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Více fotografií uvnitř

Na Výstavu růží 
zavítaly přes 
tři tisícovky 
návštěvníků

13. srpen 2002
po dlouhotrvajících deštích se před dvaceti lety protrhlo 13 rybníků a Blatnou zasáhla ničivá 

povodeň ve dvou vlnách. Nebylo to poprvé - velké povodně tu byly předtím v roce 1829 a pak 1895 
(tehdy bylo protrženo 10 rybníků) a obrazy zkázy v roce 1895 a 2002 v podzámčí si jsou velmi podob-
né. Povodně v Blatné a okolí byly i po roce 1895 časté (1911, 1932, 1958, 1980, 1987,..), ale jejich 
následky nebyly tak dramatické. Vzhledem k rozsahu škod - nejen v Blatné, ale např. v obci Metly, 
která se stala jedním ze symbolů povodní v roce 2002, byla ztráta jediného života téměř zázrakem.

Uvnitř Listů najdete na straně 8 zmenšený přetisk zvláštního vydání Blatenských listů, který 
se podařilo v Blatenské tiskárně vydat už 3 dny po povodni - 16. srpna 2002. Určitě stojí zato si 
tyto původně 4 stránky prohlédnout. K tématu povodní se vážou i vzpomínky rodiny Scheinherrů 
z Blatné a rodiny Machů ze Závišína na str. 5.                                                                             ZM

21. srpen 1968
Tenkát vtrhli k nám, dnes na Ukra-
jinu...
Srpnová invaze v roce 1968 stála 
životy dvou mladých lidí původem 
z Blatné - Eva Livečková (rozená 
Vylitová) zahynula v Liberci, 
Ivan Laita před budovou Českého 
rozhlasu v Praze. Odsun vojsk 
z ČSFR se podařil až v červnu 
1991. Foto Liberecký deník
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ktual i ty

56. výstava
V SOBOTU 20. 8. 2022 a v NEDĚLI 

21. 8. 2022
se v chovatelském areálu nábřeží 

Dukelské uskuteční 56. výstava holubů, 
králíků, drůbeže a exotického ptac-
tva po oba dny od 8 hod. do 17 hod.

K poslechu bude hrát živá hudba, 
v sobotu Hastrmani a v neděli Doubra-
vanka. Po oba dny bude zajištěno občer-
stvení v areálu.

K návštěvě výstav y zvou členové
ZO ČSCH Blatná.

Nabídka pronájmu 
budovy čp. 116 ve Lnářích

Zastupitelstvo obce Lnáře vyslovilo 
na zasedání dne 27. 7. 2022 usnesením č. 
67/2022 souhlas s ukončením stávajícího 
pronájmu budovy čp. 116 („Přístav“) 
ve Lnářích formou dohody smluvních stran 
k 31. 8. 2022. Současně schválilo zveřejně-
ní záměru pronájmu tohoto objektu od 1. 
9. 2022 za následujících podmínek: Ná-
jemce uhradí symbolické nájemné a dále 
cenu elektrické energie a plynu, které jsou 
fi xovány za původní, tj. nezvýšené ceny, až 
do 31. 12. 2024.

Budova je určena k provozu hostinské 
činnosti. Zájemci o pronájem mohou kon-
taktovat majitele objektu do 24. 8. 2022 
na tel.: 608 111 886.

21. 8.    8.15 h
Titulární mše svatá

Kostel Nanebevzetí
Panny Marie v Blatné

SRDCE Z POUTI NEZARMOUTÍ
Původním smyslem poutí byla cesta na 

posvátné místo. U nás byla takovým nejzná-
mějším místem Svatá hora, Stará Boleslav, 
Hostín a Velehrad. Poutí ale také rozumíme 
svátek uctění památky světce, kterému byl 
v daném místě kostel zasvěcen. Dříve měly 
tedy poutě ryze náboženský charakter. Po-
stupem doby se staly víceméně zábavnou 
událostí.

I když atrakce na pouť přijedou několik 
dní předem, hlavním dnem každé pouti byla 
neděle. Po ranní mši tzv. „hrubé“, mohla pouť 
teprve skutečně začít.

Na každé venkovské pouti byly různé 
atrakce: kolotoče, houpačky, lochnesky aj., 
někde také kartářka i planetářka. Nechyběly 
ani střelnice a řady stánků. Oblíbeným sorti-
mentem byla perníková srdce. Děti se na pouť 
těšily mnoho dní napřed.

Její součástí byla nedělní odpolední 
veselice, na které se tancovalo často až do 
samého rána.

Medový perníček je s poutí spojen snad 
již od samého počátku. Býval vyhledávaným 
pamlskem. Snad proto vznikla celá řada říka-
ček o medovém, či marcipánovém perníku:

JÁ MÁM SRDCE JAKO Z MEDU, JÁ NIC 
ODŘÍCT NEDOVEDU

RŮŽIČKY NA LÍČKU BLEDÉM, VY-
KOUZLÍ PERNÍČKY S MEDEM

MARCIPÁN PROZRADIT POMŮŽE, CO 
SE VŽDY POVĚDÍT NEMŮŽE

I STARCŮM V KOŽÍŠKU ŠEDÉM CHUT-
NAJÍ PERNÍČKY S MEDEM

VČELIČKÁM DÍKY ZA SLADKÉ RTÍKY

OD KOLÁČKŮ ŽENA MLÁDNE, OD PER-
NÍČKŮ TCHÝNĚ SLÁDNE

MEDOVÝ PERNÍČEK, DO SRDCE CHOD-
NÍČEK

MUSÍ MEDOVINU PÍT, KDO CHCE AŽ 
DO SMRTI ŽÍT

LIDOVÉ ŘEMESLO A PŮJČOVNA LODÍ 
NA TŘ. J. P. KOUBKA 3

Také pro naši pouť v Blatné (kostel v Blat-
né je vysvěcen k svátku Nanebevzetí Panny 
Marie – 15. 8.), která se koná tuto sobotu a ne-
děli, jsme pro vás připravili bílkovou polevou 
zdobená perníková srdce a věříme, že i když 
zdaleka nejsme v centru pouťových stánků, 
tak se k nám při procházce Blatnou podíváte. 
Řemeslné dárky od českých výrobců, štěstí 
nebo již zmiňovaný perník bude milou drob-
ností, kterou si můžete odnést.

V provozu jsou stále o víkendech i loďky, 
i když vody ubývá a výjezd je čím dál tím více 
komplikovanější. Možná loďky proto posune-
me z náhonu o kousek blíže k řece Lomnici, 
aby tak projížďky byly komfortnější.

Náš tip: KALENDÁŘE NA ROK 2023 – 
snímky z Blatenska s motivy paličkované 
krajky.  

POZVÁNKA DO LNÁŘSKÉ TVRZE
Možná jste se již doslechli, že po celé 
prázdniny se ve Tvrzi ve Lnářích koná 
výstava fotografi í s motivy paličko-
vané krajky od manželů Kurzových. 
Fotky z Blatenska Ing. Jana Kurze, 
doplnila paličkovanými motivy jeho 
žena Ol ga. Neotřelé, nápadité a velmi 
povedené. Pokud jste ještě nenavštívi-
li, vřele doporučujeme. A pokud vám 
to přece jenom do konce srpna nevy-
chází, nabízíme vám kalendář s těmito 
fotografi emi, který si u nás můžete za 
180,- Kč koupit a který je krásným 
originálním dárkem pro vaše známé, 
kteří tráví dlouhodobě čas mimo náš 
malebný kraj.

KDO JÍ NAŠE PERNÍČKY, ZPÍVÁ SI DEN 
CELIČKÝ

Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Zprávy
z radnice

Vítání občánků 28. června 
2022 na Zámku Blatná

V obřadní síni blatenského zámku se 28. června 2022 uskutečnila 
tradiční slavnost vítání občánků města.  S pásmem recitací vystoupily 
děti MŠ Šilhova Blatná. Pan místostarosta Pavel Ounický přivítal 
do života 5 občánků Blatné: 

Adam Schwarz        nar. 28.01.2022
Jonáš Fořt   nar. 12.03.2022
Lubomír Panec  nar. 22.03.2022
Natálie Návratová  nar. 08.04.2022
Tea Hajdušková  nar. 16.04.2022

Jménem města Blatná přejeme do života hodně zdraví, štěstí 
a lásky také občánkům Martinu Oříškovi, nar. 10.02.2022, Anně 
Salkovičové, nar. 23.02.2022, Matyldě Říhové, nar. 03.04.2022 
a Sofi i Sobotové, nar. 03.05.2022,  kteří se vítání občánků nezúčastnili.

Maminkám dětí, které splnily podmínky stanovené Radou města 
Blatná, byly předány poukázky pro výplatu příspěvku v hodnotě 
5.000,- Kč a v rámci „Dotačního programu na podporu narozených 
dětí z Jihočeského kraje“ peněžní dar v hodnotě 5 000 Kč.

Ing. Hana Valachová,
vedoucí odboru správního a živnostenského úřadu

Kostel plný růží
V paštickém kostele sv. Jana Křtitele proběhla o víkendu 23. a 24. 

července výstava růží pěstitele Miloslava Šípa. Organizátoři výstavy 
- Miloslav Šíp s rodinou a manželé Lehečkovi jsou občany blatenské 
osady Skaličany, kde byly okrasné a růžové školky založeny po vrá-
cení pozemků družstvem už v roce 1992. Na výstavě bylo opravdu 
co obdivovat – představeny byly růže historické i moderní ve velkém 
počtu. Samotná výstava byla po oba dny hojně navštívena, a to nejen 
blateňáky.

Zeptal jsem se pana Šípa a Lehečků:
ZM: Kolik růží bylo vystaveno, byly všechny z růžařství pana Šípa 
a jaká část sortimentu růžařství to byla?

