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Memoriál Jana Janovského v novém
Už 33. ročník oblíbeného závodu v přespolním běhu pořádala 14. 5. TJ Sokol Blatná, ten-

tokrát se startem i cílem u sokolovny. Většina tratí vedla tradičně zámeckým parkem, pouze 
nejmenší děti běhaly na hřišti.

„Domácí“ umístění umožnilo bohatší doprovodný program zejména pro děti a útulné 
prostředí pro všechny. Ohlasy od závodníků i diváků byly vesměs příznivé.

Pořadatelé vyhodnotí celkový průběh závodů a velmi pravděpodobně po některých pod-
nětech a drobných úpravách budeme napřesrok zase „doma“.

V zámeckém parku se běhá krásně

Starty s plným nasazením

Děti si to užívaly

Závodů se vždy zúčastňuje dcera 
Jana Janovského, paní Jana Jodlová

MEMORIÁL PODPOŘILI:
Autodíly – železářství Chvátal, Auto-moto J. Bláha, 
BaK systémy, s.r.o., Blatenská ryba, Drogerie Drnek, 
Elektro Expert Jankovský, Elektro Němcová-Němec, 
Generali Česká pojišťovna, Jihočeský kraj, knihku-
pectví Kanzelsberger, Kavárna Železářství u Šulců, 
Klenoty M+M, Kutilka, Květiny Andrea, Leifheit, 
s.r.o., Lékárna Arnika, Lékárna Poliklinika, MAKO, 
Martin Finěk, Mototechna na tř. TGM, Nábytek Bláha, 
Papír, hračky, lego, Papírnictví Tomášková, Restau-
race Sokolovna, Rozmarýna, Sport-bike-Karban, 
Stavebniny pod rybníkem Pustý, Textil pod věží, Víno 
v Kaplance, Vinotéka nám. Míru, WOKAS Svět dětí 
a sportu, Zámek Blatná, Zverex Milotová
Všem děkujeme       TJ Sokol Blatná

Výstava

růží

Bl
at

ná
 —

 m
ěs

to
 rů

ží

2. 7. 2022
www.plantaz-blatna.cz



Číslo 10 / strana 2 Blatná 27. května 2022 Ročník 33 (43)

ktual i ty

Pojeďte s námi do Brd
Zveme všechny rekreační cyklisty 

na tradiční, pohodovou vyjížďku do Mí-
šova na pravidelné  setkávání a přátelské 
posezení s cyklisty z Plzně. Před cestou 
zpět se zde občerstvíme ve vyhlášeném 
bufetu brdskou klobásou nebo jinými 
specialitami.
Termín :   sobota 25. června 2022
Odjezd:    8.00 hodin z náměstí v Blatné 
od „Labutě“
Těšíme se na setkání a společnou jízdu 

s vámi!!!
Za organizátory: Karel Veselý

VÍTEJ PODLETÍ
Lidé v minulých stoletích žili mnohem 

více spjati s přírodou. Tuto skutečnost si 
nejvíce uvědomujeme právě v těchto dnech.

Rok se nejdříve dělil jen na dvě části – 
zimní a letní. V pozdějších dobách na čtyři, 
tak jak je známe dnes. Naši předkové dělili 
rok na osm částí : Pozimek neboli předjaří, 
jaro, podlétí, léto, polétí, podzimek = podzim, 
předzimu a zimu.

  V letošním roce opět velmi rychle 
skončilo období jara a rychle jsme vklouzli 
do podletí.

Krajina je přímo obalena novými listy 
a květy, celá je barevná, nádherně voňavá, 
nová. Rozkvétají šípkové růže, černé bezy 
a šeříky. Kosi a drozdi vyvádějí svá mláďata, 
všude kolem zní ptačí zpěv. Ozývá se kukač-
ka, rodí se  mláďata… A to vše je rozzářeno 
slunečními paprsky. Podletí je nádherné 
období, čas zrození, rozkvětu a síly přírody.

Je to ten nejlepší čas na procházky příro-
dou s očima otevřenýma. K načerpání nových 
sil a energie.

Čas každoročně nových objevů jak z rost-
linné, tak  živočišné říše.

Před námi je červen, měsíc, který je více 
než půlstoletí označován za měsíc ochrany 
přírody. Určitě právem. Okouzlují nás roz-
kvetlé louky, čekají nás nejdelší dny a nej-
kratší noci – přelom jara a léta.
POZNÁVEJME PŘÍRODU, ALE BUĎME 
K NÍ OHLEDUPLNÍ!

MĚSÍC ČERVEN VONÍ DEŠTĚM
NETŘEBA V ČERVNU O DÉŠŤ PROSITI, 
PŘIJDE, JAK ZAČNEM KOSITI
PO SUCHÉM MÁJI, ČERVNOVÉ KAPKY 
CENU ZLATA MAJÍ
NEKRÁSNĚŠÍ LOUKOU JE LOUKA 
ČERVNOVÁ
JE-LI VEČER SILNÁ ROSA, ZRÁNA ZPÍ-
VÁ DOBŘE KOSA

LIDOVÉ ŘEMESLO NA TŘ. J. P. KOUB-
KA 3 V MĚSÍCI ČERVNU

Jak už určitě víte, jsme tu pro vás každou 
sobotu od 9.00 hodin do cca 16.00 hodin. 
V naší nabídce je stále ještě hodně proutěné-

ho zboží, košíků a košíčků na různé přírodní 
materiály. Rychle ale ubývají, proto neváhejte 
a zvažte, zda vám nějaký nechybí. V období 
sběru hub i ovoce jsou často již vyprodané.

Náš tip na červen: keramické hrnečky 
ručně modelované s otisky přírody

PROSTUZENÉ RANNÍ ROSY, OHLAŠUJÍ 
PĚKNÉ ČASY

Eva Fučíková, lidové řemeslo 

ŽIVOTNÍ JUBILEUM
Dne 16. června oslavuje významné 

životní jubileum paní
ALENKA EICHNEROVÁ

z Blatné.
Milovaná maminko, kéž jsou Tvé 

80. narozeniny zářivé jako Tvůj úsměv, 
úžasné, jako jsi Ty.

Moc Ti děkujeme za všechno, co jsi pro 
nás a celou rodinu udělala a děláš.
Pevné zdraví a dny plné pohody

Ti přejí dcery s rodinami.
Iva, Alena, Václava

EXTRA VYZNÁNÍ
Tak pokud si někdo z Vás myslel, že jsem 

sběhl k jinému časopisu, tak to jste na velkém 
omylu!! Každá moje Vyznání obsahují slovo 
PATRIOT a jeho význam se v žádném případě 
nesmí porušit.

Možná je už toto patritismu příliš, ale já to 
rád zdůrazňuji. Tak to prosím přežijte. Díky

Tak jenom pro osvěžení: PATRIOT = 
VLASTENEC, ale blatenskej. Drobet jsem to 
upravil, ale tak je to správné, a tak to má být!!

A důvod toho, že jsem Vás na chvilku 
opustil? Každý starší výrobek se občas musí 
opravit, případně, a co je horší, úplně vyhodit. 
Něco mě správně nefungovalo, tak se na to 
kluci (omlouvám se za to pojmenování) 
museli podívat …. Chvilku budu ještě v reha 
cyklu a pak jdu do Vás. Již mám připraveny 
dva draky, které Vám chci detailně připravit.

Tak se na Vás těším a Vy  snad ……..

Pepík Jirásko Čadek

p.s. to je můj kamarád v nečinnosti.
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Zprávy
z radnice

Upozornění na plánovanou 
uzavírku silnice I/4 u Mirotic

V termínu od úterý 7. června do čtvrtka 9. června bude z dů-
vodu stavby dálnice D4 provedena demolice stávajícího mostu 
na silnici I/4 u Mirotic. V uvedeném termínu bude v místě bou-
raného mostu zcela uzavřena „Pražská“ silnice č. I/4 i silnice č. 
II/121, která vede pod mostem z Mirotic směrem na Zvíkovské 
Podhradí a Milevsko. Od 10. června bude provoz obnoven s tím, 
že mimoúrovňové křížení silnic č. I/4 x II/121 dočasně nahradí 
úrovňové křižovatky. 

Objízdná trasa pro osobní a lehké nákladní automobily (do 6 t) 
bude vyznačena přes Písek, Záhoří a Zvíkovské Podhradí, zpět 
k mostu (nájezd ve směru od Milevska na Prahu bude průjezdný). 
Objízdná trasa pro nákladní dopravu bude vyznačena přes Písek, 
Oltyni a kolem Milevska. 

Při projednávání uzavírky bylo zvažováno též vyznačení 
objízdné trasy po silnici č. II/175 přes Blatnou, Skaličany, Myš-
tice a Mirovice, pro osobní automobily. K této variantě jsme se 
po projednání v Radě města, ve shodě s dopravní policií a Správou 
a údržbou silnic, vyjádřili v tom smyslu, že vyznačení objízdné 
trasy by bylo možné za předpokladu, že budou práce na demolici 
mostu provedeny o víkendu, jak to v těchto případech bývá běžné. 
Jelikož tomuto požadavku nebylo vyhověno, nebude objízdná trasa 
po silnici č. II/175 ofi ciálně vyznačena. Přesto však lze očekávat, 
že tuto trasu řada řidičů využije a provoz na silnici Blatná-Mirovice 
po dobu uzavírky mostu značně zhoustne. Aby se zabránilo vět-
ším dopravním komplikacím na této silnici, bude silnice č. II/175 
v úseku Blatná-Mirovice v obou směrech dočasně uzavřena pro 
tranzitní nákladní dopravu nad 6 t. 

