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Na jihu Čech je Městem pro byznys
Blatná!
Blatná se prosadila v letošním ročníku srovnávacího výzkumu Město pro byznys.
Další stupně vítězů v rámci Jihočeského kraje obsadily Strakonice a Vimperk. Srovnávací výzkum Město pro byznys hodnotí v rámci celé České republiky každoročně 205
měst a obcí s rozšířenou působností a městské části Hlavního města Praha. Výzkum
zpracovává analytická agentura Datank.
Prvenství Blatné vynesl vysoký meziroční nárůst počtu ekonomických
subjektů, stejně jako nadprůměrný počte malých
a středních ﬁrem. V oblasti
pracovního trhu panuje
zdravé konkurenční prostředí, o čemž svědčí nadprůměrný počet uchazečů
o jedno pracovní místo.
Nové podnikatele může
přilákat v rámci Jihočeského kraje na nízké úrovni se
držící daň z nemovitosti.
Radnici se daří dobře hospodařit, o čemž svědčí velmi nízké náklady na dluhovou a vysoká
likvidita. Nejlepšího výsledku dosáhla Blatná v rámci regionu v kvalitě webových stránek,
které jsou v rámci výzkumu posuzovány z pohledu podnikatele.
Celkové pořadí
1. Blatná

10. Prachatice

2. Strakonice

11. Český Krumlov

3. Vimperk

12. Vodňany

4. Kraslice

13. Soběslav

5. Milevsko

14. České Budějovice

6. Třeboň

15. Tábor

7. Dačice

16. Trhové Sviny

8. Jindřichův Hradec

17. Týn nad Vltavou

9. Písek

Výstava růží

Foto Kamila Berndorﬀová

V sobotu 3. července jsme započali obnovu tradice pořádání výstav růží v Blatné. Tisíce květů růží zaplnily areál kostela
Nanebevzetí Panny Marie, farní zahrady,
nábřeží i Městské muzeum Blatná. Tematické ztvárnění růžových aranží, představení osobnosti šlechtitele Jana Böhma,
nabídka širokého sortimentu produktů
spojených s růží, letní růžové menu nebo
strávení příjemného dne v krásném prostředí s bohatým kulturním programem
přilákalo přes tři tisícovky návštěvníků
nejen z blízkého okolí, ale i z mnoha vzdálenějších míst…
(pokračování uvnitř)

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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Dne 16. srpna slaví své 90. narozeniny
pan Václav Šebek z Blatné. Hodně
zdraví, spokojenosti a mnoho radosti
s pravnoučaty mu do dalších let ze
srdce přeje rodina.

Chovatelé ZO ČSCH Blatná
zvou po roční odmlce na

55. výstavu holubů,
králíků, drůbeže
a exotického ptactva
ve dnech 14.a 15.8.2021 o Blatenské
pouti v chovatelském areálu.
Po oba dny bude zajištěno občerstvení, k poslechu budou hrát v sobotu
kapela Hastrmani a v neděli Doubravanka. Vystaveno bude cca 500 zvířat.
Přijďte nás podpořit !
Za členy ZO Roman Petr

PO LOŇSKÉ ABSENCI SLAVÍME
V BLATNÉ OPĚT POUŤ!
Za poslední rok jsme díky nákaze koronaviru přišli o mnoho různých akcí. Mezi nimi
bylo v loňském roce i zrušení každoroční letní
pouti. O to víc se všichni v letošním roce těší,
že si vše vynahradí.
Prázdninové počasí se opět po mnoha
letech vrátilo do normálu „českého léta“, a tak
si budeme přát, aby bylo optimální i tento
víkend, aby se tak dlouho očekávaná letošní
pouť opravdu vydařila!
LIDOVÉ ŘEMESLO A PŮJČOVNA
LODĚK ZVE K NÁVŠTĚVĚ
Pouťových atrakcí i prodejních stánků
je vždy mnoho, přesto však i my vás zveme

Děkuji policistům z Blatenského základny za profesionální zásah při zajištění
zloděje ze dne 3.7.2021.
Obyvatel Chlum 52 Hodáň
JM
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k návštěvě našeho prodeje výhradně českých
výrobců, řemeslníků a výtvarníků. Připravili
jsme pro vás celou řadu novinek, doplnili
oblíbené zboží. Po delším čase opět nabízíme medové malované perníky. Budeme mít
otevřeno po oba dva dny, v sobotu od 9.00
hodin do minimálně 17.00 hodin a v neděli
od 11.00 do 17.00 hodin.
Také PŮJČOVNA LODĚK vám nabízí
své služby. V letošním roce je ještě touto
dobou dostatek vody, což je neobvyklé, tak
jsou projížďky po řece Lomnici i v okolí
zámku velmi lákavé. Možná již víte, že objednat i zaplatit tyto projížďky musíte právě
v prodejně lidového uměleckého řemesla
na tř. J. P. Koubka 3. Cena za loďku pro max.
3 – 4 účastníky je 100,- za půl hodiny a 150,za hodinu.
SILNÉ ROSY V SRPNU ZADĚLÁVAJÍ
NA DOBROU POHODU
SRPNOVÉ VĚTRY JSOU POSLOVÉ PODZIMU
I KDYŽ V SRPNU ZE STRNIŠŤAT OBČAS
FUČÍ, HORKA NÁS PŘECE JEŠTĚ MUČÍ
SRPEN-LI NÁS ČASTO NEPOKROPÍ,
POLÍM MNOHO ŠKODY NENATROPÍ,
ZA VELIKOST KRÁSNÝCH STOHŮ DĚKUJ VROUCNĚ PÁNU BOHU.
SRPNOVÝ VÍTR JIŽ ZPÍVÁ O PODZIMU
A protože se podzim pomaličku blíží,
nezapomínejte na vaše zdraví. Příroda nám
nabízí širokou škálu léků v podobě léčivých
bylin, které ještě právě v letních měsících
můžete nasbírat a nasušit.
Stejně jako v letech minulých vám nabízíme volně přebytky z našeho sběru.
NA NEBEVZETÍ, LÉTO ODLETÍ (15. 8.)
Eva Fučíková, lidové řemeslo

BOTANICKÉ EXKURZE
Zveme Vás na dvě nedělní botanické exkurze 5. 9. 2021.
První začíná v 10:00 na Kocelovických pastvinách - sraz u infotabule na začátku
rezervace.
Druhá začíná ve 14:00 na hrázi rybníka Věžiště u Mečichova.
Na obou uvidíme chráněné druhy
rostlin. Na Kocelovických pastvinách
kriticky ohrožený hořeček drsný Sturmův a u Mečichova silně ohrožený
hořec hořepník. K vidění budou i další
zajímavé druhy rostlin. Exkurze povede
botanička Jitka Štěrbová z AOPK RP
České Budějovice.
Pavlína Eisenhamerová
kurátorka výstav

Rychle do druhého
pololetí BL
Musíme krátce. Místa ani v 24 stránkovém 13 čísle nemáme dost, třeba
na připomenutí srpnové invaze v roce 68
ani nedošlo. Spoustu zajímavých informací najdete jen ve vydání na webu - celý
článek Blatenské volejbalové prase XV
i s obrázky, rozhovor s Maxíky,... Určitě
si ale v Listech přečtěte článek s obrázky
z kostela Nanebevzetí Panny Marie
od Čestmíra Cimlera. Návštěva kostela alespoň touto formou je v poutní době patřičná
a původní. Kolotoče a stánky s čínským
nevkusem přišly až později.
Takže pěkné čtení a ať se nám všem
v druhém pololetí spolu dobře daří.
za Vaše Blatenské listy ZM
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Z právy

Řečice); aktuální rozmístění zveřejněno na www.tsblatna.cz, případně
bioodpad ukládat na sběrný dvůr – větve, tráva, listí. Tyto rostlinné
zbytky se následně kompostují na městské kompostárně, čímž, vznikne
kvalitní hnojivo pro pěstování.

z radnice

*** JAK TŘÍDÍME ODPADY V BLATNÉ ***
S tříděním odpadů začínáme již v domácnosti. Nejčastější druhy
odpadů ukládáme do barevných kontejnerů rozmístěných na stanovištích po městě.
WĂƉşƌʹŵŽĚƌĠǌǀŽŶǇ
ŶŽǀŝŶǇ͕ ēĂƐŽƉŝƐǇ͕ ůĞƚĄŬǇ͕ ƐĞƓŝƚǇ͕ ŽďĄůŬǇ͕
ŬƌĂďŝĐĞʹƌŽǌůŽǎĞŶĠ͕ůĞƉĞŶŬĂ
ŵŽŬƌǉ͕ ŵĂƐƚŶǉ Ă ũŝŶĂŬ ǌŶĞēŝƓƚĢŶǉ ƉĂƉşƌ͕
ǀŽƐŬŽǀĂŶǉƉĂƉşƌ͕ƉůĞŶǇ͕ŚǇŐŝĞŶŝĐŬĠƉŽƚƎĞďǇ͕
ƌŽƵƓŬǇ͕ƌĞƐƉŝƌĄƚŽƌǇ
WůĂƐƚʹǎůƵƚĠǌǀŽŶǇ
WdůĂŚǀĞʹƐĞƓůĄƉŶƵƚĠ͕ƉůĂƐƚŽǀĠŶĄĚŽďǇ
ŽĚĚƌŽŐĞƌŝĞ͕ŬĞůşŵŬǇ͕ƐĄēŬǇ͕ĨſůŝĞ͕ƉŽůǇƐƚǇƌĞŶ
Ws͕ ŐƵŵĂ͕ ŵŽůŝƚĂŶ͕ ƉůĂƐƚŽǀĠ ƚƌƵďŬǇ͕
ŶĄĚŽďǇŽĚĐŚĞŵŝŬĄůŝş
^ŬůŽ͗ďşůĠĂǌĞůĞŶĠǌǀŽŶǇ
ƐŬůĞŶĢŶĠůĂŚǀĞĂŶĄĚŽďǇ͕ƚĂďƵůŽǀĠƐŬůŽ
ǎĄƌŽǀŬǇ͕ ǀĂƌŶĠ ƐŬůŽ͕ ǌƌĐĂĚůĂ͕ ĂƵƚŽƐŬůŽ͕
ŬĞƌĂŵŝŬĂ͕ƉŽƌĐĞůĄŶ
EĄƉŽũŽǀǉŬĂƌƚŽŶʹŽƌĂŶǎŽǀĠǌǀŽŶǇ
ŽďĂůǇŽĚŵůĠŬĂ͕ĚǎƵƐƵʹǌŵĄēŬŶƵƚĠ
ƐĄēŬǇŽĚĐŚŝƉƐƽ͕ŬĄǀǇ͕ǌŶĞēŝƓƚĢŶĠŽďĂůǇ
<ŽǀǇʹƓĞĚĠǌǀŽŶǇ
ŬŽŶǌĞƌǀǇŽĚƉŽƚƌĂǀŝŶĂŬƌŵŝǀ͕ƉůĞĐŚŽǀŬǇ
ŽĚ ŶĄƉŽũƽ Ͳ ƐĞƓůĄƉŶƵƚĠ͕ ĚƌŽďŶĠ ŬŽǀŽǀĠ
ƉƎĞĚŵĢƚǇ
ƚůĂŬŽǀĠ ŶĄĚŽďǇ͕ ďĂƚĞƌŝĞ͕ ǌŶĞēŝƓƚĢŶĠ
ƉůĞĐŚŽǀŬǇŽĚƉŽƚƌĂǀŝŶĂŬƌŵŝǀ͕ŽďĂůǇŽĚ
ŬĄǀǇ͕ŬĂŬĂĂ͕ĐŚŝƉƐƽ͕ƉŽůĠǀĞŬ͕ŬŽƎĞŶş͕ƉůĂƚşēŬĂ
ŽĚůĠŬƽ
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Plechovky od nápojů lze ukládat také do žlutých zvonů, pokud
na stanovišti není samostatný
kontejner na kovy. Nápojový karton bez obav ukládejte také do žlutých zvonů spolu s plasty, pokud na stanovišti není samostatný zvon
pouze na nápojový karton. Vše bude na městské třídicí lince roztříděno.
Zásady ukládání odpadů do sběrných nádob:
● Do sběrných nádob ukládáme pouze odpady, pro které jsou určeny.
● Odpady neukládáme mimo sběrné nádoby.
● Odpady upravíme tak, aby se daly pohodlně prostrčit otvorem
ve sběrné nádobě a nezabíraly příliš místa (PET lahve sešlápneme, prosíme plně neutahovat víčko kvůli dalšímu zpracování
na dotřiďovací lince, krabice rozložené, nápojový karton zmáčknutý). Sešlápnutých PET lahví se do kontejneru vejde více, takže
technické služby nemusí tak často vyvážet a šetří se prostředky
rozpočtu města.
Bioodpad – zbytky ovoce, zeleniny, tráva, květiny, rostliny včetně
zeminy z květináčů a truhlíků, listí, větve, piliny, kůra, kávová sedlina,
čajové sáčky, …
Důležité je, aby rostlinné zbytky – bioodpad – neskončily v popelnici a následně bez
využití na skládce! Současné možnosti, kam
bioodpad ukládat, nejsou dostačující a budeme
nuceni podpořit další způsoby sběru biologicky
rozložitelného odpadu. Odhaduje se, že v popelnicích je přítomno
30 – 40 % bioodpadů, některé zdroje uvádí až 60 %! V současné době
některé domácnosti kompostují rostlinné zbytky v domácích kompostérech. Kdo nemá tuto možnost, může ukládat bioodpad do zvonů hnědé
barvy umístěných v sídlištní zástavbě nebo využívat velkoobjemových
kontejnerů rozmístěných ve vybraných místech (Jezárky, Brigádnická,
Vinice – u tiskárny, u Vishaye, nad Poliklinikou, Malý Vrch, Topičská, Blýskavky, Rybářská, K Jatkám, Tichá, Chlumská, u špejcharu,

Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne!
Zde je pár způsobů, jak můžeme předcházet vzniku odpadů:
Nekupujeme balené vody = máme málo PET lahví
Zbytečně nepoužíváme igelitové sáčky
Nepoužíváme jednorázové nádobí
Nekupujeme konzervy
Používáme látkovou tašku
Nakupujeme v množství, které skutečně spotřebujeme (věci, které
používáme)
V obchodech preferujeme méně zabalené zboží
Kupujeme nápoje ve vratných obalech
Obaly od potravin, nápojů používáme vícekrát
Nakupujeme v second handech, bazarech
Kompostujeme, pokud je to možné
OBČANŮM, KTEŘÍ RÁDI TŘÍDÍ, A DALŠÍM, KTEŘÍ SE
PŘIPOJÍ, DĚKUJEME!
Odbor životního prostředí, MěÚ Blatná.

