Pošta a další, aby zazářili v divadelní komedii Strašidlo Cantervillské. Vstupenky jsou dostupné na
www.strasidlonazamku.cz nebo v pokladně zámku Blatná.
Naše kavárna Oh My Deer Café si na letní měsíce přichystala
koncerty dvou blatenských hudebních skupin. Ve čtvrtek 15. července
2021 v 18:00 hodin přivítáme kapelu Štěpán, kde zpívá a hraje na kytaru Štěpán Říha, druhý zpěv a kytaru obstará Zdeněk Strakapoud Říha,
na basu zahraje Jiří Datel Říha a za (na) cajon usedne Radek Uň Peroutka.
Blatenská kapela M.U.F. ve složení Martin Sikora (zpěv), Filip Řezáč
(kytara), Radek Uň Peroutka (harmonika, cajon) a Jiří Datel Říha (basa)
vystoupí v Oh My Deer Café ve čtvrtek 12. srpna 2021 v 18:00 hodin.
Víkend 17. a 18. července bude patřit Prosecco & Wine Festivalu,
který je jistotou dokonalé zábavy a skvělého zážitku. Pokud milujete víno
a bublinky, nenechte si ujít tento příjemný víkend v úžasném prostředí
zámku Blatná. Čeká vás také bohatý kulturní program v italském stylu,
více podrobností již brzy zveřejníme na našich sociálních sítích, proto
sledujte náš Facebook a Instagram.
Již od června v Rejtově paláci probíhá autorská výstava “Příběhy
kabelek významných žen” vášnivé sběratelky kabelek a architektky
Zuzany Ilinčevové. Koncepce výstavy je postavena na naraci vystavených
předmětů o životních příbězích žen zapsaných do povědomí nejen české,
ale i mezinárodní společnosti. Ve středu 28. července máte jedinečnou
šanci setkat se s autorkou výstavy a zúčastnit se komentovaných prohlídek,
které začnou ve 14:00 a v 16:00. Na konci července kabelky vystřídají
obrazy Ivy Hüttnerové, která svoji výstavu zahájí na vernisáži v pátek
30. července v 18:00. Z tvorby známé herečky, spisovatelky a malířky
dýchá klid a nostalgie. Přijďte se podívat na tuto neopakovatelnou výstavu,
která bude k vidění do konce srpna.
Na zámek Blatná se po roce opět vrátí skupina historického šermu
Morgana von Maxberg a spolu s ní také noční oživené prohlídky, tentokrát
s názvem “Rody na Blatné”. Mysticku atmosféru, při které ožijí nejrůznější
postavy z historie, můžete zažít v pátek 30. a 31. července a v srpnu pak
6., 7., 13., 14. a 28. Vstupenky si rezervujte na tel. čísle +420 734 651 505
nebo napište na info@zamek-blatna.cz.
Na další kulturní akce se můžete těšit i v průběhu srpna. Opět nás
navštíví Jihočeské divadlo, tentokrát přiveze představení Karkulka vrací
úder a Maryša: příběh vraha. Poslední srpnový pátek se bude konat
open-air koncert ¡VIVA ESPAŇA! světoznámé rakouské ﬁlharmonie Donau Philharmonie Wien. Léto na zámku Blatná zakončíme ve velkém
stylu, a to Prosecco & Wine Festivalem.
Doufáme, že se na připravovaných akcích potkáme a společně si
je užijeme. Těšíme se na vás.

Stephanos Germenis-Hildprandt
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Jihočeské divadlo

Nabucco
Giuseppe Verdi

slavná Verdiho opera na zámku Blatná

Zámek Blatná
23. 7. pá 21.00
24. 7. so 21.00

Dirigent: Mario De Rose
Režie: Tomáš Ondřej Pilař

Uvádíme v rámci projektu Jihočeské divadlo venkovu.
www.jihoceskedivadlo.cz / www.zamek-blatna.cz

SDH a OV Drahenický Málkov zvou na tradiční

POUŤOVOU ZÁBAVU
hraje:

Od 9:00 se uskuteční tradiční FOTBALOVÝ TURNAJ
Akce se konají ve sportovním areálu Drahenický Málkov
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Co čte a o čem přemýšlí Jan Kára

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
kdysi mě zajímala antika,
později také středověk; mezi
nimi je ale víc než pět století, se kterými jsem
si vůbec nevěděl rady. Ta doba začíná někdy
v polovině 3. století ochabováním Římské
říše, a na jejím konci vidíme evropské ranně
feudální státy devátého až desátého století.
Včetně toho českého. Obecně je tato doba
charakterizována - vedle nástupu a rozšíření
křesťanství - především chaosem, válčením
takřka všech proti všem a dálkovými masivními přesuny obyvatelstva, tak zvaným
„stěhováním národů“. Stejnojmenná kniha
brněnské historičky Jarmily Bednaříkové mi
důrazně připomněla, že jde o jednu z klíčových fází evropských dějin. Zvláště když se
u mě potkala s knihou Michaela Granta „Zánik
říše římské“.
Stěhování národů s úpadkem Římské říše
přímo souviselo: někde na jeho počátku byl
boj o její severní hranici, tvořenou hlavně
Dunajem a průběžně atakovanou barbarskými
germánskými kmeny. Později tyto kmeny
pronikaly do říše (někdy bojem, někdy jako
spojenci), usazovaly se tam a přispěly k jejímu
rozkladu. Spouštěčem asi dvě století trvající
vrcholné fáze stěhování národů byl ovšem
náraz z východu: roku 375 totiž k branám
Evropy dorazily z východoasijských stepí
Hunové, překročili řeku Don, a koho si ne-

