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Město Blatná každoročně ctí památku
obětí 2. světové války, nejinak tomu
bylo na tradičních pietních místech
i v roce 2022
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Vzpomínka na rok 1945
Dne 5. května tohoto roku upoutala moji pozornost skupina vojenských historických vozidel, jejíž příslušníci přijeli do Blatné připomenout výročí konce II. světové války. Rád jsem
je přivítal, neboť to oživilo moje vzpomínky na rok 1945 a moje mladá léta.
V té době, někdy kolem 8.5.1945 měla naše třída školní učebnu ne ve škole, ale v restauraci
„u BERÁNKŮ“.
Jako dnes vidím, že paní učitelka se nějak dlouho dívá oknem na prodejnu rozvodných
závodů (dnes Infocentrum). I my, žáci, jsme se seběhli k oknu a vidíme na štaﬂích stojícího
pana Zváru (otce Ládi, známého blatenského sportovce) jak strhává německou ﬁrmu obchodu
a vyvěšuje státní vlajku. Paní učitelka špitá: Děti,
je konec války – jděte domů.
Zanedlouho poté přijeli do Blatné do Koubkovy ulice američtí vojáci ve dvou džípech
a po nich pak 4 tanky. Vojáci rozhazovali jásajícím lidem cigarety a čokoládu.
Američtí vojáci se pak často zdržovali u nás,
na Koubkově ul. č.88 na velkém dvoře a zahradách. My děti jsme za nimi chodili na hřiště SOKOLOVNY, kde bylo jejich hlavní stanoviště.
Dávali nám pomerančový kompot a nechávali nás popojíždět přes startér v džípech.
To je má vzpomínka na květem 1945.
Na J. P. Koubka jsme 5. 5. i letos přivítali
historická vozidla. Foto ZM
Zdeněk Lehečka

Další mistrovský titul pro blatenské kuželky

Zlatá Monika
Kalousová

Oddíl kuželek TJ Blatná má
na svém kontě další mimořádný
úspěch. V sobotu 30. dubna obsadila Monika Kalousová na MČR
dorostenek 1. místo! Ve své kate-

gorii dominovala a zaslouženě tak zvítězila.
Srdečně gratulujeme.
Podrobnosti a výsledky dalších blatenských hráčů naleznete v tradiční rubrice
tohoto vydání BL.

Comtesse Elizabeth Woronzof (1829)

Nicolaus Ernst
Bartholomäus Anhorn
von Hartwiss – šlechtic
zahradníkem
Nicolaus Ernst Bartholomäus Anhorn
von Hartwiss se narodil 24. 5. 1793 jako
V\QU\W¯ěH+HLQULFKD(UQVWDYRQ+DUWZLsse v Kokenhofu na území tehdejšího
/LYRQVNDGQHV/RW\ģVND-DNQD]QDÏXMH
jeho jméno, jednalo se o tzv. pobaltVN«KR1ÝPFHģOHFKWLFN«KRSĳYRGX
1DUR]G¯ORGMLQ¿FKYģDNQHSĳVRELOD
rodina Arnhorn von Hartwiss v Livonsku
dlouhou dobu. V Livonsku, které bylo od
URNXVRXÏ£VW¯5XVN«KRLPS«ULDVH
XVDGLODDłYSRORYLQÝVWROHW¯SĳYRGQÝ
SRFK£]HOD]HĢY¿FDUVND
SRNUDÏRY£Q¯XYQLWě
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NA FILIPA A JAKUBA, KRAVIČKA SI
NAŠKUBÁ

ktuality

NA SVATÉHO JIŘÍ, TRÁVA ZE ZEMĚ
MÍŘÍ, NA SVATÉHO FILIPA (26. 5.), TRÁVA JE UŽ VELIKÁ

Srdečně vás zveme na koncert přední
české mezzosopranistky

NA SVATÉHO FILIPA – PRVNÍ SENOSEČE

Andrei Togel Kalivodové ,
dne 20.5. 2022 v 18 hodin.
Místo konání:
Kostel sv. Jana Křtitele v Paštikách u Blatné.
Paní Andrea v současné době působí
jako sólistka Národního divadla Praha,
kde ztvárňuje významné role operního
repertoáru.
Rovněž se věnuje koncertní činnosti
a vystupuje po celé Evropě, Americe,
Japonsku i v dalších zemích.
Intenzivně se zapojuje do charitativních
projektů, zejména podporuje péči o zdravotně postižené a ohrožené děti a tak
tomu bude i v případě tohoto koncertu,
na kterém vystoupí bez nároku na honorář .
Výtěžek bude věnován v prospěch organizace SOS dětské vesničky.
Všechny své aktivity vždy spojuje s šířením dobrého jména opery.
S tímto účelem bude spojen dopoledne
i hudebně vzdělávací program pro ZŠ,
aby se zažehla v dětech zase jiskra zájmu
o zpěv a hru na hudební nástroje , což se
v době lockdownů významně narušilo.
Je nám velkou ctí, že přijala naše pozvání
a těšíme se na vaši návštěvu.
Předprodej vstupenek v Infocentru
Blatná.
Kostel Paštiky a Mgr. Silvie Lehečková
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TRAVIČKA ZELENÁ, TO JE MOJE POTĚŠENÍ…
Měsíc květen se dříve v mnoha jazycích
nazýval měsícem trávy. Protáhla-li se zima
nebo pokud v minulém roce nenarostlo dostatečné množství trávy k usušení na zimu,
dobytek se poslední zimní měsíce musel
krmit různými náhražkami a často, když
se v dubnu vyháněl na pastvu, byl značně
vyhublý, ani skoro jít nemohl. Proto byl
také máj, kdy roste vše zelené téměř před
očima, netrpělivě očekáván a radostně vítán.
Ne náhodou se ještě v 19. století na českém
venkově pro měsíc květen užíval název tráven,
staroslověnský název zněl traveň, stejně tak
zní současné ukrajinské pojmenování tohoto
měsíce, ve slovinštině zní velki traven (mali
traven – duben), staroněmecky se máji říkalo
Weidemonat = měsíc pastvy, irsky diblin =
zelený měsíc. Staroanglicky Thrimilcmonath,
což je v doslovném překladu měsíc trojího
mléka, protože v důsledku dostatku zeleně
bylo možno dojit třikrát denně. V hospodaření našich předků byl proto květen velmi
důležitým měsícem.
V KVĚTNU JE SLYŠET TRÁVU RŮST
CHLADNÝ MÁJ BUDE-LI ROSITI, MNOHO SENA BUDE SE KOSITI
TEČE-LI V MÁJI VODA Z LUK, POTEČE
ZE STÁJÍ MLÉKO
HOJNÁ PÍCE, PLNÝ KRAJÁČ
MÁJOVÉ MLÉKO JE LÉČIVÉ

Zelený čtvrtek
v Hněvkově
Místní rybáři si přivstali, aby provedli velikonoční výlov. Příprava trvala již několik dní
předem, kdy se začalo s vypouštěním. Hladina
byla připravena k výlovu, a tak se připravila
síť, nezbytná váha, kádě a kesery. Zátah mohl
začít, rybáři byli připraveni do studené vody,
posilněni vnitřně. Když se v síti začali mrskat
zlataví šupináči, bylo jasné, že péče a krmení
přinese kýžený výsledek. Taky, že ano. Vylovilo se jedenáct metráků kaprů. Po skončení

LIDOVÉ ŘEMESLO A PŮJČOVNA LODĚK V KVĚTNU, ČERVNU A O PRÁZDNINÁCH
Sezóna se rozbíhá, prázdniny se přiblížily.
Jak již jsme psali v minulých listech bude
do prázdnin otevřeno vždy v sobotu od 9.00
do 16.00 a déle. O prázdninách potom celý
víkend – sobota 9.00 – 17.00 a neděle 11.00
– 17.00 a déle. Jakmile to půjde, zprovozníme
opět půjčovnu loděk, která opět bude fungovat
na telefon 736765747 (E. Fučíková), zejména
ale o víkendech a stanoviště bude mít na tř.
J. P. Koubka 3 v prodejně lidového řemesla.
Cena zůstane stejná jako v loňském roce –
100,- Kč/30 minut a 150,- Kč/60 minut.
www.lidove-remeslo.cz
NÁŠ TIP: skleněné náušničky a drobné
šperky

UPOZORNĚNÍ: 14. KVĚTNA ZAVŘENO
Tuto sobotu bude z technických důvodů
ZAVŘENO
MÁJE MĚSÍCE JESTLI HŘMÍ, VĚTRY
VELIKÉ, HOJNOST OBILÍ A SVORNOST
MEZI LIDMI TO ZNAMENÁ (Jan Jiří Středovský 1698)
Eva Fučíková,
lidové řemeslo
výlovu se u klobás a piva probraly zážitky
z výlovu a také příprava na další práci okolo
rybníka.
Petr Vích
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Z právy

z radnice

Odpadová karta
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Historie - Demarkační linie - Rudá armáda
a US Army v roce 1945 v tehdejším
Blatenském okrese - Kreslil J. Bouček roku 1955