M. Šíp: Návštěvníci výstavy mohli obdivovat cca třistadvacet 
kvetoucích soret z celkových sedmi set, které na našich polích pěs-
tujeme. Nemělo by smysl vystavovat růže, které v tu dobu nekvetou. 
Všechny vystavené růže samozřejmě pocházely z naší produkce. Co se 
týká sortimentu, byly na vý-
stavě zastoupeny v podstatě 
všechny skupiny růží, které 
se v současné době pěs-
tují-tedy velkokvěté,mno-
hokvěté, pnoucí, parkové, 
půdopokryvné, skalkové, 
historické i anglické růže. 
Zatím co historické růže 
byly zastoupeny jen menším 
počtem odrůd, neboť většina 
růží z této skupiny kvetení 
neopakuje, a proto ve škol-
ce nekvete, u anglických 
růží, což jsou historické 
růže křížené s moderními, 
přičemž je snaha šlechtitele 
vzít z obou skupin ty nejlepší vlastnosti a dát je nově vznikající od-
růdě, byl v podstatě vystaven kompletní sortiment, který je fi rmou 
Austin povolen množit v naší republice. Zajímavostí této výstavy 
bylo velké množství odrůd růží Českých a Slovenských šlechtitelů. 
Je to výsledek snahy o zviditelnění našich růží. Jejich pěstováním se 
snažím zákazníkům vysvětlit, že České a Slovenské růže jsou mnohdy 
stejně kvalitní nebo ještě kvalitnější, než-li ty zahraniční.Problém je 
ale v tom, že jsou tu málo množeny, pěstovány a nabízeny. Příkladem 
toho je i odkaz Jana Böhma v podobě sortimentu který vyšlechtil 
a který se za těch třicet let podařilo alespoň z části sehnat. Těší mne, 
že se výsadbě a pěstování Českých a Slovenských růží začaly věnovat 
i některé botanické zahrady.
ZM: Jak jste takovou expozici připravovali – muselo to být přeci 
náročné – jak příprava vzorků v růžařaství, tak i úspořádání růží 
v samotném kostele?

Michal Lehečka, kostelník v paštickém kostele: Nápad na Výstavu 
růží vznikl spontánně po dlouhodobé spolupráci. Pan Miloslav Šíp 
zásobuje náš kostel růžovou výzdobou de facto od jeho rekonstruk-
ce, a to jak růžemi řezanými na vnitřní výzdobu, tak sazenicemi pro 
zkrášlení okolí kostela a hřbitova, kterých dodal již stovky, včetně 
desítek sort do Böhmova rozária, které postupně vzniká v okolí kos-
tela. Kostelník proto navrhl panu Šípovi jako malou satisfakci za jeho 
nezištnou pomoc, kdy veškeré růže od něj máme zdarma, uspořádat 
výstavu. Pan farář s nápadem souhlasil, slovo dalo slovo a výstava byla 
na světě, samozřejmě a hlavně s ohledem na to, kdy růže na polích 
pana Šípa kvetou.

(pokr. na str. 12)

Bouřka nad Blatnou 3.8.
Foto: Ondřej Malina
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Zp r á v y
T S  B l a t n á

Zemřelí červen - červenec 2022:
Weinfurter Jaroslav - nar. 28.5.1948, bydliště Hvožďany, úmrtí 
2.6.2022
Janáčková Věra - nar. 8.9.1927, bydliště Blatná, úmrtí 4.6.2022
Behenská Jana - nar. 16.4.1962, bydliště Blatná, úmrtí 6.6.2022
Novák Václav - nar. 5.5.1939, bydliště Tchořovice, úmrtí 
10.6.2022
Skružný Jakub - nar. 19.2.1998, bydliště Blatná, úmrtí 10.6.2022
Boušová Marie - nar. 27.10.1944, bydliště Zahorčice, úmrtí 
16.6.2022
Zeman Zdeněk - nar. 2.3.1964, bydliště Blatná, úmrtí 22.6.2022
Myslíková Marie - nar. 22.1.1936, bydliště Čekanice, úmrtí 
24.6.2022 
Písařík Miloslav - nar. 22.8.1936, bydliště Blatná, úmrtí 27.6.2022

Červenec 2022
Kinkal David - nar. 25.7.1985, bydliště Praha, úmrtí 27.6.2022
Brož Josef - nar. 1.1.1955, bydliště Zahorčice, úmrtí 5.7.2022
Prančlová Anna - nar. 9.121941, bydliště Blatná, úmrtí 10.7.2022
Bartošová Karla - nar. 14.9.1935, bydliště Blatná, úmrtí 14.7.2022
Bažatová Marie - nar. 13.11.1930,bydliště Blatná, úmrtí 14.7.2022
Staňková Růžena - nar. 11.3.1943, bydliště Blatná, úmrtí 20.7.2022

Ukončení letošní sezóny 
na plovárně

Posledním dnem letošního provozu plovárny bude 
neděle 4. 9. 2022.

Provoz ukončujeme i s ohledem na aktuální situaci, která 
je na trhu se zemním plynem, kterým se ohřívá voda 

v bazénu.

Děkujeme za pochopení.  

Medový život Tomáše Malečka aneb 
Někdo to rád sladké

Jak se říká - někdo má rád holky, jiný zase vdolky. Na světě existuje 
nekonečno různých koníčků. Nejeden z nich se postupem času mění 
v koně. Některý z nich posílí i hmotné statky svého pěstitele. Kam 
jen zařadit včelařství……

No, každopádně - včelař, ten tvrdý chleba má. Své o tom ví i To-
máš Maleček (30 let) z Blatné. Tomu tohle sladké počínání přirostlo 
k srdci v jeho sedmnácti letech. „První poznatky v tomhle oboru jsem 
vstřebával, když jsem chodil s dědou vytáčet med,“ vzpomíná Tomáš 
Maleček, „Mimochodem- dědeček chová včely v malém prakticky 
celý život. I teď, když je mu už osmdesát čtyři let.“ Včelařské geny 
však lze vystopovat i jinde: „Praděda z maminčiny strany se dokonce 
včelařinou živil,“ poukazuje na tento zajímavý fakt Tomáš Maleček.

On sám sebe označuje za včelaře - sa-
mouka: „Takoví jako já se učí každý rok 
pořád nové poznatky. Jako všude jinde 
i tady platí, že pokrok jde dopředu mílo-
vými kroky. Takže my to asi nikdy nedě-
láme dobře. (smích). Přečetl jsem mraky 
potřebné literatury a tesal si z ní teoretické 
základy, ale nejvíc se přece jen člověk na-
učí, když otevře úl,“ míní mladý „krotitel 
rojů“. Když ho to takzvaně „chytlo“, jeho 
děda v prvé řadě koupil maringotku a mladý nástupce se zapracovával 
s osmi včelstvy. Dnes má produktivních včelstev 55 : „Strávím u úlů 
strašně času a bez pomoci členů rodiny bych to určitě nedával. Moje 
manželka je skvělá a tolerantní, pomáhá mi v medárně i s úklidem.
Moji šikovní synové Adámek (3) a Tomíček (6) za mnou také chodí 
rádi do „včeliček“ a přikládají ruku k dílu. Nejde jen o časovou ná-
ročnost. Ono takové zdvihání pláství je pořádná fyzická rozcvička. 
Snažíme se nejnáročnější práci směřovat na víkendy, ovšem stejně se 
nevyhnu tomu, že si musím brát v práci dovolenou. Jednou bych se 
tím i rád živi l, jenže zatím je to ještě hudba vzdálené budoucnosti,“ 
poznamenává blatenský chovatel.

Momentálně Tomáši Malečkovi z Blatné patří tři pevná stanoviště 
v přírodě okolo mateřského města. Uvnitř jeho maringotky sídlí tucet 
včelstev. „Já mám včely hodné. A když na ně náhodou padne blbá 
nálada a něco mi „nasypou“, doběhnu si pro kuklu, aby nebyl zasa-
žen obličej. Jinak se pohybuji mezi úly v tričku a kraťasech a nic se 
neděje,“ dává k lepšímu mladý včelař. Ovšem jako každý jiný v jeho 
oboru i on zaplatí bzučícímu nárůdku a jeho štědrosti svou daň: „No, 
za rok dostanu tak 400 až 500 žihadel. Při samotném medování cca 80. 
Ale to se nedá nic dělat,“ rozhodí rukama s tak nevinnou tváří jakoby 
oznamoval, že ho trkl hlemýžď.

Při včelaření se ale dostavují i jiné problémy. Takové epidemie. 
„Předloni  varroáze padla za oběť polovina mých včelstev. Díkybohu 
teď mám dva roky klid,“ nerad se vrací k hromadné katastrofě svých 
svěřenkyň v ůlech Tomáš Maleček. Nebo nutné investice: „Musel jsem 
vybudovat nový objekt s pracovním názvem „medárna“. A ten mně 
přišel na 150 000 korun. Předtím jsem si musel vystačit s prostorem 
chaty v „Jezárkách“ a tahat vodu v kýblích,“ upřesňuje vynikající 
odborník a nezlomný pracant. Pak se sypal měšec znovu: „Za 65 000 
korun jsem koupil stroj „medomet“ - prakticky nový, užívaný jen jednu 
sezónu,“ dodává Tomáš Maleček. O dotace prý nežádá: „Co včely 
vydělají, to mezi ně zase vrátím.“ Ročně spotřebuje 100 kilogramů 
mezistěn, ještě musí pořizovat další. Zatím nevyprodukuje tolik vosku, 
aby mohl svou činnost rozšířit o výrobu svíček. 

Za dobu svého bohulibého hospodaření si vybudoval solidní kli-
entelu, díky níž se mu zatím vždy podařilo prodat všechen svůj med. 
A tito zákazníci se k němu bez výjimky rádi vrací. A do budoucnosti 
určitě přibudou další. Protože poctivý pracant, který do svého umu 
vloží lásku a obětavost, se nemusí bát nezájmu veřejnosti. 