Nejvýznamnější přesuny obyvatelstva období
stěhování národů

podrobili či nezahubili, ten před nimi prchal.
Pravda, národy se stěhovaly před tím
(kam zmizeli třeba naši Keltové?), i po-

tom. Ale tentokrát se to týkalo celé Evropy
a velké části Asie. Pohyb jednoho kmene
uváděl do pohybu v řetězových reakcích další
a další, jako obrovská „škatulata, hejbejte
se“. Germánské a další kmeny se posouvaly
po Evropě, a po vítězných válkách zakládaly
svá „putovní království“. A časem mizely,
zpravidla po válkách prohraných.
Pomineme-li Huny, kteří museli z východní Asie do Evropy urazit několik tisíc kilometrů, a jejichž role po porážce Attily v roce
451 rychle slábla, z evropských národů
to jaksi nejdál
„dotáhli“ germánští Vandalové (ano
- ti, kteří dali
jméno nepěknému chování): v prvním
století našeho
letopočtu jsou Hlavní směry expanze Slovanů
v 6. a 7. století
doloženi mezi
Odrou a Vislou, poté se přesunuli do oblasti dnešního
Maďarska, odkud byli vytlačeni na západ.
Prošli Galií (Francií) a dnešním Španělskem
(Andalusie je vlastně Vandalusie), až posléze
skončili kolem roku 430 v severní Africe, kde
založili království a mimo jiné roku 455 vyplenili Řím. Jejich království bylo vyvráceno
o 80 let později.
Přímější cestu na jihozápad zvolili Svébové, původně usazení na jižním pobřeží Baltu;
jejich pochod skončil na západě Iberského
poloostrova a jejich říše v 5. století zahrnovala
většinu dnešního Portugalska a severozápad
Španělska. Asi nejvýznamnější roli v té době
ovšem sehrály dva gótské kmeny - Ostrogóti
a Vizigóti. I ony prošly velkou část Evropy:
z jižní Skandinávie nejprve na jihovýchod
do oblasti dnešní Ukrajiny, kde byli jako jedny
z prvních konfrontováni hunským nájezdem.
Ustoupily nejprve na Balkán a v případě Ostrogótů skončil přesun v Itálii, kde na troskách
Římské říše založili koncem 5. století svůj
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stát; Vizigóti se zastavili až v dnešním Španělsku, a jejich království s hlavním městem
Toledem tam vydrželo až do začátku 8. století.
Z území dnešního Polska se na cesty vydali i Burgundové, jejichž stát posléze vznikl
na pomezí dnešního Švýcarska a Francie.
Kmeny Anglů a Sasů se z dnešního Dánska
přesunuly na Britské ostrovy, Langobardi se
z dolního Polabí přes oblast dolního Rakouska
dostali do severní Itálie (dnešní Lombardie)
a své království tam založili roku 568. A tak
by se dalo pokračovat – výčet všech aktérů vrcholné fáze stěhování národů by byl
hodně dlouhý a někde v něm bychom narazili i na „české“ Markomany a „moravské“
Kvády.
Nejdůležitějším spojovacím článkem
mezi starověkem a středověkem byli ovšem
Frankové, kteří v průběhu několika století
ovládli území dnešní Francie, Německa i části
Itálie a vybudovali říši, která se snažila ideově
navazovat na římské impérium. A mezitím
stěhování národů pokračovalo dalšími vlnami: Huny následují Avaři, Arabové obsazují
Pyrenejský poloostrov – a na scéně se objevujeme my Slované. Ale to již je jiný příběh.
Neklidná, fascinující doba, z jejíhož víru se
vynořovaly základní kontury současné Evropy, pomalu doznívá.
I když… „Národy“ se vlastně stěhují
dodnes, příkladů najdete sami víc než dost.
Zajisté nejde jen o masivní nájezdy turistů
na středomořské pláže.
Jan Kára

Politický obraz Evropy kolem roku 1000

V Pacelicích se chystá pouť s pestrým programem pro malé i velké
Přijďte taky pobejt a starosti všedních dnů nechte doma!
Osada Pacelice je sice rozlohou malá a počtem starousedlíků
chudá, nicméně i tady si mohou milovníci dobré zábavy přijít na své.
Platí to zejména o místní staročeské pouti, která v loňském roce
slavnostně navázala na tradice předků a setkala se díky lákavému
repertoáru u široké veřejnosti s nadšením a uznáním.
Ve stejném duchu se ponese i letošní pacelická pouť. 7. srpna
bude i tentokrát na pořadu dne vedle všeobecného veselí hluboká
pokora a upřímná modlitba na mši svaté, která se uskuteční od 15.00
hodin u pacelického kostelíka „ Proměnění páně“ na zalesněném
vrchu „ Křesovec“.
Bude ji sloužit vikář František Hemala z Písku. Nedílnou součást
celého církevního procesu utvoří pěší pouť cestou, kterou v mládí
chodila Služebnice boží Matka Rosa Vůjtěchová. Vyjde se v 10.00

hodin od Obory u Radobytec. Je možno se připojit kdekoliv po trase
Radobytce- okolo Bořic- Jarotice- Škvořetice- Pacelice. Pouti se
zúčastní také sestry Kongregace Těšitelek Božského Srdce Ježíšova
z Rajhradu u Brna.
V centru pacelické poutě / hřiště na návsi u rybníka / nebudou
ani letos chybět klasické atrakce- stánky, kolotoče plus zbrusu nový
program varietních umělců. K poslechu a dobré náladě i tentokrát
bude vyhrávat oblíbená blatenská kapela pana Koubka.
V případě nepříznivého počasí bude mše svatá přesunuta do velké
kaple „ Panny Marie Bolestné“ ve Škvořeticích.
Na pouťovou návštěvu Pacelic lidmi dobré vůle srdečně zve a těší
se Obecní úřad Škvořetice, kam osada působností spadá
(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda
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Díky plavčíkům
Končí další školní rok, bohužel již druhý,
který je poznamenán světovou pandemií. To
ovlivnilo také naše možnosti při práci v MŠ.