Děkujeme za pochopení.    
Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná

Placení místních poplatků v roce 2022
Na základě novely zákona o místních poplatcích město zavedlo 

od 1. 1.2022 obecně závaznou vyhláškou č. 2/2021 poplatek za obecní 
systém odpadového hospodářství (https://www.mesto-blatna.cz/urad-
-blatna/dokumenty-meu/obecne-zavazne-vyhlasky/). Tento poplatek 
má (stejně jako zrušený poplatek za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních od-
padů) paušální charakter – vychází z principu, že z obcí zavedeného 
systému odpadového hospodářství má prospěch každá osoba přihlášená 
v obci nebo vlastnící na území obce nemovitou věc. Sazba poplatku 
činí 840 Kč s možností placení ve dvou stejných splátkách do 31.5. 
a do 31.10. příslušného kalendářního roku. V nové vyhlášce jsou 
osvobození a úlevy výlučně pro fyzické osoby, kterým poplatková 
povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci.

Poplatek ze psa má splatnost k 30. 6.
Poplatky lze zaplatit na účet města č. 271688994/0300 s přiděleným 

variabilním symbolem. Variabilní symboly jsou stejné jako v loňském 
roce.– jsou uvedeny na stvrzenkách, případně lze požádat o jejich sdě-
lení pracovnice pokladny na tel. 383416145 a 383416141. Hotově nebo 
platební kartou lze zaplatit v pokladních hodinách (pondělí a středa 
7.30-12.00 a 13.00-16.30, pátek 7.30-11.30h) na pokladně městského 
úřadu v č. p. 322. Zde je také možno si  vyzvednou poštovní poukázku.

Vážení spoluobčané. 
Začíná letní období, tedy alespoň teplotami a s tím souvisí i vyšší 

provoz na našich komunikacích. Ať už se jedná o automobily, nebo 
motocyklisty, cyklisty, nebo i chodce. Situace na našich zatížených 
komunikacích není jednoduchá a účastnit se provozu na komunikacích 
vyžaduje vysokou pozornost a hlavně ohleduplnost k ostatním. Zde 
bych chtěl apelovat na cyklisty, aby dodržovali pravidla pro ně určená, 
a to zejména – chodník je určený pro chodce, ne pro cyklisty. Pro děti 
do 18 let platí povinnost nosit přilbu -  na toto by měli dohlédnout 
zejména rodiče. Ne kvůli případným kontrolám, ale zejména z důvodu 
ochrany zdraví našich dětí. Městská policie Blatná se na tuto proble-
matiku bude jistě zaměřovat. 

Nejvíce ohleduplní  by pochopitelně měli být  ti na silnici nejsilněj-
ší – řidiči motorových vozidel. Ať se to týká dodržování bezpečného 
odstupu od cyklistů, nebo dodržování maximální povolené rychlosti, 
zejména v obci. Zde bych chtěl upozornit, že Městská policie Blatná 
má k dispozici měřič rychlosti (radar), který aktivně při výkonu služby 
používá. Bývá to většinou na místech, odkud máme stížnosti našich 
občanů, že zde řidiči jezdí rychleji, než je povoleno. Za poslední ob-
dobí bych chtěl upozornit na dodržování 50-ti kilometrové rychlosti 
na komunikaci ulice Riegrova (Výpadovka směr Hajany). Jak jistě 
všichni víme, Technické služby města Blatná a částečně i sběrný dvůr 
byly přemístěny do těchto míst. Tudíž je nutno počítat se zvýšeným 
provozem pomalejších vozidel, případně lidí s ručními vozíky, kteří 
by mohli do sběrného dvory jet. Podél komunikace nejsou chodníky. 
Rychlost zde projíždějících vozidel je ovšem zarážející, až bych řekl 
nebezpečná. Proto budeme v těchto místech provádět kontroly dodr-
žování maximální rychlosti jistě více, než na jiných místech. 

Poslední věc, o které bych se chtěl zmínit, protože se nám velmi 
osvědčila, je evidence psů v registru Městské policie Blatná. Přijďte 
si k nám zaevidovat svého pejska! V případě, že vám uteče a bude 
odchycen Městskou policií Blatná, díky našemu registru vám může 
být obratem vrácen, protože máme ihned k dispozici kontakt na ma-
jitele. Internetové registry jsou sice dobrá věc, ale některé fungují 
jen v pracovní době. Pokud tedy odchytíme psa k večeru, nemáme 
možnost zjistit jeho majitele, pokud není v registru našem a pes musí 
být umístěn v Záchytných kotcích Městské policie Blatná.  Tuto službu 
– registraci – nabízíme zdarma a již několikrát se nám vyplatila. Nám, 
ale především našim čtyřnohým kamarádům, kteří mohli jet rovnou 
zpět k páníčkovi a ne do prázdných kotců za městem. 

Roman Urbánek -  Vedoucí strážník Městské policie Blatná
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Zp r á v y
T S  B l a t n á
Otevření plovárny

Sezóna v roce 2022 bude zahájena
dětským dnem 1. 6. 2022.

Plovárna bude 1.6. 2022 otevřena od 13:00 do 20:00.
Máme nové webové stránky: plovarnablatna.com
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Co čte a o čem přemýšlí Jan Kára
Vážené čtenářky, vážení čte-
náři,

žijeme ve zvláštní době. 
Po dvou letech s covidem jsme 

se těšili na návrat k „normálu“ a místo toho je 
tu válka na Ukrajině, ceny potravin, stavební-
ho materiálu, pohonných hmot a vlastně skoro 
všeho letí vzhůru, infl ace je v dvojciferných 
číslech, v zemi jsou statisíce uprchlíků. Mnozí 
blednou, když dostanou nový rozpis záloh 
za plyn a elektřinu, a média nás o nejistotě 
a chudnutí přesvědčují dnes a denně.

Lze ale vidět i jiný obrázek. Omlouvám 
se předem všem, kteří mají opravdu hlouběji 
do peněženky a na které současná situace do-
padá opravdu tíživě, ale mám pocit, že na sil-
nicích snad ještě přibylo aut, že za hezkých 
jarních večerů zahradní restaurace praskají 
ve švech, že hrady a zámky jsou v obležení, že 
koncerty a festivaly mají vyprodáno - a pokud 
lze věřit zprávám, k moři se v létě chystají 
statisíce Čechů. 

Jak si ten paradox vysvětlit? Čerpáme 
fi nanční rezervy, abychom si dopřáli odklá-
daná potěšení? Je to onen příslovečný tanec 
na palubě Titaniku? Týkají se problémy 
jen některých? Nevím, ale každopádně je 
nejvyšší čas se zamyslet nad tím, jak žijeme 

a zejména jak zacházíme s energiemi, stejně 
jako po „ropných šocích“ ze 70. let minulého 
století. 

Donedávna se zdálo, že nás k přehodnoce-
ní energetické politiky a poněkud plýtvavého 
stylu života dožene hrozba změny klimatu. 
Ale ta hrozba byla pro mnohé poněkud ab-
straktní – to, že změna klimatu činí některé 
části zeměkoule už nyní sotva obyvatelnými, 
nás až tak nevzrušovalo, stejně jako možnost 

zvedání hladin oceánů. Nejsme přece Bangla-
déš, nejnižší bod našeho území (Hřensko) je 
pořád víc než 100 metrů nad hladinou moře.

Snad i proto jsme se 
na cestu, kterou už delší dobu 
nabízela Evropská komise 
v podobě plánů na odbourání 
fosilních paliv a na maximál-
ní podporu obnovitelných 
zdrojů energie (poslední tzv. 
klimaticko-energetický ba-
líček je z prosince 2020), 
nevydávali s žádným velkým 
nadšením. Je velká škoda, 
že se tyto plány nepodařilo 
prosadit dříve – i vinou slabé 
podpory či odmítání ze strany 
řady českých politiků.

O tom, že energetická 
závislost na Rusku není dobrá 
volba, jsme se mohli pře-
svědčit už několikrát, třeba 
počátkem roku 2009. Vlastně 
stačí podívat se na mapu, 
kde linie ruských plynovodů 
a ropovodů připomínají chapadla chobotnice, 
obepínající velkou část Evropy. A tak konečně 
- tváří v tvář současné ruské hrozbě - směřu-

jeme k tomu, k čemu nás nedohnala hrozba 
změny klimatu: tedy k zásadnímu přehod-
nocování energetické politiky. Pouze s tím, 
že jde o krizovou situaci a na náhradu ruské 
energie obnovitelnými zdroji není dost času. 

Ceny na čerpacích stanicích či faktury 
za energie a zprávy z Ruska o „zavírání ko-
houtků“ jsou dvě strany téže mince a vláda 
i experti horečně přemýšlejí, jak tuto „kva-
draturu kruhu“ vyřešit. Na nějakou dobu se 

nejspíše vrátíme k uhlí a budeme dovážet 
dražší plyn z jiných koutů světa. A adaptaci 
na nové podmínky chystáme asi skoro všich-
ni: svědčí o tom skokový nárůst poptávky 
po tepelných čerpadlech, solárních panelech 

či obyčejných kamnech – a zároveň nulový 
zájem o plynové kotle. 

Ve většině strategických úvah i malých 
kalkulací mi ovšem chybí jedna věc: větší 
důraz na úspory energie a na úsporné chování 
vůbec. Chválím zateplování fasád či kotlíkové 
dotace, ale i tam jde především o investice. 
A šetřit se dá i bez nich. Můžete například 
ubrat z nastavené teploty v bytě 1°C (v Nizo-
zemsku uvažují o vytápění na 18°!), můžete 
ohřívat vodu, jen když jí opravdu potřebujete, 
nemusíte sedět hodiny v autě s nastartovaným 
motorem nebo jezdit autem tam, kam pohodl-
ně dojdete pěšky. Nepochybuji, že řada z vás 
nepodceňuje ani tyto „drobnosti“, ale dobrých 
rad není nikdy dost. 