„Blatná – Město růží, Stezka
královen“
Rada města Blatná schválila zadání zakázky malého rozsahu
na výsadbu a následnou péči v rámci projektu „Blatná – Město
růží, Stezka královen“. Výběrová komise doporučila ke schválení
blatenskou ﬁrmu Okrasné zahradnictví Bouše, která ve výběrovém
řízení zvítězila svou nejnižší cenou. Jedná se o komplexní založení
nových záhonů a následnou péči o již založené záhony po dobu tří
let. Celkové výdaje na výsadbu dosáhnou částky 301 324,60 Kč,
výdaje na následnou péči 127 776 Kč za rok.
Smlouva se zhotovitelem akce byla podepsána koncem
července a předpokládané dokončení samotného projektu se
očekává do konce roku 2022. Následně bude pokračovat tříletá
rozvojová péče. Vše se ale
bude odvíjet od možností
specifického sadebního
materiálu. V současné
době budou na lokalitách
probíhat přípravné práce
pro výsadbu, které bude
provádět vybraná ﬁrma.
Z tohoto důvodu nebude
možné provádět sečení
vybraných ploch v okolí bezpečnostního valu
a zimního stadionu před
Blatenskou poutí.
Pro samotnou výsadbu budou použity především odrůdy vyšlechtěné panem Janem
Böhmem, které pro tento projekt zdarma věnuje pan Miroslav
Šíp – Růžové a okrasné školky Skaličany. Chtěli bychom mu
tímto poděkovat, protože bez jeho práce a píle by nešlo samotný
projekt realizovat a hluboce si ho za to vážíme. Zároveň děkujeme
za pravidelné dodávky veškerého růžového sortimentu, který celá
léta zdobí město Blatná.
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Zemřelí červenec 2021:

Velikonoční ostrov je velmi daleko utopený v Tichém oceánu.
Přesto se povědomí o něm dostalo do republiky. Kdysi Thor Heyerdahl
při jeho objevení narazil na problém, jak se obří sochy z vulkanického
kamene dostaly na pobřeží, kde žádný lom nebyl. Podle pověstí chodily
sochy ve vzpřímené poloze samy.
V té době mladý technik Pavel Pavel, který měl spoustu aktivit,
se také ve volném čase zabýval experimentální archeologií. Výhodou
bylo jeho technické myšlení.
„Navíc jsem chodil do vodáckého oddílu, kde jsme se naučili kácet
stromy, stavět táborové stožáry, brány, rozhledny, vázat uzly“, říká
reportérce Lence Filipové.
Posléze byl přizván ke spolupráci samotným Thorem Heyerdahlem
na základě článku v časopisu Věda a technika mládeže.
Tady střih v čase.
Po zkušebním pokusu rozpohybování ve Strakonicích, bylo jasné,
že výpočty byly správné a v únoru 1982 na pozvání Thorem Heyerdahlem odjel Ing.Pavel na zkoušku ohněm.
Na Velikonoční ostrov, kde za pomoci několika domorodců sochu
rozpohyboval, před zraky Thora Heyerdahla.
Opět střih v čase.
Jedním z kamarádů, kteří se pokusu ve Strakonicích zúčastnil jako
fotograf, je pan Ladislav Klecán. Dlouhodobé přátelství a spolupráce
vyústilo do podoby daru, zmenšené kopie sochy Moai. Je to pořádný
kus betonu, měřící 2m.
Vzniklo rozhodnutí, že se socha vztyčí u chalupy. Po zemních
přípravách, betonování soklu nadešel čas na stěhování a umístění
na sokl. Bohužel, ne historickou
technikou, ale s pomocí dnešní
techniky, na háku a se sousedy,
kteří také už vládnou vyšším
věkem. Dílo se povedlo a socha
Moai stojí v osadě Hněvkov –
Blatná.
Co dodat? Na Vyškovsku je vybudován archeopark se sochami
Moai od roku 2012, kde upozorňuje občanské sdružení Manner
na ekologickou katastrofu civilizace ostrova, která vytěžila veškeré
své životní zdroje a zanikla. Naučnou stezkou ukazují na podobu
s dnešním, podobným chováním lidí, které hrozí i zbytku světa.
zdroje: ČT24/archiv; Lenka Filipová-idnes; Wikipedie
Autor: Petr Vích, foto

Řidiče/ku nákladního vozidla pro naši provozovnu v Nepomuku
Rozvoz a svoz zboží nákladním automobilem po ČR stálým zákazníkům na pravidelných linkách.
Požadujeme: Řidičský průkaz sk. C, profesní průkaz.
Nabízíme:
- Stabilní zázemí, přátelský kolektiv a seriózní přístup.
- Smlouva na dobu neurčitou na hlavní pracovní poměr.
- Zcela nové vozidlo.
- Možnost parkování doma.
- Diety, stravenky.
- Celoroční vytížení.
- Pracovní doba Po-Pá.
- Víkendy vždy doma.
- Nástup dle dohody.
- Platové podmínky dohodou.

Telefon: 736156779
e-mail: provoz@obreta.cz
Jsi-li řidičem/řidičkou mezinárodní kamionové dopravy a uvědomuješ si, že ze
mzdy složené z velké části z diet nejsi pojištěn na nemoc ani na důchod, zavolej
nám! My platíme řidiče mzdou, která zajistí pojištění v plné výši.

ZÁMEK BLATNÁ UVÁDÍ
CASTLE BLATNA PRESENTS

27. 8. 2021
19:30

Manfred Müssauer – dirigent / conductor
Catalina Paz-Gonzales, Noé Colin - sólisté / soloists
Vstupenky na: ticketstream.cz / Tickets on: ticketstream.cz
Místo konání: nádvorí zámku Blatná / Venue: Castle Blatna courtyard

Více informací na: www.zamek-blatna.cz / More information on: www.castle-blatna.com

Moai v Hněvkově - Jihočeské sochy

Jedna z nejvýznamnějších firem v oblasti plastových obalů v ČR s tradicí od roku 1992 hledá
pro dlouhodobou spolupráci

foto: Petr Cihla

Lehečková Miloslava - nar. 5.8.1940, bydliště Blatná, úmrtí
24.6.2021
Kropáček Kamil - nar. 21.10.1925, bydliště Blatná, úmrtí 5.7.2021
Chvátal Jiří - nar. 15.1.1944, bydliště Blatná, úmrtí 6.7.2021
Petráňová Marie - nar. 173.1970, bydliště Blatná, úmrtí 8.7.2021
Janovská Růžena - nar. 6.1.1950, bydliště Blatná, úmrtí 10.7.2021
Mraček Václav - nar. 27.9.1943, bydliště Blatná, úmrtí 19.7.2021
Skořepová Věra - nar. 22.12.1926, bydliště Blatná, úmrtí 22.7.2021
Koutenský František - nar. 16.10 1947, bydliště Záboří, úmrtí
23.7.2021
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Srpnové akce na zámku Blatná 2021
Na zámku Blatná se to kulturními akcemi
jen hemží! Na konec léta jsme připravili bohatý program a na své si přijdou nejen milovníci
historie, ale také příznivci tance, divadelních
představení nebo dobrého vína.
Noční putování napříč staletími a hrané
scénky v podání skupiny historického šermu
Morgana von Maxberg slibují nevšední zážitek. Noční prohlídky se konají v pátek 13.
a o sobotách 14. a 28. srpna. Vstupenky si
rezervujte na tel. čísle +420 734 651 505 nebo
napište na info@zamek-blatna.cz.
Ve čtvrtek 19. 8. v 18:00 se v Oh My
Deer Café koná koncert místní kapely Kalivo.
Přidejte se k nám a užijte si příjemný večer
v doprovodu živé hudby. Spolu s Oh My Deer
Café vás zveme také na koncert vynikající
zpěvačky Veroniky Vandové, která ve středu
25. 8. v 18:00 zazpívá operní árie a písně
z různých časových období.

V pátek 20. a v sobotu 21. srpna na zámku Blatná opět přivítáme Jihočeské divadlo.
V 16:00 dorazí Karkulka s netradičním příběhem v úplně jiném podání, než na který
jste byli doposud zvyklí. Ve 20:00 si pro
vás Jihočeské divadlo připravilo letní-open
air klasiku o nejslavnější vraždě v dějinách
českého dramatu. Užijte si atmosféru malebné
moravské vesnice, kde zdánlivou idylu poruší
jedna dívka. Vstupenky na představení Karkulka vrací úder a Maryša: Příběh vraha
si můžete zakoupit na webových stránkách
Jihočeského divadla.
Open-air koncert ¡Viva España! světoznámé rakouské ﬁlharmonie nás čeká v pátek
27. srpna v 19:30. Donau Philharmonie
Wien se k nám vrací již počtvrté, tentokrát
s inspirující klasickou hudbou se španělskými
rytmy, špičkovými sólisty a tanečníky ﬂame-

Verdiho Nabucco na zámku Blatná
Minulý měsíc se na zámku Blatná konala dvě neopakovatelná
představení Verdiho opery Nabucco v podání Jihočeského divadla.
Přemístit celé divadlo do našeho anglického parku nebylo vůbec jednoduché a organizace této velkolepé produkce si vyžádala obrovské
úsilí a pečlivou přípravu, která trvala několik měsíců. Jihočeské divadlo
odvedlo spolu s naším fantastickým týmem vynikající práci, za kterou
jsme jim moc vděční. V pátek 23. a v sobotu
24. července jsme na zámku Blatná přivítali více než tisíc diváků,
kteří měli možnost za úplňku sledovat představení s více než stovkou
účinkujících, tuctem holubic a koněm, na kterém přijel král Nabucco.
Počasí nám obzvlášť přálo - jasná obloha, měsíc v úplňku a hvězdy
dotvářely jedinečnou a magickou atmosféru. Dirigent Mario De Rose
provedl orchestr Verdiho fantastickou partiturou k velkému potěšení
všech přítomných. Zámek a park poskytovaly úchvatnou kulisu a nád-

hernou atmosféru dokreslovaly ohňostroje a pyrotechnické efekty od Jiřího Grosse z ﬁrmy Fireworks Service. Představení by se ale nemohlo
uskutečnit bez vynikajícího režiséra a šéfa opery Jihočeského divadla,
Tomáše Ondřeje Pilaře, který patří k nejvyhledávanějším mladým
českým operním režisérům. Touto cestou bychom také ještě jednou
rádi poděkoval našim přátelům a partnerům za jejich štědrost a trvalou
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na. Vstupenky jsou k dostání na Ticketstream
nebo na pokladně zámku Blatná.
Láká vás naučit se standardní a latinskoamerické tance od těch nejlepších lektorů
v ČR? Pak se přidejte k JM Dance a zúčastněte se tanečního víkendu. Čeká vás
příjemné spojení tance s prostředím zámku
a pestrým programem. Taneční víkend se koná
od pátku 27. srpna do neděle 29. srpna. Více
informací a registrace: jm.dance@seznam.cz /
+420 737 535 078
Víkend 28. a 29. srpna bude opět 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.
Doufáme, že se na připravovaných akcích
potkáme a společně si je užijeme. Těšíme se
na vás.
Zámek Blatná