Maraton
Nadcházející letní čas a s ním i blížící se
letní olympiáda nás ve školní družině inspirovala ke sportovním aktivitám. Součástí

olympijských her je i maratonský běh, který
jsme si upravili pro naše školní možnosti.
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Veškeré zajímavé aktivity, které by za námi
mohly přijít „z vně“ školky, byly zapovězené. A když se konečně zablýsklo na lepší
časy – ve smyslu počasí i epidemiologické
situace, vydali jsme se s našimi předškoláky
opakovaně na návštěvu plovárny. Přivítala
nás skupina mladých plavčíků, kteří si práci
s dětmi dobře naplánovali. Postupně připravili děti na vstup do vody a děti pak bez
obtíží naskákaly do bazénu. Zvolená cvičení
měla za úkol připravit celé tělo na plavání
a pro méně odvážné také redukovat případné
obavy z vody. Po „plaveckém výcviku“ plavčíci změnili hloubku vody a rozjeli dovádění
s dětmi v brouzdališti. Nakonec děti posbíraly
veškerou odvahu a užily si jízdu na skluzavce – a i zde jim maximální podporu poskytli
plavčíci asistující jak na rozjezdu, tak i při
dopadu do vody. Součástí návštěvy byly také
hry „na suchu“, které prověřily šikovnost,

rychlost a soutěživost našich předškoláků.
Na závěr těchto her se dětská těla rozvlnila
v rytmu připravené hudby. Výsledkem pobytu
na plovárně byly unavené, ale velmi spokojené děti, které kromě toho, že se výborně
pobavily, také zjistily, že umí překonávat
strach z nového. Moc děkujeme za příjemné
chvíle na plovárně.
Učitelky MŠ Šilhova

Zkombinovali jsme štafetu a vytrvalostní běh,
tak aby měly možnost se účastnit všechny děti.
V pondělí 24. května nás přivítalo krásné odpoledne, na které jsme dlouho čekali.
V 14.00 hod jsme se společně sešli na školním
dvoře, kde proběhla krátká informační schůzka o pravidlech o maratonu a malé protažení
těla. Startovní výstřel zazněl a děti se daly
do maratonského běhu. Jednotlivci běhali
100 m, pak si předávali pomyslný kolík. Paní
vychovatelky zaznamenávaly dané metry.
V průběhu asi 14 km nám pomalu docházeli
sportovci, tak se běhu ujaly i vychovatelky, to
přilákalo pozornost a k běhu se přidali další.
Maraton čili 42,2 km jsme úspěšně doběhli
v čase 1 hod 33, 25 min. Unavení, ale šťastní

jsme proběhli cílovou páskou. Medaili získali
všichni a to někteří uběhli i 5 km, všem velké
dík za úspěšné sportovní odpoledne.
Vychovatelky ŠD na ZŠ JAK
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Kulturní
kalendář
Akce
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Misterio del ángel – tango argentino
koncert

Nabucco
23. a 24. 7.

(VFXDOR4XLQWHWŝ.RPRUQ¯RUFKHVWU
6PHWDQRYLƃOKDUPRQLFL3UDKDŝ*DEULHOD
9HUPHOKRŝ7DQHÏQ¯FL7DQJRQH[LRQ
9VWXSQ«.Ï
&HQDYVWXSHQN\QDYHÏHUQ¯NRQFHUW
]DKUQXMHWDN«YVWXSQD9¿VWDYXUĳł¯

Zámek Blatná
Dramatická opera Giuseppe Verdiho v
SRG£Q¯-LKRÏHVN«KRGLYDGODSRě£GDQ£Y
VUGFL]£PHFN«KRSDUNX

Jihočeské klavírní kurzy, 35. ročník
1. – 14. 7.

Pod Sokolovnou

3RGUREQ¿SURJUDPNRQFHUWĳDVHPLQ£ěĳ
Sě¯VWXSQ¿FKYHěHMQRVWLQDMGHWHQDZZZ
SODQWD]EODWQDF]DZZZNODYLUQLNXU]\F]

Komentovaná prohlídka výstavy
„Příběhy kabelek významných žen“
28. 7. 14–16 h

Koonda Holaa – psychedelic country
Neděle 4. 7. 2021

Zámek Blatná
6DXWRUNRXY¿VWDY\,QJDUFK=X]DQRX
,OLQÏHYRYRXUH]HUYDFHP¯VWQDWHOHIRQX
+420 734 651 505

Hospoda U Datla

Na růžích ustláno – letní kino
2. 7. 21.30 h

Koncert kapely Štěpán
15. 7. 18 h

8ÏDMRYQ\1DģHÏDMRYQD3LYRYDUVN£
Typická prvorepubliková komedie s
-LQGěLFKHP3ODFKWRX/¯GRX%DDURYRX
/DGLVODYHP3HģNHP-DURVODYHP
0DUYDQHPD$QWRQL¯1HGRģLQVNRX)LOP
E\OQDW£ÏHQWDN«Y%ODWQ«QDWHKGHMģ¯FK
%¸KPRY¿FKUĳłRY¿FKSODQW£ł¯FK
3URP¯W£Q¯GRSURYRG¯łLY¿PNRPHQW£ěHP
,QJÎHVWP¯U%¸KP
9VWXSQ«GREURYROQ«

.DY£UQD2K0\'HHU&DI«

Výstava růží
3. 7. 9–18 h
+LVWRULFN«FHQWUXP%ODWQ«R]GRE¯Y
VRERWXÏHUYHQFHREQRYHQ£Y¿VWDYD
YÝQRYDQ£NU£ORYQÝNYÝWLQ$UH£ONRVWHOD
1DQHEHY]HW¯3DQQ\0DULHVNDSO¯VY
0LFKDHODDSěLOHKO¿PDPELWHPIDUQ¯
]DKUDG\YÏHWQÝY\EUDQ¿FKLQWHUL«UĳD
VNOHSHQ¯Q£EěHł¯ŝXOLFH1D3ě¯NRSHFK
PX]HMQ¯NREN\DYLQQ¿VNO¯SHN.DSODQND
=GHYģXGHEXGHWHPRFL]KO«GQRXW
RULJLQ£OQÝSRMDW«DUDQłH]Uĳł¯
VH]Q£P¯WHVHVKLVWRUL¯W«WRNYÝWLQ\
SěLEO¯ł¯PHRVREQRVWYÝKODVQ«KRSÝVWLWHOH
a šlechtitele Jana Böhma a spolu s tím
EXGHWHPRFLQDNRXSLWDREÏHUVWYLWVH
QDWHPDWLFN«PUĳłRY«PWUKXVERKDW¿P
UĳłRY¿PVRUWLPHQWHP9SHVWU«P
GRSURYRGQ«PSURJUDPXVLQDMGRXVY«
GÝWLLGRVSÝO¯
9VWXSQ«.Ï
9¯FHLQIRUPDF¯QDZZZSODQWD]EODWQDF]

