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Úspěchy tanečního oboru ZUŠ Blatná 
Tanečníci ze ZUŠ Blatná zazářili 11. června na soutěžní 

přehlídce DANCE SHOW STRAKONICE. Pod vedením paní 
učitelky Kateřiny Kočovské vyhráli hlavní cenu a putovní 
pohár (žáci: Aneta Nechybová, Tina Sedláčková, Karolína 
Dvořáková, Kateřina Slavíčková, Simona Šustrová, Hana 
Tomanová, Klára Jiřincová, Natálie Merašická, Veronika 
Vlachová, Markéta Flanderová, Pavla Hodková, Linh Thai 
Khánh, Adéla Prokopiusová, Vanesa Pekárková, Tereza 
Jiřincová).

Hned týden po soutěži absolvovali tanečníci ještě Zá-
věrečné představení, a to hned třikrát - pro základní školy 
a pro veřejnost. „Jsme rádi, že jsme celou covidovou dobu 
prečkali a vrátili se zpátky, kde jsme byli a že jsme všichni 
byli trpěliví a počkali, než ustane to hrozné období,“ uvádí 
Kateřina Kočovská. 

Od září se na všechny žáky budou těšit obě paní učitelky 
tanečního oboru - Kateřina Kočovská a Veronika Leopoldová, 
která dodává: „Moc nás těší zájem dětí. Začátkem června jsme 

pořádali talentové zkoušky pro nadcházející školní rok a vidět zaplněný taneční sál byla radost.“ 
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RYBÁ ŘSKÉ ZÁVODY 
V HNĚVKOVĚ

zahájení 2. července 2022 na rybníku 
Přední Hněvkovský od 7:00 hodin

Děti soutěží o ceny.
Dospělí chytají mimo 

soutěž.

STARTOVNÉ 100,-Kč;

Občerstvení zajištěno.

NA SVATÉHO JÁNA, OTVÍRÁ SE LÉTU 
BRÁNA

Svátek sv. Jana Křtitele – 24. června 
a s ním spojená svatojánská noc, patřila kdysi 
mezi nejvýraznější tradice, které uctívali naši 
předkové, ale i minulé generace po celé Evro-
pě. Bohužel dnes tento lidový obyčej s nábo-
ženskými prvky pomalu upadá v zapomnění.

Svatojánská noc dostala svůj název záhy 
po příchodu křesťanství po svatém Janu Křti-
teli. Naši předkové věřili, že právě noc z 23. 
na 24. června, kdy již pomalu slunci začíná 
ubývat síla, má magickou moc. Díky tomu 
vznikla široká škála lidových tradic Některé 
jsou spojené se zdravím, jiné s láskou, milost-
nou magií a štěstím.

Lidé zapalovali ohně, které měly slunci 
sílu navrátit, aby mohlo i nadále zemi přiná-
šet užitek. Věřili v očistnou sílu těchto ohňů, 
proto je přeskakovali. Kolem ohňů tančili, 
radovali se a hráli různé hry.

Děvčata o svatojánské noci sbírala deva-
tero kvítí, ze kterých vila věnce a vkládala si 
je pod polštář, aby se jim v noci zjevil jejich 
milý, který je jim souzený. Věnečky také há-
zela na vodu, aby se dozvěděla zda zůstanou 
doma nebo se vdají do světa.

Hledalo se kvetoucí zlaté kapradí, které 
mělo pomoci otevřít zemi nebo skálu a nalézt 
poklady.

Sbíralo se devatero léčivých bylin z devíti 
různých míst, nejlépe o půlnoci, ze kterých se 
vařil čaj pro zdraví, sušené bylinky (tzv. bejlí) 
se vkládaly do malých pytlíčků – škapulířů, 
které se nosily na krku, aby své majitele chrá-
nily před zlými silami.

Devatero bylin bylo různé podle oblastí. 
Všude ale byla základní bylinkou třezalka, 
bylina sv. Jána. Dále potom sedmikráska, ji-
trocel, chrpa, vlčí mák, šípková růže, řebříček, 
mařinka, kontryhel, ale také  černý bez, máta, 
meduňka, dobromysl aj.

Z této doby se také dochoval zvyk otr-
hávání okvětních lístků kopretiny. Tehdy se 
říkalo:  chalupa, zahrada, statek, mlýn. Které 
slovo padlo na poslední lístek, z takového sta-
vení si dívka měla vzít svého ženicha. (Dnes 
známe: má mě rád, nemá mě rád…)
KOUZELNÝ NÁPOJ PRO ZDRAVÍ A CE-
LOU RODINU

Od každé bylinky cca 3 ks: kopřiva, listy 
pampelišky, jitrocele, řebříčku, květy sedmi-
krásek, listy vlašského ořechu, břízy, jetele, 
přesličky a květy měsíčku. Zalít 1 litrem vařící 
vody a nechat  10 min. louhovat. Popíjí se 
společně v rodinném kruhu.

LIDOVÉ ŘEMESLO O PRÁZDNINÁCH
Jak již jsme uvedli v minulých číslech 

o prázdninách bude otevřeno o víkendech. 
Sobota 9.00 – 17.00 hod. a neděle 11.00 

-17.00 hod. Součástí našeho prodeje bude 
jako každoročně také PŮJČOVNA LODĚK, 
která bude mít stanoviště v prodejně lidového 
řemesla na tř. J. P. Koubka 3. Zde se budou 
loďky také platit. Z náhonu proti kaplance 
potom můžete uskutečnit svoji plavbu, a to 
buď na hodinu za 150,- Kč nebo na půl hodiny 
za 100,-Kč.(Cena za celou loďku). Zatížení 
cca 220 kg. Dva dospělí a dvě malé děti, ev. 
3 dospělí.

Objednávat lze také na tel. 736765747 
(E. Fučíková)

NÁŠ TIP NA PRÁZDNINY: BYLINKOVÝ 
ŠKAPULÍŘ

www.lidove-remeslo.cz

Všem čtenářům přejeme kouzelné léto 
plné nových zážitků a návrat z vysněných 
cest ve zdraví.

Eva Fučíková, lidové řemeslo

Dne 16. 6. 2022 vyvrcholila soutěž Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) 
„Nejlepší starosta“ ve volebním období 2018–2022 slavnostním vyhlášením vítězů. 

Toto ocenění vyhrála za Jihočeský kraj Bc. Kateřina Malečková, 
starostka města Blatná. 

Moc gratulujeme a přejeme další úspěchy i mimo radnici. 

Zaměstnanci města Blatná 

Další číslo Blatenských listů vyjde 
po tradiční prázdninové přestávce

19. srpna.



Ročník 33 (43) Blatná 24. června 2022 Číslo 12 / strana 3

Zprávy
z radnice

Odpadové karty
Vážení občané, za odbor životního prostředí Městského úřadu 

Blatná bych vám chtěla velmi poděkovat za pomoc při zavádění 
elektronické evidence na našich sběrných dvorech. Poděkování 
také patří pracovníkům sběrných dvorů, kteří se se systémem velmi 
rychle naučili, a zejména pro ně to bude znamenat zažít si nový návyk 
a jak je to často u nás mnohých, vše nové nás zprvu … 

Proč elektronická evidence? Zavedením evidence získáme větší 
přehled o pohybu odpadů. Budeme vědět, kolik odpadů jsme vyprodu-
kovali my a kolik občané jiných obcí, kteří na základě smlouvy mohou 
také náš sběrný dvůr využít. Také doufáme v omezení zneužívání 
sběrných dvorů drobnými stavebními fi rmami, kdy odpad vzniká při 
jejich podnikatelské činnosti a neměl by být ukládán na naše sběrné 
dvory. Od zahájení vydávání karet nás však již také oslovilo několik 
drobných podnikatelů, kteří uzavřeli smlouvu s městem, získali Od-
padovou kartu a mohou tak využívat sběrný dvůr pro tříděné odpady 
(papír, plast, sklo, tetra pack) z jejich nevýrobní činnosti (Sběrný dvůr 
není určen pro podnikatele a podnikatelé bez smlouvy s městem ne-
mohou ani využívat barevné zvony po městě.) Těm zde také děkujeme 
za jejich přístup. 

Již od začátku roku jsme pomalu program zaváděli a na Odpadové 
karty již evidovali odpady, které jsou součástí motivačního programu. 
Nyní od července již zahájíme na obou sběrných dvorech elektro-
nickou evidenci veškerého předávaného odpadu.

Ještě jednou si dovolím připomenout, jak Odpadovou kartu 
získáte: Žádost o vydání karty můžete odeslat přímo z domova, z in-
ternetových stránek města, nebo vyplnit žádost na odboru životního 
prostředí, případně na fi nančním odboru (pokladna). Vyplněnou žádost 
lze také vhodit do schránky v průjezdu budovy Městského úřadu vedle 
ZŠ TGM, nebo na sběrných dvorech. Informaci o možnosti vyzvednutí 
připravené karty neodesíláme. Kartu si můžete rovnou vyzvednout 
na odboru životního prostředí po 5-ti pracovních dnech od podání 
žádosti. Pokud byste potřebovali kartu dříve, určitě se společně domlu-
víme a pokusíme se vám co nejvíce vyjít vstříc. Karta je opatřena QR 
kódem a členové domácnosti si ji mohou načíst do mobilního telefonu. 
Nemusíte si pak kartu předávat a máte ji stále po ruce. Připomínám, že 
karta je vydávána na domácnost a mimo ni je nepřenosná.

Spolu s Odpadovou kartou získáte přístupové údaje do portálu 
Econit – Chytré odpady. Zde není třeba provádět žádné aktivace 
či registrace. Najdete tam záznamy o vámi předávaných odpadech 
na obou sběrných dvorech. Pokud internet nevyužíváte, nebo s tím 
prostě nechcete ztrácet čas, tak vůbec nemusíte. Může se to hodit, 
pokud se zapojujete do motivačního programu města, kdy si zde 
můžete zkontrolovat, zda máte splněny podmínky a budete mít tedy 
nárok na slevu z poplatku za odpady. Také se vám evidované informace 
mohou hodit v případě ukládání stavebního a demoličního odpadu. 
Na našich sběrných dvorech mohou občané a ostatní poplatníci poplat-
ku předávat veškeré odpady (v souladu s provozním řádem sběrného 
dvora) zdarma, pouze pro stavební a demoliční odpad byl obecně 
závaznou vyhláškou města stanoven pro bezplatné předání maximální 
limit 200 kg na osobu a rok.

A jak to bude na sběrném dvoře? V rámci tohoto systému evidence 
budete při ukládání odpadů do sběrného dvora vyzváni k předložení 
identifi kační karty s QR kódem. Následně obsluha sběrného dvora 
na vaši identifi kační kartu načte veškeré přebírané odpady. V případě 
menšího množství bude zaevidován kvalifi kovaný odhad tohoto množ-
ství, u většího množství bude tento odpad zvážen.

Pokud identifi kační kartu nepředložíte, prokážete oprávnění využít 
sběrný dvůr (občan obce – např. průkaz totožnosti, případně s dokladem 
o úhradě poplatku za odpady, apod.). Takto přebírané odpady budou 
zaevidovány na speciální identifi kační kartu, která bude k dispozici 
na sběrném dvoře, aby byla zajištěna kompletní evidence přijímaných 
odpadů. V případě stavebních a demoličních odpadů bude proveden 
ruční záznam. V tomto případě pak počítejte s větším zdržením při 
odbavení. 

Do současné doby si požádalo o vydání Odpadové karty 1670 
domácností - ještě jednou vám děkujeme. Vám, kteří využíváte sběrné 
dvory města a ještě si nestihli kartu vyřídit, doufám uvedené informace 
budou nápomocné. Odpadové karty vystavuje na odboru životního 
prostředí Monika Scheinherrová, případně já Jana Šustrová. Pokud 
máte k Odpadovým kartám nějaké dotazy, můžete se na nás obrátit 
přímo na odboru životního prostředí, popř. telefonicky M.Scheinhe-
rrová 383416232, J.Šustrová 383416233. 

Odb.ŽP J.Šustrová

Změny v autobusové dopravě
Vážení čtenáři,

jak jste již mnozí z vás jistě zaznamenali, došlo od neděle 12. 
června k několika změnám v linkové autobusové dopravě, které se 
dotýkají Blatné a okolí.

1.) Změna dopravce
Na základě výsledku výběrového řízení Jihočeského kraje zabez-

pečuje provoz dotovaných (příměstských) linek v oblasti Strakonicka 
nově dopravce ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. namísto 
dosavadního dopravce ČSAD STTRANS a.s. Doprava je zajištěna 
ve stejném rozsahu jako doposud.

2.) Integrace vybraných linek do systému Pražské integrované dopravy
Spoje autobusových linek Březnice-Bělčice-Blatná a (Strakoni-

ce)-Blatná-Březnice-Příbram jsou nově zařazeny do systému a tarifu 
Pražské integrované dopravy (PID). V případě cestování do Prahy, 
Příbrami a dalších Středočeských měst je tak možné z Blatné jet 
pouze na jednu jízdenku i v případě přestupu. To platí i pro spojení 
ráno v 5,33 hod. z Blatné (ul. Palackého) do Prahy a večer v 17,30 
hod. z Prahy Smíchovského nádr. do Blatné, kdy tyto přímé autobusy 
zůstávají sice nadále formálně rozděleny do dvou linek, ale u řidiče již 
postačí z Blatné do Prahy zakoupit pouze jednu jízdenku. Jízdenku je 
možné zakoupit ve variantě bez MHD v Praze nebo v dražší variantě 
s platností i na Pražskou MHD. Tarif PID umožňuje též zakoupení 
měsíčních, čtvrtletních nebo ročních jízdenek, které na rozdíl od jed-
norázových jízdenek není možné zakoupit u řidiče a pro které je nutno 
nejprve pořídit kartu PID Lítačka nebo průkazku PID; více informací 
naleznete na stránkách Pražské integrované dopravy https://pid.cz/. 