podporu. Velký dík patří The Prague Society, ﬁrmám Medochemie,
Alion Aviation a Leško, městu České Budějovice, Ministerstvu kultury
a Jihočeskému kraji. Jihočeské divadlo se k nám na zámek Blatná opět
vrátí už v pátek 20. a v sobotu 21. srpna a to hned se dvěma představeními - Karkulka vrací úder a Maryša: Příběh vraha. Více informací
najdete na www.zamek-blatna.cz.
Zámek Blatná
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Co čte a o čem přemýšlí
Jan Kára
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
už několikrát jsem zde vzdal poctu Ladislavu
Stehlíkovi i některým z těch, kteří jdou v jeho stopách a literárně nás
provázejí určitou krajinou. Mám tuhle literaturu rád, jakkoli se ne
vždy vyznačuje vysokou uměleckou hodnotou. Ale o tu vlastně tolik
nejde - jde o to, jak autor dokáže skloubit místopis s vrstevnatostí
historie, s líčením krajiny a jejích pozoruhodností, a jak to případně
okořenit dávnými legendami i příběhy z nedávné minulosti. Prostě jak
nás dokáže do příslušné oblasti vtáhnout.
V českých zemích lze za jednoho z praotců putujících a píšících „vlastivědců“ považovat
jezuitu Bohuslava Balbína, jehož
úžasné knize „Krásy a bohatství
české země“ se chci věnovat někdy příště. Důležité je, že tento
typ literatury nejenže nevymřel,
Krajina kolem Lnář, v pozadí
ale v posledních dvou třech deTřemšín
setiletích zažívá dokonce rozkvět
a například nakladatelství REGIA mu věnovalo celou edici s názvem
„Tajemné stezky“.
Recept se zdá být nasnadě: vzít něco z Balbína a Augusta Sedláčka,
ocitovat tu a tam Stehlíka, prolistovat starší turistické průvodce, přidat
dobové fotograﬁe, pohlednice či kresby Karla Liebschera, podívat se,
co o tomtéž napsali jiní, trochu to přepsat… Ale tak jednoduché to zas
není. Pokoušela a pokouší se o to řada autorů, přičemž z těch, kteří se
dotýkají nám blízkých oblastí širšího Blatenska, mě nejvíce oslovili
Jan Čáka, Pavel Toufar a Otomar Dvořák.
Příbramský Jan Čáka je velkým znalcem Brd a poutavým vypravěčem. Jeho knihy „Střední Brdy – krajina neznámá“, „Toulání
po Brdech“ a „Obrázky z Podbrdska“ nabízejí jakési medailonky řady
zajímavých míst a s nimi spojených příběhů, a pro návštěvníky Brd by
měly být téměř povinnou četbou.
Je až neuvěřitelné, že známý
novinář a popularizátor kosmonautiky Pavel Toufar si našel čas
na sepsání rozsáhlých regionálních
průvodců. Jako jediný z naší trojice
se věnoval přímo Blatné (v knize
„Od Blatné k Otavě“), blízké nám
Plánek Bělčic z konce 17. století
jsou i „Toulky kolem Třemšína“.
Jeho dílo je ovšem až encyklopedicky vyčerpávající; zaplavuje čtenáře
spoustou informací a dlouhých citací a nečte se nikterak lehce.
Za mistra daného oboru považuji Otomara Dvořáka. Právě jeho
„Brdská trilogie“ („Za poklady brdských Hřebenů“, „Pustinami
středních Brd“ a „Strážci jihozápadních Brd“) ve mně probudila
zájem o regionální literaturu. Otomar Dvořák, zdá se, nalezl onen
recept: prochází krajinou, jeho
text je plynulý jako chůze, není
zahlcený detailními informacemi.
Čtenářovu zvědavost povzbuzuje
Bývalý „švédský most“ přes Skalici
častými obraty jako „je zváštní“
pod Březnicí; v pozadí zřícenina
nebo „je pozoruhodné“, a čtenář ho
Hrochova hrádku
tak snadno sleduje a objevuje věci
kolem sebe. Hlavní slabinou Otomara Dvořáka z pohledu Blateňáka
tak je, že se jeho literární tvorba zastavuje zhruba na linii Březnice
– Hvožďany.
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Po dlouhá léta jsem jezdil z Blatné do Prahy a zpět, autobusem
přes Dobříš, vlakem přes Beroun a Příbram, autem někdy přes Mirošov
a Rokycany. A byl jsem dost „slepý“. Pokud jsem okolní krajinu vůbec
vnímal, tak to byla krajina „kolem cesty“, ve které mě občas něco
vizuálně zaujalo - haldy u Příbrami a motorest Halda v Dubenci, sem
tam nějaký pěkný výhled do dáli,
industriální areál v Králově Dvoře,
vysílač Cukrák nad Zbraslaví…
Zejména díky Otomaru Dvořákovi se už pár let při cestování
dívám na svět kolem sebe trochu
jinýma očima. Takřka na každém
kilometru cesty si mohu vybavit Brdská scenérie nad bývalou obcí
Kolvín
něco z historie: pravěká hradiště,
středověké hrádky, které zmizely
téměř beze stopy (kdo z vás ví o hradech jako Drštka, Homberg,
Lopata či Liškův hrádek na západní straně Brd?), zaniklé obce, které
musely ustoupit vojenskému prostoru, první trampské osady v Brdech, doutnající milíře v okolních kopcích, staré železnorudné pece,
bitvy a šarvátky dávných válek a třeba i první Leninovu sochu mimo
SSSR od významného březnického rodáka Václava Fürsta. A tak dál.
Takových „objevů“ nabízejí naši autoři nepřeberné množství - záleží
jen na nás, jak hluboko chceme proniknout a odkrývat jednu vrstvu
za druhou.
Pokud máte hlubší vztah k Blatné a Blatensku, určitě je dobré
mít v knihovně Pavla Toufara. Pokud rozšíříte svůj zájem na Brdy,
sáhněte po některé knížce Jana Čáky. Ale pokud se chcete opravdu
vnořit do blízkých krajin a odkrývat jejich pozoruhodnosti, přečtěte
si Otomara Dvořáka.
Jan Kára

Zažijte skauting v Rožmitále!
Před téměř rokem jsme zkusili otevřít v Blatné téma skautingu. Chtěli
jsme připomenout, jak hodnotné a pro mládež i město přínosné to je, když
v obci funguje skautský oddíl. Pozvali jsme skauty z nedalekého Rožmitálu pod Třemšínem a také zástupce vedení českého Junáka, kteří nám
vysvětlili, jak je možné skautský oddíl založit či obnovit.
Rodičů, kteří by rádi své děti do skautu v Blatné přihlásili, je dost. To,
co chybí, jsou kvalitní vedoucí. Jak nám vysvětlili naši hosté, nejlepší je,
když se do organizace pustí ti, kteří skautem v minulosti sami prošli. Je
potřeba, aby se sešlo alespoň pět dospělých, aby se činnost mohla v Blatné
znovu rozjet. Na naši loňskou výzvu v Blatenských listech se ale ozval jen
jediný člověk, pan Pavel. Tomu tímto moc děkujeme! Pak ale přišla druhá
vlna kovidových opatření a myšlenky všech se ubíraly jinam…
Na obnovení skautské činnosti v Blatné to je zatím málo. Ve třech
bychom takový úkol nemohli zvládnout a bývalí blatenští skauti mají dnes
pravděpodobně jiné zájmy. Je to škoda. Skautská myšlenka totiž nespočívá
jen v tom, zabavit své děti, než vyrostou, ale v dlouhodobé obětavé práci
na rozvoji celé komunity. Doufejme, že se brzy najde někdo další, kdo se
bude chtít do této práce pustit. Budeme rádi, když nás kontaktuje na emailu
pa.cernochova@post.cz.
O tom, jak kvalitní práce skautského oddílu s mládeží i pro obec může
vypadat, se můžete přesvědčit až do konce září v Podbrdském muzeu
v Rožmitále pod Třemšínem. Rožmitálští skauti zde připravili letošní
letní interaktivní výstavu nazvanou Zažij skauting! Malí i velcí si na ní
mohou prakticky vyzkoušet, jaké to je, být skautem a skládat skautské
odborky – projdou několika zábavnými úkoly od poznávání přírody až
po astronomii, mohou si v bezpečí výstavní síně vyzkoušet, jaké to je
nocovat v podsadovém stanu nebo zahrát si na kytaru u táborového ohně.
Výstava Zažij skauting! je pro vás otevřená v Podbrdském muzeu
v Rožmitále pod Třemšínem až do 29. září, od úterý do neděle, vždy od 9
do 17 hodin. Vstupné je 50 Kč za osobu od 6 let, rodinné 150 Kč. Těšíme
se na vás!
Pavla Váňová Černochová, vedoucí Podbrdského muzea
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PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI
Výuku ve školách i školkách ovlivnila
v loňském i letošním roce covidová situace.
Výuka v naší mateřské škole byla přizpůsobena s ohledem na opatření, doporučení
Vlády ČR. S nelehkou situací nám pomohla
spolupráce se zřizovatelem, Krizovým
řízením města Blatná, Krajským úřadem
a Krizovým štábem JČ, zaměstnanci školky,
rodiči dětí.
Kolektiv naší mateřské školy zajišťoval
v době pandemie koronaviru nepřetržitý
provoz pro děti zaměstnanců IZS. Proto
poděkování za práci a vstřícnost v nelehké

době pandemie patří celému kolektivu MŠ
Blatná, Šilhova.
V době, která pro nikoho z nás nebyla
jednoduchá, přes veškerá možná rizika a prvotní obavy a navzdory vlastním chronickým
obtížím i vyšším věku, všechny kolegyně
neváhaly a pracovaly. Umožnily tak, aby
mateřská škola bez problémů fungovala
po celou dobu trvání nouzového stavu pro
děti rodičů ze složek IZS.
Poděkování patří i rodičům dětí z naší
mateřské školy, kteří byli takřka ze dne
na den postaveni před problém, se kterým

PODĚKOVÁNÍ ZA NÁVŠTĚVU
V rámci týdenního tématu s názvem Barevný týden v MŠ jsme ve spolupráci s rodiči
domluvili návštěvu pohádkově barevné zahrady u Rosíků. Děti ze třídy Sluníček a Berušek
z MŠ Šilhova měly možnost vstoupit do zahrady, která přímo hraje všemi barvičkami.
Na této zahradě nepotřebujete štětec ani barvy,
aby byla sytá a zářivá
jako obraz. Květiny,
stromy, keře poskytnou dobrou paletu i bez
malování. Barevnost
keřů na zahradě doplňují

stálezelené jehličnany různých
odstínů zelené
po sitě modrou.
Děti viděly nespočet barev nejen v rostlinkách,
květech, keřích
a stromech, ale
i v jezírku plném
pestrobarevných
rybiček. Společně jsme mohli rybičky nakrmit, viděli jsme
králíky a malá králíčátka v pelíšku, morčát-
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se dosud nesetkali a tím bylo uzavření mateřských škol.
Pochvala patří i dětem za splnění úkolů
v distanční výuce a za trpělivost a pomoc
rodičů při jejich plnění. Po několika měsících
se mateřská škola navrátila zpět do běžného
provozu. Přejme si, aby situace již zůstala
příznivá a všichni se mohli těšit na společnou
práci s dětmi.
Školky se těší na děti a děti do školek. ☺
Užijme si příjemné, klidné, slunečné
léto plné všedních i nevšedních zážitků.
Léto, které splní naše představy.
H. Petlánová
Mateřská škola Blatná, Šilhova
ka. Po prohlídce
zahrady byly pro
děti připraveny
soutěže v přetahování lana, hod
míčkem na cíl.
Děti si vysoutěžily osvěžující
meloun a sladkou
odměnu.
Děkujeme
rodičům Rosíků
za spolupráci, vstřícnost, ochotu a možnost
prožít krásné dopoledne s našimi dětmi.
H. Petlánová,
MŠ Blatná, Šilhova
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„Paní učitelko, nepojedeme na cyklovýlet?“
Asi každý učitel doufá, že z úst nějakého žáka zazní tato věta. Při představě dvacetičlenného
pelotonu se musí pedagog zákonitě zhrozit. Touha po zážitku však byla silnější než obavy.
Start: čtvrtek 17. 6. brzičko po obědě
Cíl: Letní tábor Ostrý (Blatenka)
Návrat: sobota 19. 6. brzičko po obědě
Plán: koupání na Hadí, zmrzlina v Sedlici, zvládnout co nejvíce her, užít si legraci, stmelit
kolektiv, nezranit se (VŠE SPLNĚNO)
Tereza Šafrová (učitelka)
Cyklistický výlet jsme zahájili vyšlápnutím nepříjemných serpentin. Jakmile jsme
udýchaní dorazili, vybalili jsme kufry a zahráli si pár her. Jednou z her bylo přetahování,

ve kterém zvítězila děvčata. Po hrách jsme
na kolech vyrazili na rybník Hadí. Potřebovali jsme zchladit. Přes Vrbno jsme se vrátili
na Ostrý. Tento okruh nebyl tak náročný, takže
jsme večer měli ještě dost sil, abychom nanosili dříví na oheň. U ohně se povídalo a zpí-

valo a jedla se pizza. Naši učitelé nás zahnali
už o půlnoci do chatek, prý abychom zvládli
cestu do Sedlice. Nejprve to vypadalo, že se
po chvilce vrátíme, ale po 16 km jsme si pochutnávali na zmrzlině, na kterou nás pozval
pan učitel. Cesta byla náročná, ale měli jsme
dobrý pocit, že jsme ji zvládli. Večer jsme si
znovu rozdělali oheň a nenuceně a rádi jsme
si dlouho povídali s panem učitelem a paní
učitelkou. Poslední den většina lidí prospala
a ti odvážnější se opalovali. Cyklovýlet super,
ale byl krátký.
Žáci VIII. B J. A. Komenského Blatná
Markét: „Přetahování (kluci vs. holky)
samozřejmě vyhrály holky, díky tréninku
od paní učitelky. Při nošení dřeva jsme strašili
paní učitelku, že tu jsou hadi. Poslední den
většina lidí spala celé dopoledne. Skvělý, ale
krátký výlet.“