Výstava růží – večerní koncert
Pocta Janu Böhmovi, českým
a světovým růžím
3. 7. 20.30 h
3UHPL«UDVNODGE\Ť%ODWHQVN«UĳłHţ]
roku 1930 v podání komorního orchestru
6PHWDQRYLƃOKDUPRQLFL3UDKD
'UDłEDNYÝWLQRY¿FKDUDQł¯ŝY¿WÝłHN
EXGHYÝQRY£QQDUHNRQVWUXNFLNRVWHOD
1DQHEHY]HW¯3DQQ\0DULHY%ODWQ«
3ěHGVWDYHQ¯UĳłHPÝVWDUĳł¯SURURN
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Anča Band – 30 let Anči
24. 7. 20 h

Vernisáž výstavy Obrázky Ivy
Hüttnerové
30. 7. 18 h
Zámek Blatná

Daniel Hůlka a jeho žáci
15. a 16. 7. 18 h
.RVWHOVY-DQD.ěWLWHOHY3DģWLN£FK

Samotáři – letní kino
16. 7. 21.30 h
/HWQ¯VWDGLRQ
-LWND6FKQHLGHURY£6DģD5DģLORY-Lě¯
0DFK£ÏHND,YDQ7URMDQYGQHVMLł
NXOWRYQ¯NRPHGLLRPODG¿FKOLGHFKNWHě¯
VHVQDł¯QDNRQFLVWROHW¯XSURVWěHG
YHONRPÝVWDQDO«]WO£VNX

Prosecco & wine festival
17. a 18. 7.
Zámek Blatná
9¯QREXEOLQN\DNXOWXUQ¯SURJUDPY
LWDOVN«PVW\OX

Noční oživené prohlídky „Rody na
Blatné“
30. a 31. 7., 6 a 7. 8. 20 h
Zámek Blatná
Rezervace na +420 734 651 505

Koncert v barvách SeMaForu
31. 7. 20.30 h
1£EěHł¯XNDY£UQ\93RG]£PÏ¯
3HWU0DFK£ÏHNŝ]SÝY
(OLģND+XU£ERY£ŝ]SÝY
-DNXEĢDIUŝNODY¯U
5XGROI0XVLOŝVD[RIRQNODULQHW
-DQ*UHLIRQHUNRQWUDEDV
3¯VQLÏN\YSRG£Q¯KHUFĳGLYDGOD
6HPDIRU0ĳłHWHVHWÝģLWQDKLW\MDNR
7HUH]D.ROHQD7DNDE\VWHWRYÝGÝOD
1HY\SODFHQ¿EOXHV9RSHěH3UDP¯QHN
YODVĳDPQRKRGDOģ¯FK
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Bratři v tricku
Malíři a Běžkařská odysea
7. 8. 20.00
/RXNDXU\EQ¯ND3XVW¿
-DNSUDY¯REO¯EHQ«QÝPHFN«UÏHQ¯
Ť/$1*/8)(5/(%(1/1*(5ŢŞ
ŤEÝłNDěLłLM¯G«OHŢ6P¯FKDKXPRUSU¿
WDN\URN\SěLG£YDM¯7DNUDÏWHVW¯PWR
SěHGVWDYHQ¯PREMHYLWHOL[¯UQHVPUWHOQRVWL
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Mstitel
14. 7. 19 h
.RPHGLHÎHVNRPLQPO£GHłL
do 12 let nevhodný

Black Widow
21. 7. 19 h
$NÏQ¯'REURGUXłQ¿6FL)L86$
PLQWLWXON\
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UHłLPX2GNRQFHGXEQDVHSRPDOX
]DÏDODLQDģHNQLKRYQDSURERX]HW]
QXFHQ«KRŤVS£QNXŢ3ěLģOLQ£VQDYģW¯YLW
OHWRģQ¯SUYĊ£ÏFLNWHU¿PMVPHSěLEO¯łLOLN
ÏHPXNQLKRYQDVORXł¯'R]YÝGÝOLVHMDN
VH]GHPDM¯FKRYDWRULHQWRYDWVHNQLKD
MDNVQLPL]DFK£]HW3URORĊVN«SUYĊ£ÏN\
MVPHSěLFK\VWDOLSURJUDPSDVRY£Q¯QD
ÏWHQ£ěHSRK£GNRY«KRNU£ORYVWY¯-DNR

LANGLÄUFER
LEBEN LÄNGER
— běžkaři žijí
déle! Smích a
humor prý taky
roky přidávají.

%ÝłNDěVN£RG\VHDŝOHWQ¯RVYÝłXM¯F¯SěHGVWDYHQ¯QDORXFHXU\EQ¯ND3XVW¿YSRG£Q¯$GDPD
-DUFKRYVN«KRD9£FODYD-HO¯QND

Koncert kapely M.U.F.
12. 8. 18 h
.DY£UQD2K0\'HHU&DI«

Anča pouťovka
13. 8. 20 h

Rozhněvaný muž
23. 7. 20 h
$NÏQ¯'UDPD.ULPL0\VWHULµ]Q¯
7KULOOHU9HON£%ULW£QLHPLQ
WLWXON\PO£GHłLGROHWQHYKRGQ¿

Pod sokolovnou

Gump – pes, který naučil lidi žít
28. 7. 19 h

Pouťový festík
14. 8. 19 h

5RGLQQ¿ÎHVNRPO£GHłLSě¯VWXSQ¿

Hospoda U Datla

Voyagers – vesmírná mise
30. 7. 20 h

Kino

6FL)L7KULOOHU86$PLQ
titulky

Matky
25. 6. 20 h
.RPHGLHÎHVNRPO£GHłLGROHW
QHYKRGQ¿.Ï

Nikdo
30. 6. 19 h
$NÏQ¯WKULOOHU86$PLQWLWXON\
PO£GHłLGRQHYKRGQ¿.Ï

Nebe
7. 7. 19 h
'RNXPHQW£UQ¯ÎHVNRPLQ
PO£GHłLGROHWQHYKRGQ¿

Ubal a zmiz
9. 7. 20 h
.RPHGLHÎHVNRPLQPO£GHłL
do 12 let nevhodný

Knihovna
Otevřeno v omezeném režimu –
pondělí, středa, čtvrtek 9–12 a 13–16 h
Od 1. 7. otevřeno v běžném režimu –
pondělí, středa, čtvrtek, 9–18 a pátek
12–16 h
Prodej knih
9. 8. – 13. 8. 9–17 h
9¿SURGHMVWDU¿FKDGDURYDQ¿FKNQLK]D
FHQXŝ.Ï