Vladimír Šavrda
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Povodeň 2002
 Říká se, že čas vyléčí všechny rány, ne-

souhlasím, ta z 13. 8. 2002 stále bolí a je to 
už 20 let, co se Blatnou prohnala tisíciletá 
voda z protržených rybníků, která za sebou 
zanechala spoušť jak na majetku, tak na psy-
chice lidí.

Povodeň přišla do Blatné ve dvou vlnách. 
Nás zasáhla ta první od Bělčic.

Týden před zkázou pršelo a v pondělí 
12.8.2002 byly srážky celý den velmi inten-
zivní bez přestávky. Koryto Závišínského 
potoka, který protéká za naším rodinným 
domem, se rychle plnilo.

Už mi bylo jasné, že budeme mít plný 
sklep vody. Byla jsem na to zvyklá již od dět-
ství. Většinou přicházely přívaly vod s jarním 
táním nebo na podzim, když byly silné bouřky. 
Když mi bylo asi deset let, tak nás dokonce 
evakuovali hasiči. Vzpomínám si, jak mě od-
háněli od domu, co nejdále, že se zhroutí, ale 
on vydržel tehdy i v roce 2002, díky poctivé 
práci našich předků.

V pondělí 12.8. večer voda zlověstně 
hučela, nevím dodnes, co mě vedlo k rozhod-
nutí, že odvezu svou šestiletou dceru k tetě 
a strýci do Bezdědovic, kteří bydlí na kopci. 
To jsem ještě neměla vůbec tušení, čeho budu 

svědkem za pár hodin. Kolem 22 hodiny jel 
bratr s bratranci a se strýcem Jiřím Scheinhe-
rrem zjistit situaci na Huťáku, ale tam se už 
nedostali. Voda již byla u kamenného mostu 
u Závišína a rychle stoupala, na poslední 
chvíli stihli vycouvat. V dálce viděli od Bělčic 
přijíždět sanitku, kterou strhl proud a zmize-
la ve tmě. Ihned volali záchranáře, aby šli 
vypátrat sanitku, kterou odnesl silný proud. 
Z auta volali také krizovému povodňovému 
týmu do Blatné, že praskla hráz a na Blatnou 
se valí velké množství vody. Nevěděli jsme, 
kolik máme času. Otevřeli jsme doma okna, 
aby náraz vody nebyl příliš silný a nepo-
škodil statiku domu. Pustili jsme psa a další 
zvířata a všichni jsme šli do Husových sadů, 
stále jsme se přepočítávali, aby nechyběl 
žádný člen rodiny. Ničivá vlna z protrženého 
Velkého bělčického rybníka neboli Huťáku 
dorazila 13.8.2002 v půl třetí ráno. Byla tma, 
pršelo a začaly padat telegrafní sloupy a dráty, 
které jiskřily. Byly vidět obrysy chatek ze 
zahrádkářské kolonie, které velmi rychle pluly 
po hladině a pod hrází se rozlámaly a ztratily 
ve tmě. Bezmocně jsme stáli v Husových 
sadech a sledovali rozvodněný živel. Kolem 
půl šesté jsme viděli obrys našeho domu 
a byli šťastní, že ho voda neodnesla. Dům 
je srubového typu a voda dosahovala až 

k okapům do čtyř metrů.  V šest hodin začala 
voda opadat, tak jsem se šla podívat blíže 
k domu. Najednou někdo křičel, že mám jít 
zpět do parku, do Blatné přišla druhá vlna 
od Metel. Ta se naštěstí zastavila u Sokolovny.

Ráno jsme začali uklízet zabahněné věci, 
které neodplavaly a košťaty vymetat bahno, 
které bylo úplně všude. Bez dobrovolníků 
z Blatné a z dalších měst Čech i Moravy, 
bychom asi propadli smutku a zhroutili se. 
Během pár hodin jsme přišli o bydlení a o fi r-
mu, kterou jsme s velkým nasazením a láskou 
čtyři roky budovali. 

Velké poděkování patří městu Blatná 
a starostovi Josefu Hospergrovi, kteří rychle 
zareagovali na tíživou situaci, vystavěli 30 
povodňových domků a my jsme se 22.12. 
mohli nastěhovat a prožít Vánoce v suchu, 
klidu, pohodě a hlavně společně:-).

Chtěla bych touto cestou také moc 
poděkovat všem, kdo tenkrát jakýmko-
l iv  způsobem pomohl  naš í  rod ině ,
i dalším postiženým rodinám a sklonit 
se před velkou vlnou solidarity. Bez Vás 
bychom se z bahna snad nikdy nedostali! 
Poznali jsme spoustu zajímavých lidí, kteří 
ochotně a nezištně pomáhali, kde bylo potře-
ba. Moc si všech dodnes vážíme. Ještě jednou 
velké DÍKY.                 Lenka Scheinherrová

Jak to bylo v Závišíně
Závišín je první vesnice, do které dorazila v noci na 13. srpna 2002 

obří vlna po protržení hráze Velkého bělčického rybníka. Historie 
o „smetené“ sanitce se tenkrát vyprávěla, došli jsme se tedy zeptat 
přímých účastníků, jak to vlastně bylo..

Velmi vlídně nás přijali postupně oba bratři Machové, kteří byli 
u toho.

Všichni asi pamatujeme, že tenkrát 
intenzivně pršelo už několik dní a zprávy 
o stoupající vodě, záplavách i protržených 
hrázích jsme s napětím sledovali, nicméně 
večer 12. srpna ještě šli lidé pokojně spát. 
Pouze v mlýně u Alešů, který je (samozřej-
mě) u vody pro jistotu vyvedli krávu a prase.

Pan Ladislav Mach vyběhl z domu a bur-
coval sousedy, že se blíží voda, na poslední 
chvíli stačili ještě u Alešů vyjet s autem, ale 
pak už to šlo rychle. Bělčičtí hasiči přijeli se 

zprávou, že proud odnesl sanitku. Tu našli, svítící sanitka trčela zaklí-
něná mezi stromy, řidič pomáhal sestřičce šplhat na strom z dosahu 
vody. Místní hasiči jim dávali znamení baterkami, aby viděli, že se 
blíží pomoc. Podařilo se k nim dostat na loďce a přivézt je do bezpečí. 
Ovšem přišla šokující zpráva, že pana 
doktora Kortuse voda odnesla.

Když obrovský hukot vody vzbudil 
i Annu a Václava Machovy, vyběhli ven 
a uslyšeli volání o pomoc.  Pan doktor 
se zachytil stromu asi 300 m daleko, 
držel se z posledních sil a už ani nemohl 
křičet. Záchrana byla nesmírně obtížná, 
protože divoká a vysoká voda znemož-
ňovala přímý přístup.  I tady pomohla 

loďka, která musela být kvůli silnému proudu upoutaná a po delší době 
se podařilo pana doktora dopravit k Machům domů. Byl podchlazený 
a vyčerpaný, ale když paní Machová zatopila, uvařila čaj a grog a při-
nesla suché šatstvo a dostavila se i zachráněná posádka sanitky, bylo 
dobře. Dokonce i odmítli záchrannou helikoptéru, pro kterou už další 
lidé chystali označení přistávacího místa na fotbalovém hřišti pomocí 
prostěradel a baterek.

První nápor vody zarazil železniční násep, který ale nevydržel 
a po opadnutí vody lidé s úžasem sledovali kolejnice pokroucené jako 
špagety a také kapry, mrskající se v řádkách na bramborovém poli.

Tato povodňová vlna dorazila do Blatné kolem třetí hodiny ranní.



Číslo 13 / strana 6 Blatná 19. srpna 2022 Ročník 33 (43)

Tour de Battaglia 2022 - tradiční focení 
v Bratronicích

Účastníci Tour de Battaglia 2022 na výjezdu
z Bratronic. Foto Alexej Taukachou,

Cykloturistika

Plakát na červencovou „ukradenou“ Tour

TOUR de BATTAGLIA 2022 

 
Obec Záboří, Nadace Jihočeské cyklostezky a zakladatelé akce zvou všechny 

příznivce cyklistiky 

na sobotu 13. srpna 2022 do Záboří, kde se pojede  

7. ročník TOUR DE BATTAGLIA 2022 

vzpomínková jízda na významného cyklistu, barona Christiana Battagliu. 

 
Prezentace: 9:00 – 10:00 hod. v areálu pod lípou za 
OÚ Záboří 

Trasy 20, 40 a 60 km, s obvyklými zastávkami podle 
itineráře, vedou po místech s bezprostřední vazbou 
na rod Battagliů z Bratronic a kudy Christian často a 
s oblibou jezdil.  

Povrch je vhodný pro všechny druhy kol s možností, 
kdykoliv si trasu zkrátit. 

Jako každoročně budou připraveny k prodeji 
funkční trička s popisem a drobné suvenýry. 

 

 

Děkujeme za vaši účast, přejeme všem šťastnou, pohodovou jízdu a 
hezké zážitky z celého dne. 

Zároveň se těšíme na další setkání v Záboří u příležitosti pořádání  

8. ročníku TOUR DE BATTAGLIA 2023 

Plakát na opravdovou Tour de Battaglia 2022

Co čte a o čem přemýšlí Jan Kára
Vážené čtenářky, vážení čte-
náři,

v sobotu 13. srpna úspěš-
ně proběhl již sedmý ročník 

cyklistické jízdy Tour de Battaglia. Na startu 
v Záboří se sešlo asi 150 cyklistů, počasí přá-
lo, organizace fungovala, účastníci byli zjevně 
spokojeni. Dalo by se tedy říci po všech strán-
kách úspěšná akce. Ale jedna věc přeci jen 
trochu kalila dobrý pocit: nejednalo se totiž 
o jedinou Battagliovskou akci na Blatensku 
v tomto létě.