Odpadová karta bude sloužit
k identifikaci domácnosti na sběrných dvorech pro odevzdání
jakéhokoliv druhu odpadu. Při
ukládání odpadu ji jednoduše
předložíte zaměstnanci sběrného
dvora místo občanského průkazu.
Obsluha sběrného dvora kartu
načte do evidenčního systému a zaeviduje odevzdaný odpad. Tento
systém má za cíl zmapování odpadových toků, které pomohou při rozhodování o zavádění případných opatření, abychom dostáli zákonným
limitům na třídění, a zjednoduší administraci motivačního programu.
Od 1. července 2022 nebude možno bez předložení Odpadové
karty odpad na sběrných dvorech odevzdat.
Občanům, kteří splní pravidla motivačního programu „Třídíme“,
bude automaticky přiznána sleva na poplatku za odpady. Záznamy se již
nepovedou na papírové kartičce, ale elektronicky na Odpadové kartě.
Odpadovou kartu obdrží i podnikající osoby, které se zapojí do systému nakládání s tříděnými odpady ve městě na základě smlouvy.
Uzavírání smluv zajišťuje odbor životního prostředí (tel.: 383 416 232).
Žádost o vydání Odpadové karty poplatníka můžete vyplnit
a přímo odeslat na webových stránkách města Blatná pomocí online
formuláře, nebo si můžete vyzvednout prázdný formulář k vyplnění:
■ na sběrných dvorech (během provozní doby)
■ na pokladně MěÚ Blatná, (Po, St 07:30-16:30, Pá 07:30-11:30, mimo
polední pauzu 12:00-13:00)
■ na odboru životního prostředí Městského úřadu Blatná (Po, St
07:30-17:00, Út, Čt 07:30-15:00, Pá 07:30-12:00, mimo polední
pauzu denně 12:00-13:00)
■ stáhnout na webových stránkách města Blatná /Odbor životního
prostředí – Aktuality/
Vyplněný formulář můžete odevzdat:
■ na sběrných dvorech (během provozní doby)
■ do schránky v průjezdu Městského úřadu Blatná, tř. T. G. Masaryka
1520
■ na odboru životního prostředí Městského úřadu Blatná
■ e-mailem na adresu ozp@mesto-blatna.cz
Odpadovou kartu si můžete vyzvednout nejdříve pátý pracovní
den po dni doručení žádosti na odboru životního prostředí Městského
úřadu Blatná (Po, St 07:30-17:00, Út, Čt 07:30-15:00, Pá 07:30-12:00,
mimo polední pauzu denně 12:00-13:00). Vystavenou kartu obdržíte po prokázání totožnosti a její převzetí potvrdíte podpisem na formuláři žádosti, kterým jste o vystavení karty žádal/a.
Poučení: Identiﬁkační kartu není možné použít pro jinou nemovitost/byt/chatu, než pro kterou byla vystavena. Pro společnou domácnost
je vydávána bezplatně pouze jedna karta, (pokud jich potřebujete
zdarma pro domácnost více, stačí mít kvalitní fotograﬁi QR kódu
v mobilu nebo si tento nahrát do nějaké mobilní aplikace pro správu
karet). Karta je přenosná pouze v rámci jedné domácnosti.
Ztrátu neprodleně nahlaste na Městský úřad Blatná osobně nebo
telefonicky 383416232. Karta bude zablokována a novou bude možné
vystavit za poplatek 100 Kč.
Případné dotazy k Odpadové kartě směřujte na odbor životního prostředí Městského úřadu Blatná (J. Šustrová 383 416 233,
M. Scheinherrová 383 416 232).

V rámci letošních oslav osvobození se stal čestným
občanem Kasejovic Miroslav Kalousek. Gratulujeme.
Snad ho někdy uvidíme i v Blatné.
ZM
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Zprávy

TS Blatná
Otevření plovárny

Letošní sezóna bude zahájena 1. 6. 2022.

Zemřelí duben 2022:
Zoubková Božena - nar.31.10.1923, bydliště Mačkov, úmrtí
1.4.2022
Mašek Miloslav - nar. 29.1.1937, bydliště Blatná, úmrtí 8.4.2022
Němcová Marie - nar. 9.3.1936, bydliště Bezdědovice, úmrtí
9.4.2022
Pouzarová Bohuslava - nar. 2.1.1937, bydliště Blatná, úmrtí
11.4.2022
Kýčková Marie - nar. 27.6.1937, bydliště Blatná, úmrtí 12.4.2022
Kováříková Miloslava - nar. 9.4.1946, bydliště Lažany, úmrtí
14.4.2022
Ing. Podešva Jan - nar. 28.1.1925, bydliště Blatenka, úmrtí
15.4.2022
Janušová Věra - nar. 24.7.1945, bydliště Lom, úmrtí 19.4.2022
Vokrojová Růžena - nar. 24.8.1938, bydliště Třebohostice, úmrtí
26.4.2022
Síbek Oldřich - nar. 15.7.1950, bydliště Řečice, úmrtí 18.4.2022
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Ekonomické okénko
s Oskarem:
Zákaz ruského uhlí
Válka na Ukrajině pokračuje a stejně tak i ekonomický tlak západu.
Nedávno médii proběhla zpráva o zákazu dovozu ruského uhlí do EU.
Pojďme se na problém podívat blíže.
Uhlí je jednou z klíčových surovin. Dle využití se dělí na dvě
základní kategorie: metalurgické a tepelné uhlí. Metalurgické uhlí se
používá pro výrobu ocele, která je hojně využívána na výstavbu klíčové
infrastruktury a v těžkém průmyslu. Tepelné uhlí se používá primárně
na výrobu elektřiny a na výrobu tepla. Obě komodity zaznamenaly
v posledních měsících výrazný nárůst na ceně. To zvyšuje navázaným
podnikům náklady na výrobu a tím tlačí na již přehřáté ekonomiky
a vytváří další inﬂační vlivy.
Zákaz dovozu přišel z EU a původně měl vejít v platnost v červenci
tohoto roku. Díky tlaku, především z Německa, byla platnost zákazu
posunuta o měsíc později na srpen 2022. Stávající kontrakty na nákup uhlí mohou být realizovány. Nebude však možné uskutečňovat
obchody nové.
Ruský vývoz do EU tvoří přibližně třetinu celého ruského vývozu
uhlí. Podle odhadů EU se může jednat o roční ztrátu 4.4 miliard dolarů
v ruském rozpočtu. Většina ruského uhlí končí v Německu, Nizozemsku, Turecku a Polsku. Pro německý průmysl může jít o těžkou ránu,
vzhledem k tomu, že přibližně 45 % dovozu uhlí do Německa přichází
právě z Ruska. Chybějící uhlí tak bude muset být nakupováno z jiných
zemí (např. USA, Austrálie)
Kromě výše zmíněného stojí za zmínku, že na cenu metalurgické
i tepelného uhlí působí delší dobu zákaz dovozu ze strany největšího
odběratele na světě (Číny cca 50 % světové spotřeby) na největšího
vývozce (Austrálii cca 40% světového vývozu). Zákaz platí již od října
roku 2020.
Zdroj: reuters.com, worldometers.info, mining-technology.com, eia.
gov, dw.com

OSLAVY DNE VÍTĚZSTVÍ VE FOTOGRAFII

Foto: Kamila Berndorﬀová a Ondřej Malina

H-Band ZUŠ Blatná zahájil Jazz Day na
blatenském zámku

Ročník 33 (43)

Blatná 13. května 2022

Číslo 9 / strana 5

Co čte a o čem přemýšlí Jan Kára
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
tragédie Ukrajiny bohužel
nekončí, v myšlenkách jsem
stále napůl na ukrajinských bojištích, ale
zároveň už také cítím potřebu vrátit se k našemu regionu. Mám k tomu ostatně dobrý
důvod v podobě několika nečekaných objevů
a zajímavých setkání; vesměs se týkají malých
muzeí v širším okolí Blatné, a tak dnešní pojednání bude o nich. Nebudu se tedy věnovat
blatenskému muzeu, ani muzeím v Písku,
Strakonicích, Horažďovicích a v dalších nedalekých větších městech. To jsou zavedené
instituce, mají rozpočet, personál, provozní
dobu. Malá venkovská muzea, na rozdíl
od nich, často stojí a padají s nadšením a možnostmi jednotlivců.
Asi nejsilněji to na mě dýchlo v malebné vesničce Pohoří na cyklistické vyjížďce
v únoru tohoto roku. Nejspíš jste tamtudy
– stejně jako já – už stokrát či tisíckrát projížděli, a nejspíš jste zaznamenali půvabný
starodávný kostelík, v noci nasvícený a ovládající horizont při cestě od Mirovic k Blatné.
Možná jste si také v posledních letech všimli
opravené budovy s nápisem Obecná škola
u silnice v sousedství kostelíka. Ale málokdo
už ví, že v původní škole dnes sídlí Muzeum
Mirovicka.
Při neplánované zastávce mě zaujalo telefonní číslo, uvedené na cedulce na dveřích
budovy, zavolal jsem a hle, za chvíli se objevil
vlídný vousatý senior a hned začal se zaujetím
vyprávět. Byl to sám duchovní otec a za-