Do PID není zařazena dálková linka Praha-Blatná-Horažďovice-
-Sušice-Prášily, dopravce DATA AUTOTRANS s.r.o., kde i nadále 
platí pouze tarif dopravce.

Rozšíření PID se zatím bohužel netýká železniční dopravy, tedy 
při cestování vlakem směrem na Březnici, Příbram, Beroun a Prahu 
nelze ani nadále z Blatné použít jízdenku PID. Platnost PID na že-
leznici aktuálně končí na hranici Středočekého a Jihočeského kraje, 
v zastávce Slavětín u Březnice. Ani na pokladně ČD na nádraží v Blatné 
není možné zatím jízdenky PID zakoupit. Dle aktuálních informací se 
s budoucím rozšířením tarifu PID na železnici do Blatné počítá a snad 
k němu dojde již od 11. prosince letošního roku. 

(pokrač. na str. 4)
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Změny v autobusové dopravě
(pokrač. ze str. 3)

3.) Změny v časových polohách a trasách 
autobusových spojů
V souvislosti s výše uvedenými změnami 
došlo od 12. června k následujícím úpravám 
jízdních řádů:
- V případě linky Březnice-Bělčice-Blatná 

došlo ke změně pořadí obsluhy zastávek 
na území města Blatná. Spoje přijíždějící 
v pracovní dny od Březnice obsluhují nej-
prve zastávku Blatná, Palackého, potom 
zastávku Blatná, žel.st. a konečnou mají 
i nadále v zastávce Blatná, Sádlov (u Lei-
fheitu). Ve směru jízdy z Blatné do Březnice 
spoje v pracovní dny odjíždí ze zastávky 
Blatná, Sádlov oproti původnímu jízdnímu 
řádu o 7 min. později (tedy v 6,17 / 14,17 
/ 22,17 hod.), ze zastávky Blatná, žel.
st. ve stávajících časech beze změny a ze 
zastávky Blatná, Palackého opět o 7 min. 
později (tedy v 6,22 / 14,22 / 22,22 hod.).

- Autobus Příbram-Blatná, který odjížděl 
v pracovní dny z Příbrami, aut.nádr. v 16,30 

hod. (s příjezdem do Blatné v 17,40 hod.) 
jede nyní o 15 min. později, tedy v 16,45 
hod. z Příbrami, s příjezdem do Blatné, 
B.Němcové v 17,55 hod. Spoj končí jízdu 
na zastávce Blatná, žel.st. v 17,57 hod., kde 
má přípoj na vlak směr Strakonice (odjezd 
v 18,04 hod.). 

- Přímý spoj Praha-Blatná, který odjíždí v pra-
covní dny z Prahy, Smíchovského nádraží 
v 17,30 hod., má mírně prodlouženou jízdní 
dobu a přijíždí do Blatné o 7 minut později.

- Nedělní spoj Příbram-Blatná, který dříve 
odjížděl z Příbrami, aut.nádr. v 15,10 hod., 
jede z Příbrami o 5 min. dříve (tj. v 15,05 
hod.). O stejnou dobu se prodloužil dojezd 
do Blatné (nově v 16,17 hod.). Spoj jede 
nově též v sobotu.

- Nedělní spoj Blatná-Příbram, který pokra-
čuje jako přímý až do Prahy, s původním 
odjezdem z Blatné ul. Palackého v 17,28 
hod., jede nově z Blatné o 10 min. dříve, 
tedy z Palackého ulice již v 17,18 hod. 

Spoj jede v úseku Blatná-Březnice po jiné 
trase, tedy již ne přes Bělčice, ale přes 
Skaličany, Myštice a Uzenice. Spoj jede 
nově též v sobotu.

- U některých dalších spojů ve směru Březni-
ce a Příbram došlo k nepatrným časovým 
posunům, v řádu jednotek minut.

- Nedělní spoj Jindřichův Hradec-Č.Budějo-
vice-Písek-Plzeň, který odjížděl z Blatné ul. 
Palackého směrem na Plzeň v 11,26 hod., 
jede nově o 5 minut dříve (tj. v 11,21 hod.). 
Spoj byl zkrácen pouze do Nepomuku, kde 
má na železniční stanici přípoj na osobní 
vlak do Plzně. 

- Nedělní spoj Plzeň-Písek-Č.Budějovice-
-Jindřichův Hradec, který odjížděl z Blatné 
B.Němcové v 16,20 hod., jede nově pouze 
z Nepomuku, kde má na železniční stanici 
přípoj od osobního vlaku z Plzně. Spoj jede 
o 15 min. později, tj. z Blatné, B.Němcové 
odjíždí směru na České Budějovice a Jind-
řichův Hradec až v 16,35 hod.

Jan Valášek, 
odbor dopravy MěÚ Blatná

MŠ Blatná, Vrchlického a odloučené pracoviště Husovy sady
Zanedlouho nám začnou letní prázdniny – pojďme zavzpomínat, co se od počátku roku událo 
v našich školkách.

Ve spolupráci s PPP Strakonice proběhlo 
vyšetření školní zralosti našich předškoláků. 
Vyrazili jsme také na lední revue  na zimní sta-
dion ve Strakonicích.  Ve spolupráci s tamní 
Eko – poradnou zažili Medvídci projektový 
den „Pan Fazolka“ a Motýlci projektový den 
na téma „Včelky“ ve spolupráci se SOU Blat-
ná.. ZŠ J. A. Komenského pro nás připravila 
akce „Prvňáčkem na zkoušku“ a „Fyziko“ 
(pohádky). Nesmíme zapomenout na tra-
diční „Maškarní rej“, návštěvu dopravního 
hřiště v MŠ Šilhova a novinku: „Autorské 
čtení paní Fialové a paní Vitákové“. Na jaře 
jsme navštívili „Velikonoční jarmark v ZŠ T. 
G. Masaryka“, starší děti se zúčastnily akcí 

ke „Dni Země“, společného sázení strom-
ků v komunitním sadu a úklidu odpadků 
v Husových sadech. Předškoláci navštívili 
městskou knihovnu v rámci „Měsíce knihy“. 
Děti ze třídy Medvídků a Motýlků navštěvo-
valy Domov pro seniory v Blatné a společně 
s babičkami a dědečky tvořily, zpívaly a hrály 
společně hry. Babičky zase chodily do školky 
číst pohádky.V MŠ Vrchlického probíhala 
canisterapie pod vedením paní Baušové, která 
nás se svou fenkou naučila, jak se chovat a pe-
čovat o pejsky. Poslední dubnový týden byl 
ve znamení čarodějnic, kdy se v obou budo-
vách proměnily děti v čaroděje a čarodějnice. 
Pro děti jsme připravili „Čarodějnický rej“ 

se soutěžemi 
v areálu MŠ 
a malováním 
n a  o b l i č e j . 
Děti si vyrobi-
ly čarodějnice 
také společně 
s rodiči a před 
školkou jsme 
pak uspořádali 
jejich výstavu. 
Děti z obou 
školek nacvi-
čily pro ma-
minky k jejich 
svátku písnič-
ky, básničky 

a dramatizaci pohádek a nechybělo ani spo-
lečné tvoření. Největším kulturním zážitkem 
bylo divadelní představení „Maxipes Fík“ 
v blatenské Sokolovně. Na letním stadionu 
jsme se zúčastnili „Májového běhu“ a jako ka-
ždý rok shlédly děti ukázku výcviku dravých 
ptáků na zahradě MŠ Vrchlického. Děti si uži-
ly zábavné dopoledne s rodinou Citterbartů, 
na skok se ocitly v džungli. Na „Den dětí“ se 
třídy vypravily opékat buřty – do Uzeniček, 
do Chlumu a na letní stadion. MŠ Vrchlického 
navštívili žáci ze ZŠ TGM a připravili si pro 
děti hezké hry a soutěže. Další den vyrazily 
děti ze tříd Soviček a Motýlků na pěší výlet 
na hřiště do Bezdědovic a zpět se svezly 
vláčkem. Koťátka si pochutnala na buřtech 
na zahradě MŠ. V průběhu měsíce června jely 
všechny třídy na školní výlety (ZOO Tábor, 
ZOO Hluboká, zvířátka Putim, Hornické mu-
zeum Příbram, ZOO Ždírec), prohlédly si vý-
stavu chovatelů a navštívily výstavu „LEGO“. 
Jednou z posledních akcí letošního školního 
roku bylo „Rozloučení s předškoláky“, které 
si třída Medvídků připravila ve společenském 
sále v Bezdědovicích a třída Motýlků na hřišti 
v Řečici. Na konci června čeká ještě třídy So-
viček a Motýlků návštěva plovárny v Blatné, 
kam se všichni moc těšíme. ☺

Přejeme všem dětem a jejich rodičům 
krásné léto plné sluníčka a radosti a budoucím 
školákům hodně úspěchů ve škole i v životě. 
S Vámi ostatními se těšíme na viděnou u nás 
ve školce. ☺

Kolektiv MŠ Blatná, Vrchlického
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Ekonomické okénko 
s Oskarem:

Zp r á v y
T S  B l a t n á

Zemřelí květen 2022:
Vohryzka Ladislav - nar. 27.6.1944,bydliště Blatná, úmrtí 
29.4.2022
Bulková Marie - nar. 15.11.1952, bydliště Blatná, úmrtí 10.5.2022 
Kubeš Jaroslav - nar. 21.11.1938, bydliště Lnářský Málkov, úmrtí 
12.5.2022
Nejedlá Marie - nar. 24.3.1943, bydliště Blatná, úmrtí 17.5.2022
Kovář Vladimír - nar. 30.10.1946, bydliště Blatná, úmrtí 17.5.2022
Vlčková Alena - nar. 11.8.1948, bydliště Blatná, úmrtí 21.5.2022

Cestovatelský Speciál (část 2/2)

Kupování letenek a ubytování
Zde je dobré využívat online srovnávačů.
U letenek platí, že čím větší fl exibilita, odolnost k nepohodlí 

a časové možnosti, tím levněji se dá letět. Vzpomínám si, kdy jsem 
během studentských let podnikl cestu do Mexika. Letěl jsem postupně 
Praha - Dánsko - Island - Los Angeles. A pak vlakem do San Diega, 
kde jsem pak další den přešel hranice pěšky. Trvalo to asi 30 hodin, 
posledních pár hodin si moc nepamatuji, ale cenově to bylo velmi 
přijatelné (kolem  7 tisíc Kč).

Někdy se vyplatí najít si letecký spoj přes srovnávač a pak nakou-
pit přímo od konkrétní letecké společnosti. Zajímavé je také sledovat 
stránky a blogy o levném cestování. Pravidelně se tam objevují velmi 
levné možnosti letenek. 

Co se týče ubytování platí, že kdo hledá, najde. Trpělivost a vytr-
valost při průzkumu internetovými srovnávači se vyplácí. Když tomu 
věnujeme čas, lze najít velmi hezké ubytování za přijatelnou cenu.

Kupování předražené výbavy
Pokud nemáme v plánu cestovat do vysokých hor, do pralesů 

a podobných extrémních míst, ve většině případů nám stačí obyčejná 
krosna, standardní boty i ostatní výbava dle očekávaného terénu. Ne-
nechme si vyprázdnit peněženku ještě než vyrazíme.

Jak se vyvarovat okradení, nebo něčemu horšímu
Při cestování chceme poznávat, a to pokud možno bezpečně 

a ve zdraví. Je dobré nechat doma šperky, hodinky a drahé oblečení. 
Čím méně pozornosti budeme vzbuzovat, tím kolikrát  lépe. Pokud ces-
tujeme do zemí s odlišnou kulturu, je dobré se přizpůsobit. Například 
v arabských zemích by dámy neměly nosit minisukni a tílko. Určitě 
si nechceme nechat zkazit zážitek z cestování nějakou nepříjemností. 

Podvodníci
O tom by se dala napsat celá kniha. Obecně si dávejme pozor 

na manipulační techniky jako např. časově omezené nabídky, vysoké 
úvodní ceny při smlouvání (tzv. kotva), zvyšování tlaku prodejce 
a hra na emoce (vždy můžete odejít a bez viny si nic nekoupit) nebo 
vytváření falešné exkluzivity. Většina toho, co je nabízeno, lze koupit 
i na jiných tržištích nebo na letišti.

Dodatek: Revolut - víkendové poplatky
Revolut si u všech víkendových transakcí, včetně plateb a vybírání 

v bankomatu, účtuje poplatek 1 %. V tu chvíli již Revolut o tolik vý-
hodnější než běžná banka není. Pokud si to však ohlídáme a vybíráme 
ve všední den a o víkendu místo placení kartou použijeme hotovost 
je to ok. 

Revolut - V případě dotazů, či pokud byste chtěli pomoci s regis-
trací, napište na oskar.krizenecky@gmail.com. 