Co byste řekli tomu, kdyby si někdo, kdo 
se po léta podílel na pořádání Karlovarského 
filmového festivalu, usmyslel uspořádat 
v Karlových Varech ještě jiný fi lmový fes-
tival. Využil by své organizační znalosti 
a kontakty, a ani by se nenamáhal vtisknout 
„svému“ festivalu nějaký originální formát. 
Akci by načasoval na červen, pozměnil by 
její název třeba na „Karlovarská přehlídka 
fi lmů“, oslovil by zástup celebrit, natiskl by 
letáky, rozjel by propagaci, natáhl by červené 

koberce. Jen Jiří Bartoška a jeho tým by se 
o tom všem dozvěděli až na poslední chvíli. 
Ano, je to přitažené za vlasy, nic takového se 
v Karlových Varech neděje, a Karlovy Vary 
mají v tomhle docela štěstí.

Blatná už ale takové štěstí nemá… Zatím 
sice nikoho nenapadlo uspořádat ještě jednu 
blatenskou pouť třeba v červenci, ale leckomu 
už může připadat zvláštní, že zde - tedy v Blat-
né a v Paštikách - krátce po sobě proběhly dvě 
pěkné výstavy růží. A co teprve když se začíná 
víc akcí hlásit k odkazu Christiana Battaglii. 
Možná si řeknete, proč by Blatensko neuneslo 
více Battagliovských akcí, na odkaz ke jmé-
nu pana barona přece nemá nikdo monopol, 
a cyklisté to třeba uvítají. I já tak uvažuji, ale 
to by o muselo vypadat jinak, než v tomto létě.

Je to v zásadě otázka vkusu, slušnosti, 
respektu – a domluvy. Což není náš případ. 
Když se nějaká akce už pár let organizuje 
a chystá se její další ročník, uspořádat s před-
stihem něco podobného je poněkud nehorázné. 
Vzpomínková cyklojízda s názvem Tour de 
Battaglia se tradičně - s poukazem na srpnové 
výročí smrti naší cyklistické legendy - koná 

vždy zhruba v polovině srpna. Loni se poprvé 
startovalo a končilo v Záboří a důvody pro to 
souvisely v prvé řadě s bezpečností účastníků; 
organizátoři je srozumitelně vysvětlili mimo 

jiné v Blatenských listech. Přesun Tour do Zá-
boří (které je navíc s rodem Battagliů výrazně 
spojené) vyvolal sice kromě příznivých ohlasů 
i určitou kritiku, ale že to povede až k zorga-
nizování jakéhosi „trucpodniku“, to si dovedl 
představit asi jen málokdo. 

Jaké bylo překvapení organizátorů Tour 
de Battaglia 2022, když se v červnu po Blat-
né a v jejím okolí objevily plakáty, zvoucí 
na cyklistickou vyjížďku „Po stopách Chris-
tiana Battaglii“ s uvedeným termínem 9. 
července 2022. Navíc akce jako přes kopírák 
z dřívějších ročníků Tour: podobné trasy, 
stejná zastavení, trička, pozvané celebrity, 

vystoupení ing. Kalbáče…. Jen pod trochu ji-
ným názvem, se začátkem a cílem v Buzicích 
a s podivnými patetickými sentencemi typu 
„Kdyby Blatensko dalo světu jen Christiana 
Battagliu – dalo by tolik, že to nelze vyvážit 
vahou zlata a diamantů.“ (Vsadil bych se, že 
kamarádi Christiana Battaglii, kteří organizují 
Tour, by nikdy nic takového nenapsali.)

K překvapení organizátorů „ukradené“ 
Tour se přidal i zmatek v řadách cyklistické 
veřejnosti, leckdo odchylku v názvu pravděpo-
dobně vůbec nepostřehl a zúčastnil se v dobré 
víře, že jde o akci navazující na předchozí roč-
níky. A podobné to mohlo být alespoň u části 
ze zhruba tří desítek sponzorů, jejichž jméno 
bylo s akcí spojeno. Možná, že se vyjížďka 
9. července vydařila, tak jako se vydařila 
vyjížďka 13. srpna, možná, že účastníci obou 
jízd byli podobně spokojeni, ale to nic nemění 

na skutečnosti, že v tom prvním případě šlo 
o akci, které by spíše slušel název „Po stopách 
Tour .de Battaglia“.

Co dodat? Snad jen to, že takový způsob 
soupeření o odkaz Christiana Battaglii oprav-
du Blatensku nesluší a že bych byl moc rád, 
kdybychom se příští léto neocitli ve stejné 
situaci. A pokud se jí nevyhneme a vy si třeba 
budete vybírat mezi dvěma Battagliovskými 
akcemi, doufám, že zvolíte spíše 8. ročník té 
opravdové Tour de Battaglia a zamíříte v srpnu 
2023 do Záboří. 
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V ÝROBNÍHO AREÁLU VE DVORCI

Více informací na www.klaustimber.cz

Hlídací centrum Čtyřlístek - Otevíráme v září!
Hlídací centrum Čtyřlís-

tek je rodinné centrum po-
skytující péči o děti ve věku 

od 2 do 5 let. Nabízíme hlídání dětí v do-
poledním, odpoledním nebo celodenním 
režimu.

Zajistíme péči o Vaše děti přímo v na-
šem nově zrekonstruovaném a vybaveném 

centru. Hlídací 
centrum Čtyř-
lístek se na-
chází v klidné 
části města, je 
obklopené lou-
kami a oploce-
nou zahradou 
se soukromým 
hřištěm.

H l í d a c í 
centrum Čtyřlístek se zaměřuje nejen na hlí-
dání Vašich dětí, ale také na jejich vzdělávání 
a všestranný rozvoj. Nabízíme vám profesi-
onální přístup a zároveň rodinné prostředí, 
kde se Vaše děti budou cítit dobře. Ať už si 
zvolíte jakýkoliv režim hlídání, čeká Vaše 
děti zajímavý program každý den, spoustu 
hraček, zajímavých aktivit a mnoho nových 
kamarádů.

Naše centrum se inspirovalo chodem 
a režimem mateřské školy, proto zde Vaše 
děti čekají řízené i volné činnosti, rozvoj 
v oblasti znalostí, dovedností i rozvoj osob-
nostní. Každý den se také zapojí do výtvar-
ných, hudebních i tělovýchovných aktivit. 
Náš kvalifi kovaný personál s mnohaletou 

zkušeností a odpovídajícím vzděláním zajistí 
potřebnou péči i rozvoj a zároveň nabízí 
individuální přístup ke každému dítěti.

Od druhé poloviny srpna navíc bude 
možné se po předchozí domluvě přijít do na-
šeho centra podívat, abyste věděli, kde Vaše 
děti budou trá-
vit čas. 

Rádi Vám 
p o m ů ž e m e 
s péčí o Vaše 
děti, s jejich 
všestranným 
r o z v o j e m 
i s jejich vzdě-
láváním. Po-
kud budete mít 
o naše služby 
zájem, můžete nás kontaktovat telefonicky, 
prostřednictvím emailu či kontaktního for-
muláře na našich webových stránkách.

Rádi se s Vámi uvidíme!

Hlídací centrum Čtyřlístek
Tel.: 774 948 444
Email: hlidacicentrumctyrlistek@seznam.cz
Web: www.hlidacicentrumctyrslistek.cz
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Výlet STP Blatná do Jánských lázní
Ve středu 8. června 2022 jsme 

uskutečnili pobytový zájezd do Ján-
ských lázní, První zastavení bylo na zámku 
Karlova Koruna,.  kde jsme se absolvovali 
velmi zajímavou prohlídku o rodu Kinských, 
doplněnou unikátní výstavou obrazů, která 
zachycuje celý rod s chovem unikátních koní 
Kinských.  Po příjezdu do Jánských lázní, s ar-
chitektonicky zajímavou lázeňskou kolonádou 
a pseudogotickým kostelem svatého Jana 

Křtitele, jsme se ubytovali v hotelu Astoria, 
kde nás čekala příjemná obsluha a výborné 
jídlo. Po obědě byla procházka ke Kotlovému 
vodopádu, krásnou přírodní cestou procháze-

jící Těsným  dolem,  k po-
slednímu vodopádu je to asi 
1,5 kilometrová procházka 
nebo kdo  chtěl mohl zůstat 
na pokoji. Druhý den byl 
na programu Temný důl 
u Horního Maršova, kde 
jsme si prohlédli Křížovou 
cestu se čtrnácti kamennými 
vymalovanými  kapličkami, 

která vedla ke kapli sv. Anny na úpatí Svaté 
hory a protože bylo po dešti, ne všichni si 
troufl i na výšlap. Odpoledne  se jelo do Vrch-
labí na prohlídku zajímavých domů města, 
městské knihovny,nové radnice, dům  U Sed-
mi štítů, dům Tři domky a náměstí. Na patnác-
tou hodinu jsme měli dojednanou prohlídku 
v soukromé firmě na výrobu vánočních  
ozdob ze skleněných perel. Prohlídka byla 
velice zajímavá, vyrábí se zde ozdoby, jako 
když jsme byli malé děti,  
kdo chtěl, mohl si vyrobit 
svoji vánoční ozdobu, jako 
hvězdičku na stromeček. 
V pátek dopoledne jsme se 
jeli podívat do tkalcovského 
muzea Voletiny u Trutnova,   
nazvaného  majiteli „Dům 
pod jasanem“ určené pro 
zájemce o lidová řemesla a ruční práce. Zku-
sili jsme si  jak se vyrábí nitě a jak se spřádají 
na tkalcovském stroji v látku. Prohlídka byla 
velmi zajímavá, vyrobili jsme si provázek pro 
štěstí. Po obědě jsme měli na výběr, a to jet 
na stezku korunami stromů, kde stoupání za-
číná v podzemí rozhledny přes druhově pestrý 
les až k vrcholkům  do 45 metrů nebo lanovou 
gondolovou drahou na Černou horu do výšky 
1299 metrů a nebo na výlet malým autobu-
sem s vedoucím hotelu po krásách Krkonoš. 
Poslední den před cestou domů byla zastávka 

na trhy Kudowa  Zdroj v Polsku. Na trzích si 
mohl každý nakoupit  o co měl zájem. Po cest 
jsme se stavěli na vojenské pevnosti Josefov. 
Prohlídka byla individuální. Všem se výlet 

velice líbil, poznali jsme zase část naší krásné 
země. Děkujeme za pěkně připravený zájezd 
a řidiči za perfektní a spolehlivou jízdu.