Blatenská knihovna opět v běžném
provozu
9¯FHMDNURNGRFK£]HORGOHYO£GQ¯FK
QDě¯]HQ¯NX]DYěHQ¯QHERRPH]HQ«PX

G£UHNVLRGQHVOLSUĳND]NXQDURN]GDUPD
SDVRYDF¯OLVWLQXDNQLK\URYQRXGYÝ
-HGQX]SURMHNWX.Q¯łNDSURSUYĊ£ÏNDŝ
8łMVHPÏWHQ£ěDGDOģ¯NQLKX]DNRXSLOD
0¯VWQ¯DNÏQ¯VNXSLQD%ODWHQVNRNWHU«
W¯PWR]DQDģHPDO«ÏWHQ£ěHGÝNXMHPH
2'Î(59(1&(6,%8'(7(02&,
3Ě,-79<3Ĳ-Î,7Î,957,78Ł9
%ÜŁ135292=1'2%Ü3267Î7
ŝK$3ŝK7UDGLÏQ¯OHWQ¯
Y¿SURGHMNQLKNWHU¿NDłGRURÏQÝSURE¯K£
YW¿GQXSěHGEODWHQVNRXSRXW¯FK\VW£PH
RGŝ/HWRVVHQDKURPDGLOR
QHXYÝěLWHOQ«PQRłVWY¯Y\ěD]HQ¿FKD
GDURYDQ¿FKNQLK9ÝWģLQX]QLFKMVPH
SRXłLOLNY¿PÝQÝSRģNR]HQ¿FK]QDģHKR
IRQGXW\RVWDWQ¯EXGRXYHY¿SURGHML
&HQD]ĳVWDQHVW£OHV\PEROLFN£ŝ.Ï
=¯VNDQRXƃQDQÏQ¯Ï£VWNXY\XłLMHPHQD
Q£NXSQRY¿FKNQLKSURJUDP\SURGÝWL
ÏLOLWHU£UQ¯]£MH]G\'¯N\WHG\SDWě¯YģHP
WÝPNWHě¯NQLKXQHY\KRG¯DOHSěLQHVRXML
NQ£P'ÝNXMHPHL7HFKQLFN¿PVOXłE£P
NRQNU«WQÝSUDFRYQ¯NĳP6EÝUQ«KRGYRUD
NWHě¯]NQLKY\KR]HQ¿FKGRRGSDGXW\
]DFKRYDO«SěLYH]OLGRNQLKRYQ\
'ÝWLVLEÝKHPO«WDEXGRXPRFLSěLM¯W
RSÝWY\OXģWLWNě¯łRYN\6DPR]ěHMPÝ]H
VSU£YQ¿FKRGSRYÝG¯EXGRXY\ORVRYDQ¯
Y¿KHUFLRGPÝQÝQLPDO¿PG£UNHP
'RXI£PHłHRG]£ě¯EXGHGREDRSÝW
QDNORQÝQDSRě£G£Q¯Y]GÝO£YDF¯FK
SURJUDPĳSURģNRO\GÝWVN¿PWYĳUÏ¯P
G¯OQ£POLWHU£UQ¯PX]£MH]GXDSUDYLGHOQ¿P
VHWN£Y£Q¯PGÝW¯LGRVSÝO¿FK
9ģHPQDģLPSě¯]QLYFĳPSěHMHPHNU£VQÝ
VWU£YHQ«O«WR=Sě¯MHPQLWVLVOXQHÏQ«
REGRE¯PĳłHWHLNQLKRX]DSĳMÏHQRX]
NQLKRYQ\7Ýģ¯PHVHQDY£V
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IC Blatná

P¯VWDQDNWHU£VHQH]DSRP¯Q£DNWHU£VH
DXWRUFHQHVPD]DWHOQÝXORłLODGRSDPÝWL

Otevřeno v omezeném režimu

29. 5. – 29. 8. út – ne 10–17 h
VĚCI aneb O každodenních
předmětech našich předků

pondělí–pátek 9–12 13–17
sobota 9–14
neděle 9–14

KCAŽ
Blatenský blešák dětského zboží
17. 7. 9–12 h
Velký sál
%D]DUGÝWVN«KR]ERł¯VZDS]µQD
DM9Sě¯SDGÝ]£MPXRSURGHMQ¯P¯VWR
NRQWDNWXMWHSRěDGDWHONX%DUERUX
6O£GHNRYRX
EDUERUD#\DKRRFRP

Malování v plenéru s Lenkou Pálkovou
27. 6. a 22. 8. 9–14 h
0UDÏRY
1XWQ«SěLKO£ģHQ¯QDWÏ
161
&HQDNXU]X.Ï

Zumba
St 18.30–19:30
Velký sál
/HNWRUND0DUWLQD+RYRUNRY£
.ÏOHNFH
5H]HUYDFHZZZDOSLƃWQHVVF]

Jóga s Lenkou Vávrovou
Pá 17.30–19 h
Velká klubovna
3ěLKO£ģN\ZZZMRJDOHQNDYDYURYDF]
RQOLQHUH]HUYDFH
=DÏ£WHNÏHUYQD

Pilates clinic a zdravotní cvičení
Út, st
Velká klubovna
3UDYLGHOQ«OHNFH3LODWHV&OLQLFD
=GUDYRWQ¯KRFYLÏHQ¯V7HUH]RX
0DģNRYRX9¯FHLQIRDUH]HUYDFHQD
ZZZWPDVNRYDQHWQHERQDWHO