Pro ty, kteří by se chtěli vydat tímto 
směrem, mám proto jeden zajímavý tip: 
spočítejte si pomocí některé z kalkulaček 
na internetu (například https://mojeco2.cz/) 
svojí uhlíkovou stopu – tedy kolik produkujete 
skleníkových plynů při určitých činnostech - 
a popřemýšlejte, jak by se tato „stopa“ dala 
zmenšit. Asi to úplně nespasí váš rozpočet, ale 
třeba alespoň něco ušetříte, budete žít zdra-
věji a navíc trochu „poškádlíte“ Putina, který 
z našich plateb za ruskou energii fi nancuje 
válku na Ukrajině. 

Jan Kára

Ruská energetická chapadla obepínají Evropu

Některé náměty, jak omezit uhlíkovou stopu

Moje oblíbené heslo posledních měsíců
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Muzeum slaví 100!

Městské muzeum v Blatné 1951–1963
V roce 1951 ustanovil Místní národní 

výbor Městské muzeum v Blatné. Správcov-
stvím byl pověřen učitel Josefa Šilha, který 
měl najít jeho nové umístění, uspořádat a ná-
sledně zpřístupnit veřejnosti sbírky a provést 
inventarizaci. Jelikož se v roce 1952 stal 
ředitelem obou měšťanských škol v Blatné, 
musel se tak kvůli velké pracovní zátěži vzdát 
pozice správce muzea. Od 1. května 1953 ho 
nahradil ředitel školy ve výslužbě Josef Bou-
ček. Ten jako první začal řešit, kde bude mu-
zeum sídlit. V této otázce uspěl na konci roku 
1953, kdy Státní památková správa propůjčila 
muzeu starý palác blatenského zámku. Díky 
tomu získal naději na rychlé otevření muzea, 
ale nejprve muselo dojít k nutným opravám 
prostor. Ty byly dokončeny ve 2. polovině 
roku 1954, a proto sem mohla být část sbírek, 
doposud uložená z Rozdražovském paláci , 
přesunuta.

Se stěhováním hodně pomohl Boučkovi 
vlastivědný kroužek při muzeu, který vznikl 
na jaře 1954 a sdružoval ty, kteří měli zájem 
o dějiny a předměty jak historické tak umě-

lecké povahy. Jeho členové neplatili žádné 
příspěvky, ale pomáhali s instalací výstav, 
stěhováním, získáváním nových předmětů pro 
muzeum, organizováním přednášek a vlasti-
vědných exkurzí a později i autobusových 

zájezdů. S jeho pomocí byly v roce 1954 
nainstalovány 2 výstavky, první k 120. výročí 
vzniku národní hymny „Kde domov můj?“ 
a k 150. výročí narození jejího prvního pěvce 
Karla Strakatého, blatenského rodáka, druhá 
k 100. výročí úmrtí Jana Pravoslava Koubka.

V následujících letech se Bouček soustře-
dil na rekonstrukci dalších místností, ve kte-
rých by mohl zpřístupnit sbírky veřejnosti. 
K tomu mělo dojít již v roce 1956, ale postup 
oprav starého paláce se neustále zpožďoval. 
Ač se Bouček snažil sebevíc, od roku 1953 
mu bylo jen slibováno a v otevření muzea 
skoro nepokročil. Proto na konci ledna 1957 
adresoval Radě Místního národního výboru 
dopis, v němž stálo: „Jelikož jsem pozbyl 
naděje, že bych mohl zdejší museum přivésti 
do žádoucího stavu, a vzhledem k špatným 
pracovním podmínkám v museu samém, jakož 
i vzhledem k svému zdraví, vzdávám se správy 
musea k 31. březnu 1957.“

S jeho odchodem nezbývalo než najít 
nového správce muzea. Tím se od 1. července 
1957 stal Karel Rataj, bývalý školní inspektor. 
Jeho hlavním úkolem bylo otevřít muzeum. 
Tohoto poslání se ujal svědomitě a ihned 
začal s prozatímní instalací v I. patře staré-
ho paláce, a to i díky tomu, že se místnosti 
podařilo částečně opravit. Návštěvníci tak 
mohli ve velké síni obdivovat vitríny plné 
keramiky, porcelánu, uměleckořemeslných 
předmětů, perníkářských forem, skla, textilu, 
tisků, pečetí, mincí, hodin, předmětů z cínu, 
cechovních truhel a obrazů. V další místnosti 
rozmístil měšťanský nábytek a nezapomněl 
ani na zakladatele muzea, kterému byla vě-
nována třetí místnost s jeho nálezy, tzv. Siblí-
kova síň. V roce 1958 rozšířil Rataj stávající 
expozici o vývoj od doby prehistorické, přes 
feudalismus, kapitalismus až po budování 
socialismu. V jednom rohu vstupní síně na-
instaloval selskou světnici s malbami na skle 

a v nástěnných vitrínách zdokumentoval 
vývoj okresu po stránce politické. Dokonce 
uspořádal i malý přírodovědný koutek zamě-
řený na geologii a faunu okresu.

V  t é t o 
době se řešilo, 
kdy se Měst-
ské muzeum 
v Blatné sta-
ne  muzeem 
o k r e s n í m . 
D le  muze j -
ního zákona 
z roku 1959 
bylo nařízeno, 
že v každém 
okrese má být 
jedno okres-
ní  muzeum. 
V okresu bla-
tenském tato 

role připadla okresnímu městu, tedy Blatné, 
a proto se rada ONV usnesla, že muzeum 
v Blatné bude vystupovat jako Okresní 
vlastivědné museum v Blatné. Tento název 
ale nepoužívalo dlouho, neboť v roce 1960 
vstoupila v platnost nová územní reforma, 
která Blatnou přičlenila pod okres Strakonice, 
na jehož území působilo Okresní vlastivědné 
muzeum ve Strakonicích. Proto muzeum 
v Blatné začalo opět vystupovat jako městské.

Ač bylo muzeum přístupné veřejnosti, 
další jeho existence závisela na dvou fakto-
rech. Prvním bylo dodělání urgentních oprav 
starého paláce (protékala střecha, čekalo se 
na zrestaurování fresek a vybudování schodi-
ště z přízemí do I. patra a schodiště z I. patra 
do II. patra, …) a druhým zmodernizovat 
vzhled expozice a zabezpečit vystavené ex-
ponáty. Na opravy paláce, ale nebyly peníze 
a k úpravě expozice nedošlo. Proto se MěNV 
v Blatné rozhodl na jaře 1963 muzeum zrušit 
s možností jeho pozdější obnovy.

Michaela Mikešová
Městské muzeum Blatná

Původní podoba starého paláce na zámku Blatná, 
1955. Fotografi cká sbírka Městského muzea 

Blatná (Fo333/1).

Část Siblíkovy síně na zámku 
Blatná, 1957. Fotografi cká 

sbírka Městského muzea Blatná 
(Fo122/10)

Anděl Strážný chrání životy! Aneb jak je důležitá každá minuta…
Čtyřiaosmdesátiletá Mi-

luše je čiperná dáma, ale ve svém věku již 
potřebuje pomoc. Přeje si žít doma, v bytě 
v Kamenickém Šenově, kde je zvyklá už 

čtyřicet let. Stěho-
vání ke svým dětem 
do dalekého města 
odmítla, ve vysokém 
věku takové změny 
nejsou jednoduché. 
Díky celorepubliko-
vé službě nepřetržité 
tísňové péče od An-
děla Strážného, z.ú. 

tu možnost má, využívá ji už druhým rokem. 
Zažádala si o Tipec, monitorovací přístroj 
s SOS tlačítkem. „Když jsem si přečetla článek 
o tomto zařízení v novinách Kamenického 
Šenova, tak jsem měla jasno. Do té doby jsem 
netušila, že něco takového existuje. Vždyť mi 
to může zachránit život,“ říká seniorka.

A tak se i stalo..
Před třemi týdny se jí doma udělalo zle 

a upadla na zem. Nemohla ani vstát. Naštěstí 
měla na ruce Tipec, a ihned zmáčkla tlačítko 
SOS. Dispečerky Anděla Strážného neváhaly 
a okamžitě jí volaly záchranku. S ní přijela 

i výjezdová služba, u které má paní uloženy 
klíče, kdyby se jí něco přihodilo. V nemocnici 
v České Lípě se dali okamžitě do práce, ope-
rovali jí prasklý vřed. Lékaři jí po probuzení 
z narkózy sdělili, že šlo doslova o minuty. Paní 
Miluška si díky své předvídavosti a nepřetrži-
té tísňové péči Anděla Strážného prodloužila 
život. Nyní rehabilituje a těší se zpět domů 
na svou kočičku Míšu, o kterou se prozatím 
stará sousedka. 

Jak funguje monitorovací zařízení Tipec
Tipec je přístroj pro seniory či handica-

pované, kteří žijí sami nebo v domově s pe-
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čovatelskou službou bez trvalé péče. Pro lidi, 
u kterých je velké riziko pádů, jejich zdravotní 
stav se zhoršuje či ztrácí orientaci. 

Klient ho nosí na ruce, je velmi jedno-
duchý na obsluhu. SOS tlačítko je napojeno 
na dispečink tísňové péče Anděla Strážného, 
společná komunikace probíhá přes hlasitý 
reproduktor. Tipec automaticky detekuje 
pád. „Kdybych upadla, hned mi budou volat 
děvčata z dispečinku, jestli jsem v pořádku. 
A kdyby se mi udělalo nevolno, tak můžu 
zmáčknout SOS tlačítko a ozvou se. Už jsem 
ho párkrát omylem zmáčkla a hned se mi 
z krabičky někdo ozval,“ doplňuje s úsměvem 
paní Miluška.