J. Jarušková,  M. Velková
Na čtvrtek 16. června  výbor STP připravil 

opékání buřtů v přístřešku restaurace „U Sta-
ďáku“. Účast byla velká, některé ženy upekly 
slané pečivo a sladké zákusky, k poslechu 
zahráli naši členi,  pan Ladman na harmoni-
ku a pan Vonášek na trubku. I když se přes 
Blatnou přehnala letní bouřka, náladu nám  
to nepokazilo.  Kdo chtěl, opekl si buřta sám, 
jinak o ostatní se postaral pan Soukup. Buřty 

za spon-
zorskou 
c e n u 
b y l y 
z výrob-
ny „Náš 
s t a t e k 

Simínský mlýn“,  kde z kvalitních surovin 
vyrábí poctivé  uzeniny.            V.  Čáslavská
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PUTOVNÍ TÁBOR NA KOLEČKÁCH PROSVIŠTĚL BLATNOU
Začátkem léta se již tradičně vydali na cestu lidé pohybující se na vozíku společně s dobro-

volníky ze spolku Festina lente v rámci stejnojmenného putovního táboru. Téměř stokilometrová 
trasa tentokrát vedla z Blovic u Plzně až do Záboří, s nocováním v Nepomuku, Kasejovicích, 
Blatné a Sedlici.

Pokud jste v prvním prázdninovém 
týdnu narazili na početnou skupinu lidí, 
kteří sedí na vozíku anebo jej tlačí, jak 
uhánějí po silnicích, drncají po dlažebních 
kostkách i kořenech, někdy i brodí řeku, 
přitom se neustále usmívají, a laskavě jste 

jim zastavovali na přechodu, mávali z vlaku 
nebo uhýbali na chodníku, pak už jste se se 
spolkem Festina lente seznámili. Bezmála 
třicet let se naší organizaci daří zpestřit léto 
dospělým s pohybovým či kombinovaným 
handicapem týdenním putováním po krásných 
místech Česka, večerním zpíváním u kytary, 
neutuchající legrací a vším, co se každému při 

vzpomínkách na letní tábor vybaví. K tomu je 
zapotřebí pomoc aspoň dvojnásobného počtu 
dobrovolníků, kteří tlačí vozíky, pomáhají 
s oblékáním, osobní hygienou, při jídle; všu-
de, kde je třeba.

Letošní ročník patřil k těm obzvláště 
povedeným a nezapomenutelným. Kromě 
tradičního náročného mnohakilometrového 
pochodování jsme si tábor ozvláštnili dal-
šími zajímavými aktivitami. V Blatné jsme 
proto strávili celý den, abychom načerpali 
síly na zbylou část cesty a měli čas na to si 
město pořádně vychutnat. Velkým zážitkem 
pro všechny byla návštěva zámeckého parku, 

kde jsme pozorovali – a ti odvážnější z nás 
i krmili – daňky. Vrcholem našeho výletu byl 
pak bowling, který si naši klienti měli možnost 
zahrát vůbec poprvé. Této příležitosti se však 

chopili velkolepě a díky jejich odhodlání, 
nově objevenému talentu a částečnému při-
spění dobrovolníků tak blatenská bowlingová 
dráha zažila památnou podívanou. 

Duch slavného cyklisty Christiana Battaglii se vrátil znovu do Buzic
Vzpomínkovou jízdu absolvovalo osmde-
sát nadšenců, na startu se objevily i retro 
modely.

Plných pět let se v obci Buzice konala 
cykloturistická akce „Tour de Battaglia“ jako 
pieta za legendárního cyklistického závodníka 
Christiana Battagliu, který roku 1991 zemřel 
v sedle svého kola u lesa Tisovníku nedaleko 
Strakonic. Loni byl tento cyklus bohužel 
narušen. Nikoliv z důvodu koronavirové 
pandemie. Akci jako takovou si „odklonili“ 

do jiné obce jistí jedinci. 
V Buzicích se však roz-
hodli tuto tradici uchovat 
i nadále a po právu vzpo-
mínkovou jízdu vsunuli 
do svého repertoáru zno-
vu. Změněn byl pouze 
název. Letos poprvé se 
tak od vrat staročeské 

hospůdky „U Čiláka“, jejíž majitelé poskytují 
této i podobným akcím vynikající zázemí 
a podílí se na samotné organizaci, odlepil 
duhový peloton v hlavní roli cyklopodniku 
„Po stopách Christiana Battaglii“. Složit 

hold zesnulé cyklistické veličině se vydalo 
osmdesát nadšenců. K vidění byly i vpravdě 
historické modely kol, rovněž tak retro úbory.

Květiny pro „Kristu“ a padesátka na pe-
dálech nádavkem

Cyklistická trasa zůstala zachována v pů-
vodní podobě. Z Buzic se kolona přesunula 
do Blatné, kde její bezpečí a hladký průjezd 
okolo tzv. „kruháčů“ zajišťovaly v těsné sou-
činnosti městská a státní policie. Pokračovalo 
se přes vísku Jindřichovice na hřbitov do Zá-
boří, kde odpočívají vedle Christiana Battaglii 
i ostatní příslušníci jeho rodiny - otec Quido, 
matka Gizela a sestra Blanka. Zde pronesl 

krátkou řeč za všechny přítomné nejstarší pa-
mětník Stanislav Cink z Plzně a na společný 
hrob poté položil živou kytici.

Vzápětí znovu peloton vyrazil kupředu, 
aby na další nedaleké zastávce mohla být 
položena další kytice. Tentokrát ke křížku 
označujícímu místo, kde tragicky zahynul 
blatenský cyklista Luboš Hajna. Znamenitý 
vrchař, výborný kamarád a společník do nepo-
hody. Za hlubokého ticha jeho pokračovatelé 
i předchůdci uctili světlou památku znameni-
tého sportovce minutou ticha.

V obci Bratronice už čekal na peloton 
emeritní senátor ing. Josef Kalbáč z Třebo-
hostic. Zde se nachází čestný pomník Chris-
tianu Battagliovi, zbudovaný a slavnostně 
odhalený roku 2002. Tento monument bývá 
právem označován za „poutní místo“ cyklistů. 
V bratronickém zámku rodina Battagliů žila, 
pracovala, prožívala své radosti a strasti. 
Josef Kalbáč příslušníky šlechtického rodu 
Battagliů velmi dobře znal a rok co rok se 
o vzpomínky na tyto dobré lidi upřímně dělí 
u zmíněného památníku s účastníky pietní 
jízdy.                                (pokrač. na str. 18)

Někteří účastníci strávili hezké chvíle na „Count-
ry večeru“ v hospodě v blatenské sokolovně. 

V sokolovně také všichni nocovali.
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Pohřební ústav Hořejš, Žižkova 120, Blatná
Zemřelí v 1. pol. roku 2022:
Karel Heidenreich, nar. 1942, zemř. 8. 1., bydl. Blatná
Jiřina Žerebná, nar. 1931, zemř. 8. 1., bydl. Blatná
Růžena Ježková, nar. 1933, zemř. 19. 1., bydl. Březnice
Václav Hrabal, nar. 1947, zemř. 24. 1., bydl. Blatná
Josef Mašek, nar. 1938, zemř. 30. 1., bydl. Záboří
Jiřina Viktorová, nar. 1931, zemř. 5. 2., bydl. Březnice
Marie Straková, nar. 1938, zemř. 17. 2., bydl. Mladý Smolivec
Zlata Čálková, nar. 1934, zemř. 18. 2., bydl. Blatná
Ludmila Šůsová, nar. 1942, zemř. 19. 2., bydl. Blatná
Blanka Dvořáková, nar. 1956, zemř. 26. 2., bydl. Hradiště
Danuška Francová, nar. 1929, zemř. 1. 3., bydl. Blatná
Karel Bárta, nar. 1937, zemř. 17. 3., bydl. Blatná
Marie Čotková, nar. 1939, zemř. 19. 3., bydl. Blatná
Marie Blovská, nar. 1943, zemř. 23. 3., bydl. Blatná
Marie Flanderová, nar. 1948, zemř. 24. 3., bydl. Holušice
Marie Tesková, nar. 1929, zemř. 2. 4., bydl. Uzenice
Karel Peleška, nar. 1950, zemř. 4. 4., bydl. Blatná
Jan Kotlík, nar. 1948, zemř. 17. 4., bydl. Láz
Karel Jiřinec, nar. 1949, zemř. 20. 4., bydl. Nezdřev
Marie Fiřtová, nar. 1936, zemř. 4. 5., bydl. Blatná
Michal Berka, nar. 1976, zemř. 4. 5., bydl. Písek
Marie Koubková, nar. 1950, zemř. 7. 5., bydl. Blatná
Jarmila Zíková, nar. 1938, zemř. 8. 5., bydl. Zahorčice
Marie Jelenová, nar. 1933, zemř. 22. 5., bydl. Doubravice
Karel Čihák, nar. 1954, zemř. 8. 6., bydl. Strakonice
Blažena Ocelíková, nar. 1943, zemř. 14. 6., bydl. Životice
Josef Koníček, nar. 1946, zemř. 22. 6., bydl. Myštice
Marie Kravaříková, nar. 1944, zemř. 22. 6., bydl. Polánka
Miloslav Končelík, nar. 1948, zemř. 22. 6., bydl. Nepomuk
Anna Cibulková, nar. 1935, zemř. 25. 6., bydl. Podruhlí
Štefan Časko, nar. 1937, zemř. 28. 6., bydl. Blatná
František Solar, nar. 1934, zemř. 2. 7., bydl. Blatná

Jak jsem na zámku ve Lnářích 
potkal Jeana Cocteaua

Moji přátelé,strakoničtí malíři Miloslav Brůha a Josef Duspiva mě 
pozvali na svoji výstavu obrazů, která probíhá v krásných prostorách 
lnářské tvrze. Já, rád sednu na kolo a  projíždím se krásnou krajinou, 
kterou máme všude kolem Blatné. Rád jsem podnikl tento cyklovýtet 
směrem na Lnáře.