Míša: „Byla docela legrace pozorovat, jak
se holky schovávaly ve křoví, aby je kluci nezahlédli při převlékání. Nejvíce mě bavila hra,
při které jsme osahávali spolužáky a zjišťovali
jsme, o koho se jedná.“
Pája: „Ty večery u ohně byly nezapomenutelné. Během výletu se z nás stal kolektiv,
který si navzájem dokáže pomoct. Všechny
dny jsem si užila a naši učitelé mají náš
obdiv.“
Verča: „Klukům jsme my holky dokázaly,
že jsme silnější. Vyhrály jsme přetahování.
S našimi učiteli jsme si vždy povídali u ohně.
Nenuceně a rádi. Můžeme jim opravdu říci
cokoli. Při vodních bitkách jsme vytopili
koupelny.“
Mikuláš: „Cyklovýlet jsme si velice užil.
Snídaně byla formou švédských stolů, takže
bylo z čeho vybírat. S několika lidmi jsem se
více sblížil. V naší chatce se hrály karetní hry
– především žolíky. Výlet jsme si moc užili.“
Aleš: „Večírky u ohně byly asi nejlepší.
Bavili jsme se a zpívali. Zjistil jsem, že mě
baví volejbal s mojí třídou. Také jsme zjistil,
že umíme s Petrem skvěle zpívat. Cyklovýlet
byl dobrý v tom, že jsme měli vše naplánované
předem.“
Roman: „Vše bylo pečlivě připraveno
a nikdo se nenudil. Dost jsem se sblížil i s lidmi, se kterými se moc nebavím. Líbila se mi
hra s napuštěnými vodními balonky. V areálu
byly útulné chatky a krásné molo.“
Kristi: „Napustili jsme balonky vodou
a házeli jsme je po sobě. Když balonky došly,
vzali jsme si kýble. Paní učitelka nám mazala
chlebíky s rybí pomazánkou (říkali jsme, že
je jako naše mamka).“
Matěj: „Líbilo se mi, že jsem se ráno šel
vykoupat do rybníka, protože nám tam spadl
míč. Večeře byly super, ale jsem rád, že nám
dali i druhou večeři v podobě pomazánky.
S Romanem jsme byli jmenováni vrchními
topiči.“
Kuba P.: „Líbilo se mi, že jsme se učitelů
mohli ptát na cokoli. Bylo skvělé, že paní učitelka měla připravené hry i trasy před výletem.
Krásný zážitek a nejlepší výlet, jaký jsem kdy
měl. Nikdy na něj nezapomeneme.“
Peťa: „Oba dva večery jsme strávili
u ohně. Paní učitelka hrála na kytaru a všichni
jsme zpívali. Po náročné cestě do Sedlice,

ze které málem sešlo, jsme dostali k večeři
výborné lívance.“
Natka: „Po vodní bitvě, která se trochu
zvrtla, nás čekala cesta do Sedlice. Mysleli
jsme si, že Sedlici a její výbornou zmrzlinu

neuvidíme. Dojeli jsme a byli jsme na sebe
hrdí. Bylo to super!“
Filip: „Po příjezdu jsme se usídlili v chatkách a začali jsme dělat nepořádek. Poslední
dopoledne musela část třídy mlčet, jelikož
prohrála hru. Odjezd nás mrzel, ale alespoň
jsme nemuseli trpět v takovém horku.“
Dominik: „Líbilo se mi, že nám nechali
učitelé více volnosti. Také se mi líbilo, že
se nám učitelé otevřeli a my zase jim. U nás
v chatce probíhaly bitky. Zbraněmi byly opalovací krém a repelent.“
Terka: „Výlet jsem si moc užila. Nejvíce
mě bavily společné hry, jelikož nás zocelily.
Aktivit bylo opravdu hodně. Nejvíce mě
bavilo přetahování s kluky a vodní válka.
Za mě to byl ten nejlepší zážitek, jaký jsme
společně prožili.“
Anet: „Tábor byl starší, což působilo jako
nějaké dobrodružství. Každý večer jsme chodili do lesíku pro dříví na oheň. Každý z nás se
více poznal a všichni si více rozuměli, protože
jsme konečně byli v jiném prostředí.“
Kuba V.: „Nejlepší den byl v pátek, když
jsme vyrazili do Sedlice. Od pana učitele bylo
hezké, že nám koupil zmrzlinu a od paní učitelky, že nám objednala pizzu. Začal jsem se
bavit s více lidmi ze třídy.“

Šimon: „Odvážní kluci chodili venku bez
trika. Pan učitel nás mile překvapil, všechny
totiž pozval na zmrzlinu. K večeři jsme dostali
lívance velké jako palačinky. Večer jsme si
povídali u ohně a večerka byla prodloužena.“
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Buzická tvrz v obležení decibelů. Na jejím nádvoří to s plnou
parádou rozbalili populární „Maxíci“
Buzice - Stařičká tvrz za humny Buzic se
ono prosluněné sobotní odpoledne otřásala
v základech. Zavítalo sem totiž legendární trio
„Maxíků“, aby potěšilo během hodinového
koncertu na nádvoří srdce a sluch zejména
dětského publika. Ale i dospělí návštěvníci
feudálního sídla si přišli na své, protože nestárnoucí hudební pecky v mistrovském podání tříčlenného tělesa „Maxíků“ prostě dostaly
úplně každého v dosahu dvaceti kilometrů.
„Maxíci“ se ocitli na buzické tvrzi zásluhou jejího nájemce- blatenského starožitníka
Zdeňka Sedláka. Ten s nimi kamarádí už nějaký ten pátek: „Znám je ještě z dřívějších akcí,
kdy jsem vařil na dětském táboře ve Vrbně
a oni tam mým malým strávníkům jezdili hrát.
Ostatně dneska jsem na tvrz pozval právě členy dvou nejstarších oddílů z Vrbna, kteří coby
čestní hosté měli vstupné gratis. Rád bych
býval vzal na tuto atraktivní show vrbenský
tábor kompletně, ale to bohužel nebylo z kapacitních důvodů možné. Chyběla potřebná
doprava. Nicméně příště už by se to mělo
realizovat. A nemusí to trvat dlouho- možná
sem „Maxíci“ zamíří už v září. A jejich další
koncert by šlo spojit se soutěží o nejhezčí masku. Něco na způsob karnevalu,“ říká nájemce
romantické památky, díky němuž byla tvrz
vzkříšena z ponurého spánku, zabezpečena
po všech stránkách a zpřístupněna veřejnosti.
Ale vystoupení „Maxíků“ na hradním
nádvoří nebylo jediným dárkem pro příchozí
děti a mládež. V podhradí na ně čekala celá

řada zajímavých soutěží a her. Připravil je
sedlický spolek „Modrásek“, který pomáhá
Zdeňku Sedlákovi v jeho ušlechtilých aktivitách. Obrovský zájem pak vyvolalo umělecké
malování na dětské obličeje v odborném podání Jany Křemenové z Blatné. Ta se prakticky
nezastavila. Se stejným nadšením se setkalo
stanoviště buzického chovatele poníků Martina Jiskry a jeho půvabných pomocnic. Tam
drobotinu vozily hned tři osedlané kobylky
za doprovodu majitelů, takže se určitě dostalo
na každého. A nejen jednou.
Celé slavnostní odpoledne na buzické tvrzi bylo ale vyvrcholením výtvarné soutěže pod

názvem „Buzický hrad včera, dnes a zítra“.
Soutěž běžela několik týdnů. Dětští výtvarníci
a kreslíři, kteří se rozhodli do ní zapojit, si
mohli vybrat libovolné téma. Vyhotovit podle
starých fotograﬁí podobu historické památky,
jak vypadala kdysi. Nebo se pokusit zachytit
její současný vzhled. A ti, kterým je vlastní
fantazie a představivost v míře více než malé,
mohli vytvořit svou vizi buzické dominanty
v budoucnosti.
Celkem se nakonec sešlo 64 obrázků. Při
té příležitosti bylo vyklizeno první patro tvrze,
kde se v den „D“ vystavily všechny dětské
práce bez výjimky. A všechny bez výjimky
byly velmi zdařilé. „Skutečně se těžko vybíral
vítěz. Děti pracovaly fantasticky,“ potvrzuje
„režisér“ veselého dne na hradu a v podhradí
Zdeněk Sedlák, „Nakonec se tím nejlepším
stal malý Štěpán z Blatné. Tím pádem mu

příslušela hlavní cena- víkendový pobyt
na Šumavě pro dva dospělé a dvě děti. Majitel
druhého poukazu z se losoval přímo na nádvoří po koncertu „Maxíků“. A ukázalo se,
že nějaká spravedlnost přece existuje, protože
druhou super dovolenou získala zástupkyně
něžného pohlaví.“ Jestli bylo Zdeňku Sedlákovi něco trochu líto, pak šlo o fakt, že fyzicky
přítomno na hradním nádvoří bylo minimum
mladých malířů: „Konkrétně jen sedmnáct.
A to byla škoda, protože pro všechny účastníky jsme měli připraveny pěkné ceny,“ uvádí.
Mít na bedrech tak rozmanitou akci není
jen o dobrém pocitu a radosti z vykonané
práci. Organizátorům se zpravidla mění hlava
v pátrací balón a leckdy by sáhli i po tabletkách na uklidnění. Ani Zdeněk Sedlák není
v tomto ohledu výjimkou: „Za to odpoledne
jsem nachodil cca dvacet kilometrů,“ svěřuje
se „ten nejhlavnější přes všechno“, kterého
ale na druhou stranu mnohé potěšilo. Třeba to,
že hradní program shlédlo a vyslechlo na 400
návštěvníků! Takže ta samotná příprava, která
zabrala více jak měsíc volného času, určitě
stála za to!
A jak se na buzické „výspě středověku“
líbilo hvězdám slavnostního odpolednetriu „Maxíků“ ve složení: Pavel „Kyklop“
Vohnout, Petr „Pancha“ Panocha a Přemysl

„Šemík“ Stoklasa ? „No, líbilo se nám tady
strašně moc,“ tlumočí zároveň se svým stanoviskem i pocity svých kamarádů Pavel „Kyklop“ Vohnout, „Předně je na hradním nádvoří
úžasná akustika- zpívá a hraje se tam jedna
báseň. Domluva, příprava a samotný koncert

probíhaly jako po másle. Publikum na buzickém hradě se dobře bavilo a bylo strašně
milé. Dokonce jsme „kápli do noty“ také
generaci teenagerů, což pokládám za malý
zázrak, protože ti nám jako fanoušci unikají
k jiným interpretům. Dokonce jsme si všimli,
že zpívali i písničky z naší nové tvorby, takže
to s námi není tak špatné ?!“
Buzický hrad nebyl jedinou středověkou
památkou, kde už „Maxíci“ zanechali svůj
autogram a hudební vizitku: „Na pár hradech
jsme už koncertovali, to je fakt. Jednalo se
kupříkladu o Kost a Trosky v Českém ráji.
Jednou jsme zavítali taky na zámek v Konopišti. Bylo těch feudálních sídel samozřejmě
trochu víc, ale paměť na jejich názvy je krapet
chabá.“