Zařízení Tipec automaticky detekuje i ne-
pohyb. Paní Miluše si ho večer dává na krk. 
„Když si sednu k televizi, nebo se dlouho 

začtu do novin, tak už mi volají, proč se ne-
hýbu. Takže když to mám na krku, tak s tím 
občas zamávám a dávám tím znamení, aby mi 
nemusela děvčata zbytečně volat. Takhle mě 
hlídají,“ upřesňuje seniorka.

Paní Miluše využívá i Povídavou linku. 
„Funguje to tak, že mi děvčata vždycky 
ve středu zavolají a jen tak si povídáme o tom, 
co mě zrovna napadne,“ dodává s tím, že si 
má aspoň s kým popovídat. 
Také by se Vám nebo Vašim blízkým hodila 
tísňová péče? 

Anděl Strážný zařízení půjčuje zdarma 
a první měsíc služby je také zdarma. Následně 
měsíční provoz služby stojí od 350 do 450 Kč.  
Pro více informací můžete volat na bezplatnou 
telefonní linku, která běží NONSTOP:  +420 
800 603 030.  Nebo napište na e-mailovou 

adresu poptavka@andelstrazny.eu. Mnoho 
dalších informací také naleznete na našich 
webových stránkách: www.andelstrazny.eu. 

Praxe elektrikářů SOU Blatná
Střední odborné učili-
ště Blatná oslaví v září 
2022 již 60 let své exi-

stence. Na SOU Blatná https://soublatna.cz 
se v historii školy vystřídalo mnoho oborů. 
Nabídka se ustálila na oborech, které jsou 
na trhu práce nejvíce žádané: Tříleté učební 
denní obory Elektrikář, Autoelektrikář, Au-
tomechanik, Opravář zemědělských strojů. 
Dvouleté nástavbové studium Podnikání. 
Dále dálkové studium Včelař a nově dálkové 
studium Elektrikář, protože poptávka po elek-
trikářích je v ČR i v Evropě velmi vysoká.

Studenti oboru Elektrikář získají znalosti 
a dovednosti pro práci na elektrických zaříze-
ních do 1000 V, včetně datových sítí a prvků 
zabezpečovací techniky budov. V posledním 
ročníku získají Osvědčení pro práci na elek-

trických zařízeních dle vyhlášky č. 50/78 
Sb. a Osvědčení od specializované fi rmy pro 
montáž elektronického zabezpečení.

Studenti vedle teorie od 1. ročníku absol-
vují ob týden praxi na špičkově vybavených 
dílnách SOU Blatná, kde provádějí elektrická 
zapojení, s nimiž se nejčastěji setkají v praxi. 
Též vykonávají praktickou výuku přímo u zá-
kazníků podle poptávky. Naposledy se jednalo 
o opravu uzemnění.

Na bytovém domě v Mečichově č.p. 39 
bylo zjištěno nefunkční uzemnění hromo-
svodové soustavy, které bylo nutné opravit. 
SOU Blatná dostala možnost se na této opravě 

podílet. Této příležitosti využili studenti 1. 
ročníku, neboť studenti 3. ročníku se připra-
vují na závěrečné zkoušky. 

Majitelé bytového domu si nechali předem 
vyhrabat výkop kolem celého objektu pomocí 
bagru. Do připraveného výkopu studenti 1. 
ročníku oboru Elektrikář uložili nový pás-
kový zemnič po celé délce výkopu. Na tento 
zemnič napojili 4 nové vývody ke svodům 
hromosvodu. Na závěr byla provedena ochra-
na všech zemních svorek proti korozi pomocí 
zinkového nástřiku.

Po dokončení montáže uzemnění stu-
denti celý výkop zaházeli zpět vyhrabanou 
zeminou. Tato nově uložená soustava splňuje 
všechny podmínky a je tímto plně funkční. 

Předsedkyně výboru SVJ zaslala dopis 
na vedení školy: Vážený pane řediteli, jmé-
nem předsedy SVJ bych chtěla poděkovat 
za vykonanou práci vašim studentům 1. 
ročníku v oboru elektrikář a panu učiteli 
Alexandru Miškovi v našem bytovém domě. 
Pod jeho vedením u nás prováděli odborné 
elektrikářské práce na instalaci hromosvodu. 
Práci provedli kvalitně, profesionálně a velmi 
oceňuji i jejich přístup k dokončení celého 
díla – jejich pomoc při dokončení terénních 
úprav, úklid apod. Výborná byla též komuni-
kace s panem učitelem, co bylo domluveno 
bylo stoprocentně dodrženo. Ještě jednou 
moc děkuji a přeji co nejvíce takových stu-
dentů a učitelů. S pozdravem Hana Klečková, 
předseda SVJ, Mečichov 39.

SOU Blatná
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Reakce na článek „Co baroku nesluší“
Dobrý den, vážení a milí čtenáři.

Byl jsem pověřen zastupitelstvem obce 
Bezdědovice, abych sepsal nějakou reakci 
na článek paní Berndorff ové a paní Jánské, 
který vyšel 22. 3. 2022 v Blatenských listech 
pod názvem „Co baroku nesluší“. Článek 
přinejmenším pořádně rozhořčil členy za-
stupitelstva obce Bezdědovice. Dvě osoby, 
naprosto stavebně neznalé, nevybíravým 
způsobem a snůškou naprostých nesmyslů 
pohanily rekonstrukci přístupového schodiště 
ke kostelu svatého Jana Křtitele v Paštikách. 
Tento článek pobouřil i širokou veřejnost. 
Proto si myslím, že není od věci ukázat 
na fotodokumentaci pravdivou skutečnost, 
jak to vlastně s tím „barokním schodištěm 
ve skutečnosti opravdu je. 

Z článku dvou samozvaných odbornic 
na vše, vypíchnu podstatné věci včetně fo-
todokumentace před a po rekonstrukcí. Sami 
pak posoudíte, jak to opravdu bylo a jak je 
to dnes. Článek bude více méně prohlídkou 
fotografi í s popisky, aby bylo vidět, co se 
vlastně dělalo a proč.

Původní schodiště, které paní Berndorff o-
vá vyfotila v roce 2005, tedy před šestnácti 
lety a autorka článku nazvala cituji jako celek, 
který působí měkce, je v dokonalé harmonii 
s okolím a jako stavební materiál jsou na něm 
podle odbornic použity řídké kamenné stup-

nice, již dávno nebylo schůdné. Ba naopak 
v zimě a po dešti mnohdy nebezpečné. 
Na fotografiích si můžete všimnout, jaké 
krásné kamenné stupnice se při rekonstrukci 
vyndávaly ze země. Jsou to zbytky kamen-
ných obrub od pomníků, nepovedené kusy 
atd. Abych nezapomněl, v některých stupních 
byly použity i zbytky rozlámaných pomníků. 
Všechny tyto kusy jsou naprosto nepoužitelné, 

protože kamen je silně degradovaný časem. 
To znamená, že se použít zpět k opravě 
nehodily. Celé schodiště bylo navrženo tak, 
aby volně navazovalo na kamennou dlažbu, 

která je položená v areálu celého hřbitova. 
Na rekonstrukci byla vypracovaná PD, 
takže si nikdo nic nevycucal z prstu. Mimo 
jiné, je použito stejného kamene, se stejným 
opracováním a pokládkou. To bohužel našim 
odbornicím uniklo. Ke schodům směrem 
do Paštik mohu říci, že to co bylo použito 
ve článku, je opravdu úsměvné. Cituji – při 
tvorbě schodiště od návsi k bráně bylo pou-
žito plochých kulatých kamenů, jež poskytla 
sama příroda. Po pár stupních bylo využito 
žulových kamenů oválných, které se od silnice 
stáčely vpravo a začínaly tvořit schody. Na ně 
navazovaly krásně opracované schodové lišty. 

Přátelé čtenáři, podívejte se na další fotogra-
fi e, na kterých je jasně vidět nakolik bylo 
schodiště schůdné a kde je patrné jaké krásně 
opracované schodové lišty jsme odsud pracně 
dostávali, aby se zde vůbec udělalo schodiště, 
po kterém se nechá normálně chodit. Vyústění 
do silnice, je na stejném místě, kde končily 
schody i před rekonstrukcí. A je to z toho 

důvodu, že schody zde byly od počátku, ještě 
než se udělala nová cesta směrem na Málkov. 
Ta se stavěla podle informací v roce 1935 
a 1936. Původní cesta ke hřbitovu vedla dnes 
již přes dvůr domu čp. 5 a ústila přímo proti 
hlavní bráně do hřbitova. Obludná podesta, 
jak je také hanlivě (nebo zřejmě jde o jeden 
z dalších odborných názorů či názvů) psáno 
v článku, je pouze obložený skalní výběžek, 
který byl narušený erozí. Obklad slouží 
jako ochrana před další degradací kamene 
povětrnostními vlivy, aby nedošlo k sesuvu 
svahu nad ním anebo schodiště. A zábradlí? 
Bohužel, takové jsou dnes normy. Vyústění 
původního schodiště i skála je dobře vidět 
na fotografi ích. Celá stavební akce i přes 
fi nanční podporu z Jihočeského kraje v rámci 
POV velmi zasáhla do rozpočtu obce Bezdě-
dovice. Díky této stavbě bylo zabráněno pod-
máčení hřbitovních zdí i další architektonické 
památky, a to hrobky rodu Hildprandtů. Bylo 
odstraněno spoustu navážky, vniklé postupem 

času, osvobodil se  i vstup ke hrobce, který 
byl znemožněn právě touto navážkou. A tím 
se tyto stavby ochránily před poničením vlh-
kostí. Vzhledem ke své pětadvacetileté praxi 
ve stavebnictví si dovolím říci, že bylo na čase 
přijít s opravou a oprava se povedla. Rozumím 
stavbám a nerozumím fotografování, proto se 
do toho nemontuji. To samé bych doporučil 
autorkám. Ševče, drž se svého kopyta, říká-
vala moje babička. A měla dozajista pravdu. 
Když něčemu nerozumíš, tak do toho nemel. 
Lampu na osvícení schodiště, jsme původně 
chtěli takovou, která by měla nějaký retro 

design, ale bohužel by takový typ neudržel 
váhu kabele k napojení na veřejné osvětlení. 
O zapuštění kabelu do země nemohla být kvůli 
skalnatému terénu řeč a o napojení na odběrné 
místo kostela nechtěl nikdo slyšet. Proto se 
zvolila tato varianta. Tedy solární osvětlení.