Moje staré a unavené nohy už občas protestují, zvláště když vi-
dím před sebou velký kopec. Většinou je poslechnu, sesednu s kola 
a do kopce ho vytlačím. Tak jsem se tímto způsobem přibližoval 
do Lnář.

Už z dálky mě upoutala velká bílá plocha za lnářským klášterem. 
Když jsem přijel blíže, tak jsem zjistíl, že se jedná o velkou novostavbu 
haly, údajně na montáž nábytku. Radost mi ale udělalo to, že objekt 
ač ještě nedokončený je hustě osázen krásnými stromy. Ty velmi brzy 
tuto halu zakryjí zelení a začlení ji do tohoto historického prostředí.

Po příjezdu do tvrze a prohlídky krásné výstavy mých přátel malířů 
jsem nemohl vypustit návštěvu zámku Lnáře a jeho Muzea koček. 
K mému velkému překvapení jsem tam ve velkém počtu viděl mno-
ho zajímavých exponátů.Na nenápadném místě ,ve výklenku okna,v 
malém rámečku je nakreslená žlutá kočka podepsaná velkým černým 
písmem.JEAN COCTEAU a datum :R.1956.

Nevím, jak se tento obrázek do  Lnář dostal. Musím ale konsta-
tovat, že to pro mne bylo milé shledání s francouzským básníkem, 
dramatikem, malířem atd. Byl velký propagátor francouzské moderní 
avantgardy. Známe ho z mnoha publikací o umění. Já mám nejraději 
jeho fotografi e, na kterých sedí spolu s Pablem Picassem na býčích 
zápasech. Ty jsou také hodně publikované.

Je úžasné, že nám život přináší stále krásná a nečekaná překvapení. 
Já, ač nerad píši a ani to neumím, nemohl jsem jinak než se podělit se 
čtenáři Blatenských listů o tento zážitek z mého malého výletu na sta-
rém rozviklaném kole.                             Josef  Synek,, malíř  a turista

Pomáhají závislým přímo v terénu. 
Už dvacet let

Milion vyměněných jehel, více než 88 tisíc kontaktů s klienty. 
Terénní program Jihočeský streetwork PREVENT neziskové or-
ganizace PREVENT 99 pomáhá lidem se závislostí v Jihočeském 
kraji už dvacet let. Streetworkeři prostřednictvím terénní sociální 
práce navazují kontakt s uživateli drog s cílem snižovat rizika 
jejich způsobu života. Působí také preventivně. Mezi města, která 
pravidelně navštěvují, patří i Blatná.

Podle batohů s logem PREVENTu 99 jsou k poznání ve všech 
městech, kam pravidelně jezdí. Streetworkeři se s klienty setkávají 
v terénu. Aktivně vyhledávají a oslovují ty, kteří by službu mohli po-
třebovat. Vydávají se i na místa, kde o jejich pomoc leckdy ze začátku 

nestojí. Stále tak musí hledat nové způsoby, jak oslovit nové klienty. 
Narkomanům pomáhají snižovat rizika užívání drog, např. poskytnu-
tím výměny injekčního materiálu. Za dvacet let existence terénního 
programu už byl překročen jeden milion vyměněných jehel. Služby 
tak nejsou mířené jen na uživatele návykových látek, ale i na ochranu 
veřejného zdraví. Streetworkeři nabízí rovněž sociálně právní poraden-
ství, krizovou intervenci nebo zdravotní ošetření. Klienty doprovází 
do zdravotnických zařízení a testují na infekční nemoci jako je HIV, 
syfi lis a žloutenka.

Služby poskytuje Jihočeský streetwork PREVENT anonymně 
a bezplatně. Pomoc v zařízení během dvaceti let vyhledalo v Jihočes-
kém kraji více než 3500 klientů a celkový počet kontaktů s klienty 
a oslovenými překročil 88 tisíc. 

PREVENT 99 
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Kostel plný růží
(pokr. ze str. 4)

Jedná se o výhony očkovanců, které vzhle-
dem k jejich zastřihování kvetou později než 
růže, které máme na záhonech.

Návštěvníci si tak mohli přečíst informace 
o tom, jaké růže nám týden co týden provoní 
kostel a jeho okolí.

Příprava probíhala tak, že v týdnu před 
výstavou jsme do kostela navezli lavice, 
na kterých vázy s růžemi stály. V pátek pak 
všechny vystavené exponáty pan Šíp s dcerou 
stříhali na poli a syn pana Šípa je postupně 
navážel do kostela. Tam je neteř pana Šípa 
spolu s kostelníkem a jeho ženou aranžovali 
do váz a s popisky řadili do jednotlivých sku-
pin vystavovaných růží. O výzdobu kostela 
a živé aranžmá se postarala sestra pana Šípa. 
Příprava byla zejména pro rodinu pana Šípa 
náročná v tom, že většina růží kvete v době, 
kdy probíhá očkování růží na poli, které je 
taktéž časově limitováno množstvím mízy 
v podnožích.  K výzdobě nutno dodat, že 
významnou měrou též přispěl spřátelený za-
hradník ze Lnář, když zdarma přivezl stovky 

rozkvetlých voskovek a též krásné muškáty. 
Poděkování patří též našemu panu faráři za to, 
že jsme mohli opět propojit prožitky duchovní 
s duševními.
ZM: Kolik přišlo návštěvníků? – (všimli jsme 
si, že řada z nich byli odborníci)

Michal Lehečka: Výstavu navštívila jak 
laická, tak odborná veřejnost z různých koutů 
republiky, samozřejmě převažovali místní. 
Považovali jsme za slušnost tuto výstavu 
zveřejnit až po uskutečnění Výstavy růží 
v Blatné, takže mnoho času pro její propa-
gaci nebylo. Nicméně dostavilo se cca 700 
návštěvníků, někteří z nich opakovaně. Kostel 
zůstal i v době výstavy především kostelem 
a mnoho přítomných trávilo hodiny v lavicích 
nasáváním duchovní atmosféry doplněné o tu 
neskutečnou krásu a vůni. Návštěvníci se 
chovali velice slušně s ohledem na důstojnost 
místa a nerušili ty, kteří chtěli rozjímat.
ZM: Stejně jako v případě koncertů kona-
ných v paštickém kostele sv. Jana Křtitele byl 
výtěžek ze vstupného určen pro dobročinné 
účely – kdo byl tentokrát adresátem a byla 
výstava úspěšná i z tohoto pohledu?

Michal Lehečka: ano, jak již je tradicí, 
i tentokrát byl výtěžek určen pro podporu 
léčby těžce nemocného chlapečka, jehož pří-
běh dokládáme v odkaze níže. Byla to vlastně 
i podmínka pana Šípa, který se společně 
s těmi, co se na přípravě podíleli vzdali jaké-
hokoliv příjmu. Náklady spojené s přípravou 
výstavy sám zadotoval, tudíž veškeré fi nance 
byly použity pro daný účel. Maminka s malým 
Nicolasem osobně přijela, což bylo velmi pří-
jemné setkání, přestože se ve vás mísí pocity 
radosti i zoufalství, kdy máma 24 hodin denně 
bojuje o život dítěte nejen s kombinací závaž-
ných nemocí, ale též s nedostatkem fi nancí pro 
léčbu. Odměnou nám byl Nikiho bezelstný 
úsměv, spontánnost a upřímná, velice nakaž-
livá a inspirující radost ze života. Paní Ivana 
díky Výstavě růží obdržela významnou část 
nákladů na podzimní rehabilitace pro jejího 
syna. Část z výtěžku putovala též na provoz 
a nikdy nekončící opravy toho úžasného místa 
Božího milosrdenství, paštického kostela.

ZM: Jaké jsou další při-
pravované akce v kostele 
– na co se můžeme těšit

Michal Lehečka: Pře-
dem je potřeba říci, že 
úžasná akce se odehrává 
v kostele sv. Jana Křtitele 
v Paštikách každou neděli 
sudého kalendářního týdne 
v 15 hod. Je to mše svatá. 
Pro návštěvníky je vesti-
bul kostela otevřen denně, 
tedy příležitost k modlitbě, 
rozjímání. Samozřejmě je 
též možnost komentované 

skupinové prohlídky kostela od sakristie až 
na půdu po dohodě s kostelníkem. Co se týče 
charitativních koncertů v našem kostele, 
můžeme se těšit již na září, kdy na podporu 

léčby vážně nemocného osmiletého Františka, 
který žije pouze s tatínkem, vystoupí Martin 
Chodúr spolu se Sušickým chlapeckým sbo-
rem. Tímto všechny srdečně zveme 25.9. 2022 
v 17.00 hod. Přijďte se stát součástí naprosto 
jedinečné události, kdy společně jako kapka 
ke kapce vytvoříme moře pomoci.

Silvie Lehečková: Vážení čtenáři, pokud 
víte o mamince s postiženým, či vážně ne-
mocným dítětem ve svém okolí, jejíž fi nanční 
situace je tíživá, dejte nám tip do redakce, 
nebo na FB Kostel Paštiky. Rádi pro něj uspo-
řádáme společně s Farností Blatná v našem 
úžasném kostele koncert.

https://www.denik.cz/zdravi/maly-niky-
-zvladl-osm-operaci-a-chce-zase-chodit-po-
muzete-mu-21220315.html

Pan Šíp a Nikolasem
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Akce
19. 8. 20 h

Areál pod sokolovnou

20. 8. 18 h

Hospoda U Datla

21. 8. 8.15 h

21. 8. 16 h

Hospoda U Datla

 

28. 8. 20 h

Koncert

3. 9.