0ÝVWVN«PX]HXP%ODWQ£
0RWRYLGOR.RS\WR1HWRRSUDYGXQHQ¯
QH YKRGQ«RVORYHQ¯Q£YģWÝYQ¯NDY¿VWDY\
DOH]DÏ£WHNY¿ÏWXNWHU¿SRNUDÏXMH
YHUS£QNHPYěHW£QNHPģ¯GOHPNUDM£ÏHP
OHMWHPYUģ¯PHGRPHWHPģQ\FDUHPD
GDOģ¯PLSěHGPÝW\VMHMLFKłSRGRERXD
IXQNF¯VHVH]Q£P¯WHDVY¿PUDWROHVWHP
SDNO«SHSRY\SU£Y¯WHŤMµWRVHWDN
GÝO£YDORNG\łM£MVHPE\OPDOHM QHER
PDPLQNDGÝGHÏHNVWUHMÏHNSUDE£ED Ţ
1DY¿VWDYÝ9Ü&,VSROHÏQÝREMHY¯WHFR
NHVY«PXěHPHVOXSRWěHERYDONRY£ě
ģYHFNRģ¯N£ěSěDGOHQDÏLYÏHODěQHERFR
PÝODYGRP£FQRVWLKRVSRG\QÝ7DN«VL
RYÝě¯WHVY«]QDORVWLDRGKDGDY\]NRXģ¯WH
SU£FLVY\EUDQ¿PLSěHGPÝW\SěLÏHPł
Y£PEXGRXSRP£KDWQHMHQNU£VQ«
LOXVWUDFHDOHLYLGHD]DFK\FXM¯F¯łLY«
PLVWU\VY¿FKRERUĳ

Jindřich Krátký – Obrazy
červen a červenec
.DY£UQDŁHOH]£ěVWY¯8ĢXOFĳ*DOHULH3RG
drakem
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VY0LFKDHODGRSOĊXMHVRXERUNUHVHE
NWHU¿Y]QLNOYURFHYHOQ£ěVN«
O«ÏHEQÝ

Iva Hüttnerová Obrázky
31. 7. – 31. 8.
Zámek Blatná
9¿VWDYDWYRUE\ÏHVN«KHUHÏN\DPDO¯ěN\
z období posledních 20 let

Blatenská růže
7. 8. + 8. 8., 14. 8. + 15. 8., 21. 8.
10–17 h
6¿SNDXU\EQ¯ND3ěHGQ¯7RSLÏ
3RWěLY¯NHQG\YVUSQXPĳłHWHQDYģW¯YLW
Y¿VWDYXIRWRJUDƃ¯]FHORVW£WQ¯VRXWÝłH
IRWRNOXEĳYEODWHQVN«V¿SFH%ODWHQVN£
UĳłHE\OD]DORłHQDYURFH
IRWRNOXEHP.DPIR%ODWQ£6RXWÝł
VSRÏ¯YDM¯F¯YHY]£MHPQ«PKRGQRFHQ¯
IRWRJUDƃ¯PH]LMHGQRWOLY¿PL¼ÏDVWQ¯N\
MHNDłGRURÏQÝ]DNRQÏHQDY¿VWDYRXD
VHWN£Q¯P]¼ÏDVWQÝQ¿FKIRWRNOXEĳY
%ODWQ«9\KO£ģHQ¯Y¿VOHGNĳSUREÝKQHY
QHGÝOLYK

Blatná město
růží

Eva Prokopcová: Modrý obraz
10.7. – 8. 8. 10–17 h
.DSOHVY0LFKDHOD

vernisáž - pátek 9. 7. od 17 h v ambitu
kostela
2EUD]\RGY¿]QDPQ«MLKRÏHVN«PDO¯ěN\
(Y\3URNRSFRY«R]GRE¯QDPÝV¯F
NDSOLVY0LFKDHOD3UREODWHQVNRX
Y¿VWDYXY\EUDODDXWRUNDQÝNROLN
YHONRIRUP£WRY¿FKDEVWUDNWQ¯FKREUD]ĳ
QDNWHU¿FKGRPLQXMHPRGU£EDUYD

Eva Prokopcová: Kresby
10.7. – 31. 8.

Výstavy
Muzeum všemi smysly
út–ne 10–17 h

9U£PFLYHÏHUQ¯KRNRQFHUWXSěL9¿VWDYÝ
Uĳł¯]D]Q¯S¯VHĊ5XGROID+DQID]
OHWVWROHW¯VQ£]YHPŤÎ(6.5ĲŁ(
%/$7(16.5ĲŁ( ŢNWHURXDXWRU
YÝQRYDOEODWHQVN«PXģOHFKWLWHOL-DQX
%¸KPRYL
1HQHFKWHVLXM¯WSUHPL«UXW«WRVNODGE\Y
SRG£Q¯.RPRUQ¯KRRUFKHVWUX6PHWDQRYL
ƃOKDUPRQLFL3UDKD

1£PÝVW¯0¯UX
,QWHUDNWLYQ¯KLVWRULH%ODWQ«D%ODWHQVND
RGSě¯FKRGXSUYQ¯FKOLG¯DłSR
VRXÏDVQRVW

10. 5. – 9. 7.
Ivana Fašianoková Rakoušová:
S láskou k Blatné
*DOHULHYÏNX,QIRFHQWUXP%ODWQ£
9¿VWDYDVRXERUXNUHVHENWHU¿MH
RULHQWRY£QQDY]SRP¯QN\]GÝWVWY¯D]
GRYROHQ¿FK=DFK\FHQDMVRXQDQLFK

(YD3URNRSFRY£0H]LQRF¯DGQHP

*DOHULHY¯ÏNX,QIRFHQWUXP%ODWQ£
SRGOHRWHY¯UDF¯GRE\LQIRFHQWUD
9¿VWDYXREUD]ĳ(Y\3URNRSFRY«YNDSOL

ZZZSODQWD]EODWQDF]
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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
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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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port
Upozornění