Budova muzea v Pohoří

kladatel muzea, ing. Pavel Suček, který zde
uspořádal exponáty do uceleného systému,
resp. do jednotlivých sekcí – od mineralogie
(ing. Suček je geolog) přes historii regionu,
farnosti, školství či řemesel až po zemědělské
stroje, přičemž sklep budovy je přetvořen
v důlní štolu. Je to vlastně takové malé národní
muzeum. A k tomu ještě sprchy pro cyklisty!
Návštěva muzea v Pohoří mě nadchla,
stejně jako setkání s panem inženýrem
Sučkem, a hned jsem začal promýšlet, jak
tuto návštěvu zachytit pro Blatenské listy.
Ale než jsem to promyslel, už tu byl další
zážitek: nedlouho po návštěvě Pohoří jsem
si vyjel do Kasejovic a když jsem hledal,

kde se skrýt před začínajícím deštěm, narazil
jsem na otevřené dveře kasejovického muzea
v budově původní synagogy. Normálně otevírá jen v létě a po domluvě, měl jsem prostě
štěstí. A opět vlídný vousatý senior, tentokrát
pan Josef Švagr, a opět zajímavé vyprávění.
Kasejovickému muzeu dominuje krásně
opravený interiér synagogy, ale i shromážděné
sbírky stojí za to: umělecké předměty (porcelán, fajáns, sklo a další) dokládají zámožnost
kasejovického měšťanstva, nechybí přehled
nejstarší i mladší historie včetně historie
místní židovské obce a historie rýžování a do-

Uvnitř kasejovického muzea

lování zlata, a zastoupeny jsou i kasejovické
speciality – zde vyráběné proslulé dýmky
„kasovky“ a ukázky kasejovické výšivky.
Ale do muzea, respektive synagogy se můžete
vydat třeba i na koncert.
A do třetice všeho dobrého - muzeum
ve Střelských Hošticích. Tady už nešlo
o náhodný objev, po návštěvě Kasejovic
jsem se začal o muzea zajímat a dostal jsem
„tip“. A ten rozhodně nezklamal, i když se
to tentokrát obešlo bez vousatého seniora.
Na obecním úřadě mě odkázali na paní Danu
Karasovou, té jsem zavolal, sedl jsem v Blatné
na kolo a za hodinku jsme se už zdravili před
střelskohoštickým zámkem.
Zdejšímu muzeu se někdy říká také muzeum voroplavby: ústředním exponátem je
devítimetrová maketa celého „pramene“, tedy
soustavy vorů, vázaných z plaveného dřeva.
Ale záběr muzea je mnohem širší – jsou tu
archeologické nálezy, erby zde usazených
šlechtických rodů, bohaté ukázky starých řemesel… Část
muzea je pak
věnována
řece Otavě,
rýžování
zlata a otavským perlám
ze zdejších
perlorodek
říčních. Vše
ožívá v poutavém výkladu paní KaraMaketa „pramene“ vorů ve Střelsové.
ských Hošticích

Veršovaná pozvánka do muzea od paní Dany
Karasové

To jsou tedy tři muzea, která mě v posledních týdnech víceméně náhodně oslovila
a která uvádím jako ukázky nadšeneckého
venkovského muzejnictví. Právě v nich jsem
– také díky zasvěceným průvodcům - narazil na „prazdroj“ místních a regionálních
informací a získal jsem úplně nový pohled
na místa, „kudy se obvykle jen projíždí“. Ale
podobných míst je samozřejmě v širším okolí
Blatné mnohem víc – rodný dům Ladislava
Stehlíka v Bělčicích, rodný dům Mikoláše
Alše v Miroticích, skanzen v Chanovicích;
malá muzea například v Předslavicích
(Muzeum venkovského života) a Hošticích
(Hasičské muzeum) u Strakonic atd. Vřele
doporučuji. A mimochodem, mohou to být
cíle hezkých cyklistických výletů.
Jan Kára

KURZ
PŘEDŠKOLÁČEK
Od října do dubna jsme se scházeli
v KCAŽ v Blatné a trénovali vstup do první třídy – Anetka Citterbartová, Daník
Boukal, Míša Křenek, Břeník Ondračka
a Onďa Vozka.
Seznámili jsme se s velkými písmeny
naší abecedy, rozšířili si svou matematickou představivost, zvládli grafomotorické
cviky, trénovali jsme paměť a soustředěnost na danou práci, zahráli jsme si
pohádku O veliké řepě; ale hlavně – učili
jsme se plnit si své povinnosti.
Dostávali jsme domácí úkoly! Zpočátku nám pomáhali rodiče, ale později jsme
dokázali pracovat samostatně.
Zvládli jsme některé školní návyky
potřebné pro úspěšný vstup do 1.třídy.
Takže hurá, těšíme se do školy!
Mgr. Petra Tuháčková
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Základní umělecká škola Blatná
J. P. Koubka 4 – 388 01 Blatná – tel.: 383 422 536 –
e-mail: zus@blatna.net
vyhlašuje pro školní rok 2022/2023

ZÁPIS ŽÁKŮ
Hudební obor
 přípravné studium (5 - 6 let)
 základní studium (od 7 let)
 KLAVÍR, HOUSLE, ZOBCOVÁ A PŘÍČNÁ FLÉTNA,
KLARINET, SAXOFON, LESNÍ ROH, AKORDEON, TENOR,
TRUBKA, DUDY, KYTARA, BICÍ, ZPĚV, VIOLONCELLO,
ELEKTRONICKÉ KLÁVESOVÉ NÁSTROJE
Výtvarný obor
 přípravné studium (5 - 6 let)
 základní studium (od 7 let)
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válečků), reliéfní práce, prostorové práce z papíru, objekty z nalezených přírodnin.
a další...
Taneční obor
Přípravné studium učí žáka vnímat a poznávat stavbu svého těla
a jeho pohyby. Žák se seznamuje se základními pohybovými dovednostmi a propracovává jednotlivé svalové skupiny, které jsou důležité
pro další taneční vývoj. Přípravné studium probouzí v žácích také
hudební stránku, hravým rytmickým cvičením začíná žák poznávat
hudební doprovod jako nedílnou součást tanečního umění.
Taneční výchova prezentuje tanec jako speciﬁcký způsob, jak vyjádřit své pocity. Podporuje žáka v tvořivosti a fantazii, rozvíjí smysl
pro harmonii a estetické vnímání světa. Cílem taneční výchovy je
utvořit u žáka kultivovaný, harmonický a individuální taneční projev.
V souladu s těmito cíli rozvíjí správné držení těla, pohybovou techniku,
vnitřní citlivost, vnímavost, představivost, hudební a prostorové cítění.
Vyučování obsahuje 3 složky: taneční průpravu, lidový a současný tanec, taneční praxi.
Martin Škanta
ředitel ZUŠ Blatná
tel. 602 183 259
www.zus-blatna.cz