PLOVÁRNA BLATNÁ
Máme nové webové stránky:

plovarnablatna.com

Blatenské listy hledají kolportéra už na druhé pololetí 
2022, to je od roznosu 13. čísla v srpnu 2022.

Zájemci, hlaste se, prosím, buď e-mailem na adresu BL 
nebo na tel. 731 367 507 nebo 604 908 454.
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Co čte a o čem přemýšlí Jan Kára
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

o demokracii přemýšlím minimálně od té doby, co se 
k ní přihlásilo Československo v roce 1989. Anebo spíš 
ještě mnohem déle: od dob, kdy nám byla předkládána 

karikatura demokracie v podobě leninského „demokratického centrali-
smu“ či „socialistické demokracie“, zatímco „buržoazní demokracie“ 
byla ostouzena a proklínána – a možná právě proto se leckomu jevila 
(ač nepoznána) jako docela přitažlivá alternativa k pochmurné soci-
alistické realitě, v níž byla zakázána i Sociálně-demokratická strana. 

Demokracie patří k asi 
nejčastěji zneužívaným poj-
mům. Snad se shodneme 
v tom, že Korejská lidově 
demokratická republika není 
vzorem demokracie, neby-
la jím ani Německá demo-
kratická republika, a platí 
to i o spoustě politických 
stran, které si demokracii daly 
do názvu, včetně Okamurovy 
SPD. K demokracii se prostě 
hlásí kdekdo a máme tedy právo být trochu zmateni. Ale zneužívání 
pojmu by nám nemělo bránit v jednoduché představě, že jde o vládu 
reprezentace, zvolené lidem ve svobodných volbách, a že k ní patří 
další politické svobody (svoboda projevu, shromažďování apod.), které 
jsou dodržovány a respektovány. 

Demokracie se vyvíjela po staletí (nebo tisíciletí, když počítáme 
starověké Řecko), jen v určitých částech světa, vždy bývala nedokonalá 
a křehká a občas to s ní vypadalo všelijak. Její chronickou nedokona-
lost svého času krásně vystihl Winston Churchill známým bonmotem: 
„Demokracie je nejhorší forma vlády – tedy kromě všech ostatních.“ 

Až v závěru minulého 
století se zdálo, že svět 
přeci jen zalije vlna de-
mokracie – padla „železná 
opona“, zhroutila se řada 
nedemokratických reži-
mů, do nově založeného 
celosvětového „Spole-
čenství demokracií“ se 
záhy přihlásila více než 
stovka zemí a očekávalo 

se, že jeho členové budou postupovat jednotně na půdě OSN například 
v oblasti lidských práv. Záměr se ale nenaplnil – země se nadále řídily 
spíše svými zájmy, než společnými ideály, a slibné šíření demokracie 
narazilo na své limity. 

Obav o další osud demokracie začalo přibývat zhruba na přelomu 
tisíciletí, mimo jiné v reakci na rostoucí hrozbu terorismu a boj proti 
němu (který šel nutně ruku v ruce s oslabením některých demokra-
tických principů). Demokracii neudělala dobrou službu ani válka 
proti Iráku v roce 2003, kterou iniciovaly USA pod heslem „zavádění 
demokracie“. Ukázalo se, že demokracii nelze jen tak „naroubovat“ 
na společnosti, které jsou dlouhodobě organizovány na jiných princi-
pech. I proto se stále směleji vůči demokracii vymezují vůdci v různých 
částech světa, od Číny přes většinu Afriky až po Maďarsko, a vychá-

zejí z jedno-
duché úvahy: 
při potlačení 
či oslabení de-
mokratických 
práv se vlád-
ne snáze – je 
méně nepří-
jemných de-
bat, lidé mají 
menší chuť se 

veřejně angažovat… A „index demokracie“ (viz obrázek) tak postupně 
hnědne. 

Ze záplavy literatury na dané téma jsem vzal do rukou knihu s ne-
blahým názvem „Jak umírá demokracie“. Autoři Levinski a Zinblatt 
v ní s málo zakrývaným zděšením reagují na zvolení Donalda Trumpa 
americkým prezidentem v roce 2016. Ale kniha má obecnější platnost. 
Analyzuje případy, kdy demokracie podlehla autoritářství (meziválečné 
Německo a Itálie, z nedávné minulosti například Peru,  Venezuela či 
Filipíny) a uvádí celou řadu příznaků, které úpadek demokracie a ná-
stup ne-demokratů doprovázejí. Je to neradostné, ale zajímavé čtení.

Jediný problém mám s tím, že autoři spojují oslabení demokracie 
hlavně se selháním či podkopáním demokratických institucí (ústava, 
parlament, soudy atd.) a ustálených nepsaných pravidel politického 
zápasu. Nijak neřeší, zda oslabení demokracie („lidovlády“) není náho-
dou umožněno také lhostejností a snadnou 
manipulovatelností „lidu“, respektive zda 
je pro většinu lidí demokracie opravdu tak 
vysokou hodnotou. To, že si občané USA 
zvolili zjevného ne-demokrata a populistu 
Trumpa, nelze vysvětlit jen selháním někte-
rých institucí a zavedených postupů.

A co my v Česku? Podle „Indexu demo-
kracie“ nejsme žádní premianti, jen takový 
lepší průměr. Chceme vůbec demokracii? 
Chceme jednat podle jejích zásad a prin-
cipů? Mám pocit, že po roce 1989 jsme 
přijali demokracii tak nějak samozřejmě, 
bez hlubší úvahy: najednou tu byly politické strany, svobodné volby, 
hotovo. Ale demokracie není jen o volbách a vládnutí, je především 
o lidech – o osobní odpovědnosti, zájmu o věci veřejné, vzájemné 
toleranci, a o komunikaci v nějakých mantinelech slušnosti. A to se 
nám stále moc nedaří. I po více než 100 letech platí povzdech T. G. 
Masaryka: „Tak demokracii bychom měli, teď ještě nějaké ty demo-
kraty.“                                                                                      Jan Kára 

Winston Churchill: „Demokracie je 
nejhorší forma vlády – tedy kromě všech 

ostatních.“

Jedna ze slabin demokracie

„Index demokracie“ z roku 2019 má sice dost „hnědé“, ale vyznívá ještě 
celkem optimisticky
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Muzeum slaví 100!

Cesta ke znovuotevření muzea a Památník města Blatné 1974–1978
V roce 1963 bylo muzeum v Blatné zru-

šeno a na dlouhá léta veřejnosti nepřístupné. 
Jeho znovuotevření záviselo především 
na tom, kdy bude opraven starý palác zámku 
Blatná. Jenže úprava těchto prostor se neustále 
odkláda la a sbírky v něm umístěné stále více 
strádaly. Teprve v roce 1967 došlo k malému 
pokroku. Střecha starého paláce byla již 
v tak katastrofálním stavu, že do něho silně 
zatékalo. Městský národní výbor si byl vědom 
ohrožení uložených předmětů, a proto začal 
hledat nové místo, kam by je mohl prozatímně 
umístit. Jejich novým sídlem se stala budova 
bývalého okresního soudu v I. patře na ná-
městí Míru 212.

Ač byly sbírky přesunuty do bezpečí, je-
jich stav a rozložení nebylo dobré. Proto nad-
řízené orgány doporučily městu inventarizaci, 
aby se zjistil počet ztracených, přebývajících 
či zničených předmětů určených k odpisu. 

Ta byla provedena v době od 1. září 1972 
do 28. února 1973. Během ní komise zjistila, 
že chybělo na 1365 sbírkových předmětů, 
za něž mohlo časté stěhování muzea, neod-
borné a nezabezpečené uložení sbírkových 
předmětů, dlouhodobá absence správců či 
neexistence předávacích protokolů.

Co se týkalo znovuobnovení muzea 
v souladu s předpisy a zákonem kromě řádné 
inventury sbírkového fondu bylo zapotřebí 
s nadřízenými orgány vyjednat jeho budoucí 
podobu. Ty rozhodly, že z dřívějšího městské-
ho muzea bude zřízen k 1. 1. 1974 Památník 
města Blatné jako pobočka Muzea středního 
Pootaví ve Strakonicích (dále jen MSP) 
a bude sídlit v dosavadních prostorách, tedy 
na náměstí Míru 212. Památník se po nutných 

rekonstrukčních pracích slavnostně otevřel 
veřejnosti 10. srpna 1974 u příležitosti vý-
stavy obrazů výtvarného a literárního díla 
básníka a zasloužilého umělce Ladislava 
Stehlíka. Kromě prostor na náměstí Míru 212 
se k výstavním účelům od roku 1977 začalo 
využívat II. patro opraveného starého paláce 
zámku Blatná. Během éry památníku byly 
prezentovány především umělecké výstavy, 
například z díla ak. mal. Bohumila Ullrycha, 
ak. mal. Jiřího Mádla, ak. mal. Cyrila Chramo-
sty, ak. mal. Jindřicha Veselky, ak. mal. Karla 
Stehlíka, ak. sochaře Františka Mrázka či nár. 
um. Břetislava Bendy.

Z příkazu ředitele MSP ve Strakonicích 
převzala odbornou správu sbírek Danuše Kre-
sslová v polovině roku 1975. Ta opět narazila 
na větší počet chybějících předmětů. Proto 
byla nařízena další inventarizace v lednu 
1976, kterou bylo zjištěno, že schází na 482 
evidenčních čísel. Protože Kresslová od čer-
vence 1976 nastoupila na JčKNV v Českých 
Budějovicích a nebylo možné předat sbírkový 
fond památníku jinému pracovníkovi MSP, 
bylo rozhodnuto zapečetit depozitáře. Navíc 
se objevily jisté pochybnosti o přesnosti 
předchozích inventur, a kvůli tomu byla na-
řízena nová a konečná inventura, která trvala 
od 11. 10. 1976 do 22. 3. 1977. Výsledkem 
bylo, že chybějící předměty byly odepsány ze 
sbírkového fondu.

V roce 1978 došlo k další transformaci 
muzea. Tu vyvolal MěNV žádostí ze dne 4. 
listopadu 1977, ve které požadoval obnovení 
městského muzea v Blatné. Poukázal i na fakt, 
že památník, který je veden okresním muze-
em, nemá kapacitu na to, aby mohl zpraco-
vávat problematiku blatenského regionu, ať 
z hlediska historického, národopisného nebo 
z vývoje dělnického revolučního hnutí. Navíc 

MěNV se podařilo vytvořit vhodné podmínky 
pro zřízení muzea, neboť měl pronajatý starý 
palác na zámku Blatná, v jehož přízemí se 
chystala stálá expozice. Odbor kultury Jiho-
českého KNV po prostudování příslušných 
materiálů a po zvážení podmínek rozvoje 
samostatného muzejního zařízení odsouhlasil 
zřízení Městského muzea v Blatné, které bude 
podřízeno Městskému národnímu výboru, 
a doporučil, aby muzeum v Blatné bylo usta-
veno k 1. 11. 1978 s tím, že veškerý sbírkový 
fond spravovaný muzeem ve Strakonicích, 
bude převeden do přímé správy městského 
muzea.

Michaela Mikešová
Městské muzeum Blatná

Budova s výstavními prostorami Městského 
muzea v Blatné, 1974. Fotografi cká sbírka 

Městského muzea Blatná (Fo95/17)

Ladislav Stehlík podepisující čtenářům svou 
knihu Země zamyšlená na vernisáži jeho výstavy, 

10. 8. 1974. Fotografi cká sbírka Městského 
muzea Blatná (Fo95/2)

 
 

 

 
   

     
  

Pro mladistvé od 14 do 18 let!

 

Termín:  8.8. – 14.8.2022  

Místo:  Písek (8.8.- 12.8.), Blatná (12.8. - 14.8. – pobyt v rodinách) 

Proč jet? možnost intenzivně mluvit anglicky, německy, francouzsky, poznat nové přátele, zažít spousty legrace na 
výletech a při sportovních či zážitkových aktivitách (lezecká stěna, lasergame, motokáry, paddleboardy, 
netradiční hry,…). V dalších letech možnost účasti na táboře v Německu a Francii. 

Cena:  2.000,- Kč + výdaje za stravu ubytovaných dětí o víkendu 

Další informace:   tel. 606 476 903 

Tábor se koná za pomoci finančního příspěvku města Blatné a ČNFB! Uzávěrka přihlášek 10.7.! 

Přihlášky lze po telefonické dohodě zaslat e-mailem nebo budou k dispozici v Infocentru Blatná.  
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Blatenská fi rma „KONET“ se činí
V závěru roku 2021 byly zpřístupněny přípojky optického internetu více jak 60% by-
tovým jednotkám v katastru města. Letošní plán počítá s navýšením o minimálně 10%.