TOUR de Battaglia 2021
bude v Záboří u Blatné
Oznamujeme všem cyklistům a příznivcům cyklistiky, že letošní vzpomínková jízda
na cyklistickou legendu, barona Christiana
Battagliu se uskuteční v Záboří u Blatné.
Hlavní pořadatelství převzala Obec Záboří
spolu s obcemi Bratronice, Lažánky a Čečelovice.
14. srpna 2021
Start v 10.00 hod. Prezentace od 9.00 hod.
v areálu za OÚ Záboří
Připraveny jsou trasy 20, 40 a 60 km.
V prodeji budou opět pamětní trička s logem,
občerstvení atd.
Jsme rádi, že po pěti letech našeho společenství pamětníků, zakladatelů a organizátorů
TOUR de Battaglia můžeme u příležitosti 30.
výročí úmrtí této cyklistické legendy předat
pomyslný štafetový kolík výše jmenovaným
obcím. A to nejen letos, ale i pro další léta.
Tyto obce jsou úzce spjaty s rodem Battagliů.
Při každoročně vyšším počtu účastníků
této akce, a také při zvyšujícím se množství
motorových vozidel na silnicích už nechceme
účastníky téměř stočleného pelotonu vystavovat rizikům při jízdě po značně frekventovaném, nebezpečném a úzkém silničním
úseku s vysokými příkopy silnice z Buzic
do Blatné, či při průjezdu dvou kruhových
objezdů v Blatné atd. Přínos vidíme i v tom,
že do místa startu v Záboří pojede ze všech
směrů každý samostatně a svým tempem
podle svých možností, bez ohledu na rozdílnou výkonnost jednotlivých jezdců celého
pelotonu. Jednotlivé trasy ze Záboří vedou
převážně po asfaltových cyklostezkách, část
po silnicích nižších tříd s malým provozem.
Děkujeme všem účastníkům předcházejících ročníků za účast a Petrovi Samcovi
(Čilákovi) z Buzic za výborné služby a přátelskou atmosféru.
Těšíme se na setkání v Záboří i na dalších
cyklistických akcích.
Pavel Zeman s pamětníky a přáteli
„Kristy“ Battaglii.

Převážně nevážný
málkovský desetiboj vstoupil
do druhého čtvrtstoletí
Ruku v ruce s tím byly posunuty hned dvě
hranice lidských možností.
Drahenický Málkov - Jak ten čas letí!
Domorodcům a chalupářům z malebné obce
Drahenický Málkov se zdá, jakoby to bylo

Blatná 25. června 2021

včera, kdy partička zdejších pohodářů položila
základní kámen koktejlu zábavných disciplín.
Dnes už tradiční „malkovský desetiboj“,
do kterého byl záhy vnesen řád a pevná
pravidla, přitom právě letos překročil hranici
čtvrtstoletí. Inu, uteklo to dřív, než mohlo kuří
oko mrknout.
26. ročník této sportovně- relaxační taškařice, co nemá na celém Blatensku sobě podobnou, měl letos rekordní účast. Do série deseti
disciplín se lačně vrhlo 38 nadšenců všech
věkových kategorií. Jako obyčejně měřili síly
a testovali šikovnost ve střelbě ze vzduchovky,
skoku z místa do dálky, košíkové, přeborech
na chůdách, hodu dlažební kostkou, kopu
míčem na branku, palbě tenisákem hokejkou
tamtéž, ataku šipkami na terče, jízdě zručnosti
na bicyklech. Zřejmě nejoblíbenější úkol představuje každoročně tzv.“ exování“- pití nápoje
na čas. Míry a obsah jsou striktně rozděleny
na limonádu pro menší a větší „potěr“, malé
pivo pro ženy a konečně klasický půllitr národního moku pro „pány tvorstva“.
Exování má v Drahenickém Málkově hned
dva na slovo vzaté borce. Jedním z nich je
jistý Pavel Burian, tím druhým pak sám předseda osadního výboru Luboš Kylián. Plných
šestadvacet let, co desetiboj existuje, je ještě
nikdo „nepřepil“. A výkon, který poctivě drží,
je hoden skutečné úcty. „No- vždycky ten náš
splávek vyluxuje načepovaný půllitr do pěti
vteřin. Chtěli bychom s Pavlem věřit, že nám
to takhle půjde minimálně dalších šestadvacet
dílů malkovského turnaje,“ poznamenává
s úsměvem první muž Drahenického Malkova.
Je všeobecně známo, že hranice lidských
možností se neustále posunují. Platí to nejen
v oblasti vrcholového sportu- platí to i v malkovském desetiboji. Rekordy jsou pečlivě evidovány. Letos přibyly další dva. „S hokejkou
to šlo bravurně fachmanovi, který si z vrozené
skromnosti přeje zůstat v anonymitě. Proměnil
všech deset ran tenisákem na bránu, což se
dosud nikdy nikomu nepodařilo,“ oznamuje
Luboš Kylián, „Starý rekord v pohybu na chůdách zlomil chalupář Tomáš Pártl z Českých
Budějovic, když trasu dlouhou dvacet metrů
zdolal pod patnáct vteřin.“
S organizací místnímu osadnímu výboru
vydatně pomohli i členové SDH Drahenický
Málkov. „Bojovníci s červeným kohoutem“ se
nadto při této příležitosti „plácli přes kapsu“
a dali do placu sud piva. I když oproti loňskému ročníku panovalo chladnější počasí, přece
se při řetězu venkovních aktivit vypil velký
sud limonády a „za vlast“ padly i dva pivní
pantátové v obručích.
Jako vždy se vyhlašovali závěrem dne
tři medailisté v pěti kategoriích. Předškolní
děti: 1. Radeček z Blatné, 2. Honzík z Drahenického Malkova, 3. Nelinka z Blatné. Děti
do 10 let: 1. Leontýnka z Blatné, 2. Adélka
z Drahenického Malkova, 3. Terezka z Drahe-

Ročník 32 (42)

nického Malkova. Děti do 15
let: 1. Vincent /
chalupáři z Prahy /, 2. Anička /
chalupáři z Prahy /, 3. Christian / chalupáři
z Prahy /. „Tady
bylo vysloveno
přání neuvádět
příjmení. Potěr
a jeho rodiče
prý o popularitu
a uznání okolí nepřijdou,“ poznamenal stranou
Luboš Kylián.
V ženské kategorii zachránila čest rodné
hroudy Hana Jahodová, následovaná Janou
Pártlovou z Českých Budějovic a Pavlou Motykovou z Prahy. Tady velkoměsta nestačila
na venkov.
Mezi muži exeloval Tomáš Pártl z Českých Budějovic. Stříbro vybojoval domácí
Luboš Kylián ml. Bronz si do české metropole
odvážel chalupář Roman Fík.
Všichni zúčastnění dle obyčeje dostali
diplom. Spolu s medailemi pak hlavně dětská
kategorie obdržela věcné ceny a sladkosti.
Dostalo se na všechny. A všichni si užili
úžasný den.
A tak jako
vždycky se
po ukončení
výjimečného
malkovského
dne v kalendáři,
na který se těší
celá vesnice již
od vánoc, uskutečnilo přátelské
posezení s opékáním masa.
A najednou- jakoby snad ani covid nikdy
nebyl!
Je až dojemné, jak lidé v Drahenickém
Málkově táhnou za jeden provaz a drží pospolu v dobách dobrých i zlých. Mnohokrát to
už dokázali a mnohokrát to ještě nepochybně
dokážou. A tenhle malkovský desetiboj je
velmi podstatným stmelujícím prvkem!
(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

Pozor! Další bezesporu atraktivní sportovní
akcí na půdě Drahenického Málkova bude
pouťový turnaj v malé kopané, který se koná
17. července od 9.00 hodin. Příjemně unaveným fotbalistům a veřejnosti vůbec pak
večer otevře náruč taneční zábava na místním
přírodním parketu s výborným hudebním
tělesem „Scéna“.