Taneční obor
 přípravné studium (5 – 6 let)
 základní studium (od 7 let)
Talentová zkouška se koná v ZUŠ Blatná - ředitelna školy,
1. patro, dveře č. 16
30. 5. – 3. 6. 2022; 10:00 – 12:00; 13:00 – 16:00 hodin
(rodiče se dostaví s dětmi).
Kritéria, podle kterých budou žáci přijímáni:
Hudební obor: zpěv písně, sluchové a intonační předpoklady,
rytmus.
Výtvarný obor: zralost výtvarného projevu, individuální přístup
k tématu. Zájemce si přinese s sebou k nahlédnutí výtvarné práce
vytvořené např. v MŠ, ZŠ…
Taneční obor: rytmické, hudební a prostorové cítění, pohybové
a fyzické předpoklady, koordinace a pohybová paměť.
Dostatek volných míst je především v tanečním a výtvarném oboru. Můžete navštívit i FB proﬁly těchto oborů naší školy, kde uvidíte
ukázky činnosti a výsledků těchto oborů. Jsou opravdu dobří ;-)
Výtvarný obor
Je určen dětem, které mají zájem o výtvarnou uměleckou tvorbu.
Výtvarná tvorba rozvíjí zejména představivost a fantazii dětí, jejich
cítění, výtvarné vidění a vyjadřování. Náměty úloh vycházejí z jejich
představ a pozorování světa kolem sebe, pozorování přírody, mezilidských vztahů a smyslových pocitů. Sleduje se zájem žáků se zřetelem
na možnosti dalšího studia v umělecké škole. Žáci 5ti letí navštěvují
přípravný ročník 2 roky. Přípravné studium probíhá formou skupinové
výuky v rozsahu 2 hodiny týdně.
Vyučované techniky:
Kresba - suchá stopa (tužka, pastelka, rudka), mokrou stopou (tuš,
dřívko, pero, kolorování, rozmývání).
Malba - akvarel, tempera, pastel, kombinované techniky, koláže.
Graﬁka - přípravné graﬁcké techniky (otisky, tisky z šablon,
monotyp).
Modelování - práce z keramické hlíny, hravé zpracování hlíny
(základní hnětení, mačkání, haptická hra), tvarování (z plátu, šňůrek,
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Vystoupení žáků ZUŠ Blatná v Praze na Staroměstském náměstí
Po dvou letech zdánlivého hudebního klidu vystoupili opět mladí
muzikanti ZUŠ Blatná na Staroměstském náměstí v Praze. Pozvání
bylo milé, protože velikonoční svátky patří k svátkům přicházejícího
jara. Tomu také odpovídala velmi pestrá květinová výzdoba celého
náměstí. Tato příjemná atmosféra byla doplněna pěkným vystoupením
žáků ZUŠ. Hudební produkci si připravily soubory v různém nástrojovém seskupení, nechyběla ani sólová vystoupení. Mladí muzikanti
hráli s plným nasazením a pečlivostí, aby zaujali téměř plné náměstí
posluchačů, nechyběli ani někteří rodiče vystupujících žáků.
Přání pořadatelů bylo velmi velkorysé,
dvouhodinový
program byl
rozdělen na dva
vstupy. Většina
muzikantů ví, co
to obnáší, kolik
skladeb a písní
se musí zahrát.
Vsadilo se na šikovnost a dovednosti žáků s důvěrou, že se splní požadované. Nastalo nacvičování, hlavně sehrávání souborů. Žáci zahráli
mnoho krásných skladeb a lidových písní.
Vystoupení žáků bylo pro posluchače velmi zajímavé a zároveň
vhodně zvolené přivítání svátků jara. Za výkony nastal vždy dlouhotrvající potlesk po každé skladbě, byla to největší odměna pro
vystupující žáky.
Průběh vystoupení nenarušil ani hlučný průvod nizozemských
fanoušků, kteří přišli shlédnout fotbalový zápas se Slávií Praha. Zajímavě a hlučně
zněly i zvony
kostela. Byl to
neobvyklý zážitek trvající
10 minut. Naši
mladí umělci se
nenechali tímto
silným zvukem
odradit a pokračovali dále
ve svém vystoupení. Na jevišti se střídaly skupiny mladých hudebníků.
Jako první zahrálo trio ﬂéten ze třídy zástupce ředitele školy
Václava Holuba ve složení Sára Tešková, Diana Voborníková a uč.
Václav Holub. S programem klasické hudby méně známých autorů
období renesance.
Soubor Blatenští dudáci se v omlazené sestavě představil prvně
a předvedl svůj
nový program
lidových písní, s kterým se
letos úspěšně
účastní soutěží pořádaných
MŠMT. V květnu se utkají
s nejlepšími

folklorními soubory z celé republiky v moravském Mikulově. Mladí
muzikanti předvedli s nadšením svůj program lidových písní, kde
zazněla i nová úprava písničky Když jsem šel z tý Blatný. Velký ohlas
vzbuzoval především šestiletý, talentovaný zpívající violoncellista
Daniel Kočí. Dvojhlasé sólo v písni Já ráda miluju předvedly i mladé
zpěvačky sestry Bartůňkovy, které uspěly v letošní pěvecké soutěži
MŠMT ve Volyni a Českých Budějovicích. Při vystoupení našich
dudáků se prostranství před pódiem vždy zcela zaplnilo a obecenstvo
jim nadšeně aplaudovalo.
Soubor složený z příčných
a zobcových
fléten a zpěvu byl založen
v září tohoto
školního roku.
Nápad na založení vzešel
od učitelek hudebního oboru
– Markéty Slavíkové a Barbory Hájkové. V souboru hrají žáci ﬂétnového oddělení
(Karolína Baťková, Vanesa Pekárková, Simona Šustrová, Jan Běhavý)
a pěveckého oddělení (Tereza Křemenová, Zuzana Mázdrová, Barbora
Mlíčková, Tereza Tesařová, Karolína Šišková). Jejich repertoár je velmi
rozmanitý – hrají písničky lidové, ale i umělé – zkrátka vše, co se líbí.
Svátky jara v Praze oslavili žáci ZUŠ z Blatné společně s posluchači velmi pěkným vystoupením, které zaujalo a potěšilo všechny
přítomné diváky.
J. Š., učitelé ZUŠ

Nabídka vystoupení souborů
ZUŠ Blatná
H Band – swingový světový repertoár (cca 14 členů), program
cca 1 hodinu
Blatenští dudáci – folklór z jihozápadních Čech (10 členů),
program 45 minut
Jazzové trio – jazzové standardy, program 45 minut
Soubor staré hudby - 7 hudebníků a zpěváků, program cca 20
minut
Soubory ﬂéten (3 soubory) – celkem 10 hráčů, cca 40 minut
program
Alban Eiler – hudba z britských ostrovů (tzv. keltská), 7 členů,
cca 40 minut
Harryho ledvina – pop-rock, 7 členů (až 180 minut. program)
Dechovka – malá dechovka, 8 hráčů, program cca 45 minut
Bubenický soubor - cca 15 minut, 8 členů
Dechový kvintet - dohodou
Martin Škanta, ředitel ZUŠ Blatná,tel. 602 183 259
www.zus-blatna.cz
Výsledky soutěží ZUŠ Blatná za rok 2021 - 2022 můžete
zhlédnout na webu Blatenských listů.
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Muzeum slaví 100!

Okresní musejní spolek (1922-1951)
Jak jsme se dozvěděli v minulém čísle,
v roce 1922 vzniklo okresní museum, které
bylo spravováno Okresním musejním spolkem. Již v následujícím roce začalo muzeum
ve svých dvou prostorách vítat první návštěvníky, kteří se do něj mohli podívat každou
neděli mezi 11 a 12 hodinou. Průvodcem jim
byl předseda a kustod Josef Siblík, který je
seznamoval s předměty v obou místnostech.
V první místnosti stály dvě pultové skříně
s archeologickými sbírkami a nástěnná skříň
s listinami. V menších skříních byly k vidění
nerosty a v zavěšených skříňkách motýli
a brouci. V druhé větší místnosti vyčnívala
pultová skříň s tisky, keramikou a porcelánem
a volně stojící skříň s předměty církevními,
zbraněmi a skvosty.

Muzejní sbírky ve škole. Fotografická sbírka
Městského muzea Blatná (Fo167/3)

Samotní členové musejního spolku se
rozsáhle angažovali v získávání nových
předmětů a vytipovávali památky či přímo
oslovovali jejich majitele s žádostí, aby
takové pamětihodnosti věnovali do muzea.
S rostoucím množstvím předmětů se začala

objevovat i nutnost některé předměty opravit
a zároveň pořídit nový mobiliář pro jejich
uložení. V obou případech oslovovali místní
řemeslníky. Nejinak tomu bylo s výrobou

Síň Josefa Siblíka. Fotografická sbírka Městského
muzea Blatná (Fo167/4)

cedule, která označovala umístění muzea
ve škole nápisem „Okresní museum v Blatné“. Jejím zhotovením byl pověřen blatenský
malíř Brynda.
Na zasedání výboru Okresního musejního spolku v lednu roku 1927 navrhl Karel
Smrčka jmenovat Josefa Siblíka čestným
členem spolku pro jeho velké zásluhy o jeho
vznik a chod. Dále doporučil, aby místnost
s archeologickými nálezy nesla název „Síň
Josefa Siblíka“. Oba jeho návrhy byly jednomyslně přijaty. Slavnostní akt jmenování
proběhl 20. března 1927 na zasedání valné
hromady Okresního musejního spolku. Josef
Siblík: „pohnut jsa tímto projevem úcty a díků
všech přítomných skromně, jako vždy odmítá
od sebe velké zásluhy a děkuje vřele všem.“
S nástupem 30. let 20. století nadešel
postupný úpadek muzea. Siblík trpěl zdra-