Bez telekomunikačních služeb nejvyšší 
úrovně to už dnes prostě nejde. Pokrok si 
žádá své. O zpřístupnění moderních forem 
služeb ve zmíněné oblasti širokým vrstvám 
obyvatel se ve městě Blatná stará fi rma United 
Networks SE – dříve KONET s.r.o. Firma se 
znamenitou pověstí v závěru roku 2021 zpří-
stupnila přípojky optického internetu pro více 
jak 60 % bytových jednotek v katastru Blatné. 
Letošní plán počítá s navýšením o minimálně 
10 %. „V následujících letech bychom chtěli 
pokračovat stejným tempem,“ říká Karel 
Korbel - člen správní rady. „Jednoznačným 
cílem je dosáhnout absolutního pokrytí. Tedy 
obslužnosti veškerých domů, bytů, institucí 
a fi rem na území Blatné optickým vláknem, 
kde by lidé mohli využívat internet, kabelo-
vou televizi, telefon a další přidané služby.“ 
Jenže stoprocentní zasíťování v Blatné je 
podle Karla Korbela samozřejmě utopií. 
„Vždycky budou existovat nějaké kousky 
ulic, kde propojení nelze realizovat. Nezastaví 
se ale výstavba nových průmyslových areálů 
a rodinných domků v dalších lokalitách, 
takže celý ten řetězec se nemůže přetrhnout 
a ani nepřetrhne. Maximálně se může tempo 
zpomalit, když už bude vybudována stěžejní 
infrastruktura. Jenže i na ní lze neustále něco 

vylepšovat a přinášet další doplňkové služby. 
Tak rozsáhlá síť také obnáší nějakou péči 
a údržbu.“ V Blatné by podle Karla Korbela 
nemělo dojít k opakovanému překopávání 
povrchů. „Takové černé scénáře se naplňují 
tam, kde jsou v zemi uloženy dvě nebo tři 
optické sítě. A jednotlivé fi rmy se nedokáží 
mezi sebou domluvit. Nebo ta společnost, 
co si pospíšila, vlastní síť uzavře a odmítá ji 
zpřístupnit ostatním.“

Firma „United Networks SE“ v dohledné 
budoucnosti zamíří i do venkovských oblastí. 
Umožní tak čerpat supertechnické vymo-
ženosti optického vlákna rovněž občanům 
v blízkém a vzdálenějším okolí Blatné.

Jako přímo fantastickou označuje Karel 
Korbel spolupráci s blatenskou radnicí: „Není 
to tak bohužel všude. V několika městech 
musely být takové projekty stopnuty kvůli 
lhostejnosti a nezájmu úředníků,“ poukazuje 
na bílá místa v komunální službě veřejnosti 
člen správní rady.

Odkdy se vlastně píše historie společnosti 
„United Networks SE“. Firmy, co přinesla ve-
řejnosti něco takového, co jejich „předchůdci“ 
pradědům a prababičkám současníků v podo-
bě elektrifi kace. „Vlastně před více než deseti 
lety to všechno začalo,“ uvádí Karel Korbel, 

„Postupně se rodila spolupráce s podobně 
zaměřenými fi rmami z jihozápadních Čech. 
Vyvrcholilo to vytvořením akciové společnos-
ti, kam jednotlivé fi rmy sfúzovaly. Společnost 
United Networks SE je ryze česká a akcionáři 
jsou právě z okolních měst. V období zrodu 
akciové společnosti už měl „KONET“ rozpra-
covanou projektovou studii. Hotová byla roku 
2013 a roku 2016 se začalo s vlastním budo-
váním optické sítě v katastru Blatné. Zahájení 
připadlo na sídliště „Nad Lomnicí“. Následně 
bylo pokračováno v okolních ulicích a došlo 
na spojení s budováním kruhové křižovatky.“

Nyní se pozornost upíná k připravované-
mu kruhovému objezdu na ulici „Vrbenská“ 
a chystá se projekt na prodloužení infra-
struktury od Kalinova náměstí u sokolovny 
směrem k nádraží a ulici Vrbenská. Zasíťování 
se dočká zástavba mezi Husovými sady, zá-
meckým parkem, nádražím a veškeré fi rmy 
na zmiňované Vrbenské lokalitě. Pokrok zaví-
tá i na oblast zvanou „Chlumská“, kde již byla 
v předchozím roce část lokality zasíťována.

V mezidobí 2018 - 2021 proběhla po-
kládka optické sítě v největším územním 
celku, a to na blatenském sídlišti. Loni se 
rovněž uskutečnilo zasíťování ulic od bývalé 
ubytovny Tesly k sokolovně, včetně části 
Tyršovy ulice.

Blatenskou fi rmu „KONET“ šlechtí i to, 
že sponzorsky podporuje dobrovolné aktivity. 
Zejména dětský a mládežnický sport.

Vladimír Šavrda

LOUČENÍ S MATEŘSKOU ŠKOLOU
aneb

po prázdninách do lavic
Rok utekl jako voda a máme tady opět 

závěr školního roku. Celý rok jsme si s dětmi 
v naší školce užili spoustu činností, aktivit, 
her a legrace. Hráli jsme si, naslouchali jeden 
druhému, zvykli jsme si na sebe, poznali se. 
Je fajn dovědět se, že děti vědí, jakou hudbu 
poslouchá p. učitelka, jaké má oblíbené jídlo, 
koníčky. Opravdu jsme se vzájemně dobře 
poznali, zvykli si na sebe. Slavnostní akce 
Rozloučení s předškoláky bývá vždy velice 
slavnostní, ale zároveň tak trochu nostalgická. 
Děti začínají novou životní etapu, kterou je 
vstup do 1.tř.ZŠ. A my učitelky máme co dě-
lat, abychom nenápadně zamáčkly dojemnou 
slzičku ve tváři.

S těmi staršími jsme se slavnostně 
rozloučili na školní zahradě 13.6.2022. 
Rozloučení s předškoláky letos neslo název 
Vodnické hrátky aneb námořníci odplouvají. 
Děti i paní učitelky slavnostně nastoupily 
v námořnickém oblečení. Každý námořník 
se představil a následovalo vystoupení tříd 
Kapříků a Čápat. Zpívalo se, recitovalo a sa-
mozřejmě nesměl chybět námořnický slib 

předškoláka a slavnostní přípitek. Kapitánka 
lodi v podobě paní učitelky Zdeničky pasovala 
předškoláky na školáky. Následovalo společ-
né fotografování dětí a volná zábava. 

Děkujeme rodičům za hojnou účast, pří-
jemnou atmosféru a za dlouholetou spolupráci 
s mateřskou školou. Přejeme našim předško-
lákům mnoho úspěchů ve škole i v osobním 
životě a věříme, že i po letech si na naši 

mateřskou školu a na p. učitelky v dobrém 
vzpomenou.

V neposlední řadě patří poděkování celé-
mu kolektivu naší mateřské školy. Za trpěli-
vost a pochopení pro dětské bolístky, za vřelé 
pohlazení ve správný okamžik, za pečlivou 
přípravu dětí na vstup do základní školy.

KRÁSNÉ PRÁZDNINY PLNÉ SLUNÍČ-
KA A AKTIVNÍHO ODPOČINKU PŘEJÍ 
DĚTEM A RODIČŮM zaměstnanci MŠ 
Blatná, Šilhova. ☺

Za kolektiv MŠ Blatná, Šilhova
Hana Petlánová, ředitelka školy

…odplouváme do školy…



Ročník 33 (43) Blatná 24. června 2022 Číslo 12 / strana 9

S úsměvem 
k vítězství 
v kraji

Školní kolo, oblastní kolo, důkladná pří-
prava – to byla cesta, která dovedla šestičlenné 
družstvo z IX. A (Kristýna Vaněčková, 
Michaela Balogová, Adéla Postřehovská, 
Tomáš Schwarz, David Hanousek, Vítek 
Hůrka) do českobudějovického krajského 
kola branné soutěže POKOS.

„Všichni další soutěžící byli celou dobu 
velmi nervózní, stále se ještě snažili něco 
rychle doučit. My jsme se ale ve volných 
chvilkách hrozně nasmáli, a tím si dodávali 
pohodu a klid – jsme sehraná a skvělá par-
ta,“ konstatovala zpětně kapitánka družstva 
a všichni ostatní souhlasně přikyvovali. „Byli 
jsme jako „šest mušketýrů“ – jeden za všech-
ny, všichni za jednoho.“

A neměli ani důvod být nervózní a rychle 
dohánět, co by se na poslední chvíli ještě dalo. 
Své přípravě se pečlivě věnovali. Předchozí 
kola soutěže byla malými generálními zkouš-
kami před krajským kláním – byla to pro ně 
dobrá zkušenost. Fyzičku jim pomohli zvýšit 
naši „tělocvikáři – manželé Tereza a Miroslav 
Šafrovi“, do technik první pomoci je fundo-
vaně zasvětila paní učitelka Lucie Novotná, 
„zeměpisné“ disciplíny s nimi prošla paní 
učitelka Jana Novotná. I další pedagogové 
přispěli svým dílem při různých školních 
aktivitách. Mnoho dalších disciplín si mohli 
vyzkoušet během jednoho přípravného do-
poledne za pomoci pracovníků MěÚ Blatná 
– pana místostarosty Pavla Ounického a člena 
krizového štábu Martina Dolejše. Všem patří 
velké poděkování.

„Po příjezdu na místo jsme se poprvé 
vyfotili u „trpaslíka“ a dohodli se, že když 
vyhrajeme (a my vyhrajeme), tak se na místo 

vrátíme a vyfotíme se s medailemi,“ hlásila 
paní učitelka i členové družstva po návratu. 
Jako důkaz mají i obě fotografi e.

Splnění úkolů sedmnácti různých stano-
višť čekalo na šestnáct přítomných družstev 
z Jihočeského kraje. Časové limity, rychlé 
přesuny, fyzické i vědomostní výkony. Každý 
soutěžící se snažil pro své družstvo vybojovat 
co nejvíce bodů.

„I když došlo k organizačním problémům 
v průběhu závodů, přesto vojáci nezklamali 
a dodrželi pravidlo – všem měřit stejným 
metrem a všem poskytnout  stejné podmín-
ky. Umožnili nám dokončit jedno stanoviště 
ve správném limitu, a tím podat skvělý výkon 
v disciplíně, ve které jsme si věřili,“ vzpomíná 
kapitánka na průběh závodu.

Všichni závodníci dorazili do cíle, porota 
počítala výsledky a my jsme všichni v klidu 
nabírali síly i z nabídnutého občerstvení. 
„Málem jsme vyhlášení výsledků nestihli. 
Bylo dobře, že se šla naše paní učitelka třídní 
ujistit, zda nedošlo ke změně harmonogramu,“ 
vzpomínají deváťáci. „Honem, už vyhlašují 

třetí místo!“ volala na nás. „Když vyhlásili 
na prvním místě nás, nevěřícně jsme stáli 
na místě a koukali jeden na druhého!“ 

Zlaté medaile, krásný pohár, diplomy 
a dárky si šestice přivezla zpět do Blatné. 

„Jako udělat 520 kliků za 8 minut? Zvlád-
nout první pomoc a transport zraněného? 

Hodit granátem nejvíc ze všech a do toho 
překonat vodní překážku na raftu? Navíc 
vytřít zrak vědomostním testem všem v kra-
ji? Smekám klobouček a klaním se....... Já 
bych tohle v 15 letech opravdu nezvládnul! 
Celá naše škola je na vás neuvěřitelně pyšná! 
Tomáši Schwarzi, Davide Hanousku, Víťo 
Hůrko, Kristýno Vaněčková, Adélo Postře-
hovská a Míšo Balogová, jste MACHŘI!“ 

takto okomentoval výkon žáků pan učitel 
Miroslav Šafr na školním facebooku.

Velkou pochvalu si vyslechla i kapitánka 
Kristýna Vaněčková na vědomostním sta-
novišti. Porotce, člen Československé obce 
legionářské, byl neuvěřitelně překvapen jejími 

znalostmi z období 2. světové války a pronesl: 
„Taková malá hlavička a tolik toho zná!“

Již nyní se připravují na poslední – re-
publikové fi nále, kde je podpoří i další žáci 
školy jako publikum. Ještě dopilovat drob-
nosti, ve kterých si nejsme tolik jistí. K tomu 
jsou připraveni všichni, kteří již pomohli 
v počátku. 

Ještě jednou posíláme velké blahopřání 
ke skvělému výkonu. A pak nám již nezbývá 
nic jiného, než jim do republikového kola 
popřát hodně tolik potřebného štěstí, aby jim 
vše vyšlo co nejlépe. Držte jim také palce!

 Krapsová Jana
ředitelka ZŠ J. A. Komenského Blatná

Pozvánka (nejen) pro fotbalové 
fanoušky do Drahenického Málkova

Pouťový turnaj 
v malé kopané

se uskuteční v Drahenickém Málkově
v sobotu 16. července.

Týmy se mohou registrovat na telefonu 
702/ 424 235.

Večer se uskuteční venkovní taneční 
zábava se skupinou „ Scéna“.
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Když láska a zodpovědnost nestačí
Speciální školství potřebuje své, aby plnilo vytčené poslání.

Dobře vím, že se cca před třiceti lety 
přemístili žáci z tehdy ještě zvláštní školy 
v prostoru ZŠ TGM Blatná do vlastního objek-
tu někdejší mateřské školy v ulici Holečkova. 
Jistě to bylo velké morální zadostiučinění 
pro rodiče handicapovaných dětí, které dost 
dobře nemohly čelit výsměchu ze strany svých 
vrstevníků z vyšší vůle zaškatulkovaných 
do běžných tříd. I když bych rád věřil tomu, 
že podobné výpady byly dílem několika málo 
jedinců a ne běžnou rutinou. Radikální změna 
situace tehdy jistě ulevila i pedagogickému 
kolektivu, který se mohl plně soustředit 
na výkon své vyčerpávající práce a plnění 
nelehkého poslání.