Na místě je srdečné poděkování sponzorům akce, kteří umožnili Zdeňku Sedlákovi
a jeho spolupracovníkům stvořit tak fantastický den. Šlo o Penzion Sněžná ve Volarech,
Kavárnu „Železářství u Šulců“ Blatná, Blatenskou tiskárnu s. r. o., Mráz „Agro cz, s. r. o.“
a Aukční dům Blatná s. r. o.
Buzický hrad zase jednou naplnilo štěstí
a radost. A o tom to je. Aby se podařilo trvale
snoubit krásu historie a potřeby současnosti.
Zdeněk Sedlák je v tomto ohledu opravdový
machr. A rozhodně ještě neřekl své poslední
slovo. Právě naopak. V jeho hlavě se již
zrodily další smělé plány na další velkolepé
projekty. Veřejnost se může těšit.
(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda
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Vyznání I.
Předem upozorňuji, že nejsem jako Láďa
Stehlík se svou Zemí zamyšlenou. Pokud se
pustíte do čtení prvního dílu tohoto VYZNÁNÍ, promiňte prosím, některé neprofesionální
citace a způsob argumentace.
Děkuji.
Tak proč VYZNÁNÍ? BLATNÁ …. MOJE
RODIŠTĚ
Většina z nás se velice ráda vrací do svého
rodiště a vzpomíná (ale prosím žádná nostalgie) na první kroky a zážitky, které jej provází
celý život. Proto se chci s Vámi s dovolením,
podělit o kousek mého a věřím i Vašeho života
v mé MILOVANÉ BLATNÉ !!!
Kde jinde mám začít, když ne v Tyršově
ulici, kde jsem spatřil světlo světa. V Tyršofce
a okolí bydlelo mnoho pracovníků na dráze
tzv. Ajzipoňáků. A jedním z nich byl i můj
otec. Byli jsme celkem početná rodina, čtyři
sourozenci, a tak se rodiče měli co otáčet.
Žili jsme si celkem dobře, v mezích toho,
co nám rodiče mohli poskytnout. V domě
bydleli další Ajzipoňáci: Faja, Karl, Toman,
Trefný. A pan Toman měl dva super fotbalisty,
Emila a Jirku, kteří mě i bráchy právě na FOTBAL nasměrovali. Ale nebojte se, nebude to
pouze o fotbale, ale hlavně o způsobu žití,
tehdy v Blatné.
Otec, když
měl šichtu
a vlak zahoukal
v Bezdědovich,
maminka nandala do kastrůlku jídlo a já
běžel k vlaku
to dát tatínkovi. Přestávka
v Blatné byla
12 let
krátká, ale vždy
to pro mě bylo vzrušující, stihnu to? Také jsem
tatínkovi chodil pro pivo do hotelu JUBILEUM naproti nádraží. Pochopitelně jsem cestou
upíjel, ale otec nikdy neřekl ani slovo, i když
to věděl. Občas jsem chodil pro mléko a sýr
k Vylitům a to byl vždy zážitek. Ta vůně mléka
a čerstvého pečiva! A naproti masna U Rútů?
Už zdálky voněly salámy, jitrnice, paštiky
a pan Rút byl vždy samá sranda!
Tatínek byl náruživý myslivec. Střílel
rajon Čekanice, Bratronice, Mačkov. Poslední leč se většinou uskutečnila v Mačkově
v Hospodě. Hospoda byla kousek od nádraží,
a tak tatínek „nakoupil“, a že to uměli, a já
jsem vzal tři bažanty, dva zajíce, ﬂintu a pás
s náboji a jelo se vlakem domů. Záda celá
od krve, já splavený, ale šťastný, že jsem
doma. Maminka jenom drobet hubovala a šlo
se spát. Ale bažant s knedlíkem a mrkví! Boží.
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jsme se cvakli, spadli do vody, a cesta domů?
Zmrzlý na kost. Postel, čaj a mírné pokárání
od maminky. Ráno ale žádná rýma a ani kašel
a co myslíte, šlo se znova!
Když blatenští
hokejisté hráli doma
a pan Fiala nalajnoval
a postříkal stadion,
nemohl jsem se dočkat. Zimy byly většinou stálé a sněhu bylo
dost. Večer, kolem
sedmé, mi maminka
udělala čtyři topinky,
já si vzal jednoduché
tepláky, jeden svetr,
kulicha a šel jsem
na hokej. Již jsem věVpravo nahoře druhý zprava Václav Hudeček, Saša (Vazba) Kalous,
děl, kudy projít abych
Jarda Bruner a Já.
Ve druhé řadě zleva JUDr. Karel Hůzl a dole čtvrtá zleva
nemusel platit, proDana Broučková (Šitnerová)
miňte. Kasa byla tam,
REAL PARK. K nám na dvorek jsme si zvali co je vchod do kuželny. Zdálky byly slyšet
na bendy hokej kluky z PÍSECKÝ a to byli oblíbené hity p. Jančara, který obsluhoval
řízkové. Kluci Bulků (nyní majitelé Strabag), hlášení na stadionu. Populární byla píseň Ten
Suchopár, Vaníček (výborný harmonikář). Pražský kominík. Krása. Mrzlo, ale vidět naše
Dali jsme za okno budík a už to šlo. To bylo plejery, to bylo něco. O přestávce jsme vzali
bendy na krev, ale po zápase bylo vše ok. Naše hrabla a upravili led. Bylo tolik sněhu, že jsem
Parčácká parta ale nebyla jenom sportovní, stál ještě metr nad úrovní mantinelu a měl
ale také válečná!
krásný výhled. A pokud jsem měl štěstí, tak
Na Vinici nás zvali Bezdědáci, Kohel, jsem si domů přinesl zlomenou hokejku a tu
Kupar a spol. a to bylo! Praky, kameny, klacky jsem příští den „odborně“ spravil.
a šlo se na věc, na férovku. Zranění? To se příA ještě pro dříve narozená „soupiska“ holiš neřešilo, i když občas teklo pár kapek krve. kejistů, kteří šířili slávu Blatné po Jihočeském
Zásluhou Jirky Mázdry, Fr. Šillhavého, a Středočeském kraji.
bratří Tomanů, vznikl v parku kolem laviček,
Pánové Zvára, Eichinger, Fr. Čadek,
nový druh sportu, doplňující kopanou a dnešní Přech, J. Novotný, Kopecký (džopík),
labičky: ĆAMBA anebo také ĆAMBAFÝ. prof. Kára, Karban, Netušil (Nula), Šmíd,
Mastili jsme to, jak to jenom šlo. A tam jsme ing. Mázdra, ing. Lebeda. Pokud jsem na něse naučili ovládat merunu. A sport nás začal koho zapomněl, tak se moc omlouvám.
pohlcovat.
A toto by bylo pro tento první díl vše.
Příště bychom se spolu podívali na: Šibřinky, Plesy, Blatenskou Krávu, Divadlo,
Poutě, basketbal a volejbal……..
Užívejte slunce a dovolenou.
Pepík Čadek
Naše království byl ale městský park.
A pokud jsme vystupovali jako team, tak
vždy, jako PARČÁCI, anebo při BLATENSKÉ KRÁVĚ (o té v druhém díle) jako

Seznam sportovních
a kulturních akcí v hospodě
U Čiláka v Buzicích
Sobota 11. září od 9.00 hodin - tradiční
turnaj v nohejbale
Ajznpoňáci

Věřím, že se mi v Blatné podaří jednou
hřiště postavit. Není to příliš nákladné, ale
skvělé!
V zimě jsme vzali ŠLAJFKY, neboli
brusle, a šli na Pusťák. Raději jsme ale chodili
na Podčkalák - Podskalský. Pod hrází Pusťáku
býval malý rybník a tam v zimě tvořily ledové
kry. Výsledek si dovedete představit. Často

Sobota 18. září od 14.00 hodin - Country Fest+ tradiční rybí hody
Sobota 25. září - „Cyklistické loučení
s létem“, společný odjezd ve 13:00
hodin.
Tombola, taneční soubor, exhibice na
jednokolce, tombola.
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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.

Obec Lnáře a Římskokatolická farnost Blatná zvou srdečně na

VZP
POM
MÍNKOVÝ VEČER KE 150. VÝROČÍ NAROZE
ENÍ
FR

JOSEFA OD SV. AUGUSTINA PATER

laického člena konventu řádu bosých augustiniánů ve Lnářích
a nadaného amatérského výtvarníka

18. III. 1871

v sobotu

od
d 17:00

v kostele Nejsvětější Trojice ve Lnářích
Akci zahájí mše svatá celebrovaná P. JCLic. Mgr. Rudolfem Maria Huškem, SChLJ,
administrátorem farnosti Blatná.
Následovat bude přednáška Mgr. Vladimíra Červenky
o životě a díle Frà Josefa Patery.

VÝPRODEJ VINYLOVÝCH PODLAH
AKCE PLATÍ DO VYP
PRODÁNÍ ZÁSOB

† 14. I. 1954

28. 8. 2021

MIGER
Pašštick
ká 113
35
Blatná

TOTÁLNÍ

, OAD,

650,0

350

Kč/m²
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Historie téměř detektivní

Úvod k nerozluštěným otázkám kolem kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Blatné
Čestmír Cimler
Městské muzeum Blatná
Tento stručný příspěvek můžeme považovat za úvod k budoucím podrobnějším
článkům, v nichž se budeme věnovat nerozluštěným otázkám, které se týkají kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Blatné, potažmo
jeho zajímavostem a upozorněním na ně. Zároveň bych chtěl na úvod zdůraznit, že veškeré
mnou nadnesené teze jsou ryze orientačního
charakteru, neboť se bez provedení opravdu
kvalitního a důsledného stavebně-historického a archeologického průzkumu, stále
pohybujeme ve vlnách spekulací. Namátkou
se jedná o témata:
Objekt dnešní sakristie a stavební vývoj
kostela
Za nejstarší část blatenského kostela je
oprávněně považována dnešní sakristie. Jak
jsem však uvedl ve svém prvním příspěvku do Blatenských listů, nemáme žádných
důkazů, zda se
původně jednalo
o součást většího
kostela či o samostatně stojící
drobnou stavbu.
Rovněž jsem
upozornil na blíže nezhodnotitelnou prostoru,
jež se pod ní nachází. Abychom
Sakristie, severovýchodní
kout obdélné lodi s druhot- dospěli k jasným vložením krížové klenby, nějším závěrům
asi po 1250,
vztahujícím se
foto - Čestmír Cimler
k původní funkci
tohoto objektu, byla do suterénu nedestruktivní metodou zavedena sonda, konkrétně novějším průduchem ze severní strany svatyně,
a laserovým měřičem změřena její šířka, která
odpovídá šířce lodi v horní etáži. Dle záběrů
ze sondy je nám
pak patrná přítomnost románského i pozdně
gotického zdiva,
ostění snad románského portálku a zával ze
západní strany.
Díky těmto skutečnostem můžeme skutečně uvaSakristie, interiér, po 1200 žovat o tom, že
před 1300, pohled
se v prvopočátku
od západu,
foto - Čestmír Cimler
jednalo o karner

(dvoupatrová kaple, jejíž suterén sloužil jako
kostnice), a někdy v době stavebních aktivit
za vlády Lvů z Rožmitálu byla spodní prostora
dále upravována. Určité pochybnosti vzbuzuje
i samotný stavební vývoj této svatyně. Doposud se tvrdilo, že šlo o jednolitou stavbu, která
byla částečně přeměněna až v pozdní gotice.
Tomu ovšem nenasvědčuje partie v severovýchodním prostoru lodi, kde je patrné, že raně
gotická žebrová klenba ze 13. stol. sem byla
vložena dodatečně. S největší pravděpodobností pak v souvislosti s nám zatím neznámou
druhou. fází rozšiřování kostela. Obsáhleji
se budeme problematikou dnešní sakristie
a teoretickou druhou fází výstavby kostela
zabývat v příštím vydání.
Krypty Serényiů z Kis-Sereny, děkanů
blatenského chrámu a nástěnná malba
v hrobce Rozdražovských
Při příležitosti restaurování hlavního
oltáře byl znovuobjeven přístup do krypty hraběcího rodu Serenyiů, který byl zakryt pouze
prkny. V hrobce měla být podle Jana P. Hille-

z Blankenfeldu. Neméně zajímavá je i vysoce
kvalitní renesanční nástěnná malba, na které je
znázorněn tzv. Trůn milosti (Thronus gratiae)
s donátory, v zatím nepřístupné hrobce Roz-

Krypta blatenských děkanů, neznámý děkan,
celek, 18. století, foto - Čestmír Cimler

dražovských, jíž můžeme pozorovat pouze
okénkem, proraženém v západní zdi hlavního
chrámového dvoulodí.

Krypta blatenských děkanů, neznámý děkan,
detail, 18. století, foto - Čestmír Cimler

3, Serényiovská krypta, pozůstatky ostatků
a textilií, pol. 18. stol., foto - Čestmír Cimler.

ho uložena těla hraběte Josefa Serényiho, jeho
manželky Alžběty Marie roz. z Valdštejna
a jejich čtyř potomků, kteří zemřeli v mladém
věku. Jiné zdroje ovšem uvádí, že zde byla
pochována jen těla Josefa, Alžběty Marie
a jejich syna Václava Prokopa, který zemřel
v prvním roce života. Po velmi zběžném ohledání krypty se lze přiklonit k druhé variantě.
Rozhodně by stálo za to provést komplexní
průzkum celé krypty, ostatků a zachovaných
cenných textilií. To samé platí i o tzv. kryptě
blatenských děkanů, jejíž hlavní vchod je
v současnosti nepřístupný, ale v době, kdy se
ve 20. a 30. letech minulého století vyměňovala podlaha, byl z prostoru vchodu do Serényiovské krypty proražen otvor, kterým je
nyní zčásti přístupná. Zde se nám ve velmi
dobrém stavu dochovalo tělo muže, jehož
totožnost nelze zatím identiﬁkovat. Může
se např. jednat o děkana Ignáce Rabensteina

6, Rozdražovská hrobka, nástěnná malba s námětem Trůnu milosti a donátory, detail, kol. 1600,
foto - Čestmír Cimler

Za pomoc při práci na této orientační
dokumentaci bych primárně chtěl poděkovat
Rudolfovi Huškovi, Evě Y. Amatya (technická
podpora) a všem kolegům z Kulturní Plantáže, že jim tak unikátní objekt není lhostejný
a může se stát mnohem viditelnějším, a to
i v mezinárodním měřítku, což bude vyžadovat nemalé úsilí nás všech.
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Kulturní
kalendář
Akce
Noční oživené prohlídky „Rody na
Blatné“
13. a 14. 8. 20 h
Zámek Blatná
Rezervace na +420 734 651 505

Anča pouťovka
13. 8. 20 h
Pod sokolovnou

Pouťfest
14. 8. 17.59 h
Hospoda U Datla
Zahrají – Štěpán, Morek, Cock-a-hoop, M.U.F.