Čarodějnický den v ZŠ
Holečkova
V pátek 29. 4. 2022 se v naší škole konal po dlouhých dvou letech
čarodějnický rej. Nešlo ale pouze o zábavu. Do příprav a činností se
jako tradičně zapojili všichni žáci i celý pedagogický sbor. Jelikož
jak se říká: „Bez práce nejsou koláče“, a na to u nás klademe hlavní
důraz. Chlapci připravili vatru pro přílet čarodějnice a malé ohniště
na pečení buřtů. Program
byl opravdu pestrý. Žáci si
užili krásný slunečný den
se spoustou soutěží, her, hádanek i oblíbeným tancem
za asistence party čarodějnic. Po splnění úkolů, nastal
čas na odměnu. Na konci
zábavné vědomostní cesty
v přilehlém lesíku na naučné stezce na všechny
čekal sladký poklad ukrytý
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votními potížemi a jeho náhlý skon 11. dubna
1931 byl pro všechny šokem. Okresní musejní
spolek tak čekala volba nového předsedy,
kterým se stal Msgre. Jan Pavel Hille. Ač
měl spolek nové vedení, jeho činnost vadla.
Muzeum přijímalo málo předmětů a výborové
schůze se skoro nekonaly. Pouze se udržovalo
jednoroční setkávání valné hromady. K tomu
všemu došlo v roce 1937 k částečnému přestěhování sbírek do budovy dnešní radnice.
Teprve až v roce 1941 se tam přesunuly i zbývající předměty, což de facto znamenalo, že se
muzeum stalo přeplněným skladištěm a tudíž
místem pro veřejnost nepřístupným.
Zásadní ranou pro muzeum bylo úmrtí
Jana Pavla Hilleho v roce 1943, který byl
posledním z generace těch, kteří věděli, jak se
má pečovat o muzeum a jeho sbírky. Ke zlepšení mohlo dojít po skončení 2. světové války,
ale nebylo tomu tak. V roce 1945 se muzejní
sbírky přestěhovaly na zámek Blatná, kde bylo
na konci války ubytováno i americké vojsko.
Problém tkvěl v tom, že sbírkové předměty
volně deponované po chodbách byly komukoliv přístupné. Během tohoto uložení se mnoho
věcí poškodilo a ztratilo. K jistému zlepšení
došlo o tři roky později, kdy správu nad zámkem převzala Národní kulturní komise, která
muzeu propůjčila místnosti v Rozdražovském
křídle zámku. Z chodeb se sem přestěhovaly
sbírky, které zde byly uloženy jako v depozitáři, ale na jejich prezentaci již nezbývalo
místa. Vzhledem k tomu, že Okresní musejní
spolek nevytvářel žádnou činnost a sbírky
byly nepřístupné veřejnosti, byl v roce 1951
rozpuštěn a dle jeho stanov převzalo sbírky
město Blatná.
Michaela Mikešová
Městské muzeum Blatná

v truhle. Při zpáteční cestě jsme byli zaskočeni názorným příkladem
živého zástupce živočišné říše, kterého takto zblízka děti zatím neviděly – vyhřívající se užovku.
Mgr. Dana Hajíčková
Mgr. Ladislava Pučilová
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Na škvořetické koledníky opět čekala štědrá „občerstvovací stanice“ u paní
Marcely Mlíčkové

Tradiční velikonoční rachtání je v obci Škvořetice stejně jako v dalších vesnicích
Blatenska pro děti neobyčejně silným zážitkem. A protože Škvořetice disponují silnou
základnou nejmladší generace, která
je svědomitými rodiči vedena odmala
k úctě k duchovnímu odkazu předků,
bylo v zastavěné lokalitě o největších
církevních svátcích hodně rušno a hodně veselo. Vždyť průvod, obcházející
jednotlivá stavení za nezbytné zvukové
kulisy desítek řehtaček, sestával letos
ze 44 školáků i předškoláků ! Dětskou
velikonoční „ karavanu“ nadto doprovázela ještě řada maminek s kočárky.“
Koledníci se jako obvykle nejvíc těšili
na klasickou „ občerstvovací stanici“
u paní Marcely Mlíčkové. Ta letos
napekla perník a k čerstvému zákusku
jako bonus přidala znovu horké
Základní škola J. A. Komenského Blatná
nápoje,“ uvádí jedna z hybných
pák zdejšího folkloru a provozovatelka konzumu Kateřina Schaﬀarzová. Vesnici obešli škvořetičtí koledníci o Bílé sobotě za čtyři
a půl hodiny. „ V předchozí dny si
naši mládežníci tradiční obchůzku
vsi dokonce z vlastní iniciativy
NOVĚ OTEVÍRÁ
zpestřili. Na konečné několikrát
všichni oběhli místní kapličku,“
dodává Kateřina Schaﬀarzová.
V osadě Pacelice, spadající
Vážení rodiče,
pod správu Obecního úřadu Škvořetice, se bohužel dětí nedostává. byl Vašemu dítěti udělen odklad školní docházky nebo jej
čeká poslední rok před nástupem do 1. třídy?
I tak tam ale nebyla velikonoční
tradice ošizena. I když se řehtaček
Nabízíme Vám jinou cestu k úspěšnému přechodu
do 1. ročníku základní školy.
chopilo jen pět ratolestí.
Právě tyhle děti jsou zárukou
toho, že lidové zvyky a obyčeje
budou stále živé a předávány
dalším generacím. Na tohle se
ostatně velmi dbalo vždycky
jak na škvořetické, tak pacelické půdě. Tenhle řetěz se prostě
nepřetrhne. Alespoň dokud si
Češi nedají vzít své vlastenectví
a národní hrdost.
(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

Podrobnější informace
mace získáte:
- na webových stránkách školy www.zsjak-blatna.net v sekci Přípravná
třída
- při osobní návštěvě školy
- na telefonu 734 429 803
- na mailu zsjak.krapsova@blatna.net
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Romantické rybaření na škvořetické „Stárce“.
Favorit dětské soutěže o „Škvořetickou čudlu“ Štěpán Schaﬀarz vytáhl z vody deset
kousků.
Rybaření není jen hojně rozšířený koníček. Je to i lék na duši. Přesně tak to určitě
cítilo pět dětských účastníků 2. ročníku rybářské soutěže „Škvořetická čudla“. Odehrála
se v romantickém prostředí za vsí Škvořetice
u rybníčku „Stárka“. „Zastoupení tedy mohlo
být větší,“ konstatoval trochu zklamaně ředitel
akce Roman Schaﬀarz, který celé dopoledne
jako vysoce zkušený rybář perfektně a spravedlivě ošéfoval.
Právě jeho synovi Štěpánovi se v soutěži
dařilo nejlépe. Inu- má dobrou školu. Tahal
z vody doslova jednu rybu za druhou, až se
jejich počet ustálil na deseti. Mezi nimi se
v podběráku třepetal i vítězný „macek“- největší úlovek dopoledne o délce 50 centimetrů,
co mu vyhrál soutěž. Zároveň triumfoval
také v disciplíně o celkovou nejlepší délku ukořistěných ryb. Celkem
jím přemožení obyvatelé vodní říše, kteří se
po změření ředitelem tichého klání pouštěli zpět
do vody, dali dohromady
úctyhodnou výměru 379
centimetrů! Dvanáctiletý
sympaťák se prý rybařině
věnuje od svých čtyř let: „Jezdím také na závody do Mužetic. Tam jsem byl už desetkrát.
Jednou jsem tam vyhrál, jednou se dostal
na druhou pozici a dvakrát na třetí,“ referuje
„kluk od vody“, jehož samotná super výbava
v hodnotě pět až šest tisíc korun vzbuzuje
u znalců obdiv. Jeho kapitálním úlovkem
za osmiletou cestu po vodních tocích se stal
desetikilový kapr o délce 78 centimetrů.
Nechybělo moc a se
Štěpánem by srovnal
vítězné skóre osmiletý
Milan Hruška z Českých
Budějovic. Jeho rodina
vlastní v Čekanicích chalupu, takže to sem měl jen
takříkajíc „přes vršek“.
Konkrétně rozhodoval
jen jeden jediný centimetr. Milanovi totiž zabrala ryba s výměrou 49
centimetrů. „Ať jsme ji natahovali jak chtěli,
tu padesátku nedala,“ žertuje jeho tatínek.
Mimoto Milan ulovil další dva kusy a celkem
se mohl pochlubit kolektivní výměrou 138
centimetrů, což ho katapultovalo na stříbrný
post. Přespolní borec prý získal svůj první
rybářský prut už ve dvou letech. Jeho nadšení
pro tohle hobby zintenzivnělo, když oslavil
šesté narozeniny. Chodí v mateřském městě
dokonce do rybářského kroužku. „Přivedl mně

k tomu můj děda. Je vášnivý amatérský rybář.
Pořídil si chatku těsně u rybníka a dokonce se
tam nechají chytat ryby přímo z okna,“ usmívá
se Milan. Děda mu také nakoupil potřebnou
výbavu. „Škvořetická čudla“ pro něho znamenala soutěžní premiéru: „Rád bych určitě
v závodění chtěl pokračovat dál,“ zdůrazňuje
cílevědomý klučina, jehož rekordním úlovkem je candát se 62 centimetry. Když nevyjde
trénink u dědy v Chlumu u Třeboně, má Milan
možnost sedět s prutem u tety. Její rybníček
má ovšem poloviční výměru.
Udílel se také pohár za nejmenší ulovenou rybku. Ten s přehledem získal nejmladší
účastník „Škvořetické čudly“ Adam Murárik
. Jeho mrňavý skvost měřil pouhých 12 cen-
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timetrů. Na Adama se vůbec doslova „lepily“
výhradně drobné kousky. Jeho další dva
úlovky měřily 14 a 30 centimetrů. Celkem
tři kousky měřily 67 centimetrů, což stačilo
na bronz. Poslední dva soutěžící- David Bojko a Petr Weber z Pacelic- zaznamenali totiž
nehoráznou smůlu. Ani jim neťuklo.
Příjemné rybářské dopoledne zakončil táborák s opékáním buřtů. Všichni přítomní byli
mile naladěni. U vody to ani jinak být nemůže!
Vladimír Šavrda