Zástupce paní ředitelky k období před 
třemi desítkami let poznamenává: „Tenkrát se 
zde vzdělávali žáci s různou úrovní rozumo-
vých schopností. Ty se pohybovaly v oblasti 

normálu nebo na úplné hranici lehkého men-
tálního postižení. Mnohdy sem byli přeřazeni 
žáci jen na základě kázeňských problémů. 
Většina absolventů naší školy našla výborné 
uplatnění v praktickém životě.“

Současnost ale klade na pedagogický tým 
a zejména vedení školy stále vyšší a vyšší 
nároky. Žactvo teď představuje kombinaci 
různých druhů i stupňů postižení - mentál-
ní handicap, autismus, tělesné postižení, 
kombinované varianty handicapů….  Nutně 
a naléhavě potřebuje podmínky pro zdárný 
rozvoj osobnosti, klidnou a důstojnou pří-
pravu na praktický život, výchovu s ohledem 
na individuální zdravotní problém a diagnózu. 
Ano, přesně o tohle se sehraný kolektiv na ZŠ 
Holečkova Blatná usilovně snaží a za tím 
si jde i přes některá úskalí. Uvnitř specia-
lizované instituce se postupně vybudoval 
bezbariérový přístup pro vozíčkáře, pracovní 
dílny, cvičná kuchyňka, počítačová učebna, 
relaxační místnost, v zadní části areálu potom 
vjemová zahrada a společné posezení. Tohle 
všechno by měla veřejnost vědět. Já osobně 
hluboce obdivuji nasazení, vůli a píli těchto 
ryzích lidiček, kteří to určitě v této době nema-
jí jednoduché. A všech do jednoho si vážím.

Zástupce paní ředitelky poukazuje na další 
zásadní skutečnost: „Svěřenci, kteří se přes 

veškeré paragrafy na naši školu dostanou, 
změní nápadně své chování a přístup ke vzdě-
lání. Spadnou z nich problémy, spojené 
s náročností výuky, začínají si věřit a často se 
zmenší i jejich psychické problémy. Zažijí zde 
úspěch, pocit uznání, potkají kamarády. Jejich 

celkovému zklid-
nění napomáhá 
přísně individuální 
přístup pedagogů 
a organizace zná-
mého prostředí, 
ve kterém pracují 
a kde se cítí bez-
pečně.“

Tento bezpeč-
ný svět handicapo-
vaných dětí se má 
však v dohledné 

době z rozhodnutí zástupců Města Blatná změ-
nit. „ZŠ Holečkova by měla přijít o prostory, 
v nichž se nachází pracovní dílny, které jsou 
stěžejní pro profesní přípravu a nutností pro 
praktický život. Rovněž o relaxační místnost, 
která poskytuje žákům útočiště v nepohodě“, 
dodává ředitelka školy. Důsledně vybudovaný 
program se pak otřese v základech.

Pedagogický sbor ZŠ Holečkova Blatná 
dává dětem vše - lásku i zodpovědnost. Láska 
a zodpovědnost však nemohou stačit tam, kde 
je narušen samotný smysl existence takového 
snažení.                                  Vladimír Šavrda

Co debatě 
o baroku nesluší

Když už jsem se v tomto čísle rozepsal 
o demokracii, nedá mi to, abych neoko-
mentoval výměnu názorů na stránkách 
Blatenských listů, iniciovanou příspěvkem 
Kláry Jánské s názvem „Co baroku neslu-
ší“ (letošní BL č. 5). V jejím textu byly 
cítit emoce (ke kterým se ostatně přiznala) 
a dovedu si představit, že všechny, kdo se 
angažovali v úpravách okolí kostela v Paš-
tikách, zasáhl na hodně citlivém místě. 
Nezdá se mi ovšem, že by v demokratické 
kultuře opravňoval k takové reakci, jaké 
se mu dostalo od pana starosty Bláhy 
(s požehnáním celého bezdědovického 
zastupitelstva). Hranice mezi demokratic-
kou výměnou názorů a nedemokratickým 
ostouzením a ponižováním (které pamět-
níci znají z dob před rokem 1989), není 
samozřejmě jasně vymezena, je mlhavá 
a subjektivní. Nicméně doufám, že nejsem 
sám,  kdo cítí, že text Kláry Jánské je stále 
ještě na té „demokratické straně“ hranice, 
zatímco nactiutrhačná reakce pana starosty 
tu pomyslnou hranici již překračuje.

Jan Kára

Sportovní a kulturní akce v hospodě „ U Čiláka“ v Buzicích- léto 2022
2. července - „Rybí hody“. Začátek ve 14.00 hodin. K tanci i poslechu zahraje oblíbená 
kapela „Šumíci“.

9. července - „Po stopách Christiana Battaglii“. Cykloturistický výjezd k uctění památky 
fenomenálního cyklisty z Bratronic. Prezentace účastníků od 9.00 hodin na dvoře hostince 
- společný start v 10.00 hodin. Prodej triček s portrétem Ch. Battaglii, knihy s cykloturistic-
kou tématikou zdarma a volně. V cíli občerstvení, doprovodný program a bohatá tombola. 
V neděli 10. července možnost cyklistického výletu k hrobce šlechtických rodů Battagliů 
a Enisů do Chvalova.  Start v 10.00 hodin.

16. července - Soutěž ve vaření gulášů za přítomnosti kuchařské televizní hvězdy aneb 
Jirka Babica hodnotí a ochutnává. Prezentace od 13.00 hodin. Úderem 14.00 hodiny 
vypukne kulinářská show naostro. Lákavé vůně doplní i lákavé tóny v podání hudebního 
tělesa Jirky Maršíka.

23. července - Tradiční turnaj trojic v nohejbale. Začátek v 9.00 hodin.

30. července - „Rybí hody“ číslo dvě aneb ještě chutněji a s větší fantazií. Začátek ve 14.00 
hodin. K dobré chuti poslouží navíc country písně živé kapely.

Takže přijďte pobejt a nechte se vidět! Bude to stát za to! Na viděnou se těší ti od Čiláka 
v Buzicích!

Vladimír Šavrda 

Pracovní činnosti

Relaxační terapie
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Dvojice dobrodruhů z Blatenska prošla legendární trek kolem Annapurny
Třítýdenní expedice údolím podél masivu a vrcholů Annapurny ušla sto dvacet „ výživ-
ných“ kilometrů.

Josef Ředina (51 let) a Jiří Jiskra (32 let) 
žijí v obci Škvořetice. Oba kromě kamarád-
ství, dobré fyzické kondice a pojí nejnověji 
rovněž absolvování treku kolem masivu 
Annapurny (Annapurna Circuit) - „Mekky“ 
trekařů a horolezců. V exotickém prostředí 
a náročných podmínkách. Pěkně po svých, 
v plné polní s patnáctikilogramovými „bágly“. 
Tomu už se říká dobrodružství. Sto dvacet 
kilometrů horským údolím přes sedlo Thorong 
La ve výšce 5 416 m.n.m. během tří týdnů - 
rozhodně nic pro bábovky a třasořitky!
Everest nestačil…..

Prvotním impulsem k expedici „Anna-
purna 2022“ se stalo setkání Josefa Řediny 
s bývalým spolupracovníkem ze zaměstnání. 
„S ním jsem totiž před jedenácti lety vystoupal 
do základního tábora Everestu,“ připomíná si 
starší sportovní zážitek houževnatý Škvoře-
ťák, „Když jsme na sebe loni v listopadu zase 
„narazili“, bylo hned jasné, že z toho nemůže 
být nic jiného, než další obdobný zážitek 
v horách stranou od civilizace. Prostě takové 
opáčko, jen někde jinde.“

Začalo horečné plánování. Partu, tvo-
řenou ještě bratrem Josefova někdejšího 

spolupracovníka 
se kterým došel 
až do zmiňova-
ného base campu 
Everestu, doplnil 
záhy právě Jiří 
Jiskra. Takže už 
byli čtyři. Na za-
čátku letošního 
března odletěla 
tato čtyřka leta-
dlem vstříc třítý-
dennímu dobro-

družství, zahrnujícímu postup podél vrcholů 
Annapurny údolím nahoru, poté přechod sedla 
a jako tečku sestup údolím.

Počasí prý od samého počátku partě 
dobrodruhů extrémně přálo. Sluníčko je 
prakticky neopustilo. A když se později od-
poledne někdy někde stahovala mračna, dbali 
zkušení znalci horských podmínek na to, aby 
v té době již byli v bezpečí místní lodžie, 
jak jsou nazývané místní trekařské ubytovny 
s restaurací „Snad jenom jeden jediný den 
nám lehce zamžilo. I přes mrazivá rána jsme 
téměř pořád chodili oblečení ve stylu triko 
 - mikina,“ zdůrazňuje Jiří Jiskra.

Denní příděl - patnáct kilometrů
Kamarádi v dobrém i zlém odletěli na ne-

zapomenutelnou pouť z Prahy přes Dubaj 
až do metropole státu Nepál – Káthmándú. 
Po vyřízení potřebných povolení na vstup 
do hor, nazývaných permity, následoval 
příští den přesun pod čarokrásnou náruč hor-
ského masivu Annapurna. „Sama cesta byla 
naplánována na třináct dní. Denní úseky se 

pohybovaly okolo patnácti kilometrů. Po-
stupně jsme nabírali výšku až do samotného 
sedla jménem Thorong La Pass. Existuje 
pravidlo, podle kterého lze nastoupat denně 
maximálně pět set výškových metrů. A tím 
se to hlavně řídilo!,“ referují unisono oba 
zástupci Blatenska. Všichni borci bok po boku 
vyrazili z 1300 výškových metrů a ve fi nále 
se na zmíňovaném sedle Thorong La ocitli 
v nadmořské výšce 5416 m. n. m.
Spartánské ubytování a jídlo na každém 
rohu

Den po dni usínali dobrodruzi ve skrom-
ných pokojích místních lodžií. Spartánské 
podmínky noclehu jim vyhovovaly. Hlavně 
když na člověka nefouká a neprší. „Měli 
jsme s sebou jen oblečení a spacáky. Leckdy 

jsme ty spacáky ani nepotřebovali – vybavení 
pokojů, které často skrývalo deku, peřinu 
a polštář, předčilo naše očekávání.  Jídlo - to 
se nechalo koupit v každé lodžii, kde jme byli 
ubytováni,“ mávne rukou Jirka.

Jediný opravdu zdravotní problém, který 
expedici „Annapurna 2022“ potkal, byl spále-
ný ret Josefa Řediny: „No, od slunce. Brufen, 
se kterým jsem počítal spíš na bolavá kolena, 
tak padl právě na tuhle bolístku. Kolena zůsta-
la O.K.“ Jirka Jiskra tedy ještě pocítil slabší 
příznaky tzv. „výškové nemoci“, ale ty brzy 
odezněly stejně jako přišly. 

Nesporně zajímavým zážitkem byl nocleh 
v horské chatě při sestupu ze sedla Thorong 
La, kdy se čtveřici nepodařilo dojít včas 
do plánovaného místa noclehu. „Museli jsme 
vzít za vděk tím co bylo k dispozici, což ve fi -
nále spíš připomínalo kozí chlívky. Ale v naší 
situaci - zaplaťpánbůh za ty kozí chlívky,“ 
odpouští velkoryse jeho majiteli s odstupem 
času Josef Ředina.

Ale samozřejmě si parta odnášela i jiné 
dojmy: „Kupříkladu takový prodej masa 
v hlavním městě Káthmándú. U nás všechno 
pečlivě zatavené nebo vystavené v chladicích 
boxech. Tam se maso válí na pultech na slunci 
při teplotách dosahujících k 30 °C a vesele 
po něm lezou masařky… Ovšem zajímavé 
je, že se tam dá sehnat snad všechno na světě 
a vše se odehrává v podstatě přímo na ulici. 
Udělat generálku motoru, nebo opravit čerpa-
dlo na vodu dokáží na koleni uprostřed rušné 
ulice. Dokáží opravit snad cokoliv, narozdíl 
od české konzumní společnosti, kde už se 

většina věcí jen vyhazuje. Po silnicích se jezdí 
vlevo. Obyvatelé se chovali za všech okolností 
přátelsky, ohleduplně, komunikativně a neu-
stále měli potřebu s čímkoliv radit a pomoci. 
I přesto, že jsme procházeli strašným mumra-
jem, tak jsme se nemuseli bát, že nás někdo 
přejede. Tamní řidiči jsou na takový stav zvyk-
lí, a hlavně dávají skutečně pozor. Troubením 
na sebe neustále 
ostatní  pouze 
upozorňují. Za-
ujalo nás mimo-
chodem taky to, 
že zatímco u nás 
doma frčí ekolo-
gie, tam ji nikdo 
neřeší. Ve městě 
většina odpadků 
končí na ulici. 
Musí se jim ovšem přiznat, že do rána veřejná 
prostranství zase záhadně uklidí. No a na ven-
kově odpad pálí, nebo končí v jámě za vsí. 
Venku na ulici taky docela klidně provádí 
odběry krve - dvě židle, slunečník a jaképak 
copak,“ směje se Jirka Jiskra.