Křečový žíly
15. 8. 17 h
Hospoda U Datla
Koncert

Karkulka vrací úder
20. a 21. 8. 16 h

Blatná 13. srpna 2021
Gabriela Eibenová
Sopranistka Gabriela Eibenová se po
absolutoriu na Pražské konzervatoři a studiu
v Londýně zaměřila především na koncertní
činnost a interpretaci staré hudby. Během
let svého působení se stala vyhledávanou
sopranistkou v tomto oboru. Účinkovala
po boku renomovaných umělců jako např.
Eduardo Lopez Banzo, Ian Partridge, Simon
Standage, Evelyn Tubb, Magdalena Kožená,
Peter Kooij aj. Vytvořila několik titulních rolí
v barokních operách u nás i v zahraničí:
J. Blow – Venus and Adonis, J. M. Leclair
– Scylla et Glaucus, C. Monteverdi – Il
combattimento di Tancredi e Clorinda,
H.Purcell – Dido and Aeneas (inscenace,
která se stala v Čechách představením roku
1998 a získala cenu Alfréda Radoka).
V roce 2000 založila spolu s Adamem
Viktorou Ensemble Inégal a později i
soubor Pražští Barokní Sólisté. Účinkuje na
prestižních hudebních festivalech po celé
Evropě (Pražské Jaro, Bruggy, Utrecht,
Londýn), zpívala v Izraeli i Japonsku.
Hostovala např. s Českou Filharmonií, ve
Státní opeře Praha nebo Divadle J. K. Tyla
v Plzni. Natáčí pro rozhlas a televizi, na svém
kontě má více jak 30 CD nahrávek. Zpívala
pro papeže Jana Pavla II, Dalajlámu i řadu
vysokých evropských státníků.
Adam Viktora
Varhaník, dirigent a hráč na harmonium Adam
Viktora vystupuje na hudebních festivalech
po celé Evropě, přednáší a koncertuje na
mezinárodních varhanních kongresech,
působí jako poradce v odborných komisích
při restaurování významných historických
varhan a nahrává pro evropské rozhlasové
a televizní stanice. Velký zájem věnuje
historickým varhanám a aktivitám usilujícím
o jejich záchranu a propagaci. Je
zakladatelem a uměleckým ředitelem
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stal také v posledních letech nejvýraznějším
reprezentantem procesu znovuobjevování
díla českého barokního génia, Jana Dismase
Zelenky.
Vstupné 200 / 100 Kč
Výtěžek bude použit na údržbu varhan
kostela sv. Jana Křtitele v Paštikách

Taneční víkend s JM Dance
27. – 29. 8.
Zámek Blatná
Pod vedením mistrů ČR v latinskoamerických
a standardních tancích, Michaelou Haladovou
a Jiřím Grossem. Rezervace na 737 535 078.

Donau Philharmonie Wien – Viva
España
27. 8. 19.30 h
Zámek Blatná
Open-air koncert světoznámé rakouské
ﬁlharmonie na nádvoří zámku

Prosecco & wine festival
28. a 29. 7.
Zámek Blatná
Těšit se můžete na víno, bublinky a kulturní
program v italském stylu

Noční oživené prohlídky „Rody na
Blatné“
28. 8. 20 h
Zámek Blatná
Rezervace na 734 651 505

So 28. 8. 21 h
Letní kino
Husovy sady
Kouř (1990, režie Tomáš Vorel) a nebo Trhák
(1980, režie Zdeněk Podskalský)?
Výběr ﬁlmu proběhne online na facebookovém
proﬁlu Kulturní Plantáže Blatná.

Zámek Blatná
Příběh o Karkulce v úplně jiném podání, než
na který jste byli doposud zvyklí v podání
Jihočeského divadla. Vhodné pro diváky od
6 let.

Maryša: příběh vraha
20. a 21. 8. 20 h
Zámek Blatná
Letní inscenace doku-dramatu v podání
Jihočeského divadla pod širým nebem
v zámeckém parku. Vhodné pro diváky od 15
let.

Český varhanní festival
Gabriela Eibenová – soprán, Adam
Viktora – varhany
22. 8. 17 h
Kostel sv. Jana Křtitele Paštiky
V rámci Českého varhanního festivalu, který
během roku probíhá na mnoha místech ČR,
vystoupí v paštické barokní perle sopranistka
Gabriela Eibenová za doprovodu varhaníka
Adama Viktory.

ojedinělého projektu Český varhanní festival.
Vyučuje varhanní hru na Konzervatoři
v Plzni a hudební teorii na Konzervatoři
v Praze. Je uměleckým vedoucím souborů
Ensemble Inégal a Pražští barokní sólisté,
s nimiž uskutečnil bezpočet novodobých
koncertních a nahrávacích premiér
evropského barokního repertoáru a s nimiž se

PKN 2020, foto Jaroslav Kortus

So 4. 9. 20. h
Pecha Kucha Night Blatná
Nádvoří Buzické tvrzi
Po roce je tu opět Pecha Kucha Night (čtěte
„Peča Kuča najt“), kde inspirativní hosté
představí divákům svůj příběh či zajímavý
projekt ve formátu 20 x 20. To znamená,
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že každý host si pro svůj výstup připraví 20
obrázků a každý z nich může komentovat jen
po dobu 20 vteřin; dohromady 6 minut a 40
vteřin. Řečníci se plynule střídají
a během jednoho večera se dozvíte mnoho
pozoruhodných příběhů. Na druhé blatenské
„Peče“ uvidíte opět zajímavé osobnosti, mající
vztah k Blatensku.
Naše pozvání přijali: vyhlášený kuchař
a amatérský fotograf Pavel Drdel, vnuk
architekta Jana Komance – Josef Poklop,
starožitník Zdeněk Sedlák (tvrz v Buzicích),
pražský náměstek pro dopravu Adam
Scheinherr, botanička Jitka Štěrbová
(Kocelovické pastviny), vítězové nové vizuální
identity pro Blatnou Jakub Vaněk Studio ad.
V případě nepřízně počasí se akce přesune
do divadelního sálu sokolovny.

Kino
Muž se zaječíma ušima
18. 8. 19 h
Komedie, Slovensko / Česko 2020, 104 min,
mládeži přístupný

Okupace
20. 8. 20 h
Drama, Česko 2021, 97 min

Večírek
25. 8. 19 h
Komedie, Česko 2021, 90 min, mládeži do 12
let nevhodný

Zátopek
27. 8. 20 h
Životopisný / Drama, Česko 2021, 130 min,
mládeži přístupný

Knihovna

Velká klubovna
Přihlášky www.jogalenkavavrova.cz/onlinerezervace

pondělí, středa, čtvrtek, 9–18 h
pátek 12–16 h

Pilates clinic a zdravotní cvičení
Út, st

IC Blatná

Velká klubovna
Pravidelné lekce Pilates Clinic a Zdravotního
cvičení s Terezou Maškovou. Více info
a rezervace na www.tmaskova.net nebo na
tel. +420 604 538 200.

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

KCAŽ

Malování v plenéru s Lenkou Pálkovou
22. 8. 9–14 h
Mračov
Nutné přihlášení na č. +420 620 842 161
Cena kurzu 200 Kč

Zumba
St 18.30–19:30

29. 5. – 29. 8. út – ne 10–17 h
VĚCI aneb O každodenních
předmětech našich předků
Městské muzeum Blatná
Motovidlo! Kopyto! Ne, to opravdu není (ne)
vhodné oslovení návštěvníka výstavy, ale
začátek výčtu, který pokračuje verpánkem,
vřetánkem, šídlem, krajáčem, lejtem, vrší,
medometem, šnycarem a dalšími předměty,
s jejichž podobou a funkcí se seznámíte
a svým ratolestem pak lépe povyprávíte „jó, to
se tak dělávalo, když já jsem byl malej (nebo
maminka, dědeček, strejček, prabába...)“. Na
výstavě VĚCI společně objevíte, co ke svému
řemeslu potřeboval kovář, švec, košíkář,
přadlena, či včelař nebo co měla
v domácnosti hospodyně. Také si ověříte své
znalosti a odhad a vyzkoušíte práci
s vybranými předměty, přičemž vám budou
pomáhat nejen krásné ilustrace, ale i videa
zachycující živé mistry svých oborů.

Velký sál
Lektorka Martina Hovorková
100 Kč / lekce
Rezervace www.alpi-ﬁtness.cz

Výstavy
Muzeum všemi smysly
út–ne 10–17 h

Martina Kritznerová – Proměny
1. 7. – 30. 9. út–pá 9–17 h

Jóga s Lenkou Vávrovou
Pá 17.30–19 h

Náměstí Míru 212
Interaktivní historie Blatné a Blatenska od
příchodu prvních lidí až po současnost.

KCAŽ
Galerie fotograﬁe Spektrum
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Eva Prokopcová: Kresby
10.7. – 31. 8.
Galerie v íčku, Infocentrum Blatná
Podle otevírací doby infocentra
Výstavu obrazů Evy Prokopcové v kapli sv.
Michaela doplňuje soubor kreseb, který vznikl
v roce 2009 ve lnářské léčebně.

Iva Hüttnerová Obrázky
31. 7. – 31. 8.
Zámek Blatná
Výstava tvorby české herečky a malířky
z období posledních 20 let

PouzeZnouze a Pouzenouze
2. 8. – 30. 9. út–pá 9–17 h
Výstava koncertních plakátů Oldřicha „Goldy“
Neumanna, člena kapely Znouzectnost

Blatenská růže
14. - 15. 8., 21. 8.
10–17 h
Sýpka u rybníka Přední Topič
Po tři víkendy v srpnu můžete navštívit
výstavu fotograﬁí z celostátní soutěže
fotoklubů v blatenské sýpce. Blatenská růže
byla založena v roce 1981 fotoklubem Kamfo
Blatná. Soutěž, spočívající ve vzájemném
hodnocení fotograﬁí mezi jednotlivými
účastníky, je každoročně zakončena
výstavou a setkáním zúčastněných fotoklubů
v Blatné. Vyhlášení výsledků proběhne
v neděli 22. 8. v 10:00.

Výstava růží
Poděkování patří všem, kteří se na výstavě
podíleli, i těm, kteří svou návštěvou vytvořili
neopakovatelnou letní atmosféru.
Děkujeme hlavním partnerům – Ministerstvu
kultury ČR, Jihočeskému kraji, společnostem
VISHAY ELECTRONIC, společnosti
LEIFHEIT, DURA Automotive CZ, Coca-Cola
HBC Česko a Slovensko a TESLA BLATNÁ.
Mediálními partnery výstavy byly Český
rozhlas České Budějovice a Blatenské listy.
Výstavu také podpořil Rosa Klub ČR a jeho
činnost představila v rámci programu výstavy
paní Lucie Vodičková. Za záštitu večerního
koncertu děkujeme také Velvyslanectví
Argentinské republiky.
Genius loci historických prostor areálu
kostela Nanebevzetí Panny Marie a farních
zahrad umocnil celkový dojem z nádherných
růžových aranží a dodal výstavě další rozměr.
Poděkování patří Římskokatolické farnosti
Blatná a panu faráři Rudolfu Huškovi za jeho
nesmírnou vstřícnost, vlídné jednání
a velkorysost.
Přes tři a půl tisíce růžových květů a dalšího
ﬂoristického materiálu prošlo rukama hlavní
ﬂoristky výstavy Andrey Šmídové, která za
pomoci absolventek České zahradnické
akademie Mělník vytvořila nezapomenutelné
barevné kompozice a odvážně s námi
vykročila za obnovou tradice růžových výstav.