NOVÁ ŠKODA

KAROQ
Již od

S měsíční splátkou již od
Rozjeďte se vstříc novým zážitkům v inovovaném provedení modelu KAROQ. K ﬁnancování CHYTŘE
navíc zdarma získáte předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 000 najetých kilometrů.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
ŠKODA KAROQ: 4,7–8,0 l/100 km, 123,2–181,0 g/km

Ilustrativní fotograﬁe

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

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
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27. 5. 19 h
Ivan Hlas trio


0X]HMQ¯QRF

.XOWXUQ¯NDY£UQDŁHOH]£ěVWY¯8ĢXOFĳ
6HVNXSHQ¯VNYÝO¿FKPX]LNDQWĳŝ,YDQ
+ODV1RUEL.RYDFV2OLQ1HMH]FKOHED

NRVODYÝOHWPX]HD

Kulturní
kalendář
Akce

10–21 h
Výstava Muzeum slaví 100!
0ÝVWVN«PX]HXP%ODWQ£
0X]HMQ¯NY¯]SUR]Y¯GDY«GÝWLLURGLÏH
9VWXSGRPX]HDSRFHO¿GHQ]GDUPD
16.30–17.45 h
Y¿URÏ¯PX]HD
Sě¯VSÝYN\VQ£VOHGQRXGHEDWRX
.DSODQND
0LFKDHOD0LNHģRY£ŝ+LVWRULH0ÝVWVN«KR
PX]HD%ODWQ£YNRVWFH
ÎHVWP¯U&LPOHUŝ'RNXPHQW£UQ¯SU£FH
YUHJLRQX
3HWU&KOHEHFŝ%XGRY£Q¯VW£O«H[SR]LFH
0X]HXPYģHPLVP\VO\
16–19 h
'¯OQLÏN\SURGÝWL
8OLFH1D3ě¯NRSHFK

20. 5. 15–22 h
Student Jam

17 h
8N£]NDM¯]G\QDYHORFLSHGXKRQÝQ¯
REUXÏ¯

Areál skate parku Blatná
Parkour, break dance, freestyle
VNDWLQJJUDƅWLKLSKRSEHDWER[OLYH
ORRSLQJVKRZDGDOģ¯DNWLYLW\XN£]N\D
ZRUNVKRS\YU£PFLMHGQRKRGQH
YDUH£OXVNDWHSDUNX%ODWQ£=£YÝUGQH
EXGHSDWěLWG\QDPLFN«VKRZEHDWER[
SHUIRUPHUD7,1<%($7VH]DSRMHQ¯P
SXEOLNDDFKDUDNWHUHPVWDQGXSFRPHG\
VSDUW\DWPRVI«URX

17.30 h
.HMNO¯ě6O£YHN
18 h
9HUQLV£łY¿VWDY\0X]HXPVODY¯
18.30 h
7KH'DUN%OXH(OHIDQWVŝNRQFHUW
(QHUJLFN£MLKRÏHVN£NDSHODSěHNOHQXM¯F¯
UR]OLÏQ«KXGHEQ¯ł£QU\ VD[RIRQNODULQHW
DNXVWLFN£N\WDUDNO£YHV\EDVN\WDUD
DELF¯

Kino
K
ļK£ĘND
'UDPDKRURUWKULOOHUVFLƃ86$
WLWXON\

18. 5. 19 h
Notre-Dame v plamenech
'UDPD)UDQFLHPLQWLWXON\

20. 5. 20 h
3URPOÏHQR
.ULPLWKULOOHUÎHVNRPLQ
PO£GHłLGROHWQHYKRGQ«

25. 5. 19 h
Film roku
28. 5. 11 h
Dílna Kámen a voda na Sýpce
9DUH£OXģSHMFKDUXXU\EQ¯ND3ěHGQ¯
WRSLÏVHEXGHWHPRFLSěLSRMLWNÏHVN¿P
DQÝPHFN¿PVRFKDěĳPGLYDGHOQ¯NĳP
Y¿WYDUQ¯NĳPDOLWHU£WĳPDY\WYRěLW
WěHEDREUD]REMHNWE£VHĊÏLMLQ«G¯OR
NWHU«VHEXGHY]WDKRYDWNKODYQ¯PX
W«PDWXSO£QRYDQ«Q£SOQÝSUYQ¯KRSDWUD
ģSHMFKDUXDWRH[SR]LFH.£PHQŝUĳłHŝ
YRGD
7Ýģ¯PHVHQD9£VD9DģLWYRUEX

VWĘHGDśK
'HQGÝW¯VSRMHQ¿VRWHYĘHQ¯PSORY£UQ\
7HQWRNU£WQDW«PDŤ9¿OHWGR=22Ţ
=£EDYQ«RGSROHGQHSOQ«]DM¯PDY¿FK
¼NROĳDGLVFLSO¯QSURGÝWLQDEODWHQVN«
SORY£UQÝ
2UJDQL]£WRU\OHWRģQ¯KRURÏQ¯NXMVRX
.XOWXUQ¯3ODQW£ł%ODWQ£=Ģ7*0=Ģ
-$.''0%ODWQ£62Ģ%ODWQ£

.RPHGLHĢSDQÝOVNRPLQ
WLWXON\PO£GHłLGROHWQHYKRGQ«

27. 5. 20 h
Top gun: Maverick
$NÏQ¯GUDPD86$WLWXON\

1. 6. 19 h
7ĘLW\JĘLYHƊOPX-DFNSRW
.RPHGLHDNÏQ¯ÎHVNRPLQ
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Knihovna

2. 6. 16–19 h
1£VWXSGRĠNRON\V¼VPÝYHP
Mgr. Eva Mikešová

2. 5. – 17. 6.

&KFHWHVY«PXG¯WÝWLLVREÝFRQHMY¯FH
XOHKÏLWQ£VWXSGRģNRON\"3V\FKRORłND
SV\FKRWHUDSHXWNDDOHNWRUND(YD
0LNHģRY£QDE¯GQHWLS\MDNFRQHMO«SH
]YO£GQRXWQ£VWXSG¯WÝWHGRģNRON\NG\MH
G¯WÝRSUDYGXSěLSUDYHQ«QDRGORXÏHQ¯RG
URGLÏHMDN¿YOLYPĳłHP¯WQHMLVWRWDURGLÏH
DMDNVQ¯SUDFRYDWDSRG$NFHSUREÝKQH
YHVSROXSU£FLV0$6%ODWHQVNR0$3
%ODWHQVNR,,ŝ&=B

3ěLKO£ģN\QD
NDORXVRYD#SODQWD]EODWQDF]NDSDFLWD
RPH]HQD
&HQD.Ï

=DYěHQR
2WHY¯U£PH

Komunitní
centrum
19. 5. 17 h
Americký sen: Cesta za mé vlastní
KUDQLFH-DNXE*UHVFKO
.DY£UQD
8QLN£WQ¯SRKOHGQDWě¯W¿GHQQ¯FHVWX
-DNXED*UHVFKODNOXNDVKDGLFDSHPSR
]£SDGQ¯PSREěHł¯86$&¯OHPMHXN£]DW
OLGHPQHMHQFHVWXSRNU£VQ«GHVWLQDFL
DOHSěHGHYģ¯PFHVWXNPRWLYDFL
GĳOHłLWRVWY]GÝO£Q¯DWDN«FHVWX]DVY«
YODVWQ¯KUDQLFH
9VWXSQ«GREURYROQ«

Stálé akce
.XU]3ĘHGĠNRO£ÏHN

0UDÏRY
3ěLKO£ģN\
SROLFNRYD#SODQWD]EODWQDF]

.DłG¿VXG¿W¿GHQYSRQGÝO¯ŝK
ĢDWQD
3ě¯SUDYDSěHGģNROQ¯FKGÝW¯SUR¼VSÝģQ¿
YVWXSGRSUYQ¯Wě¯G\
2WHYěHQ¯NXU]X]£YLV¯QDSRÏWX
SěLKO£ģHQ¿FKGÝW¯
3RGUREQ«LQIRUPDFHQDWHOHIRQX
QHER
WXKDFNRYDSHWUD#VH]QDPF]

21. 5.
Dekaton: Deka pro Athelas

5HKDELOLWDÏQ¯FYLÏHQ¯SURPODGĠ¯
i starší

3¯VHNŝ6WDU¿PRVW
%HQHƃÏQ¯DNFHQDSRGSRUX'RP£F¯KR
KRVSLFH$WKHODVNWHU¿SĳVRE¯LQD
%ODWHQVNXSěLQ¯łEXGHSRNU\WR]£EUDGO¯
.DPHQQ«KRPRVWXQHMGHOģ¯
DQHMODVNDYÝMģ¯GHNRXYģHFKGRE
2GVODYQRVWQ¯GRSURYRGQ¿
SURJUDPVY\KO£ģHQ¯PQRY«KRÏHVN«KR
UHNRUGX
9¯FHLQIROLWHUDNRYD#KRVSLFSLVHNF]