(dokončení v příštím čísle).

BEZDĚDOVICE-PAŠTIKY - Barokní schody 
podle paní Jánské a Berndorff ové

BEZDĚDOVICE-PAŠTIKY - Plynulé navázání 
dláždění nového schodiště na chodník v areálu 

hřbitova

BEZDĚDOVICE-PAŠTIKY - Pohled na nové 
chodiště se zabezpečením proti pádu a kamenným 

obložením skalního výběžku

BEZDĚDOVICE-PAŠTIKY - Pohled na nové 
schodiště směr Málkov z podesty

BEZDĚDOVICE-PAŠTIKY - Pohled na nové 
schodiště směr Paštiky

BEZDĚDOVICE-PAŠTIKY - Původní schody - 
zbytky obrub od hrobových míst

Pohled na původní vyůstění schodiště k silnici 
s výčnělkem skály, na které stojí schodiště a zby-

tek pomníku a kameny jako stavební prvky 
původního schodiště
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SVAZ TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH V ČR z.s. - místní organizace Blatná

Oslava Dne matek
Den matek je den, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství.
Máma je domov, kde svou radost můžeme říct,
máma je slunce, které dokáže nám slzy vysušit,
máma je náruč vřelého objetí, citu a pohlazení,
máma je ta, která má vždy pro nás pochopení.
Být matkou znamená lásku, sílu, odvahu. 
Být matkou, to je věčná odpovědnost vůči životu, který stvořila, 
být matkou je bezpodmínečná, nevyčerpatelná láska.

Jako každý rok i tento, kdy maminky po celém světě slaví svůj svátek, 
jsme pro naše členky připravili na pátek 13. května 2022 v sále KCAŽ Blatná 
od 13,30 hodin oslavu. 

Po úvodním slově vystoupily děti z mateřské školky Vrchlického a od-
loučeného pracoviště Husovy sady. Holčičky a kluci se střídali v přednesu 
krásných básní, které potěšily, zazpívali písně na oslavu maminek za hudeb-
ního doprovodu. Za svá vystoupení byli odměněni nejen velkým potleskem, 
ale i malou sladkostí. Také pro všechny členky bylo připraveno pohoštění 
– zákusek, chlebíček a něco k pití.

Po vystoupení dětí z mateřské školky 
získali přítomní informace o připravovaných 
zájezdech, programech, ubytování, místech, 
která se navštíví a instrukce k odjezdům 
do Soběšic a Janských Lázní od Aleny Pan-
cové. Všem přítomným členkám bylo popřáno 
a předána malá kytička.

Na podiu zahrála hudební skupina pana 
Zdeňka Koubka, založena na zpěv s živým 
doprovodem kytary pana Rodiny, kláves pana 
Trefného doplněna trubkou kapelníka za pou-
žití profesionálního ozvučení, které dotvářelo 
dojem velké kapely. Zahráli písničky, které 
známe, vedle známých hitů i starší oblíbené 
skladby a taneční rytmy a právě ty zvedly 
některé z přítomných ze židlí. Kdo chtěl, jen 

poslouchal a kdo mohl,ten si hudební rytmy 
užil na sále. Oslava se všem líbila a proto se 
protáhla do pozdního odpoledne. 

Poděkování za přípravu a průběh oslavy 
patří nejen členkám výboru, vzorné obsluze 
kavárny v KCAŽ, ale i sponzorům, hudební 
skupině pana Koubka, Bufetu u Mlsouna pana 
Jíchy, SOUs obor cukrář Vodňany. 

Milan Vrbský
Svaz tělesně postižených v ČR z.s.

místní organizace 
Blatná 

S měsíční splátkou již od
Rozjeďte se vstříc novým zážitkům v inovovaném provedení modelu KAROQ. K financování CHYTŘE  
navíc zdarma získáte předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 000 najetých kilometrů.

Vzorový příklad úvěru na vůz  ŠKODA KAROQ 1,0 TSI 81 kW Ambition v ceně 638 900 Kč, při financování se ŠKODA Financial Services v ceně 638 900 Kč, splátka předem 
191 670 Kč (30 %), výše úvěru 447 230 Kč, poplatky za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 534 263 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 581 975 Kč, RPSN vč. 
pojištění 11,410 %, délka úvěru 36 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 366 011 Kč, měsíční splátka úvěru 4 674 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 5 999 Kč, úroková sazba p. a. 
7,09 %. ŠKODA Pojištění Standard obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení (10 % spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění 
skla (limit plnění 10 000 Kč). Další parametry jsou: min. 31 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah. Platí při předání vozu zákazníkovi do 30. 11. 2022.

NOVÁ ŠKODA

Již od
KAROQ

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu 
ŠKODA KAROQ: 4,7–8,0 l/100 km, 123,2–181,0 g/km Ilustrativní fotografie

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
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Besedy s hosty Blatenských listů

Po přestávce vynucené kovidem se opět rozbíhají besedy s hosty 
Blatenských listů. Od poloviny roku 2016 jsme jich uspořádali už 
padesátku. Letos 2.5.2022 byla naším hostem Kateřina Malečková, 
starostka města a 9.5.2022 režisér Václav Marhoul. V červnu chystáme 
tři další besedy:  6. června to bude Broňa Winklerová, ředitelka Kul-
turní plantáže v Blatné, 19. června pak Robert Flandera, který bude 
v podzimních volbách usilovat o post starosty Blatné a 21. června Vás 
zveme na pivo s Mirkem – přivítáme společně Miroslava Kalouska.

Dovolte, abych v této souvislosti připomněl, že regionální čtrnácti-
deník Blatenské listy jsme se rozhodli vydávat krátce po 17. listopadu 
1989 v rámci blatenského Občanského fóra. První číslo vyšlo už 
v lednu 1990 – nejvýraznějšími osobnostmi kolem Listů byli v počá-
tečních fázích určitě Jirka Roh a Karel Pavlík.  Blatenské listy jsme 
pak  vydávali jako Občanské sdružení, dnes jsme Spolek a Blatenské 
listy se mohou pochlubit již 33. ročníkem.

Situace v naší zemi nám není lhostejná, a tak jsme se rozhodli v roce 
2016 začít jménem regionálního čtrnáctideníku Blatenské listy zvát 
na besedy osobnosti, které nám mají co říci a mohly by posluchače 
svým rozhledem a názory inspirovat a pomoci se lépe orientovat. 
Jedním z hlavních problémů, který jsme vnímali, byly informace 
a dezinformace, které přinášejí zejména nová média a sociální sítě. 
Proto se naším prvním hostem stal v červnu 2016 známý novinář, 
dramatik a spisovatel Karel Hvížďala.

Přehled dosavadních besed s hosty Blatenských listů:
2016

Karel Hvížďala: “Média”, Alexej Kelin: “Specifi ka ruské mentali-
ty”, Petruška Šustrová: “Odkazy komunismu”, Michal Kocáb: “Odsun 
sovětských vojsk”, Václav Žák: “Evropská Unie mezi Ruskem a USA”, 
Petr Pelikán: “Islám, šária, migrace, terorismus”, Marcin Piasecki, 
blatenský farář: “Církev v totalitním Polsku”
2017

Jan Kára, velvyslanec, stálý představitel ČR při OSN: “Aktuální 
vývoj ve světě a v Čechách”, Jan Ziegler, “Rusko - historie a součas-
nost”, Erik Tabery, šéfredaktor týdeníku Respekt: “Dezinformace”, 
Michael Žantovský, ředitel knihovny Václava Havla: “Zrada vzdě-
lanců: krize politiky a krize svědomí”, Martin Schulz, novinář: “Jak 

se žije politickému komentátorovi”, Marek Wollner,  investigativní 
novinář a spisovatel: “Jak čelit dezinformacím”, Luboš Dobrovský, 
ministr obrany, velvyslanec v Rusku: “srpen 1968”, Jan Palach, “vztah 
k Rusku”, Roman Winkler, předseda soudu ve Strakonicích: “Co Vy 
na to, pane soudce?”,  Martin Fendrych, spisovatel, novinář:” Volby? 
Co nás čeká? A co nečeká? “, Cyril Höschl, pedagog, psychiatr a vě-
decký esejista: “Psychologické zdroje moci a etika”,  Michal Horáček, 
kandidát na prezidenta
2018

Zita Senková, moderátorka a publicistka: ”Informace, dezinfor-
mace, zkušenosti z médií”, Andor Šándor: “Jak bezpečný je svět, 
ve kterém žijeme?”, Petra Procházková: “Uprchlická krize”, Vladimíra 
Dvořáková: “Lesk a bída vzdělávání”, Břetislav Tureček: “Izrael – 
radost i prokletí”, Jiří Pehe: “Česká politika a společnost v období 
globalizace”, Pavel Fischer, kandidát na prezidenta, Eduard Stehlík: 
Československé legie a vznik republiky”, Václav Malý “víra a svědo-
mí”, Jan Sokol: “O pravdě, omylu a lži”
2019