Měšečku, otřes se! Ale nemusíš moc.
Náklady na celé dobrodružství jednotli-

vé členy výpravy vyšly na necelých 50 000 
korun. Slušný to počin. „Letenky byly každá 
po 17 000 korunách tam i zpět, navíc ještě 
sloužící zároveň jako vstupenka na výstavu 
Expo 2022 v Dubaji. Životní náklady v hos-
titelské zemi byly rozhodně nižší než v Čes-
ku - najedli jsme se v restauraci pohodlně 
za stovku. Jediné, co tam vychází dráž, je 
pivo. To si člověk dá v hodnotě zmíněného 
oběda. V horách v ubytovacích zařízeních 
existují v podstatě jednotné menu a jeho ceny 

reguluje nejspíš 
stát, aby nedochá-
zelo k okrádání 
trekařů. Jen čím 
se turista dostává 
výš, ubývá z něho 
masa. Prostě pří-
jemná destinace 
- strava zaručeně 
čerstvá a chutná. 
Nenatrefili jsme 
určitě na jídlo, 

které by se nedalo pozřít. Jen v zájmu vlast-
ních žaludků a psychického zdraví nebylo 
radno nahlédnout do kuchyní, kde se pokrmy 
„klohnily“, nechává se slyšet Josef Ředina.

Říká se, že nejkrásnější pohled na svět je 
z koňského sedla. Tady by členové expedice 
„Annapurna 2022“ určitě oponovali. Pro ně 
zůstává jedním z nejkrásnějších pohled na vr-
choly osmitisícovek z vyhlídkového vrcholu 
Poon Hill ve výšce 3210 m.n.m. za východu 
slunce nad Annapurnou a Dhaulaghiri. 

Důležité je vrýt si každý takový obraz 
do srdce a mysli. Pak teprve každý takový 
zážitek má ten stoprocentní smysl.

Vladimír Šavrda
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Reakce na paštickou pseudokauzu „Co baroku nesluší“
V průběhu jara vyšel v Blatenských 

listech nejprve článek „Co baroku nesluší“ 
o historii kostela, lípách u brány, necitlivé 
opravě schodiště a nelegální skládce, který 
byl v některých technických věcech laický, 
ale celkově neagresivní se závěrečným pozi-
tivním konstatováním, že rekonstrukce byla 
skvělý počin.

Následující reakce plná osobních urážek 
s nepřesnostmi a nepravdami mi oživila 
vzpomínku na štvavé články v Rudém právu 
o samozvancích, takže jsem se coby věci znalý 
paštický občan a emeritní dlouholetý zastu-
pitel obce Bezdědovice dokopal k tomuto 
dlouhému pisálkovskému počinu, za který se 
Vám předem omlouvám.

Jelikož obě strany kauzy opravdu velmi 
dobře znám, vnímám jejich zbytečný spor 
jako střet dvou odlišných světů. Světa fyzické 
práce se světem umění, světa staveb silnic 
se světem výstav a galerií, světa hospod se 
světem kaváren.  

Umělec preferuje historii a estetiku, stavař 
silnic se snaží hlavně o funkčnost a bezúdrž-
bovost. Viz naše krásně funkční kontejnerová 
náves v Bezdědovicích.

Začnu „starými stromy u brány hřbitova 
ve špatném stavu“ Tyto dva staré stromy 
- krásné lípy, byly vysazené po dokončení 
kostela a jsou tedy cca 250 let staré. Jejich 
krása a impozantnost, jež přežila desítky ge-
nerací našich předků, má bohužel vedlejší pro-

dukty-opa-
dávající listí 
a usychající 
větve, a tak 
vyžadují stá-
le opakující 
se práce a od-
bornou péči.

O d t u d 
pramení vel-
ká neláska 
současného 
vedení obce, 

které místo plánovaného potřebného ošetření 
lip v roce 2015 zadalo vypracování posudku 
soudní znalkyni p. Kočovské s přáním dopo-
ručení jejich pokácení.

Paní Kočovská ovšem shledala jejich stav 
jako dobrý a při pravidelné pětileté údržbě 
s velmi dobrou perspektivu do budoucna.

Plánované potřebné ošetření lip nebylo 
stejně vedením obce u pana Chadta objed-
náno. I proto poté docházelo k pádu suchých 
větví, které zůstaly neodstraněné.

Koncem roku 2017 byl současným vede-
ním obce (zároveň správcem hřbitova) zadán 
nový posudek u jiného znalce pana K. z Písku. 
Ten v listopadu popsal jejich stav jako hava-
rijní, zejména kvůli zčásti osekanému kořenu 
od vrat u severní lípy a dutinám u starých 
stromů obvyklých.

Porovnejte si prosím pro úplnost 50 metrů 
jižně stojící lípu na skalním zářezu komuni-

kace vpravo směrem od Blatné (naproti bráně 
s lebkami). Této lípě byla před cca 90 lety při 
budování komunikace odstraněna celá západ-
ní polovina kořenového systému. Dlouhodobě 
prosperuje a nikdo její stav a stabilitu nezpo-
chybňuje. Bez potíží přežila spolu s lipami 
u brány západní vichřice Kyrill i Sabinu, ale 
nyní staletým lípám bohužel hrozí, že nepře-
žijí současné 
vedení obce.

N á h r a -
dou za po-
kácené lípy 
byly pláno-
vány vzrost-
lé bezúdrž-
bové thuje.

Kontak-
toval jsem 
znalce pana 
K a on mi 
s d ě l i l ,  ž e 
vedení obce 
rychle potřebovalo posudek pro žádost na po-
kácení lip na dotace... a tak touto optikou 
platícího zákazníka v listopadu lípy bez listí 
posuzoval.

Tímto nepřesným posudkem byl vlastník 
stromů - Římskokatolická farnost přesvědčen 
vedením obce k podání žádosti na pokácení 
obou lip.

V polovině ledna 2018 vznikla petice 
podepsaná všemi občany Paštik proti kácení 
lip, ke které se připojily stovky dalších občanů 
z blatenska.

Na základě tohoto počinu byla žádost 
o pokácení stažena.

V říjnu roku 2018 provedl respektovaný 
odborník pan Bohdan Chadt celkové ošetření 
obou lip a instalaci nových povolovacích 
statických vazeb s životností více než 20 let 
a dle jeho závěrečné zprávy jsou obě lípy sta-
bilizované, v dobré kondici s předpokladem 
dlouhodobé perspektivy.

Na zaplacení tohoto odborného ošetření 
v hodnotě 28 169,-Kč byla uspořádána petiční 
akce se sbírkou pro Římskokatolickou farnost. 
Na účet farnosti bylo zasláno 15 300,-Kč zby-
tek faktury zaplatila samozvaná paní Jánská 
s autorem článku.

 Obec Bezdědovice se navzdory svému 
tvrzení fi nančně nepodílela.

Veškeré písemné podklady k této smutné 
pseudokauze i posudky soudních znalců jsou 
k dispozici v Kulturní kavárně Železářství 
u Šulců, kde je rovněž petiční akce za vyhláše-
ní obou těchto lip u brány hřbitova za stromy 
památné.

O výborném stavu lip se můžete kdykoliv 
přesvědčit. Momentálně jsou v plném květu.

Druhým sporným bodem je úprava málo 
používaného jižního schodiště. Zde snad se 
střední kamenickou školou, vysokou stavební 
a více než třicetiletou praxí v oborech nebudu 
dle babičky mlít nesmysly.

Původní schodiště bylo provedeno z žu-
lových masivních prvků hrubě ulomených 
s povrchovou úpravou hrubým pemrlovaním. 
Časem schody rozhodně nedegradovaly. To 
granodioritu - žule trvá vlivem eroze a abraze 
statisíce let. Nejspíše byly v průběhu staletí 
rozebrány a použity jinde. Nové provedení 
schodišťových stupňů složené z několika 
hrubě ulomených menších kamenů-haklíků 
s ostrou hranou estetické srdce rozhodně 
nepotěší, ale zase chápu, že výroba nových 
masivních stupňů by stála statisíce navíc.

A zábradlí? Použití bezúdržbových žárově 
pozinkovaných obdélníkových profi lů „jeklů“ 
se ke hřbitovu vůbec nehodí. O mnoho hezčí 
i levnější by bylo použití kulatého profi lu-
-hlazenky natřeného kovářskou černí. Ovšem 
s nutností přetírání po 10 letech.

Ohánění se technickými normami je 
argument pro neznalou babičku, neboť nově 
provedené schodiště díky ztíženým místním 
podmínkám nesplňuje požadavky norem 
na sklon rampy pro vozíčkáře, minimální 
průchozí šířku, maximální výšku schodu 
a další požadavky.

Ale nechci být chytrým generálem po bi-
tvě, tak zopakuji slova samozvankyní, že 
rekonstrukce je skvělý počin a moc za něj 
Obci Bezdědovice a Jihočeskému kraji děkuji.

Posledním bodem je „ohyzdná nepovole-
ná skládka betonu a zavážky“ naproti hřbitovu 
na bývalé zahradě nebožtíka pana Prokopce.

Tato nepovolená skládka a zavážky vznik-
ly před desítkami let při podnikatelských 
začátcích současného vlastníka Radka Š.

Tento slušný pracovitý podnikatel, štědrý 
sponzor a mecenáš mnoha sportovních a kul-
turních akcí vybudoval v průběhu let zdravou 
stavební firmu s velkým, oku lahodícím 
areálem v Blatné. Tam zcela určitě časem 
přemístí tento stavební materiál, aby nehyzdil 
okolí hřbitova.

Na uvolněných plochách by dle mého 
podnikatelského úsudku mohl v budoucnu 
postavit výborně prosperující penzion s letním 
občerstvením na terase a dětským hřištěm, 
sloužící pro turisty i návštěvníky kostela 
a hřbitova, což by vkusně i funkčně doplnilo 
historicky cenný barokní areál.

Milí čtenáři, přátelé, lidé dobří, i lidé 
ve funkcích, nedělejme si patent na rozum, ne-
buďme arogantní k odlišným názorům jiných 
a neurážejme se navzájem, neboť toho nega-
tivního kolem nás je v současnosti až příliš.

Po zlé kombinaci tří „P“..(populistů, pan-
demie a Putina) se obávám, že se na Evropu 
řítí těžká ekonomická krize, tak již prosím 
neřešme tyto zbytečné malichernosti, mějme 
se v úctě a držme si palce, ať vše ve zdraví 
přežijeme.

(Foto Kamila Berndorff ová).

 Luděk Jánský
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Výstava MUZEUM SLAVÍ 100!
V Městském muzeu Blatná jsme pro Vás 

otevřeli novou výstavu k 100. výročí jeho 
založení. Hlavní tváří oslav i výstavy se stal 
samotný iniciátor a zakladatel blatenského 
muzea, ředitel místní měšťanky Josef Siblík. 
Ten o založení muzea usiloval už v roce 1911, 
ale jeho snahy zmařila I. světová válka. Proto 
se o jeho zřízení začalo jednat až o 10 let 
později a v roce 1922 vznikl Okresní musejní 
spolek spravující Okresní museum Blatná. 
Předsedou a správcem muzea se nemohl stát 
nikdo jiný nežli on.

První místnost naší výstavy Vás přenese 
do období počátku muzea, kdy sídlilo ve dvou 
třídách školy J. A. Komenského. V  dobo-

vém mobiliáři 
si budete moci 
p r o h l é d n o u t 
první sbírkové 
předměty, které 
byly muzeu da-
rovány, včetně 
archeologic-
kých  ná lezů 
Josefa Siblíka. 
Ten věnoval 
m u z e u  s v é 
předhistoric-
ké a historické 
sbírky, pochá-
zející z jeho 

četných archeologických výzkumů. Předmě-
ty byly prvním návštěvníkům prezentovány 
v těžkých dubových skříních a stolových 
vitrínách s ručně psanými popisky.

Naším cílem bylo též představit jednot-
livé profese, které jsou s muzeem spojené. 
Současné i bývalé tváře muzea. Jejich činnost 
zpodobnila ilustrátorka Marie Kohoutová, 
která vede ateliér Komiksu a ilustrace pro 
děti na Fakultě designu a umění Ladislava 
Sutnara na ZČU v Plzni. V úvodu Vás přivítá, 
kromě velkoformátové ilustrace Josefa Siblí-
ka, také podobizna Jana Pavla Hilleho, další 

důležité osobnosti tehdejšího muzea. Kněz 
a regionální historik Hille vlastnil fotoaparát, 
a díky jeho dokumentační činnosti víme, jak 
Blatensko před 100 lety vypadalo.  

K tomu si děti v této části výstavy vy-
zkouší práci archeologa. Na našem „arche-
ologickém nalezišti“ si budou moci odkrýt 
předměty z období pravěku, středověku 
i novověku. V amatérské rovině je tato profese 
spojená právě se zakladatelem muzea Josefem 
Siblíkem. 

Druhá místnost mapuje historii muzea 
v období komunismu, kdy se sbírky přestě-
hovaly na zámek. V roce 1954 vznikl při 
muzeu i vlastivědný kroužek, který pomáhal 
s instalací prvních výstav. Dle dobových fo-
tografi í jsme se pokusili podobnou výstavku 
nainstalovat i my. Tehdejší muzejníci využí-
vali např. stolové vitríny a panely potažené 
textilií, na které jako na nástěnku připicho-
vali špendlíky texty, fotografi e, kresby apod. 
Na grafi cky zpracované časové lince, která 
vás provede celou výstavou, se poté dozvíte 
o dočasném zrušení muzea v roce 1963 kvůli 
nevyhovujícímu stavu zámku, a o opětovném 
stěhování sbírek. Tentokrát už do současné 
budovy muzea na náměstí Míru 212, kde v le-
tech 1974-1978 existoval tzv. Památník města 
Blatná, spadající pod strakonické muzeum. 
V roce 1978 bylo muzeum osamostatněno 
a jeho vedoucím se stal Karel Petrán, s jehož 
jménem bylo muzeum spojeno více než 30 
let.  Z interiéru vybaveného podle tehdejšího 
vkusu na vás dýchne minulost, kterou máme 
všichni ještě v živé paměti. V “kanceláři“ 
ředitele si děti vyzkouší, jaké to bylo, když se 
psalo na stroji nebo se vše ručně vyhledávalo 
v kartotéce.