3RQGÝO¯ŝK
9HON£NOXERYQD
3Rě£G£673%ODWQ£

K
3DOLÏNRY£Q¯

3LODWHV&OLQLFD]GUDYRWQ¯FYLÏHQ¯

21. 5. 10–16 h
Plenér

$WHOL«U
/HNWRUND(PLOLH9UERY£
3ěLKO£ģN\
SROLFNRYD#SODQWD]EODWQDF]

K
3HWU)HMNŢ-DNVHGÝO£=22Š

Sál
'YRXKRGLQRY£WDONVKRZSOQ£
Y¿MLPHÏQ¿FK]NXģHQRVW¯DSě¯EÝKĳVH
]DM¯PDY¿PL]Y¯ěDW\DOLGPLGRSOQÝQ£
RSURMHNFLXQLN£WQ¯FKIRWRJUDƃ¯
D]DNRQÏHQ£DXWRJUDPL£GRXDSURGHMHP
NQLKVRVREQ¯PYÝQRY£Q¯P2WÝłN¿FK
]DÏ£WF¯FKRSRYRGQLDRWRPMDNVH]H
VWDU«]RRVWDODMHGQD]GHVHWLQHMOHSģ¯FK
QDVYÝWÝ3HWU)HMNMHE¿YDO¿ěHGLWHO
SUDłVN«]RRDMHGHQ]QHM]Q£PÝMģ¯FK
PDQDłHUĳYÎ5'QHVSěHGHYģ¯P
SěHGQ£ģ¯DSXEOLNXMH9URFHY\GDO
NQLKXY]SRP¯QHNŤ-DNVHGÝO£]RRŢ
NWHURXQ£PSěLMHGHSěHGVWDYLW
9VWXSQ«.ÏSěHGSURGHMRG
Y,&%ODWQ£

&YLÏHQ¯SURPDPLQN\VGÝWPL
3R¼WŝK
9HON£NOXERYQD
&YLÏHQ¯VGÝWPLVSROHÏQ«WYRěHQ¯DKUD
3RQGÝO¯SURPDPLQN\DGÝWLGRPÝV¯Fĳ
¼WHU¿SURPDPLQN\DGÝWLGROHW
Út, st
9HON£NOXERYQD
3UDYLGHOQ«OHNFH3LODWHV&OLQLF
D=GUDYRWQ¯KRFYLÏHQ¯V7HUH]RX
0DģNRYRX9¯FHLQIRDUH]HUYDFH
QDZZZWPDVNRYDQHWQHERQDWHO
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9HON£NOXERYQD.&$Ł

6LQJOH/DGLHVV.ULVW¿QRX9DLQHURYRX
ŝK
5H]HUYDFHQDNYDLQHURYD#JPDLOFRP
FHQDOHNFH.Ï

-D]\NRY«NRQYHU]DFH
ÎHĠWLQDSURFL]LQFH
3RQGÝO¯¼WHU¿ŝK

Anglická konverzace
3RQGÝO¯ŝK

Francouzská konverzace pro
]DÏ£WHÏQ¯N\
6WěHGDŝK

1ÝPHFN£NRQYHU]DFH
6WěHGDŝK

Anglická konverzace
ÎWYUWHN
ŝK]DÏ£WHÏQ¯FL
ŝKP¯UQÝSRNURÏLO¯

9¿VWDY\
¼WśQHśK
0X]HXPYĠHPLVP\VO\
1£PÝVW¯0¯UX
,QWHUDNWLYQ¯KLVWRULH%ODWQ«D%ODWHQVND
RGSě¯FKRGXSUYQ¯FKOLG¯DłSR
VRXÏDVQRVW

ś¼WśS£śK
$OHQDğXVWURY£ś%\ORQHE\OR
.RPXQLWQ¯FHQWUXP*DOHULH6SHNWUXP
9¿VWDYDIRWRJUDƃ¯

ś¼WśS£śK
9¿VWDYDREUD]Įś9HURQLND1RY£NRY£
.RPXQLWQ¯FHQWUXPFKRGED

ś
0DWRXĠ9RQGU£Nś2EUD]\
.XOWXUQ¯NDY£UQDŁHOH]£ěVWY¯8ĢXOFĳ
*DOHULH3RGGUDNHP
2EUD]\PDO¯ěHJUDƃNDWHRUHWLNDXPÝQ¯
DSHGDJRJD0DWRXģH9RQGU£ND 
3¯VHNÎHVN«%XGÝMRYLFH NWHU¿
Ï£VWVY«KRłLYRWDVWU£YLOY%ODWQ«

5HKDELOLWDÏQ¯DSURWDKRYDF¯FYLÏHQ¯
SURWÝOHVQÝSRVWLĽHQ«DVHQLRU\

10. 5. – 26. 6.
0DWRXĠ9RQGU£Nś2EUD]\

6WěHGDŝK
9HON£NOXERYQD
3Rě£G£673%ODWQ£

,QIRFHQWUXP*DOHULHYÏNX

ś¼WśQHśK
Muzeum slaví 100!

1£SUDYDĘHÏL

0ÝVWVN«PX]HXP%ODWQ£Q£PÝVW¯0¯UX

0ÝVWVN«PX]HXP%ODWQ£]DSRÏDORVYRML
KLVWRULLXłSěHGOHW\
2MHKRY]QLNVH]DVORXłLODPDW«UVN¿
DUFKHRORJDSHGDJRJ-RVHI6LEO¯N
MHKRłDUFKHRORJLFN«Q£OH]\VHVWDO\
SUYQ¯PLVE¯UNDPLPX]HD2VODYWHVQ£PL
NXODW«Y¿URÏ¯Q£YģWÝYRXY¿VWDY\NWHU£
]£EDYQRXIRUPRXPDSXMHVWUDVWLSOQ«
GÝMLQ\W«WRLQVWLWXFH8YLG¯WHMDNY\SDGDOR
PX]HXPYGRE£FKMHKR]DÏ£WNĳGR]Y¯WH

6WěHG\GOHWHOHIRQLFN«GRPOXY\
ĢDWQD
0JU3HWUD7XK£ÏNRY£


*5229('$1&(V-DUNRX'LYLĠRYRX
6WěHGDK
Sál

8QLYHU]LWDWĘHW¯KRYÝNX
ÎWYUWHNK
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VHRMHKRQHMGĳOHłLWÝMģ¯FKRVREQRVWHFK
SURKO«GQÝWHVLNWHUDNY\SDGDO\Y¿VWDY\
YSUĳEÝKXÏDVĳG£YQ¿FK
LQHG£YQ¿FK]MLVW¯WHNGRYPX]HXDSUR
PX]HXPSUDFXMH1DY¿VWDYÝP\VO¯PH
LQDGÝWLWDNłHVHQHERMWHMHY]¯W
VVHERX9\]NRXģ¯VLY]UXģXM¯F¯KOHG£Q¯
DUFKHRORJLFN«KRSRNODGXSHÏOLYRXSU£FL
UHVWDXU£WRUVNRXWYRUEXYODVWQ¯Y¿VWDY\
DPQRKRGDOģ¯KR6ODYQRVWQ¯YHUQLV£ł
SUREÝKQHYU£PFL0X]HMQ¯QRFLÏHUYQD