Bohumil Kartous: “Boj proti dezinformacím na internetu”, Petr 
Brod: “Z Čech do světa a  zpět”, Anna Freimannová – Krobová: “Jaro 
Václava Havla 1989”, Jan Měšťan “ Poválečný protikomunistický od-
boj v našem kraji”, Karel Hvížďala: “Média dnes. Moje nové knihy”, 
Jiří Padevět: “Rok 1945 v českých zemích, aneb co dokáží lidé”, Jiří 
Moláček: “Propaganda a dezinformace”, Jiří Peňas: “30 let v kulturních 
rubrikách”, Tomáš Petráček: “Křesťanství a církev v naší společnosti”, 
Jaromír Štětina: “Rusko jako bezpečnostní riziko”, OF - Sejdeme se 
na stejné adrese (J.P.Koubka 6) jako před 30 lety. Přivítali jsme také 
prvního virtuálního vzácného hosta – Zdeňka Jičínského, Petr Pithart: 
“Voda v krajině, sucho a kořeny environmentální krize” , Petr Kalaš, 
Marek Mora a Jan Kára: “Změna klimatu v souvislostech”
2020

Tomáš Grulich: “Češi v cizině”, Olga Lomová: “Čína v Evropě, 
Evropa v Číně”, Ivan Gabal: “Dynamika české společnosti v uplynu-
lých 30 letech a co nás asi čeká”, Václav Hubinger: “Co vlastně dělá 
velvyslanec když pracuje?”,
2021

Marek Mora: Viceguvernér ČNB
2022

2.5.2022 Kateřina Malečková : starostka Blatné, 9.5.2022 Václav 
Marhoul: Tvrdohlavý režisér

O besedy bývá poměrně velký zájem, na besedu s Michalem 
Horáčkem přišlo asi 150 lidí. Konají se ve velkém sále Komunitního 
centra aktivního života, v Kulturní kavárně Železářství u Šulců nebo 
na blatenském zámku

Plakáty a fotografi e z besed:
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Akce
27. 5. 19 h
Ivan Hlas trio

1. 6. 13–17 h

1. 6. 18 h

3. 6. 

 

10–21 h 

16–18 h

16.30–17.45 h

 

16–19 h

17 h

17.30 h 

18 h 

18.30 h

 

4. 6. 21 h

14 h

17 h

6. 6. 17 h

11. 6. 18 h

 

12. 6. 19 h

Kino

1. 6. 19 h

8. 6. 19 h

15. 6. 19 h

Knihovna

21. 6. a 28. 6.

31. 5. 18 h

Sál

 

Kulturní
kalendář
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21. 6. 18 h

 

 

 

 

Sál

3. 5. – 19. 6.
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port

Splněný sen trenérů mládeže – plné tělocvičny
Ve čtvrtek 19. května měli třeťáci a čtvrťáci obou ZŠ v Blatné možnost seznámit se s basket-

balem. Přijeli trenéři basketbalu ze Strakonic a Českých Budějovic i s „maskotem“ a několika 
hráči a umožnili dětem vyzkoušet si nejrůznější aktivity, používané při tréninku. Pokud se 
dětem tyto vzorové tréninky líbily, mohou se přihlásit do nově zřízeného oddílu míčových her 
v TJ Sokol Blatná. Oddíl se schází ve středu od 18.00 do 19.00 hodin v sokolovně, za pěkného 
počasí venku na hřišti.

B. Malinová

„Pokud se nezmění fi nancování amatérského sportu, myslím, že 
se do budoucnosti bavíme o velkém problému.
Protože zadarmo v dnešní době nejde dělat nic,“ domnívá se 
předseda blatenského hokejbalu Jan Kafka.

Blatenský hokejbal prožívá doslova zlatý 
věk. TJ Blatná Datels, jak zní ofi ciální název 
úspěšného manšaftu, se stal vítězem II. Ligy 
a zajistil si právo na postup do ligy I. Pro 
sportovní organizaci, všechny její fanoušky 
a mateřské město Blatná se jedná o heroické 
vzepětí, které bude přepisovat dějiny. Docela 
určitě.

V této souvislosti odpověděl na několik 
otázek předseda blatenského hokejbalu Jan 
Kafka: 
„Mohu poprosit o vaší osobní sportovní 
vizitku“.

„Začínal jsem s hokejem v Písku, který 
jsem hrál až do nástupu na vysokou školu. 
K hokejbalu v Blatné mě přivedl Daniel Málek 
cca ve čtrnácti letech. Po první restartované 
sezóně, kterou řídil Dan, na mě spadlo řízení 
celého týmu mužů na několik let. Před dvěma 
lety jsem převzal řízení celého klubu a muž-

ský tým předal do správy klukům. Teď je to 
poslední sezóna pro mě na minimálně dva 

roky- kvůli stavbě domu, náročnosti práce 
a volného času. Myslím si, že s tímhle se 
v dnešní době potýká spousta amatérských 
klubů. Bydlím v Písku, takže jenom na cestě 
tam a zpět strávím hodinu plus X hodin prá-
ce. Všechno zadarmo, pouze z lásky k tomu 
klubu. Pokud se nezmění fi nancování amatér-

ského sportu, myslím, že se do budoucnosti 
bavíme o velkém problému. Protože zadarmo 
v dnešní době nejde dělat nic.“
„Za jakých okolností a kdy jste se stal tre-
nérem blatenského hokejbalového týmu.“

„To, že jsem se posadil na lavičku právě 
při Českém poháru je dáno tím, že jsem dlou-
hodobě zraněný. Jinak dělám pouze předsedu 
hokejbalu. Přímo určeného trenéra nemáme- 
vždy supluje ten, kdo nemůže hrát. Jinak má 
na starost tým rada starších hráčů. Myslím si, 
že pro druhou ligu je to dostatečné při dobrém 
kolektivu, který máme.“
„Kterými úskalími se vám ho podařilo pře-
vést, na co jste u svých hochů nejvíc hrdý.“

„Byl jsem na lavičce i u utkání semifi ná-
le v Suchdole, kde se nám podařilo přehrát 
na jaře tým z I. Ligy divize západ, co se 
pohybuje na špici tabulky. Tenhle zápas beru 
asi jako nejlepší, co jsem od kluků viděl. 
Myslím, že i z hlediska klubové historie. 
Samozřejmě si ceníme i skalpu extraligové 
Plzně, která zápas podcenila a nepřivezla 
do Blatné nejsilnější sestavu. A na co jsem 
nejvíc hrdý. V sezóně 2012/ 2013 se žádný 
mužský hokejbal v Blatné nehrál. Povedlo 
se nám restartovat tým až pro sezónu 2013/ 
2014 v krajské lize. Za těch osm sezón jsme 
dokázali vyhrát krajskou ligu a v Českém 
poháru jsme skončili mezi osmi nejlepšími 
manšafty v České republice. Tohle si mys-
lím, že je parádní vizitka jak pro kluky, klub 
i město Blatná.“
„Největší hvězdy vašeho týmu.“

„Tak bezpochyby David Braun, který 
válí za extraligové Dobřany a většina kluků, 
co tady prošla extraligou dorostu. Pro obdiv 
i Zdeněk Vinter st., který svými výkony do-
kazuje, že věk je jen číslo.“
„Úrazy, zranění vašich kluků během sezón 
a naopak některé kuriozity a veselé zážitky.“

„Jelikož je hokejbal docela tvrdý sport, tak 
k pár zraněním došlo. Díky tomu, že se kluci 
znají odmala, je každá výhra takovou oslavou 
a díky skvělé partě jsou těch zážitků spousty. 
Asi nic z toho by se nemělo ventilovat.“
„Vize do budoucnosti.“

„Jak jsem zmínil, beru to jako komplex-
ních osm let, kdy se pořád posouváme dopře-
du. Samozřejmě se teď bavíme o případném 
postupu do I. Ligy. Tady musíme zhodnotit 
naše časové a fi nanční možnosti. Pár z nás 
zakládá rodiny, staví si domy a skloubit to 
s prací je někdy těžké. Ohledně finanční 
stránky je případná sezóna v první lize dvakrát 
náročnější.“
„Financování vašeho týmu.“

„Všechno si platíme sami. Od energií 
na zimním stadiónu, přes rozhodčí, cestov-
né vlastními auty až po dresy a vybavení, 
včetně startovného. Sezóna nás tak vyjde až 
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na 80 000 korun. Město Blatná přispívá pouze 
na sportovní náklady, spojené s mládeží.“

Láska ke sportu buď je anebo není. Jak 
vidno, prima parta při blatenském hokejbalu jí 
má na rozdávání. Jinak by nikdy nedosahovala 
tak pěkných výsledků za vlastní nadprůměrné 
spoluúčasti časové i peněžní.