Karel Petrán je znám jako milovník vý-
tvarného umění. Během jeho „ředitelování“ 
se sbírky muzea v tomto směru rozrostly. 
Vybraná výtvarná díla od regionálních umělců 
si můžete na výstavě prohlédnout v digitali-
zované podobě. Výstavy, které Karel Petrán 

pořádal v budově muzea i na blatenském 
zámku, ale též další aktivity včetně publi-
kační činnosti, jsou na výstavě zmapovány až 
do konce jeho působení v roce 2011. 

Na časové lince se samozřejmě dozvíte 
i o poslední éře Městského muzea Blatná, 
a to od chvíle, kdy přešlo v roce 2012 pod 
Centrum kultury a vzdělávání Blatná, nynější 
Kulturní Plantáž Blatná, až do současnosti. 
Fotografi e vám připomenou vybrané výsta-
vy, nové akce, které začalo muzeum pořádat 

(Muzejní noc, Mezinárodní den památek ad.), 
doprovodné programy pro děti a vybudování 
stálé expozice Muzeum všemi smysly. Také 
zde uvidíte nové přírůstky do sbírky muzea 
za uplynulých 10 let. 

V poslední části výstavy Vás seznámíme 
se všemi současnými zaměstnanci muzea 
a jejich náplní práce. Tato muzejní „herna“ je 
určená zvídavým dětem a jejich (pra)rodičům, 
ale i všem, kteří se chtějí o fungování muzea 
něco dozvědět a střípek z naší každodenní 
práce si vyzkoušet.

Výstava je otevřena každý den, kromě 
pondělí, až do 28. srpna. Těšíme se na Vaši 
návštěvu.

Pavlína Eisenhamerová
Městské muzeum Blatná

Archeologické naleziště pro 
děti, foto - Jakub Loula

Muzeum v době socialismu, foto - Jakub Loula

Beseda s hostem 
Blatenských listů 

Miroslavem Kalouskem
v Komunitním centru 

v úterý 21. června 
zaplněný sál určitě 

nezklamala.
„Na pivu s Mirkem“ 

se diskutující dočkali 
zasvěcených i vtipných 

odpovědí.
Děkujeme hostovi 

i návštěvníkům besedy. 
ZM
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Akce
24. 6. 19 h

Prostor pod sokolovnou

25. 6. 20.30 h

26. 6. 19 h

1. 7. 19 h

1. 7. 21.30 h

 

Kulturní
kalendář



Ročník 33 (43) Blatná 24. června 2022 Číslo 12 / strana 15

  3. 7. 14 h

5. 7. 19 h

 

 

6. 7. 18 h

8. 7. 20.30 h

9. 7. 19 h

10. 7. 9.30 h

11. 7. 18 h
M.U.F.

14. 7. 19 h

15. 7. 11 h

22. 7. 19 h

22. 7. 21.30 h
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30. 7.  20.30 h

 

 

 

 
 

4. 8. 19.30 h

6. 8. 20.30 h

 

 

11. 8. 18 h

12. 8.

19. 8. 20 h

20. 8. 18 h

21. 8. 16 h

 

24. 6. 20 h

29. 6. 19 h

25. 6. 10 h

4. 7. 18 h

 

8. 7. 18 h

 

13. 8. 10 h
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3. 9. 20 h

 

Pěstujeme 
kulturu
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Dvanáctý ročník „ Zlaté mušky“ 
v Pacelicích
Na pomyslný zvon absolutní vítězky udeřila podruhé v historii 
Eliška Sudová ze Sedlice. Střelecké obsazení předčilo očekávání 
organizátorů.

Byla to sobota plná novinek a překvapení. Dvanáctý ročník sou-
těže ve střelbě ze vzduchovek „Zlatá muška“ v Pacelicích společně 
s odezněním dvouleté covidové pauzy vkročil do nové éry ruku 
v ruce s technickým pokrokem. Poprvé se zde neprováděla registrace 
závodníků a vyhodnocení starou dobrou „papírovou“ metodou, ale 
prostřednictvím počítače, což velice usnadnilo a zrychlilo práci po-
řadatelů. Také účast střelců přinesla nový rekord - na palebné pozice 
zalehlo úctyhodných sedmdesát jedinců. Kapacita zatravněného hřiště 
u obecního domu pomalu nedostačovala…..

Akci pořádali  Sportov-
ně-střelecký klub Blatná 
v čele s pacelickým rodákem 
Markem Novotným a Pro-
sport Blatná za sponzorské 
záštity obce Škvořetice, kam 
osada Pacelice působností 
spadá. Stěžejní osobou zde 
byl - jako ostatně vždycky - 

právě někdejší reprezentant Marek Novotný. Díky němu soutěž „Zlatá 
muška“ nikdy nepostrádá potřebné zázemí - diabolky, terče, vzdu-
chovky aj. A organizace pod jeho taktovkou klape výtečně. Výborně 
mu asistovali další parťáci z jeho klubu, manželka se zhostila práce 
s počítačem. Premiérově zde v Paceli-
cích ukázali své střelecké umění členové 
klubu „Čejetických sniperů“. Přijelo jich 
hned devět a určitě se v těžké konkurenci 
neztratili. „Spolek jsme založili roku 
2015 a máme sedmnáct stálých členů,“ 
říká jeden příslušník čejetické komuni-
ty, „Absolvujeme cca šest nebo sedm 
závodů ročně.“ Vynikajícího trumfu prý 
dosáhli na Okresním přeboru v Písku, 
kde obsáhli celé stupně vítězů: „V každé kategorii nás zastupuje mi-
nimálně jeden borec, hlásí se k nám dokonce jedna tříletá holčička.“

Radost přímo kosmických rozměrů prožíval na této události 
šampión v kategorii mužů se zlamovací vzduchovkou Martin Tůma 

z Hněvkova. Nasázel do ter-
če senzačních 95 ze sta mož-
ných bodů. „Dva roky jsem 
vůbec netrénoval, jen večer 
před závodem jsme si se sy-
nem trochu zastříleli. Navíc 
za mnou byla noční služba, 
takže jsem byl proti ostatním 
v jisté nevýhodě,“ nechal 
se slyšet perfektní prototyp 
soutěživého jedince.

Absolutní vítězkou dva-
náctého ročníku „Zlaté muš-
ky“ v Pacelicích a podruhé 
v jejích dějinách držitelkou 
putovního poháru se stala 
nyní patnáctiletá Eliška Su-

dová ze Sedlice. Šťastná obhájkyně 
triumfu z roku 2019 rozdávala úsměvy 
na všechny strany. „K tomuhle sportu 
mně přivedli rodiče, kteří se mu také 
věnují,“ uvádí sympatická „lady“, 
„Věnuji se mu už čtyři roky, ročně 
absolvuji tři závody. Tady v Pacelicích 
jsem dneska nastřílela se sportovní 
vzduchovkou čistou stovku. Ale to 
neznamená, že se mi takhle daří vždy 
a všude. Měla jsem prostě svůj den,“ 
směje se sedlická výherkyně.

V čilé permanenci zde byl po celé 
odpoledne airsoftový koutek ve spodní 
části hřiště. Tady si mohli malí i velcí 
ve chvílích volna pod dohledem zkuše-
ných instruktorů vyzkoušet kuličkovou 

palbu. Jako vítaná atrakce tady také byl přistaven pravý americký jeep 
soukromého sběratele, u něhož se příchozí i místní na památku fotili.

Nutno podotknout, že v Pacelicích padlo stovek několik. V případě 
rovnosti výsledků rozhodovali rozhodčí podle kritérií, zanesených 
ve střelecké „sbírce pravidel a zákonů“. Uznání a pochvalu si ale za-
sluhují všichni zúčastnění bez výjimky. Ona ta střelecká řehole není 
zdaleka jen o samých desítkách v terči.  Jako za každým sportem stojí 
i za ní tvrdá práce a zase tvrdá práce. A leckdy trvá dlouho, než přijde 
sladké ovoce snažení.

Poděkování sponzorům akce: Obec Škvořetice, Ladislav Kova-
řík - Sedlice, Roman Pojer - Blatná, ing. Robert Flandera - Blatná, 
Agro Lnáře, Emil Budoš - Pacelice, Jiří Vetešník - Blatná, LEIFHEIT 
Blatná, Radek Šimsa - zemní práce Blatná. Rovněž poděkování všem 
organizátorům a dobrovolníkům při přípravě a úklidu plochy.

(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda 
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Jubilejní 50. ročník krajského kola soutěže mladých hasičů hry Plamen
V sobotu 11. června 2022 se v Blatné 

uskutečnil jubilejní 50. ročník krajského kola 
soutěže mladých hasičů hry Plamen. Ve spor-
tovním areálu v Blatné soutěžilo sedm druž-
stev – vítězové okresních kol a tudíž zástupci 
svých okresů. Jednotlivé týmy zápolily ve šta-
fetě 4x60 metrů, v branném závodě, ve štafetě 

dvojic, ve štafetě na 400 m (CTIF), v požár-
ním útoku CTIF a v klasickém požárním úto-
ku. Celkovým vítězem se stal tým z Borovan, 

druhý post obsadil Dobrošov a bronz brali 
mládežníci ze Svaté Maří. V dalším pořadí 
se umístily Drahonice, Plešovice, Malšice 
a Stráž nad Nežárkou. Soutěži přálo skvělé po-
časí a byli jsme svědky některých skutečně vy-
nikajících výsledků. Soutěž podpořil senátor 

MUDr. To-
máš Fiala, 
s t a r o s t a 
krajského 
s d r u ž e -
n í  has ičů 
M g r.  J i ř í 
Žižka, sta-

rostka Blatné Bc. Kateřina Malečková, 
místostarosta Pavel Ounický, starostka OSH 
Strakonice Jaroslava Boukalová s náměstkem 
Ing. Pavlem Škardou a přítomni byli i ostatní 
starostové a starostky okresních sdružení 
a členové odborných rad. Organizace celé 
akce byla na bedrech domácího SDH Blat-
ná, kterému v pořadatelské činnosti zdatně 
sekundoval SDH Skaličany. Rozhodcovský 
tým posuzoval jednotlivé výkony přísně, ale 

spra vedlivě a technická četa fungovala na jed-
ničku, a tak všem patří velké poděkování 
za hladký průběh soutěže, včetně skvělého ob-
čerstvení od správce stadionu Michala Bláhy 
a od kuchařek v blatenské Základní škole T. 
G. Masaryka. Poděkování náleží i všem ve-
doucím kolektivů za vynikající práci s mláde-
ží, která je 
v hasičině 
podle so-
botní zku-
šenosti vel-
kou nadějí 
a příslibem 
do budouc-
na. Celou akci provázelo perfektní počasí 
a tak - co víc si přát!

Text a foto Václav Cheníček 

SPORT KEMP BLATNÁ 
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ KEMP 2022 

Ve spolupráci s 

TJ SOKOL Blatná 

 

• ČERVENEC:  11.-15.7.2022 (JUNIOR 6-10 let)  

25.-29.7.2022 (MINI 4-5 let) 

• SRPEN:  15.-19.8.2022 (MAXI 9-13 let)  

 

Program je zajištěn v TJ SOKOL Blatná. PONDĚLÍ–PÁTEK od 8:15 do 

15:00 hod, možnost družinky od 7:45 hod. Strava (2x svačina, oběd) a 

pitný režim zajištěn. 

 

Na co se můžete těšit?! 
∗ Tenis & Badminton 

∗ Inline bruslení & Florbal 

∗ Atletika & Gymnastika 

∗ Míčové hry (volejbal, házená, basketbal) 

∗ Netradiční sporty 

∗ Celodenní výlet & bazén 

 

CENA 2600,- 
∗ Sežeň k sobě nového kámoše -> pro oba SLEVA 300,- 

∗ Jsi členem TJ SOKOL Blatná -> SLEVA 300,-  

 

Kontakt – Dorota Zdychyncová, Walter Christl 

sportkempblatna@seznam.cz 

Tel. +420 724 192 387 (D. Zdychyncová) 

Tel. +420 733 194 918 (W. Christl)  

Musejí skončit?
Děti, které rády a nadšeně hrají fl orbal a v Sokole jsme jim pořídili vybavení, 

jsou teď trochu nešťastné, protože jim odcházejí vedoucí. Rodina Karešova věnovala 
fl orbalu hodně úsilí i času, ale pro velké zaneprázdnění už nemohou pokračovat. 
TJ Sokol Blatná jim velice děkuje za odvedenou práci.

Teď však naléhavě hledáme vedoucí, kteří by byli ochotni se dětem od září 
„obětovat“. Sokol může zařídit potřebné školení a dokonce může práci trenérů 
i fi nančně odměnit.