 

 

 
 

 

3. 9. 20 h

Arleta

Aleš Bráza

David Herzig

Martina Kárová

Martin Klajn

Denisa Neubarthová

Tomáš Petrášek

Kulturní
kalendář
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13. 9. 19 h

 

 

 

18. 9. 19 h 

2. 9. 20 h

9. 9. 20 h

 

 

 

23. 9. 15 h



Ročník 33 (43) Blatná 19. srpna 2022 Číslo 13 / strana 15

 

 

11. 9. 18 h
 

Velký sál

Kavárna
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port
Volejbalový turnaj 
BVP 6. 8. 2022

deštěm skrápěné antukové kurty pod 
blatenskou sokolovnou a temná obloha ne-
vytvářely v sobotním ránu ideální atmosféru 
sportovního klání. Hlouček sportovně ob-
lečených lidí, kteří se před deštěm ukrývali 
ve stanu mezi hřišti, však naznačoval, že se 
přeci jen něco bude dít. A naštěstí se počasí 
umoudřilo, kapek ubylo, a tak mohl letos již 
po šestnácté začít volejbalový turnaj smíše-
ných družstev „Blatenské volejbalové prase.“

Na oblíbený a již tradiční turnaj letos do-
razilo osm družstev ze všech světových stran 
(Plzeň, Březnice, Rožmitál p.Tř., Příbram, 
Týn n. Vlt., Křemže…). Týmy byly rozlo-
sovány do dvou skupin, ve kterých si zahráli 
každý s každým. Po odehrání zápasů ve skupi-
nách následovaly vyřazovací boje, a to už šlo 
do tuhého. Úroveň turnaje je, troufám si říci, 
již dlouhá léta velmi dobrá. A ani letos nebyla 
nouze o strhující výměny, obětavé zákroky, 
tvrdé smeče a nepropustné bloky.

Přes velmi napínavé zápasy play-off  se 
nakonec do zápasu o první místo probojo-
vala družstva Ruce v kapce a Koule. Finále 
se hrálo ve strhujícím tempu a obě družstva 
dávala jasně najevo, že nenechají soupeři nic 
zadarmo. Krásný fi nálový zápas a také i celý 
turnaj vyhrálo po skvělém výkonu družstvo 
Ruce v kapce. Druhé místo tak získal tým 
Koule a zápas o třetí místo vyhrálo družstvo 
Freeway. Brambora tak letos připadla druž-
stvu No stress.

Po vyhlášení výsledků, předání krásných 
cen, skleněných pohárů od Sportovní trofeje 
Straka a putovního plyšového prasátka, na je-
hož dřevěném podstavci je vypálen název 
každého vítěze, probíhalo hodnocení turnaje 
za zvuku kytar. A že bylo o čem diskutovat, 
hodnotilo se až do ranních hodin.

Pro všechny, kteří vydrželi až do nedělní-
ho rána, byla tradičně připravena skvělá po-
lévka od paní Hanky Bursové. Ta letos upekla 
i svoje neodolatelné koláčky, po kterých se 
jen zaprášilo. Pro hráče byla po celou sobotu 

připravována grilovaná krkovička od Ondry 
Fejtla, kromě kterého se o její přípravu nad 
plamenem starali Jana Viktorová a Míra Šeri.

Všem dík!
Za krásné ceny a podporu turnaje velké 

díky sponzorům: LEIFHEIT, MEGGLE, 
RUTRONIK, RESTAURACE V SOKOLOV-
NĚ, TESLA Blatná, SIKO, Blatenská Ryba, 
Hotel resort EQUITANA.

Tak snad ve zdraví zase za rok na antuce 
pod sokolovnou.                        Josef Etlík ml.
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Kuželkářské zpravodajství
Léto je sice stále ještě v plném proudu, 

ale jeho konec předurčován blatenskou poutí 
se nezadržitelně blíží. Ale když něco končí, 
něco jiného zase začíná, a sice povětšinou 
i nová sezóna mnoha sportovních odvětví, ku-
želek nevyjímaje. Jak je již zaběhlou tradicí, 
i když v posledních letech nebyla doba příliš 
příznivá, i letos zahájí novou kuželkářskou 
sezónu v Blatné oblíbený turnaj neregistro-
vaných hráčů na 4x60 hodů. Rádi bychom 
tímto pozvali nejenom skalní účastníky, ale 

i nováčky, kteří by si rádi zkusili rozhýbat tělo 
trošku jiným sportem v příjemném prostředí 
blatenské kuželny. Stačí Vám pouze složit 
čtyřčlenný tým tvořený z rodiny, přátel nebo 
kolegů, zarezervovat si svoji půlhodinku 
a poté se již nechat unášet kouzlem padají-
cích kuželek. Pokud Vás pozvánka oslovila, 
najdete bližší podrobnosti v oznámení tohoto 
vydání Blatenských listů nebo přímo na webo-
vých stránkách oddílu (www.kuzelky-blatna.
webnode.cz), kde si již najdete příslušný 

rezervační systém (www.turnajekuzelky.cz). 
Turnaj probíhá od 23. srpna do 2. září. 

Novinkou letošního léta je turnaj dvojic 
na 120 hodů. Turnaj je sice určen především 
registrovaným hráčům, nicméně i amatéři 
jsou vítáni. Tento turnaj se hraje od 25. srpna 
do 2. září, více informací je k dispozici taktéž 
na webu blatenských kuželek.

Těšíme se na hojnou účast v obou turna-
jích. V dalším vydání BL bychom rádi přinesli 
bližší informace o nové sezóně našich týmů, 
na které čekají několikeré výzvy.

Za Kuželky TJ Blatná Lukáš Drnek

TJ BLATNÁ –– OODDÍL 
KUŽEELEK 

 
P O Ř Á D Á 

 
LETNÍ TURNAJ NEREGISTROVANÝCH HRÁČŮ V KUŽELKÁCH 2022 
 
 
Termín konání:              od 23. 8. 2022 do 2. 9. 2022 
 
 V případě většího zájmu bude turnaj prodloužen. 
 
Místo konání:  Kuželna TJ Blatná, Böhmova 684 
 
Způsob hry: startují čtyřčlenná družstva v disciplíně 4 x 60 hodů sdružených 
 
Kategorie: 1) účast hráčů z Ligy neregistrovaných bez omezení 

2) možnost startu jednoho účastníka z LN v družstvu 
 
Startovné: startovné činí Kč 400,- za družstvo 
 
Přihlášky:   Elektronicky na stránkách oddílu kuželek www.kuzelky-

blatna.webnode.cz   nebo turnajekuzelky.cz 
 

Podmínka: VSTUP V ČISTÉ SPORTOVNÍ OBUVI SE SVĚTLOU 
PODRÁŽKOU!!! 

 
Ředitel turnaje: Svačina Zdeněk 
 
Občerstvení: zajištěno v běžném rozsahu na kuželně 
 
Poznámka: každé družstvo je povinno před zahájením hry nahlásit pevnou 

sestavu družstva 
                                                

 
ODDÍL KUŽELEK VÁS SRDEČNĚ ZVE NA LETNÍ TURNAJ 

NEREGISTROVANÝCH HRÁČŮ 
 

SVOU ÚČASTÍ SE POBAVÍTE A SOUČASNĚ POMŮŽETE  
NAŠEMU ODDÍLU 

 
TEŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!!! 

Duch slavného cyklisty 
Christiana Battaglii...
(pokr. ze str. 10)

Navíc je perfektně obeznámen i s hlubokou historií 
rodu a celého panství. Jeho barvitý výklad a fenomenální 
paměť činí tradiční přednášky neodolatelnými. Nejinak 
tomu bylo i letos - mezi posluchači by bylo slyšet špen-
dlík upadnout.

Po společném fotografování u pomníku barona - cyk-
listy následovalo „přibrždění“ u „občerstvovací stanice“ 
v Doubravici. Soukromá hospůdka ve vlastním stavení 
poskytla jezdcům kýženou příležitost svlažit si hrdla 
a odpočinout si. Vítaným doplňkem se stalo hudební číslo 
pana hostinského, který skvěle „umí“ na kytaru i har-

moniku. Už proto 
se odsud těžko od-
cházelo vstříc dal-
ším strastiplným 
kilometrům.

Závěr vzpo-
mínkové jízdy pa-
třil jako vždycky 
pomníčku u lesa 
Tisovníku za Stra-

konicemi, kde puklo srdce cyklistické legendy Christiana 
Battaglii. Tady spočinula poslední živá kytice obdivovate-
lů a ochránců odkazu velkého sportovce, který sice nikdy 
nevyhrál žádný významný závod, ale dokázal za svůj bo-
hatýrský život „zlámat vaz“ bezmála miliónu kilometrů.
Není nutno, není nutno……

Protože Christian Battaglia miloval nade vše uvol-
něnou atmosféru a přátelskou zábavu (samozřejmě hned 
po cyklistice), nesla se druhá polovina dne ve znamení 
všeobecného veselí, které posílil doprovodný program. 
Úderem patnácté hodiny na rozlehlém dvoře hospody 
„U Čiláka“ vystoupily blatenské mažoretky. Jejich ne-
uvěřitelné pohybové kreace uváděly publikum v úžas 
a sklidily bouřlivé ovace, které nebraly konce. Vzápětí 
po nich už tak rozbouřený adrenalin cyklistů vygradovalo 
svými třemi podařenými čísly taneční uskupení z Čížové. 
Nemohl samozřejmě chybět tradiční  kankán, který dostá-
vá pravidelně diváky doslova do varu. Všeobecně dobrou 
náladu nepatrně zkazily jen prudké dešťové přeháňky, ale 
ty se kupodivu jednotlivým kulturním vsuvkám vyhnuly. 
Zřejmě se tam nahoře přimluvil sám Christian!