Vladimír Šavrda

Výsledky Memoriálu Jana Janovského konaného 14. 5. 2022
Předškoláci do 3 let 50 m
  1. Matěj Samec 16,2
  2. Anabel Süssmilichová  19,9
  3. Kateřina Zemanová 18,2
  4. Josef Chlanda 18,6
  5. Klára Scheinherrová  18,9
  6. Anežka Vágnerová 19,0
  7. Štěpán Hajdušek 19,1
  8. Maxmilián Tanzer 19,2
  9. Kryšpín Květoň 19,5
10. Johana Šilhová 22,3
11. Veronika Šindlerová 26,1

Předškoláci chlapci 4-5 let 100 m
  1. Jan Chlanda 26,3
  2. Jiří Šindler 26,9
  3. Ondřej Pechlát 31,3
  4. Vít Soukup 31,5
  5. Robert Süssmilich 32,0
  6. Štěpán Hajdušek 45,4

Přípravka žáci 6-7 let 200 m
  1. Adam Žiga  43,8
  2. Lukáš Prokopec 51,3

Přípravka žákyně 6-7 let 200 m
  1. Rozárka Chlandová 44,3
  2. Zuzana Malinová 49,8
  3. Diana Kristal 59,4

Nejmladší žáci 8-9 let 400 m
  1. Jan Mazánek 1:42,3

Nejmladší žákyně 8-9 let 400 m
  1. Zuzana Mázdrová 1:33,0
  2. Pavla Šilhová 1:39,0
  3. Ella Prokopcová 1:45,7
4.  Natálie Žigová 1:49,1

Mladší žákyně I. 10-11 let 600 m
  1. Mariella Hrdlička 2:18,3
  2. Veronika Fialová 2:20,1
  3. Apolena Trunečková 2:23,4
  4. Anna Mazánková 3:01,9

Mladší žáci I. 10-11 let 800 m
  1. Cyprián Smoleň 3:34,3

Mladší žákyně II. 12-13 let 800 m
  1. Hana Šilhová 3:02,6
  2. Kateřina Slavíková 3:06,9
  3. Lucie Zemanová 3:12,0
  4. Petra Cmuntová 3:15,3

5. Karolína Pangrácová 3:19,7
6. Linda Soukupová 3:26,0
7. Leontýna Pangrácová 3:27,9

Mladší žáci II. 12-13 let 1000 m
1. Robert Mázdra 6:22,0

Starší žákyně 14-15 let 800 m
1. Ema Soukupová 3:14,9
2. Pavla Cmuntová 3:32,0

Starší žáci 14-15 let 1000 m
1. David Kubát 6:03,4

Ženy do 39 let 3000 m
1. Zlata Rytířová 16:42,2

Ženy přes 40 let 3000 m
1. Libuše Benešová 16:32,7

Ženy 5000 m
1. Aneta Šornová 23:12,2
2. Eva Fialová 24:12,8

Muži do 39 let 5000 m
1. Viktor Křivonoska 20:24,8
2. Oliver  Kubát 22:18,2
3. Michal Sedláček 23:16,6

Muži 40-64 let 5000 m
1. Dušan Bartoš 20:27,1
2. Pavel Kubát 23:02,2
3. Jiří Vrba 23:35,0
4. Rosťa Kudrlička 26:38,8

Muži přes 65 let 5000 m
1. Václav Valíček 22:17,9
2. Miloslav Mráz 26:47,6
3. Milan Vokáč  27:10,0
4. Miroslav Prokopec 27:40,1

Ženy 10 000 m
1. Lenka Malinová 51:47,9

Muži 10 000 m
1. Ondřej Hulač 38:35,1
2. Theodor Fiala 44:22,5
3. Štěpán Tuháček 47:09,0
4. Tomáš Prokopec 48:03,7
5. Jakub Jodl 50:31,8
6. Václav Doležal 52:45,6
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www.nej.czwww.nej.cz

KVALITNÍ
OPTICKÁ SÍŤ

VÝHODNÉ 
SPOJENÍ 

INTERNETU 
A NEJTV

VOLNÁ DATA
A NEOMEZENÉ 

VOLÁNÍ 

LOKÁLNÍ
PODPORA

MOBIL
pro celou rodinu

TELEVIZE
vlastní výběr programů

200+

299od
Kc
mes.

INTERNET
po optické síti až 500 Mb/s

Pobočka Blatná
Nad Lomnicí 1255, Blatná
sluzby.blatna@nej.cz
488 999 488

Cukrárna Kavárna Segafredo 
v Blatné – firma Martina Zdvořáčková            PŘIJME 

PRODAVAČKU – SERVÍRKU 

měsíční příjem 25 000,- až 30 000,- 
 Nevyučené v oboru zaučíme. 
 Mezi směnami možnost ubytování. 
 Příspěvek na dopravu, stravu a další benefity. 
 Nabídka zařízeného služebního bytu 1+0 ZDARMA. 
 Přijmeme brigádnice na víkendy, tj. SOBOTY a NEDĚLE – studenty o víkendech i mimo víkendy, v době jejich volna 

a prázdnin. 
 Možnosti přivýdělku na vedlejší pracovní poměr. 

Kontakt: Osobně v cukrárně v Blatné, nebo na tel.: 602 659 545 / 608 939 373        

12. ročník soutěže ve střelbě ze vzduchovek

„ZLATÁ MUŠKA“
v Pacelicích v neděli 29. května 2022 na hřišti u obecního domu v Pacelicích

Prezentace od 12.00 do 13.00 hodin
Soutěží se v kategoriích: předškolní děti do 5 let, děti 6 až 10 let, mládež 11 až 15 let, 

muži a ženy
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Pfeifer – 
stabilní rodinná firma s budoucností.

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

si datum a čas, který Vám vyhovuje.

 Obsluha lisu

 Obsluha výrobní linky

 Směnový údržbář

 Řidič bočního VZV – nakládka 

 kamionů na hale – 2 směny

 Řidič VZV nad 5t

Volné pracovní pozice v Chanovicích:

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

Pfeifer Holz s.r.o · paní Ivana Šimonová 

Chanovice 102 · CZ-341 01 Horažďovice

Tel. 602 659 522 · nabor@pfeifergroup.cz

karriere.

pf
e
if
e
rg

ro
up.

com

          
  Vše kolem

zaměstnání u firmy Pfeifer

ONLINE PŘIHLÁŠKA

Nabízíme:

 Atraktivní systém odměňování 

 Transparentní prémiový systém

 13. plat, stravenky

 Náborový příspěvek 12.000,- Kč

 Příspěvek na penzijní připojištění  
 ve výši 3% hrubé mzdy 

 Svozy do zaměstnání ze směrů:

 Klatovy, Sušice, Horažďovice, 

 Nepomuk, Strakonice a Blatná
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►

Autodoprava Petr Chvátal Blatná
Chlumská 1355 - 388 01 Blatná

+420 603 247 601

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

►  Zemní a výkopové práce, traktorbagr + otočný bagr

►  Dovoz kameniva, písku, betonu

►  Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,

 odvoz suti

►  TATRA 815 sklápěč  + hydraulická ruka

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

mzdové ohodnocení – 41.000 Kč ,

pojištění pracovní neschopnosti, 13. plat, víkendy volné,

stálá práce

Sedláček

  žaluzie všech         žaluzie všech       
     typů     typů

  sítě proti hmyzu  sítě proti hmyzu

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

Pronájem bytu 2+1, 50m2 s balkonem 
v Blatné v Nerudově ul.

Dlouhodobě. Volné od 1.5.2022. 
Dva neprůchozí pokoje plus kuchyň.

Nájem 10.000,-Kč/měs. plus zálohy na služby 
3.500,-Kč/měs., el. na nájemce přímo od doda-

vatele. Kauce jeden nájem a služby. 
Tel. 775 225 855
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VÝSTAVBA  A REKONSTRUKCE 
BYTOVÝCH 
I NEBYTOVÝCH OBJEKTŮ
NOVOSTAVBY 
KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST

+420 737 18 19 19
info@spacesolution.cz

www.spacesolution.cz

BLATNÁ

SpaceSolution s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

Autodíly -         železářství
MAREK CHVÁTAL

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

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

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

Nová služba: broušení nožů, nůžek,
seker a dlát

JIŘÍ DVOŘÁK
INSTALATÉR - TOPENÁŘ

VODA

PLYN

TOPENÍ

SVÁŘEČSKÉ PRÁCE

JÁDROVÉ VRTÁNÍ

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ 

KOVOVÝCH DÍLCŮ

+ 420 606 741 061
topdvorak@seznam.cz

 

Prodej slepiček
Červený Hrádek  prodává slepičky  typu Tetra hnědá,  
Dominant všechny barvy, Green Shell-typu Araukana 
a Dark Shell-typu Maranska. Stáří 16- 20 týdnů, cena 
199 -245,- Kč/ ks
Prodej:        30. 5.  2022
Blatná   -   zastávka u Penny  -  11.30  hod.
Výkup králičích kožek –cena dle poptávky
Info :Po-Pá 9.00-16.00 hod.,tel. 601 576 270, 
728 605 840,www.drubezcervenyhradek.cz

PROVÁDÍM ZEDNICKÉ, MALÍŘSKÉ, OBKLADAČSKÉ PRÁCE 
A DALŠÍ PRÁCE DLE DOMLUVY

TEL.: 721 757 399

PŘIJMU ŘIDIČE
skupiny C + E

na pravidelnou linku
BLATNÁ-JIHLAVA

Plat: 35.000 Kč
OD ČERVENCE 

NOVÉ AUTO
Nástup možný ihned

Info tel.:
777 668 103

Prodám
krmné brambory

kg za 2 Kč.

 Telefonní číslo 
725 501 891.

Zn. Tchořovice 
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ského soudu v Českých Budějovicích v oddílu L, vložce č. 2708, IČ 69092923, redakční rada: Čestmír Cimler, Petr Chlebec, 
Jan Kára, František Machovec, Zdeněk Malina – šéfredaktor, Blanka Malinová, Vladimír Šavrda, čestný člen František Ko-
morád. Adresa redakce: Z. Malina, Holečkova 784, 388 01 Blatná, tel. 731 367 507. Náklad: 3 000 výtisků. Bankovní spojení:
KB, a. s., Strakonice, expozitura Blatná, č. ú. 4196610297/0100. E-mail: blat.listy.ch@seznam.cz. Jazyková úprava: vydavatel.
Sazba a tisk: Blatenská tiskárna, s. r. o.