Prosíme, nenechte v tom děti samotné!
Za TJ Sokol Blatná B. Malinová
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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        

Řidič nákladního auta 12t, po-pá, denně doma, 
35-37.000 Kč - TOMEGAS s.r.o.

TOMEGAS s.r.o. hledá řidiče nákladního vozidla - 12t pro denní rozvozy 
propan-butanových lahví
Denní rozvozy (pondělí - pátek) nakládka plnírna PB lahví Lnáře.
Oblast denních rozvozů: závozy v Západních Čechách
Parkování auta přímo na plnírně
Požadujeme: řidičské oprávnění sk. C, profesní průkaz, praxi s řízením 
nákladního vozidla, ADR výhodou - školení zajistíme, čistý trestný rejstřík, 
spolehlivost, fyzickou zdatnost
Nabízíme: nadstandardní platové ohodnocení (35.000-37.000 Kč) + prémie, 
zaškolení a získání osvědčení ADR.

Nástup možný ihned.
V případě zájmu vložte Váš životopis.

Informace na tel.: 725 057 288

PřÍMěSTSKÝ

TANEčNÍ
TÁBOR

TANEC, GYMNASTIKA, SPORTOVNÍ AKTIVITY, CELODENNÍ VÝLET 
A MNOHO DALšÍ ZÁBAVY

CENA: 2000 Kč
čLENOVÉ SOKOLA: 1 800 Kč

8-15 LET

GYMNASTIKA
TANEC

V CENě: OBěD, 2X ZDRAVÁ SVAčINKA, VÝLET

TJ SOKOL BLATNÁ POřÁDÁ
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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

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

Firma Alfabeton s.r.o.

sídlící v Blatné

hledá  pracovníky na pozice:

řidič skupiny C  -  obsluha čerpadla betonových směsí.
Praxe vítána, vyučení v technickém oboru předností.

 Nabízíme dobré platové podmínky,  možnost závodního 

stravování a zaměstnaneckých benefi tů.

Telefon 734 166 166
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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

 

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

REALITY BLATNÁ – RNDr. PETR KERNDL
B. Němcové 29, 388 01 Blatná 

31 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!

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

Hledáme 
osobu či fi rmu 
na pravidelný 

úklid
rodinného domu 

v Blatné
(1x týdně)

Tel. 602 261 604 

Hledám pomocníka 
na údržbu zahrady 

v Blatné
Tel. 603 504 048

CIDRE PUNK FEST POPÁTÉ!
Pátému ročníku Cidre punk festu 

se opět po roce otvírají vrata moštárny 
v Újezdě u Chanovic. Můžeme se opět 
těšit na pořádnou dávku muziky! Na scéně 
se postupně během odpoledne a večera 
vystřídá šest kapel, včetně legendárního 
pardubického Volantu. Hudba, tanec, dobré 
jídlo a pití i možnost vyspat se ve stanové 
vesničce. Přijďte si užít pohodový den!
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Hajanka
výroba prošívaných přikrývek

a polštářů, čištění peří
Otevřeno:

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

Jinak možno po 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



Ročník 33 (43) Blatná 24. června 2022 Číslo 12 / strana 25

Drahenický Málkov ve víru zábavy a her. Jeho tradiční 
desetiboj se pomalu, ale jistě stává legendou

Tohle si v Drahenickém Málkově 
nechce nikdo nechat ujít. Tím spíše, že 
rozverný malkovský desetiboj je jen jed-
nou v roce, stejně jako vánoce či valori-
zace důchodů. Letos si „ folkloristickou 
lahůdku“ dopřálo 31 nadšenců a jejich 
výkony nejednou vzbudily oprávněný 
obdiv okolí. Jako vždycky se soutěží-
cí rozdělili do pěti kategorií: předškol-
ní „potěr“ (4 účastníci), mladší děti (9 
účastníků), starší naděje (7 účastníků), 
ženy (5 účastnic) a „páni tvorstva“ (10 
účastníků). Na adresu předsedy osadního 
výboru Luboše Kyliána staršího z kuloá-
rů pronikla zvěst, že „všechny překvapil 
a nejvíc sám sebe“.

Tradiční desetiboj sestává z těchto 
disciplín: skok z místa, střelba ze vzdu-
chovky, hod do koše, šipky, fotbal, ho-
kej, chůdy, slalom na kole, hod dlažební 
kostkou a exování piva. Dětem je pocho-
pitelně zrzavá voda zapovězena. Inu, ve-
lice pestrá a nápaditá skladba.

A leckteré výsledky skutečně stá-
ly za povšimnutí. No, na olympiádu to 
sice nebylo, ale do Malkova a přilehlého 
venkova moc dobrý!!! Ve skoku z mís-
ta excelovali Stanislav (starší děti- 193 

cm) a za muže Roman Fík (223 cm). 
Luboš Kylián starší zazářil ve střelbě ze 
vzduchovky dosažením 47 bodů, zdatně 
mu dýchala na záda Verča (starší děti) 
39 body. S košem si super poradili Ba-

ruška (starší děti) uhráním osmi bodů, 
Luboš Kylián starší se synem a Roman 
Fík to vytáhli až na bodů dvanáct. Se 
šipkami to uměl moc dobře Luboš Ky-
lián mladší naházením 50 bodů, per-
fektně totéž zvládla Elinka (předškolní 
„potěr“) snůškou 21 bodů. Ve fotbale 
prokázali velký talent Nelinka a Maxík 
(předškolní „potěr“) autorstvím 9 gólů. 
Luboš Kylián starší našel cestu, jak pro-
měnit osm střel. Hokej náramně sedl 
Hance Jahodové (ženy) a Romanu Fíko-
vi (muži) dosažením deseti branek, příliš 
nezaostal Radeček (předškolní „potěr“) 
proměněním osmi branek. Na chůdách 
zvládli nejlépe vytyčenou trasu Luboš 
Rumplík (15, 20 vteřin) a Barunka (star-
ší děti - 17,05 vteřin). Ve slalomu na 
kole opět prokázal sportovní obratnost 
Luboš Rumplík (36,49 vteřin), málem 

neunikl Hance Jahodové ( 37,12 vteřin). 
S kostkou dokázal prorazit Luboš Kylián 
mladší výkonem 791 cm a potom Hanka 
Jahodová vrhem 491 cm. Soutěžní pivo 
bleskem „zasyčelo“ hrdlem předsedy 

osadního výboru Luboše Kyliána star-
šího v čase 3,70 vteřin. Perfektní číslo 
přebila ale Hana Jahodová několika hlty 
za 3,66 vteřiny.

V celkovém vyhodnocení to vypada-
lo takto: Předškolní „ potěr“- 1. Max, 2. 
Anička, 3. Nelinka. Mladší děti- 1. Lea, 
2. Kačka, 3. Radeček. Starší „ naděje“- 
1. Karolína, 2. Matěj, 3. Věrka. Ženy- 1. 
Hana Jahodová, 2. Pavla Fíková, 3. Ka-
rolína Balíková. „ Páni tvorstva“- 1. Lu-
boš Kylián starší, 2. Luboš Kylián mlad-
ší, 3. Vlastimil Lukeš.

Málkovský desetiboj určitě pořádně 
provětral celou vesnici. Možná, že se 
jednou dostane coby folklórní skvost na 
seznam kulturních tradic, chráněných 
Evropskou unií. Coby ne.

Vladimír Šavrda
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Z „repre“ dvacítky k výchově nových střeleckých talentů. 
Marek Novotný z Blatné se po čtvrtstoletí vrátil na místo činu

Před pětadvaceti lety založili 
Marek Novotný ( tehdy na vyso-
ké škole ) z Blatné se svým otcem 
v rodném městě dětský střelecký od-
díl pod pláštěm tamního Domu dětí 
a mládeže. Nyní už jako pětačtyřice-
tiletý a více než zkušený závodník, 
který dvakrát hájil národní barvy 
až na Mistrovství světa, se takří-
kajíc „vrátil na místo činu“. Znovu 
dal dohromady skupinku svěřen-
ců školou povinných. A znovu pod 
hlavičkou DDM Blatná. Rozdíl je 
jen jeden. Zatímco na začátku jeho 

sportovní kariéry to bylo o střelbě z klasické vzduchovky, teď Ma-
rek se svým kamarádem a kolegou Pavlem Kotroušem učí kluky 
atraktivnějšímu sportovně- akčnímu pojetí s airsoftovými zbraně-
mi. Inu- za to čtvrtstoletí hodně vody uplynulo a vývoj pokročil 
nezadržitelně dopředu. I v tomto ohledu.

Od loňského podzimu má tak střelecký sport na blatenské půdě 
novou generaci pokračovatelů. Doposud se přihlásilo do Markova 
oddílu osmnáct nadšenců- počínaje třetí třídou a konče třídou sed-
mou. Domluva s DDM Blatnáse ukázala být pouhou formalitou: 
„Vyšli nám po všech stránkách vstříc,“ nešetří uznáním na adresu 
odpovědných osob vedoucí kroužku mladých střelců. Přitažlivý 
způsob práce s airsoftovou pistolí podle něho frčí zejména od Čech 

na východ ( 
Rusko, Tcha-
jwan, Filipí-
ny ): „Prostě 
tam, kde se 
nedá sporto-
vat s normál-
ní zbraní.“

D ě t -
ský střelec-
ký kroužek 
v Blatné už 
má za sebou 

i první závodní zkušenosti. A první nemalé úspěchy. Na Mistrov-
ství České republiky ve Vsetíně v sobě nezapřel svého otce teď 
osmiletý Eliáš Novotný a k jeho upřímné radosti ve své kategorii 
získal titul vicemistra ČR. Skvěle se blýskl i vedoucí kroužku Ma-
rek a mezi dospělými si při závodním „opáčku“ přilepšil bronzem. 
Očekávala se ovšem výraznější účast blatenských „dušiček“. „To 
by se ale naším městem nesměla prohnat vlna viróz,“ uvádí vše 
na pravou míru Marek Novotný, „Původně se do Vsetína mělo 
jet čtyřmi auty. Nakonec se to „smrsklo“ na rodinný výlet Novot-
ných,“ dodává Marek

Druhou závodní aktivitu představovalo první kolo Českého 
poháru v samotné Blatné. To zorganizovaly samy čerstvé přírůst-
ky aktuálního palebného pole. Ani tady se to ale závodníky zrovna 
nehemžilo. Stará dobrá viróza opět zaúřadovala. „Měli se dostavit 
střelci z Příbrami, Písku a Milevska. Nakonec pevné zdraví neo-
pustilo jen Blateňáky samé a za přespolní to musel odreprezento-
vat jeden jediný borec z Příbrami. Palebná postavení tak zaujalo 
pouze šestnáct akčních hrdinů,“ bere nepřízeň osudu s nadhledem 
a humorem Marek. Druhé kolo Českého poháru by se mělo konat 
v červnu, zbývající dvě na podzim.

Už nyní Marek Novotný vidí, že přes krátkou dobu existence 
se v jeho oddíle vyskytují a vyrůstají opravdové naděje střelecké-
ho sportu. „Příští rok bychom rádi přibrali nové členy. Chceme 
přilákat víc zájemců na náš Český pohár a rozjet další závody. 
Předně ale musíme založit spolek se vším všudy, aby mohly být 
děti registrovány jako sportovní střelci se všemi právy a povin-
nostmi. Ukazuje se také, že hodina tréninku je málo- možná to 
natáhneme! Ale nelze zase moc kvůli rodině a zaměstnání. Samo-
zřejmě budou také klubové dresy, ale všechno pěkně popořádku,“ 
krotí sám sebe Marek.

Marek Novotný sám započal kariéru sportovního střelce 
ve svých 21 
letech. Udě-
lal si zbroj-
ní průkaz 
a nejprve 
objížděl sou-
těže v Sed-
lici a okolí. 
Když se mu 
začalo dařit 
na regionál-
ní úrovni, 
postupně se 
propracoval pílí a houževnatostí až do národní reprezentace. Dva-
krát se mu podařilo být fyzicky přítomen na Mistrovství světa- 
v Ekvádoru a Indonésii. Podařil se mu husarský kousek udržet si 
dvacátou pozici v žebříčku nejlepších střelců zeměkoule.

I dnes ještě obráží přebory. Loni si odvážel životní zážitek 
z největšího závodu světa „CZECH EURO OPEN EXTREM“, 
kde měřilo své schopnosti na sedm stovek hvězd všech států. Ta-
hle událost je prý ještě prestižnější a ohromnější než Mistrovství 
světa samé.

Konec vrcholového sportu si Marek Novotný naordinoval 
po založení rodiny a poté pojal sportovní střelbu jako amatéris-
mus. Věnuje se hlavně dětem, ale přesto každodenně trénuje, aby 
se udržel v kondici.

M a r e k 
N o v o t n ý 
po absol-
vování vy-
soké školy 
v y u č o v a l 
na Ekono-
mické škole 
v Blatné. 
Poté praco-
val nějakou 
dobu v malé 
fi rmě na Ře-
čici u Blat-
né. Nyní působí dvanáctým rokem na pozici technologa ve fi rmě 
VISHAY.

Město Blatná dalo světu řadu sportovních talentů. Marek No-
votný mezi sportovní velikány bezpochyby patří. Je o to větší, že 
své zkušenosti, energii a volný čas předává dál mezi další mladé 
naděje. Rozdělit se o to nejvýraznější ze sebe sama je úžasný čin!

Vladimír Šavrda 
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