Po celý den byly v prodeji žluté trikoty s portrétem 
Christiana Battaglii a šly doslova na dračku. S mimo-
řádnou pozorností se setkaly nádherné retro nástěnné 
kalendáře s cyklistickou tématikou. Zdarma k rozebrání 
zde byly knihy s cykloturistickými náměty. I po nich se 
jen zaprášilo.

Přátelské posezení s hudební 
kulisou se protáhlo do pozdních ve-
černích hodin. Všem tu bylo dobře. 
Organizátory nejvíce hřálo u srdce 
ujištění zúčastněných, že příště přije-
dou zase. Jméno Christian Battaglia 
přece zavazuje! I když legendární 
„Krista“ si nepotrpěl na svůj šlech-
tický titul či slavobrány, snad ho to 
tam nahoře u nebeské brány přece jen 
trochu vzalo u jeho ryzího srdíčka!                       

Vladimír Šavrda 
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PROSPORT BLATNÁ, OSADNÍ VÝBOR E ICE A NOV
USTAVENÁ JEDNOTA OREL STRAKONICE

zvou srde n  d ti a mládež

na 4. RO NÍK
„VESELÉHO CYKLODOVÁD NÍ“

které se uskute ní na h išti v osad  e ice
Prezentace: 12.00 - 13.00 hod.                Zahájení: 13.00 hod.

PROGRAM:  JÍZDA ZRU NOSTI
     CYKLISTICKÉ ZÁVODY V P ÍROD

Sout ží se v t chto kategoriích:

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

POZOR! P i cyklistických závodech je povinná p ilba!!!
Po celé odpoledne budou mít d ti možnost ZDARMA si vyzkoušet airsoftové zbran  v praxi.

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

Ned le

4. ZÁ Í 

2022

Generální partner a sponzor akce:

O RE ICKOU ŠLAPKU

Každý námořník má svůj přístav. Ten lnářský padl do oka cyklistům
Není to přístav v pravém smyslu toho slova, ale jako „Přístav“ byl 

objekt někdejšího hostince ve Lnářích pokřtěn a tak to platí. Dnes se 
tato budova nachází ve vlastnictví obce. V těsném sousedství vodního 
toku a mostu přes něj se ostatně tento název doslova nabízel. Netoulají 
se okolo něho „mořští vlci“, zato v něm našli zalíbení cyklisté. A tak 
není divu, že po dohodě s vedením obce se tato oblíbená lokalita stala 
startem a cílem cykloturistické akce nazvané „Lnářská cyklotoulka 
od Přístavu k Přístavu“. Pohodový sobotní výlet vedl po trase Přístav- 
Kasejovice-Budislavice-Dožice-Radošice-Starý Smolivec-Metly-Před-
míř- Zahorčice-Přístav. Jeho výměra činila cca 35 kilometrů a jednalo 
se o kombinaci asfaltu s lesními a polními cestami.

Na přátelskou cyklotu-
ristickou vyjížďku dorazilo 
dvacet vyznavačů ekologické 
jízdy z Blatné, Bělčic, Hajan, 
Prahy, Rokycan a Prachatic. 
Role vůdce pelotonu se skvěle 
zhostil architekt trasy a hlavní 
pořadatel prvního ročníku 
Tomáš Tesař ze Lnář, jinak 

nadšený průkopník kolařského sportu. Provedl bezpečně a hladce své 
následovníky všemi „úskalími“ cyklistického okruhu. Celá parta bez 
ztráty kytičky zasedla okolo sedmnácté hodiny za stoly „Přístavu“ 
a čile se jala doplňovat vydané kalorie. A určitě bylo co doplňovat.

Velké poděkování náleží v této souvislosti obci Lnáře, především 
pak starostovi  ing. Josefu Honzovi, za štědrou podporu celé akci. 
Jejich zásluhou účastníci jízdy měli zdarma kompletní občerstvení- 
jak nápoje, tak jídlo. A od personálu „Přístavu“ to všechno opravdu 
chutnalo! Nádavkem ještě obdrželi přítomní drobné dárky od dalšího 
sponzora akce- fi rmy „KONET“ Blatná. 

Pořadatelské taktovky se vedle Tomáše Tesaře alias klubu „KOL-
ŠTREK KŘEPÍN“ chopil i cyklistický spolek „PROSPORT“ Blatná. 
Co se ale vlastně skrývá pod titulem „KOLŠTREK KŘEPÍN“. „To je 
jednoduché,“ vysvětluje Tomáš Tesař, „KOL jako kolo a ŠTREK jako 
štreka. Co se týče Křepína, tak takhle se jmenuje rybník u nedalekých 
Zahorčic.“

Celoroční program „KOL-
ŠTREKU“ se skládá z následujících 
akcí: „Prvního ledna v sedlech 
„dobýváme“ vrch Třemšín. První 
sobotu v roce vyrážíme na celý den 
na pěší túru. Hlavní akce se koná 
v květnu, kdy v počtu 40- 50 cyk-
listů odjíždíme někam do světa- ono 
po pěti letech křižování domoviny 
už tady není kam se vrtnout, aby 
to nebylo okoukané. Letos jsme se 
vydali na Slovensko. V srpnu si užíváme opravdovou lahůdku- noční 
výjezd se startem ve 21.00 hodin , návrat nejlépe za svítání. A v říjnu 
se loučíme se sezónou. Samozřejmě po cyklisticku.“ Tento klub drží 
pohromadě hlavně Tomáš Tesař a další dva jeho kamarádi v dresech: 
„My hledáme zajímavé trasy pro ostatní. Takhle už to funguje dvanáct 
let,“ říká mladý sympaťák a stoprocentní pohodář. 

Na kolo sedá, když má volný čas. A to není zrovna pravidelností: 
„Pořád jezdím někde v autě, ať chci nebo ne. Pro mou cyklistiku je 
zlatá zima, když mám volna poměrně dost.“ Deset let se pravidelně 
účastnil orientačních závodů v Poříčí: „Nad tím už se taky zavřela 
voda. Cyklistické přebory- to vůbec, jen pěknou cykloturistiku,“ udělá 
Tomáš odmítavý posunek.

Mezi přítomné cyklisty zavítal osobně na „Přístav“ i již zmíněný 
starosta Lnář ing. Josef Honz. Bylo možno mu tak poděkovat i osobně.

Účastníci cyklovýletu „Od Přístavu k Přístavu“ podle svých slov 
prožili pěkné odpoledne a znamenitě se provětrali. Prý se už nyní těší 
na druhý ročník. Sport je přece od toho, aby lidi stmeloval. A tady se 
to určitě povedlo!                                                        Vladimír Šavrda

Pekelníci z Písku „překopali“ Myštice 
a zmocnili se fotbalového zlata

Myštice - Už dlouhá léta to tu žije sportem. Řeč je o obci Myštice 
na Blatensku. S příchodem léta se o slovo přihlásil znovu turnaj v malé 
kopané, kterému poskytuje azyl se vším všudy lokalita „U Růžičků“. 
Na letošní sedmý ročník se dostavilo šest manšaftů.

Podle pořadatelů měl přátelský přebor v Myšticích tradičně vy-
sokou úroveň: „Je to především díky týmům z Písku a spřátelenému 
áčku. Tihle borci dokážou s mičudou hotové zázraky. Diváci jsou pak 
celobytostně vtaženi do děje na hřišti,“ říkají. Družstvo Myštic mohlo 
být se svými výkony plně spokojeno, neboť se probojovalo na bednu. 
Bronzový stupeň mu udělal ohromnou radost. „Je ale taky pravda, že 
naši neúplnou sestavu doplnili a moc nám pomohli fenoméni z áčka,“ 
upozorňuje na zásluhy kolegů jeden z domácích fotbalistů.

Myštickou fotbalovou půdu ten-
tokrát „překopali“ a zlata se zmoc-
nili velikáni z Písku, příznačně se 
titulující jako „Pekelníci“. Stříbrná 
trofej putovala na adresu „Notorů 
Mirovice“. Domácí si užívali, jak již 
bylo předesláno, bronzu. Nepopulární 
čtvrtou pozici obsadila parta „Dřeváci“ 
z Písku. Předposlední místo čekalo 
na družstvo „Donut Mates“ z Mirotic. 
Černého Petra si tentokrát vytáhli smolaři z „Loko Lnáře“.

Srdečné poděkování náleží těmto sponzorům akce: David Nová-
ček- LEIFHEIT Blatná, Petra Hlavínová- MEGGLE s. r. o., Tomáš 
Koželuh- obec Myštice.

Sportovní duch má v Myšticích velmi dobré postavení. Tak ať mu 
to vydrží!!!                                                                Vladimír Šavrda
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Přijďte se informovat osobně každou středu v 9,00 hod,
popř. zavolejte a domluvte si datum a čas, který Vám vyhovuje.

STABILNÍ RODINNÁ FIRMA S BUDOUCNOSTÍ

 Obsluha lisu

 Obsluha výrobní linky

 Směnový údržbář

 Řidič VZV nad 5t

Volné pracovní pozice:

PŘIDE JTE  SE K NÁM A STAŇTE SE SOUČ ÁSTÍ SILNÉ RODINY PFEIFER! TĚŠÍME SE NA VÁS!

Pfeifer Holz s.r.o.
Chanovice 102
341 01 Horažďovice

Nabízíme:

Atraktivní systém odměňo

Transparentní prémiový sy

13. plat, stravenky

Náborový příspěvek 12.000

25 dní dovolené

Příspěvek na penzijní připo

ve výši 3% hrubé mzdy 

Svozy do zaměstnání / přís

na dopravu

CNOSTÍ

ování 

ystém

0,- Kč

ojištění 

spěvěk   

PASSION FOR TIMBER

paní Ivana Šimonová
tel. 602 659 522
nabor@pfeifergroup.com
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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
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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

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

Hledám pomocníka 
na údržbu zahrady 

v Blatné
Tel. 603 504 048

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

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

TEL.: 721 757 399
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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
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