Blatná 25. června 2021

Číslo 12 / strana 13

SPORTOVNÍ P

M STSKÝ CAMP

Ve spolupráci s
TJ Sokol Blatn
MINI (4-5let)
26.-30.7.2021

„Pětidenn program pln dětských
her a spo ovních aktivit.
Zam en na rozvoj spo ovních
dovednost .
Poj s n mi spo ovat!“
V cen 2x zdrav sva ina, oběd a pitn re im po
cel týden .
Program je zajišt n v TJ SOKOL BLATNÁ od POND LÍ
AŽ PÁTKU OD 8: 0-14. 0.
Kontakt – Dor a Zdychyncov
spo kempblatna@seznam.cz
Tel . +420724192387 (D. Zdychyncov )
Tel . +4207 3194918 (W. Christl)

CENA 2.2 0,-

SLEVA PRO ČLENY SOKOLA

Spojili jsme síly
Neomezený internet
s rychlostí až

300
Mb/s

Prvn
4 měs í
íce za

99 Kč
(měsí

čně)

sluzby.blatna@nej.cz

+420 488 999 488

www.nej.cz

Služby SporkNet provozuje ﬁrma SporkNet s.r.o., IČO: 48394009 ve spolupráci s ﬁrmou Nej.cz s.r.o. se sídlem Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4 – Chodov, IČ: 03213595.
Uvedená rychlost je maximální. Akce první 4 měsíce za 99 Kč je platná při uzavření nové smlouvy na 24 měsíců.
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&
PODLAHY KRAMEŠ
MÜLLER

ß
ELEKTROMONTÁZE

NABÍZÍ:

Petr Hrubý

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

3URYiGtPHE\WRYpDSUĤP\VORYpHOHNWURLQVWDODFH
KURPRVYRG\UR]YDGČþHSĜLKOiãN\(21VHUYLV
RSUDY\D~GUåE\HO]Dåt]HQtYþHWQČUHYL]t

REKONSTRUKCE BYTŮ
SÁDROKARTONOVÉ SYSTÉMY
PŮDNÍ VESTAVBY
DROBNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE

PRELOHPDLOKUXE\HOHNWUR#VH]QDPF]

KRAMEŠ 777 815 005

MÜLLER 777 815 003

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

►

►
#&81-ǵ60ȁ-#0%'.ǵɷ
<ȐLGFC5VGLUMCN2CTVPGTUUTQ
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Vrbenská 2769/2, Č. Budějovice

Space Solution s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH
I NEBYTOVÝCH OBJEKTŮ
NOVOSTAVBY
KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST

BLATNÁ

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

www.spacesolution.cz
+420 737 18 19 19

info@spacesolution.cz

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

KONTAKTY:

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

E lektromontáže

VISHAY EELECTRONIC spol. s r. o.

Blatná

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

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

Přijmeme do pracovního
poměru pracovníka/pracovnici na pozici

Dělník/dělnice
na zpracovně ryb
Požadavky:
dobrý zdravotní stav, vzdělání nebo praxe v potravinářském oboru výhodou,
pracovitost, samostatnost,
odpovědnost,
Nabízíme:
Jednosměnný provoz, víkendy volné. Nástup možný
ihned.
Mzda dle dosažených výsledků, ﬁremní beneﬁty.
Bližší informace podá
p. Koubek tel. 777 632 174,
383 421 037

Přijmeme
j
novéé
spolupracovníky
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y!
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tráán
tr
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https://jobs.vishay.com/
h
ht
ttps
tps:
tp
s://
///jo
/jo
job
bss.v
.vis
isha
hayy..co
com/
m/
Pracovník elektromontáže, Pracovník expedice,
Pracovník kovovýroby, Pracovník navijárny,
Operátor/ka ve výrobě, Mechanik, Seřizovač
Nabízíme:
slušné výdělky, každoroční navyšování mzdy
příspěvek na dovolenou a Vánoce (13. a 14. plat)
dovolenou 5 týdnů + další dny za odpracovanou dobu
dotované stravování, příspěvek na dopravu
příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění
příjemné pracovní podmínky
stabilitu celosvětového výrobce součástek
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

PRONÁJEM NEBYTOVÉHO
PROSTORU
SVJ NERUDOVA 728
NABÍZÍ VE SVÉM DOMĚ
PRONÁJEM MÍSTNOSTI
(20m2 , WC, INTERNET )
VHODNÉ - (NAPŘ. VÝUKA
JAZYKŮ, KANCELÁŘ )
BLIŽŠÍ INFO:

TEL 606 104 825
KOUPÍM BYT V BLATNÉ
1 + kk, popř. větší
tel. 608 537 879

Koupím BYT v Blatné.
(byt k užívání, ne k investici).
Za nabídky moc děkuji.
Kontakt: 607 016 738
Jakub Jukl (místní občan) -
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JIŽ DOSTUPNÝ PRO VÍCE NEŽ 56% OBYVATEL BLATNÉ
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VAŠE ELEKTRO
BLATNÁ, UL. PIVOVARSKÁ 200

PO – PÁ 8:00 – 17:00 h., SO 8:00 – 12:00 h.
Z202744_EXP_Stala_Inzerce_Blatna_135x100.indd 1

18.12.20 12:03

383 422 044, 602 158 284

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
Blatenské listy

7.00 -14.00
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žaluzie všech
typů
sítě proti hmyzu
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Šilhova 756, 388 01 Blatná
Mobil: 606 212 353, 607 760 407
www.psinterier.cz
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