Farní zahrada
Velké poděkování směřuje také k mnoha
pěstitelům královny květin, kteří na výstavu
věnovali téměř 50 odrůd růží šlechtitele
Jana Böhma ze svých zahrad. Vytvořili tak
naprosto jedinečnou prezentaci. Děkujeme
Vladislavu Boušemu, Tereze Červené, Denise
Neubarthové, Haně Scheinherrové, Jiřímu
Šolemu i uznávanému odborníkovi v oblasti
růžařství, panu Jiřímu Žlebčíkovi, za růže
dodané z Botanické zahrady Průhonice.
Velkou radost jsme měli také z květů
Böhmových růží, které daroval městu pěstitel
Miloslav Šíp ze Skaličan a které v tento čas
kvetly přímo na nově založených záhonech
blatenských růžových stezek.
Děkujme také vnukovi Jana Böhma, panu
Zdeňku Lukešovi, který obohatil výstavu
rozhovorem s historikem Petrem Chlebcem
a pomohl nám zasadit další z dílků mozaiky
života Jana Böhma.
Instalace růží z papíru lemovala a zdobila
cestu od kostela k Böhmově vile, za jejich
vyšlechtění děkujeme všem dětem a
učitelům z MŠ Husovy Sady, MŠ Šilhova, MŠ
Vrchlického, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ T. G.
Masaryka, MŠ a ZŠ Záboří, ZŠ Radomyšl, ZŠ
Bělčice a dalších škol Blatenska a klientům
Domova pro seniory Blatná a Domova Petra
Mačkov.
Výstavu doprovodily rozmanité produkty
z růží a šípků, děkujeme všem, kteří přispěli
svým růžovým sortimentem nebo přichystali
originální květinové letní menu. Osobitý nápoj
města růží „Růžové Probuzení“, který vévodil
výstavě, také dále nabízí většina kaváren
a restaurací v Blatné, velice si v tomto směru
vážíme spolupráce se zástupcem ﬁrmy CocaCola z Blatné, panem Václavem Chodlem.
Půvabným zážitkem se stala také přehlídka
lněných a svatebních šatů spolu s květinovými
dekoracemi. Děkujeme tedy svatebnímu
salonu Elliter, paní Marcele Cibulkové,
a módní návrhářce značky By Caldero,
Kteřině Dvořákové, za zapůjčení všech
překrásných šatů. Jako modelky se
představily mnohé blatenské slečny, maminky

i babičky spolu s dětmi a vnoučaty.
Na choreograﬁích se podílely Dana
Strnadová, Kristýna Vainerová a Broňa
Winklerová, květinové boho účesy tvořily
Hana Korbelová, Marcela Slancová a líčení
modelek zajistila Magdalena Kramperová.
V závěru růžového večera zazněla také
unikátní skladba Rudolfa Hanfa z roku 1930
věnovaná Janu Böhmovi „České (blatenské)
růže“. Za hudební skvost v podobě notového
záznamu vděčíme panu Vladislavu Boušemu
a jeho archivu a sbírce související s osobností
Jana Böhma. Výjimečným okamžikem
se stala interpretace skladby blatenskou
rodačkou, koncertní pěvkyní Denisou
Neubarthovou za doprovodu komorního
orchestru Smetanovi Filharmonici Praha
pod taktovkou dirigenta Hanse Richtera. Ten
se zasloužil také o přepis původního znění
skladby právě pro orchestr.
Za podporu děkujeme našemu zřizovateli,
Městu Blatná, který spolu s námi posiluje svůj
strategický koncept „Blatná – město růží“.
Děkujeme také všem interpretům,
dobrovolníkům, asistentům, kustodům,
celému týmu organizátorů Kulturní Plantáže
Blatná a vám, kteří jste přišli přivonět, užít si
nezapomenutelný růžový den a jak už bylo
zmíněno, vytvořit neopakovatelnou atmosféru
výstavy.
Těšíme se opět za rok v sobotu 2. 7. 2022.
Broňa Winklerová, Radek Řebřina a vaše
Kulturní Plantáž Blatná

Více fotograﬁí od fotografek Kamily
Berndorffové, Soni Goldové a Kristýny
Káralové a videodokument z Výstavy růží od
CAN Production najdete na našich sociálních
sítích.
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Relaxační a piknik zóna, za zapůjčení lodiček děkujeme paní
Evě Fučíkové

Pohádka Víti Marčíka, farní zahrada

Přehlídka svatebních šatů salonu Elliter
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Tango argentino, nábřeží

Unikátní prezentace téměř 50 odrůd
Böhmových růží pohromadě

Instalace Cesta barev, ambit kostela Nanebevzetí Panny Marie
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Instalace Život Jana Böhma, farní zahrada
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Kaple sv. Michaela

Denisa Neubarthová a komorní orchestr Smetanovi ﬁlharmonici
Praha při interpretaci skladby „České (blatenské) růže“
Rudolfa Hanfa z roku 1930 věnované Janu Böhmovi. Denise
Neubarthové děkujeme za externí dlouhodobou spolupráci na
konceptu Blatná-město růží.

Více než dvě desítky prodejců a řemeslníků s nabídkou
jedinečných, nejen růžových produktů - od sazenic růží, čistě
přírodní kosmetiky, svíček, dekorací až po nádherné originální
šperky. Děkujeme také Pavlu Drdelovi a Zájezdnímu hostinci
u Jiskrů,kterým se povedlo povýšit výstavu též na gurmánský
zážitek. Za zapůjčení stánků děkujeme starostovi města
Nepomuk Jiřímu Švecovi a Janu Jurášovi ze Šmidingerovy
knihovny Strakonice.

Escualo Quintet a tanečníci Tangonexion
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Sokol spolu
v pohybu 2021,
poprvé v Blatné
Tradiční týden akcí v sokolských jednotách, které veřejnosti ve všech částech
republiky představují celou šíři sportovních,
pohybových, kulturních a polečenských
aktivit Sokola.
Naše Tělocvičná jednota Sokol Blatná se
do tohoto projektu zapojí letos poprvé. V týdnu 23. - 30. září se budete moci blíže seznámit
se sportovními aktivitami a také si některé
z těchto aktivit třeba i sami vyzkoušet. Projekt
není výlučně zaměřen na děti, ale představuje
možné pohybové a volnočasové aktivity pro
všechny generace.
Téma letošního ročníku je zaměřeno
na prezentaci disciplín Sokolského odznaku
zdatnosti.
Těšíme se na Vás.

Hýbeme se hezky
česky s Penny
Společnost Penny Market s partnery Asociací školních sportovních klubů a Českou
obcí sokolskou letos pořádá soutěž mezilokálními dětskými a mládežnickými sportovními
kluby a týmy pod hlavičkou AŠSK a Sokola
po celém Česku.
Týmy byly rozděleny do mikroregionů
stanovených polohou prodejen. Po první fázi
registrace a následujícím on-line hlasování,
ve kterém jste mohli podpořit svého vlastního
favorita, přichází ﬁnálové kolo – hlasování
přímo v prodejnách PENNY.
O co se soutěží?
V každém mikroregionu PENNY odmění
ﬁnalisty dle počtu získaných hlasů:
1. místo ﬁnanční odměna 15.000 Kč
2. a 3. místo ﬁnanční odměna 5.000 Kč
V mikroregionu - Blatná, Březnice, Rožmitál
pod Třemšínem postoupila trojice ﬁnalistů.
Prezioso Sokol Blatná
Sokolíci - všestrannost Sokol Blatná
ZŠBřeznice.
Od 2. 9. do 29. 9. 2021 můžete svými hlasy
podpořit svůj tým. Vprodejně Penny Market
bude hlasování probíhat vždy pomocí útržku
účtenky, kterou zákazník dostane za nákup
v hodnotě 100 a více korun, ten pak vhodíte
do hlasovacího boxu na prodejně.
Děkujeme, že jste nás podpořili v on-line
hlasování a prosím, podpořte nás i v hlasování
na prodejně.
Děkujeme Mažoretky Prezioso
a Sokolíci děti

Perly mezi kamením
Dívčí duo na turnaji v malé kopané za Drahenickým Málkovem ukázalo, že tento
sport už dávno není výsadou tvrdých mužů.
Drahenický Málkov - Tak ona emancipace dorazila již i na fotbalové trávníky. Jasný
důkaz poskytla mimo jiné přítomnost dvou
bojovnic v kopačkách na 25. ročníku pouťového turnaje v malé kopané na půdě Drahenického Málkova. Jednu z nich si přivezla
sestava jménem „Černá růže“ / působností
ve Středočeském kraji: Březnice, Příbram,
Drahenice /. Druhá přicestovala s legendárním AFK Rozmetačem z Blatné. „Ta na sebe
upozornila velmi kvalitní hrou. S „pány tvorstva“ držela krok více než statečně,“ hodnotí
s uznáním nasazení Natálie Kostohryzové
pořadatel a rozhodčí Vlasta Lukeš.
Celkem si o prosluněné pouťové sobotě
v Drahenickém Málkově obléklo dresy osazenstvo sedmi týmů. Kromě uvedené „Černé
růže“ a AFK Rozmetače Blatná zde předváděli
excelentní fotbalovou techniku elegáni z Bělčic. Ti postavili dokonce hned dva manšafty.
Velmi zdatně si počínali na zeleném trávníku
blatenští mládenci, kteří si zvolili ne nadarmo
úderný název „Totální jízda“. Že je Slávie

věčná a všude má své skalní fanoušky, poznali i tady v Drahenickém Málkově. Těleso
„O. P. Slavia“ neboli „Odbor přátel Slávie“
vyrukoval do fotbalového kotle s plnou polní.
Šťastnou sedmičku nemohl doplnit nikdo jiný
než domácí. Zažitý a vtipný titul „Grand hotel
Malkov“ nemá prostě konkurenci.
Tenhle fotbálek byl přesně takový, jaký
by měl být každý pouťový turnaj. „Probíhal
v pohodě a přátelské atmosféře. Nezaznamenali jsme ani jeden úraz. Samozřejmě krom
nějakých natažených svalů-to ovšem k věku
patří,“ poznamenal Vlasta Lukeš, „Všechno
ukázkově odsejpalo. Všichni dělali, co mohli
a co měli.“
Turnaji, během kterého se odehrálo přesně
21 zápasů, nedali košem ani diváci. Vystřídalo
se jich za bílou lajnou během dne více než
sto a určitě nelitovali. Vlasta Lukeš si během
svých povinností našel chvilku, aby řekl k historii drahenického fotbalu něco víc: „Náš kádr
míval kdysi v okolí moc dobrý zvuk. Hrával se
tu okresní přebor. A než se započalo s tradicí
pouťových turnajů v roce 1986, bavili se naši
předchůdci různými srandamači typu „Ženatí
proti svobodným“ a tak.“
(pokr. na str. 19)
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Perly mezi kamením
(pokr ze str. 18)
Drahenický Málkov míval původně
rozsáhlé staré hřiště vedle tamního kravína:
„Jeho výhodou bylo, že se nechalo rozdělit
na dvě hrací plochy. Výhodou toho nového
je zase fakt, že tady máme veškeré zázemí,“
konstatuje.
Nebylo žádným překvapením, že turnaj
v Drahenickém Málkově číslo 25 vyhrálo
bělčické „Áčko“. Aby nezůstalo u jedněch
vavřínů, ze středu favoritů se rekrutovali zároveň nejproduktivnější střelec turnaje / Martin
Ráž se 6 vstřelenými góly / a nejlepší brankář
/ Martin Kočovský /. Prostě elita z Bělčic brala
všechno zlato.
Mladický elán a rychlost zúročili blatenští
hoši z „Totální jízdy“ ziskem stříbra. A pardálové z AFK Rozmetač Blatná, kteří na tomto
turnaji ještě nikdy nechyběli, vydolovali pro
sebe bronz. Navíc jejich dobrý anděl Natálie
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Turnaj se tedy opět vydařil na výtečnou.
Bohužel to samé nelze říct o večerní zábavě
na přírodním parketu, kdy příchod lijavce
ukončil koncertování skupiny „Scéna“ neplánovaně již o půl jedenácté v noci. „A takhle
nás to „spláchlo“ již loni,“ podotýká rozmrzele Vlasta Lukeš.
(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

Kostohryzová obdržel zvláštní cenu za přínos
něhy a krásy do prostředí obvykle drsného.
Druhá fotbalistka žel bohu odjela před vyhlášením.
Domácí „Grand hotel Malkov“ se musel
spokojit s nepopulární „bramborovou“ plackou. Dalo by se to vyložit i tak, že Grand
hotel sestoupil na provozovnu čtvrté cenové
skupiny. No ale pivo a jídlo předložili soupeřům lahodné, tak co!
Páté místo zůstalo vyhrazeno bělčickému
„Béčku“, šestí odešli obhájci slávistické cti
a Černý Petr zůstal „Černé růži“- prostě svůj
k svému!
Turnaj zorganizovali ruku v ruce SDH
Drahenický Málkov a osada Drahenický
Málkov. Hlavními osobami byli Vlasta
Lukeš a Luboš Kylián ml. Poděkování jistě
patří všem obyvatelům, kde kořeny solidarity
a dobré vůle, zasazené daleko v minulosti,
nesou již dlouho sladké a chutné plody.