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 telefonické dohodě

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

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

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

VAŠE ELEKTRO

Z202744_EXP_Stala_Inzerce_Blatna_135x100.indd   1 18.12.20   12:03
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Škvořetice se oděly do slavnostního roucha
Žehnání sakrálním památkám pod širým nebem přihlíželo 
více jak sto poutníků.

Jednalo se o významný den v novodobé historii obce Škvoře-
tice a domácí i přespolní lidé si ho náramně užili. Jeho příprava 
zabrala pořadatelům řadu dní. A potom to najednou bylo tady! 

Krátce po čtrnácté hodině se ze škvořetické návsi odebral 
volným krokem průvod více než sta dobrých křesťanů směrem 
k božím mukám nad obcí ve směru na Sedlici. Procesí doprovázel 
chrámovým zpěvem  sbor svatého Martina z Radomyšle a dechová 
hudba J. Hrubeše ze Strakonic. Cestu absolvovali i staří a nemocní 
jedinci. Tak silné je jejich spjetí s pravou vírou! V čele procesí 
kráčel i starosta obce Jaroslav Chlanda a obecní pracovník Josef 
Hora z Pacelic. Prapor Škvořetic nesli zdejší dobrovolní hasiči 
Jiří Renč a Miroslav Vylita, na přání blatenského faráře Rudolfa 

Huška tvořili nedílnou součást průvodu i mladíci v historických 
vojenských uniformách. Žehnání škvořetickým sakrálním památ-
kám totiž probíhalo v době oslav osvobození Blatenska americkou 
a sovětskou armádou.

Když procesí vystoupalo na návrší, kde boží muka vystavu-
jí na odiv svůj nový kabát, zaznělo několik proslovů. Přítomný 
historik a místostarosta obce Lnáře Mgr. Vladimír Červenka při-
pomněl, že sakrální památka na tomto místě byla zmiňována v pí-
semných pramenech již roku 1785. Zaznělo zde také, že objekt za-
chránil před zkázou před pětadvaceti lety místní truhlář Ladislav 
hrouda, když ho opatřil pevnou stříškou. V posledních několika 
letech pak sakrální klenot doznal úplné generální renovace. Před-
ně došlo k vyřezání hustého porostu, který výhled na boží muka 
zcela zakrýval. Za veškerou odvedenou práci patří uznání a vděk 
především tamnímu včelařskému spolku, z jehož podnětu byla 
sakrální památka také zasvěcena patronu včelařů svatému Augus-
týnovi. Po jednotlivých proslovech přešel blatenský farář Rudolf 
Hušek k samotnému aktu žehnání.

Tentýž sled mělo po návratu procesí na náves žehnání nově 
zrekonstruované kapli Nejsvětější Trojice. K její historii se ne-
podařilo bohužel vyhledat téměř žádné informace. Bezpečně se 
alespoň podařilo dokázat datum jejího postavení, a to roku 1866.

Po celé odpoled-
ne pokrývaly náves 
stánky s občerstve-
ním a upomínkový-
mi předměty. Na po-
stavených panelech 
seznamovaly veřej-
nost dobové fotogra-
fi e s dějinami sakrál-
ních památek i obcí 
jako takovou.

Na prostranství 
před zdejším kon-
zumem bylo jako 
bonus připraveno 
zábavně- naučné 
myslivecké odpoled-
ne. Děti i dospělí si 
zde mohli vystřelit 
na cíl v podobě pa-
pírových a sklopných terčů, shlédnout ukázku práce s loveckým 
psem a učit se poznávat podle přiložených vzorků květenu a zvíře-
nu lesů a mezí. Zájem nebyl nejsilnější, což určitě členy myslivec-
kého sdružení mrzelo. Nicméně alespoň u střelby ze vzduchovek 
se vystřídal optimální počet nadšenců.

Den plný dojmů a zážitků uzavřel ve dvacet hodin večer tra-
diční lampiónový průvod. Hojně navštívený pietní akt jako vždyc-
ky začal u budovy bývalé školy, kde se nachází pamětní deska 
tajemníkovi MNV, jenž byl v květnu 1945 nešťastně postřelen při 
předávání zbraní a posléze v nemocnici zemřel. Druhou zastávkou 
je pomník obětem 1. Světové války v centru Škvořetic a tou třetí 
pak pomníček sovětskému vojákovi na nádvoří zdejšího zámku, 
jenž zahynul rovněž příčinou nešťastné nehody.

Tu poslední tečku představoval táborák s pečením buřtů. No 
tenhle mimořádný den se prostě senzačně povedl. Důležité je, že 
se ve Škvořeticích stále vyznávají pravé hodnoty.

Vladimír Šavrda
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ČERVEN 2022

Strakonice očima stacionáře
1. 6. – 4. 7. Výstava klientů strakonického Denního staci-
onáře ve vstupní hale ŠK.  Otevřeno ve výpůjční době ŠK 
(tj. Po + St - Pá 8 - 18 hod., Út zavřeno, So 8 - 12 hod.).

Bookstart – S knížkou do života
2. 6. Pravidelná setkávání s rodiči a dětmi v rámci pro-
jektu na podporu pozitivního vztahu ke knihám, čte-
ní a čtenářství u nejmenších dětí. Oddělení pro děti, 
od 9:30 hod.

Farmářské trhy Strakonice
3. a 17. 6., 13 - 17 hod., Velké náměstí pod radnicí 
Pokračuje další sezóna farmářských trhů. Přijďte si 
doplnit zásobu čerstvé zeleniny, sazenic a farmář-
ských potravin. Vybírat budete moct také z nabídky 
občerstvení a rukodělných výrobků. Bližší informace 
a seznamy přihlášených prodejců na webu: http://far-
marsketrhy.strakonice.eu/. Pořádá Ekoporadna při ŠK 
ve spolupráci s Městem Strakonice. Kontakt: Jan Juráš, 
jan.juras@knih-st.cz, 721 658 244.

Fotokurz – cesta k lepším fotografi ím
7. a 21. 6. Fotokurz o šesti na sebe navazujících lekcích, 
jehož cílem je zájemce naučit lépe komponovat sním-
ky, ovládat fotoaparát, správně používat blesk a poučit 
je, jak se vyhnout nejčastějším chybám při focení. III. 
hradní nádvoří strakonického hradu 16:00- 18:00 
hod. Přihlášky zde: https://www.knih-st.cz/fotokurz

Úterní zastavení
7. 6.: Setkání s literaturou, např. s dílem Petra Petříč-
ka,  Jiřího Wagnera a jiných tvůrců haiku. Pobočka 
Za Parkem, od 16:30 hod. 

Mezigenerační klub PARK
12. 6., 13. 6. Poznávání. Aktivní odpočinek. Ruč-
ní práce. Knížky. Podle možností a chuti pobyt buď 
v knihovně, nebo venku. Sraz 2. neděli v měsíci 
v 18:00 a následující pondělí v 10:00 před pobočkou 
ŠK Za Parkem.

Historické sklo z Lenory a okolí
14. 6. MUDr. Lubomír Šmrha a Ing. Josef Pecka – 
přednáška s promítáním. Společenský sál ŠK, od 17:00 
hod.

Přírodovědný výlet do okolí Zlivi
18. 6.: Sraz v 7:55 před nádražím ČD, v 8:09 odjezd 
vlakem do Zlivi (příjezd v 8:56). Půjdeme cca 10 km 
po zpevněných cestách kolem Bezdrevu a do alejí, 
kde se vyskytují vzácné druhy brouků. Návrat vlakem 
z Hluboké nad Vltavou v 14:49, v 16:54 nebo někte-
rým z pozdějších spojů. Trasu i program lze po do-
hodě přizpůsobit podle počasí apod. Více na pobočce 
Za Parkem a na www.csop-strakonice.net.

Vícehlasy 27
23. 6. Mimořádná setkávání s inspirativními osobnost-
mi. Hosté Ing.Václav Slanař a Jan Tříska pohovoří 
na téma „Strakonice na prknech, co znamenají svět“.  
Společenský sál ŠK, od 17:00 hod.

Tvořivá dílnička pro děti
30. 6.  Krčíme a lepíme. Tvoření pro děti v knihovně, 
materiál bude k dispozici na místě. 
Oddělení pro děti ŠK, 8:00 – 11:00

Ledňáčci
3., 17. 6. Schůzky rodin se zájmem o přírodu, tradice 
a lidové hry. Pro děti všeho věku (i v kočárku) s rodi-
či, prarodiči apod. Přicházet mohou i dospělí bez dětí 
nebo starší školáci bez dospělých. Pomoc při vedení 
programu je vítaná, ale není nutná. Chodit lze i ne-
pravidelně. Sraz v 16:00 před zámkem u vývěsky ŠK.
PÁ  3. 6. – obejdeme některé z našich ptačích bu-
dek, 17. 6. se ohlédneme za uplynulým   školním 
rokem a za našimi přírodními zážitky. Info po-
bočka ŠK Za Parkem nebo vedoucí Monika Tůmová 
(602 361 321 – formou sms).

Výstavky
Výstavka květin a větviček na určování (nejen s po-
mocí knih, ale i s možností konzultace). Pokračují 
i dlouhodobé akce – Místa s přírodními zajímavost-
mi, Nejmilejší knihy. Pobočka ŠK Za Parkem. 

Od 4. 1. Výstava Jaroslava Vokáčová - Květiny. Spo-
lečenský sál ŠK.
Výstava je přístupná v době konání společenských 
akcí.
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