Blatenské volejbalové prase XV
Již časně z rána ožily kurty pod blatenskou sokolovnou čilým ruchem
volejbalových klání. Poslední červencovou sobotu se zde totiž konal volejbalový turnaj smíšených družstev (v týmu musejí být min. dvě ženy) pod
názvem Blatenské volejbalové prase. Letošní ročník tohoto oblíbeného
turnaje byl již patnáctým v řadě, a stává se tak již opravdu pěknou tradicí,
že se do Blatné na přelomu léta sjíždějí týmy ze všech světových stran.
Dovolím si zde jen krátký výpis míst, ze kterých za uplynulé roky některé
z týmu zavítaly: Plzeň, Chomutov, Praha, České Budějovice, Rožmitál
pod Třemšínem, Březnice, Strakonice, Radomyšl, Týn nad Vltavou...
V letošním roce přijelo do Blatné změřit své volejbalové síly deset
družstev. Nutno podoktnout, že od prvních výměn bylo patrné, že ani
problémy s tréninkem v uplynulém období kvalitu turnaje nesníží. Absenci tréninkových dávek a zápasů nahrazovali hráči a hráčky nesmírnou
bojovností a o krásné mnohdy akrobatické zákroky nebyla nouze.
Družstva se utkala ve dvou skupinách, ve kterých si zahrál každý
s každým. Po odehrání skupin přišly na řadu nelítostné vyřazovací boje
– play-oﬀ, do kterých postoupilo osm nejlepších týmů. Ve vyřazovacích

Vítěz turnaje bělčické „Áčko“

bojích předvedou obvykle týmy to nejlepší, co v nich dřímá, a tak i letos
bylo v bojích o medaile k vidění parádní volejbalové představení.
Po velmi vyrovnaných zápasech, ve většině musel o vítězi rozhodnout
až zkrácený set, se do ﬁnále probojovala 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 odehrán v poklidném tempu, téměř až s rukama v kapse. Opak
byl však pravdou, názvy obou týmů jsou pouze kamuﬂáží a na antuce byl
k vidění opravdu skvělý volejbal, a vše co k němu patří.
J.E.
Celý článek včetně fotograﬁí najdete na webu BL a v příštím čísle.
Děkujeme sponzorům:
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ʔÿʔƲΐ˹ТТ̚ΐλͣ̒ƸͩʠʾͣΔ̛ΐæͩɇŰȴʠɇΐΐ
ʠüͩɇΐɯɶɇƲʠΔɇΐƔʾΔüŰɇΐʾŕƔ̿МƲɶɇǳ

ИϰƸΔƲΐͣƲΐʠÿʔΐʠüΐΔƲɶ̛ΐ773 784 657ƍΐ
ƲʔüɇɶƋΐinfo@zelenakrava.cz
www.kurovcovedotace.cz
www.dotacenavymenukotle.cz
www.zelenakrava.cz
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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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Covid nás neskolil…
… naopak posilujeme
Naše areály se neustále rozrůstají,
a tak rozšiřujeme i náš tým.
Náplň práce:

Referent
skladového
hospodářství

Náplň práce:

Disponent
logistiky

Náplň práce:

▬ Komunikace s převážně
zahraničními obchodními
partnery
▬ Zpracování nabídek
a objednávek
▬ Reprezentace ﬁrmy
na veletrzích

▬ Správa skladu
pracovních pomůcek
a materiálu
▬ Výbava zaměstnanců
▬ Dohled nad ubytovacími
zařízeními

▬ Organizace dodávek
našich produktů
i externích zakázek
▬ Zadávání nakládek
▬ Komunikace s řidiči LKW

Na co se u nás
můžete těšit
▬ Stabilní zázemí

▬
▬
▬
▬

Nástup dle dohody
5 týdnů dovolené
Příspěvek na stravování
Příspěvek na dopravu
(2 Kč / km do i z práce)
▬ Příspěvek na penzijko
(3 % hr. mzdy)
▬ Věrnostní odměny v rámci
programu Beneﬁty
▬ Služební mobilní telefon
a notebook

VHODNÉ I PRO
ABSOLVENTY

Spojili jsme síly

VÍCE NEŽ LÉTA
PRAXE NÁS ZAJÍMÁ
CHUŤ DO PRÁCE

Životopisy zasílejte na prace@klaustimber.cz, pro informace volejte na 773 767 189
Kompletní výpis volných pozic najdete na www.klaustimber.cz/pracovni-prilezitosti

REALITY BLATNÁ – RNDr. PETR KERNDL
B. Němcové 29, 388 01 Blatná
29 let praxe na realitním trhu!
Tel.: 604 518 400, 383 42 35 22
Všechny nabídky na: www.realityblatna.cz .
– HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, chalupy,
chaty, byty, pozemky, lesy … v jakékoliv lokalitě.
Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!
Zajistíme Vám bezstarostný prodej.
Prezentace na největších realitních serverech
a právní servis ZDARMA! Ocenění nemovitostí.
Smlouvy o převodu nemovitostí - darovací, kupní, směnné...
Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte služeb nejdéle
působící realitní kanceláře v regionu.
Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!

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.

Referent
zahraničního
obchodu – NJ
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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
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

UNIVERSAL - PLUS s.r.o.
Sádlov 1360, Blatná

přijme pracovníky/brigádníky do výroby na pozici:

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

 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

PŘIJMU ŘIDIČE
skupiny C + E

na pravidelnou linku

Blatná - Jihlava
Nástup možný ihned

Info tel.: 777 668 103

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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Blatenské volejbalové prase XV
Již časně z rána ožily
kurty pod blatenskou sokolovnou čilým ruchem volejbalových klání. Poslední
červencovou sobotu se zde
totiž konal volejbalový
turnaj smíšených družstev (v týmu musejí
být min. dvě ženy) pod názvem Blatenské
volejbalové prase. Letošní ročník tohoto
oblíbeného turnaje byl již patnáctým v řadě,
a stává se tak již opravdu pěknou tradicí, že

O občerstevení účastníků i diváků se celý den
obětavě starali Míra Šeri a Ondr Fejt, díky!

Po velmi vyrovnaných zápasech, ve většině musel o vítězi rozhodnout až zkrácený
set, se do ﬁnále probojovala 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.
se do Blatné na přelomu léta sjíždějí týmy
ze všech světových stran. Dovolím si zde
jen krátký výpis míst, ze kterých za uplynulé
roky některé z týmu zavítaly: Plzeň, Chomutov, Praha, České Budějovice, Rožmitál pod
Třemšínem, Březnice, Strakonice, Radomyšl, Týn nad Vltavou...
V letošním roce přijelo do Blatné změřit
své volejbalové síly deset družstev. Nutno
podoktnout, že od prvních výměn bylo patrné, že ani problémy s tréninkem v uplynulém
období kvalitu turnaje nesníží. Absenci tréninkových dávek a zápasů nahrazovali hráči

a hráčky nesmírnou bojovností a o krásné
mnohdy akrobatické zákroky nebyla nouze.
Družstva se utkala ve dvou skupinách,
ve kterých si zahrál každý s každým. Po odehrání skupin přišly na řadu nelítostné vyřazovací boje – play-oﬀ, do kterých postoupilo osm nejlepších týmů. Ve vyřazovacích
bojích předvedou obvykle týmy to nejlepší,
co v nich dřímá, a tak i letos bylo v bojích
o medaile k vidění parádní volejbalové představení.

Názvy týmů, které se sešly ve ﬁnále,
vzbuzují dojem, že zápas o „zlato“ bude
odehrán v poklidném tempu, téměř až s rukama v kapse. Opak byl však pravdou, názvy
obou týmů jsou pouze kamuﬂáží a na antuce
byl k vidění opravdu skvělý volejbal, a vše
co k němu patří. Turnaj byl dlouhý a ﬁnále
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 Pomalá ruka, na druhém
místě končí po velkém boji tým březnických
hráčů Ruce v kapce, třetí místo obsadil tým
Koule. Neoblíbená „brambora“ připadla
týmu Křídlo netopýra reprezentujícímu
Děkujeme sponzorům:
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především Hvožďany.
Hráči a hráčky mají vždy po skončení
turnaje možnost přespat, posedět a užít si
pěkný večer i s nějakou tou písní za doprovodu kytary, a i letos byl večer krásný a dlouhý.
Tak zase za rok na viděnou.
Speciální poděkování patří pánům rozhodčím, a to panu Škarvadovi a panu Pňáčkovi za bravurní řízení zápasů.
Velké díky panu Strakovi (sportovní trofeje Straka, Podruhlí) za výrobu pohárů jako
vždy originálních a krásných.
Díky také sponzorům za podporu turnaje
a věnování cen pro účastníky:
LEIFHEIT, RUTRONIK, Restaurace
Sokolovna Blatná, SIKO, Equitana Hotel
Resort Martinice, Hospoda U Datla, Webové
graﬁcké studio Blatná, UNIVERSAL Blatná,
Blatenská 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.

První místo tým „Pomalá ruka“

Druhé místo tým „Ruce v kapce“

Třetí místo tým „Koule“
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Hvězdní Maxíci - Pavel „Kyklop“ Vohnout, Petr „Pancha“ Panocha a Přemysl „Šemík“ Stoklasa jsou
tři chlapi / věčně / na cestách. Vítají je také v zahraničí, objevili už i Ameriku.
Hudební skupina „Maxíci“ si za dobu své
existence vybudovala širokou síť fanoušků
a vynikající pověst. Nedávno téměř „zavařila“
svou aparaturu i hlasivky také na nádvoří
buzické tvrze nedaleko Blatné. Koncert byl
jako vždycky fenomenální, přítomní diváci se
výborně bavili a feudální sídlo se tetelilo blahem. Za hvězdné trio po koncertě zodpověděl
několik otázek Pavel „Kyklop“ Guru:
„Kolik koncertů odehrajete průměrně
za rok? A co koncerty v zahraničí ?“
„Ročně je to tak padesát až šedesát vystoupení. Zvládli bychom jich i víc, ale jsme
pod názvem „Maxíci“ poměrně mladá kapela.
Lidé si nás spíše pamatují z „Maxim Turbulenc“. Ale tu značku dnes používá jiná sestava,
protože ji má zaregistrovanou.
Pracujeme stále naplno. Nové skladby
plus repertoár, co jsme hráli v „Maxim Turbulenc“. Během posledních šesti let jsme
se rozjeli i po světě- Švýcarsko, Německo,
Rakousko, Slovensko, Chorvatsko a hlavně
Spojené státy americké- konkrétně Chicago.
Tam jsme hodně dobře zabodovali a navíc
natočili video k písni „Jenom jeden svět
najdete“, které lze najít na youtube skupiny
„Maxíci“.
„Jak se zrodily vaše originální přezdívky?“
„No, Kyklop to kdysi vyslovil můj opilý
kamarád na diskotéce a už mi to zůstalo. Pancha je vlastně Petr Panocha a Přemek Stoklasa
tomu říkáme Šemík.“
„Pamatujete si například na nejpočetnější
publikum a nejnáročnější vystoupení?“
„Pamatujeme Nagano a senzační úspěch
našich zlatých hokejistů. Na Staroměstském
náměstí v Praze jim tehdy přišlo poděkovat
cca 80 000 fanoušků a my k tomu hráli.
Nejnáročnější šňůru jsme absolvovali
na Silvestra, kdy se stihlo pět vystoupení.
Potom jsme si na benzínové pumpě „udělali“
totální alkoholovou radost a spali v autě
do doby, než jsme vystřízlivěli.“
„Co vás tři baví a zajímá kromě muziky?“
„Muzika, rodiny a zase muzika. Muzika
představuje styl našeho života- bez muziky
ani ránu! Někdo má sice nějaké hobby / sport,
ryby / ale jinak pořád hrajeme i na společných
grilovačkách.“
„Co vás nejvíc fascinuje na vašich dětských
fanklubech?“
„Děti se nepřetvařují. Je to nejkritičtější
publikum a nic neodpustí. Hned dají najevo,
zda je to baví nebo ne. My hrajeme také pro
dospělé, ale děti- to je vyšší „level“.
„Kolik jste vydali za svou kariéru hudebních
nosičů a kolik se jich prodalo?“
„Když budeme počítat i to, co jsme
vytvořili v „Maxim Turbulenc“, pak jde o 18
desek prvních deset let / než odešel Pancha

/, 8 zlatých, 4 platinové a jedna multiplatina.
Pak to byl můj vlastní projekt, čistě rockový
v nádechu hard rocku Kyklop Prostě já se
stal zlatým. Teď budeme společně přebírat

zlaté desky za tvorbu „Maxíků“ v posledních
šesti letech. Půjde o zlatou za „Maxíci Baby

Pop“, pak zlatou za „Maxíci Útok králíků“
a dvojcédéčko „Maxíci 25 let Turbulencí“
je taky zlatá deska. Já jsem celkově nazpíval
684 skladeb a kolik se prodalo ? No, něco
k miliónu nosičů za 27 let hudební kariéry.“
„Váš pracovní program do roku 2021?“
„Ještě tam máme 26 koncertů, ale ví bůh,
jak to dopadne na podzim, zda to zase vláda
nezamázne. Ale neleníme. Připravujeme retro
párty 90. let, kde budeme společně vystupovat
s Modern Tolking rivaivl Ivetiu Bartošovou
rivaivl Maxíci Originál. A ještě něco k tomu,
ale to je zatím v jednání, takže tajné!“
„Velice děkuji za vaši ochotu a váš čas.
Doufám, že brzy na shledanou zase tady
v Buzicích nebo prostě někde okolo!“
(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