%ODWQ£PÝVWR
UĮĽ¯
3RNUDÏRY£Q¯]WLWXOQ¯VWUDQ\
,SěHVQDGYO£GXFDUDVLRYģHPWDPQ¯
QÝPHFN\POXY¯F¯QRELOLWD]DFKRYDODVY«
WUDGLÏQ¯]Y\N\MD]\NLQ£URGQRVW
9OHWHFKŝVWXGRYDO1LNRODXV
QDQÝPHFN«XQLYHU]LWÝY'RUSDWX 7DUWX 
DUR]KRGQÝQHSRP¿ģOHOłHE\VHMHGQRX
YÝQRYDO]DKUDGQLFWY¯6WXGLXPYģDN
YGĳVOHGNXQDUXNRY£Q¯GRUXVN«DUP£G\
NGHYSR]GQ¯FKÏDVHFKQDSROHRQVN¿FK
Y£OHNSĳVRELOMDNRGĳVWRMQ¯NSěHUXģLO
DSRÏHWQ¿FK]UDQÝQ¯FKE\OQ£VOHGQÝ
SURSXģWÝQYURFHDYU£WLOVHQD
SDQVWY¯VY«KRRWFHNGHÏLURXQ£KRGRX
]¯VNDOVY«SUYQ¯]DKUDGQLFN«]NXģHQRVWLŝ
Y\W\ÏRY£Q¯SRO¯S«ÏHRNYÝWLQ\]HMP«QD
UĳłHRYRFQ«VWURP\DSRG7DWRSU£FH
KRQDWROLN]DXMDODłHVHM¯]DÏDO]DYHON«
SRGSRU\URGLQ\YÝQRYDWQDSOQ¿¼YD]HN
9URFHVHSěHVWÝKRYDOGR5LJ\
D]DSRÏDO]GHVYRXNDUL«UX
SURIHVLRQ£OQ¯KR]DKUDGQ¯NDŝEDGDWHOHŝ
ģOHFKWLWHOH%ÝKHPSÝWLOHW]GHQDVY¿FK
]DKUDG£FKY\SÝVWRYDODSRVWXSQÝ
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LY\ģOHFKWLOQDRGUĳGUĳł¯DRYRFQ¿FK
VWURPĳDVWDOVHYHěHMQÝ]Q£PRX
RVREQRVW¯'¯N\WRPXKRWHKGHMģ¯
JHQHU£OQ¯JXYHUQ«U1RY«KR5XVNDNQ¯łH
0LFKDLO6HPMRQRYLÏ9RURQFRY]DPÝVWQDO
MDNRRGERUQ«KRSUDFRYQ¯NDYFDUVN«
ERWDQLFN«]DKUDGÝY1LNLWÝQHGDOHNR
-DOW\QDMLłQ¯PSREěHł¯.U\PVN«KR
SRORRVWURYD=DNODGDWHOHPDSUYQ¯P
ěHGLWHOHPW«WRMHGQ«]QHMVWDUģ¯FK
ERWDQLFN¿FK]DKUDGQDVYÝWÝE\OUXVN¿
]DKUDGQ¯NģY«GVN«KRSĳYRGX&KULVWLDQ
YRQ6WHYHQSRQÝPłYURFHSěHY]DO
YHGHQ¯SU£YÝYRQ+DUWZLVV7HQ]QDÏQÝ
UR]ģ¯ěLOMHM¯SRÏHWURVWOLQ
]SĳYRGQ¯KRWLV¯FHSěLEOLłQÝQDSÝWWLV¯F
YÏHWQÝYWHKGHMģ¯GREÝQHMYÝWģ¯VE¯UN\
RYRFQ¿FKVWURPĳDUĳł¯Y(YURSÝ
9RQ+DUWZLVVRGWXG]£URYHĊRUJDQL]RYDO
SURVOXO«YÝGHFN«Y¿SUDY\GR]DW¯P
QHSURE£GDQ¿FKÏ£VW¯.U\PXD.DYND]X
$UP«QLH]HUE£MGł£QÎHÏHQVNR
*UX]LH NGHREMHYRYDO]NRXPDO
DSRVO«]HNDWDORJL]RYDOGRVXGQH]Q£P«
URVWOLQ\.URPÝWRKRVLVSROHÏQÝVHVYRX
SUYQ¯PDQłHONRX$OłEÝWRX)MRGRURYQRX
YRQ5RVHQSRě¯GLOLSÝWLVHWDNURY«
SDQVWY¯$UWHNYEO¯]NRVWLP¿WLFN«KRU\
$\X'DJ]Q£P«WDN«MDNR0HGYÝG¯KRUD
NGHVHYÝQRYDOģOHFKWÝQ¯Uĳł¯D]DOHN
URGRGHQGURQĳDSRG3RVPUWL$łEÝW\
)MRGRURYQ\YURFHVLY]DOY¿UD]QÝ
PODGģ¯/HRQWLQX:HUWKHURYRX]5LJ\
NWHU£YģDN]£K\]HPěHODSěLSRURGX
QHGORXKRSRQ¯VNRQDOLYRQ
+DUWZLVV$VLMHKRQHMYÝWģ¯PSě¯QRVHP
YREODVWLUĳłDěVWY¯MHUXÏQÝSVDQ¿NDWDORJ
Uĳł¯]URNXYQÝPłXY£G¯GHV¯WN\GR
W«GRE\M¯PREMHYHQ¿FKDY\ģOHFKWÝQ¿FK
RGUĳG1HQ¯GRSRVXG]Q£PRNROLN
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MLFKY\ģOHFKWLORQV£PRƃFL£OQ¯¼GDMH
VHSRK\EXM¯PH]LDł0H]L
QHM]Q£PÝMģ¯SDWě¯QDSěK\EULGQ¯ÏDM
&RPWHVVH(OL]DEHWK:RURQ]RI  
NWHU£GRUĳVW£GRY¿ģN\FPDMHM¯ł
RNYÝWQ¯O¯VWN\VHY\]QDÏXM¯NU«PRYÝłOXWR
UĳłRYRXEDUYRX
ÎHVWP¯U&LPOHU
0ÝVWVN«PX]HXP%ODWQ£

7ÝĠWHVH
9¿VWDYDUĮĽ¯
2. 7. 9–22 h
+LVWRULFN«FHQWUXP%ODWQ«R]GRE¯
YVRERWXÏHUYHQFHGUXK¿URÏQ¯N
9¿VWDY\Uĳł¯NWHU¿VHSRQHVHYGXFKX
E¯O«VDGRY«UĳłHģOHFKWLWHOH-DQD%¸KPD
Ave Maria9ĳQÝUĳł¯SURVWRXS¯XQLN£WQ¯
DUH£ONRVWHOD1DQHEHY]HW¯SDQQ\0DULH
IDUQ¯FK]DKUDGQ£EěHł¯YLQQ«KRVNO¯SNX
.DSODQNDQHERPX]HMQ¯FKNREHN
)ORULVWLFN«H[SR]LFHUĳłRY¿GHVLJQ
PDUNHWNXOLQ£ěVN«VSHFLDOLW\WYĳUÏ¯G¯OQ\
NRQFHUW\GLYDGHOQ¯SěHGVWDYHQ¯RGERUQ«
SěHGQ£ģN\QHERYHÏHUQ¯VZLQJRY¿
SURJUDP9RMW\'\NDD%6LGH%DQGX
VSRMHQ¿VGUDłERXNYÝWLQRY¿FKDUDQł¯
WRMHMHQ]NU£FHQ¿VRXKUQSURJUDPXQD
NWHU¿VHPĳłHWHSěLOHWRģQ¯9¿VWDYÝUĳł¯
WÝģLW
9¯FHLQIRUPDF¯DSěHGSURGHM
QDZZZSODQWD]EODWQDF]

Pěstujeme
kulturu
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výborné domácí zázemí. Nesmím zapomenout
ani na jejich technickou podporu (ozvučení
a zapůjčení monitorů pro časomíru) a také
na možnost večerního posezení u ohně. Dále
mnohokrát děkujeme městu Blatná za zakoupení
pohárů a Technickým službám za odvoz odpadu.
A v neposlední řadě směřuje naše poděkování
k našim domovským organizacím TJ Sokol
Blatná a DDM Blatná.
Lukáš Kocourek

port
Velká cena města
Blatná – 10. ročník
V sobotu 23. 4. se po dvou letech znovu
uskutečnil turnaj Velká cena města Blatná. Letos jsme tak konečně mohli uspořádat jubilejní
10. ročník. Místem turnaje se stala opět tělocvična SOŠ v Blatné, kam letos přijelo velké
množství závodníků (při počtu 200 jsem přestal
počítat). Počasí nám nakonec přálo, tak bylo
možné rozprostřít i venkovní posezení s tradičním grilem. Ale zatím co venku se příjemně
relaxovalo, uvnitř zuřily tuhé boje v kategoriích
U11, U13 a U15.
Zvlášť v kategorii starších žáků přijeli
skutečně borci, kteří patří k nejlepším (nejen)
v regionu. Není divu, vždyť hned po skončení
turnaje trenér jihočeského krajského výběru
zúžil nominaci k nejbližší vrcholné akci, a to
k Letní olympiádě dětí a mládeže, která se bude
konat na konci června v Olomouci. Ke kvalitním zápasům přispěli i blatenští závodníci,
kterých se na tatami představilo celkem 22 (11
závodníků v kategorii U11, 3 závodníci v U13
a 8 závodníků v U15). Některým se dařilo více,
jiným méně. Ale závodníci, kteří se probojovali
až na stupně vítězů, měli tu čest potřást si rukou
se zkušeným českým reprezentantem Jakubem
Ječmínkem. Vítězové od něj obdrželi dokonce
i pohár. Děkujeme za ochotu přijet!!
A kdo se z Blatné na tatami představil a vybojoval si někdo medaili?
Věková kategorie U11
V nejmladší věkové kategorii se představili:
Samuel Pojer, Václav Koubek, Kateřina Járová,
Albert Kohout, Antonín Jiskra, Šimon Mach,
Eliáš Novotný, Miloslav Vít, Eliška Ládrová,
Vojtěch Tvrdý a Vojtěch Fiala. Na stupně vítězů
vystoupaly obě zástupkyně ženského pohlaví.
Jak Eliška, tak Kačka dokonce dostaly ocenění
za 1. místo. Z kluků si medaili odnesl Vojtěch
Tvrdý – a byla to také zlatá.
Věková kategorie U13
V kategorii mladší žáci se představili tři
závodníci z Blatné a všichni si vybojovali medaili - Tomáš Krejčí a Vojtěch Vaněček stříbro
a Jiří Koman bronz.
Věková kategorie U15
Osmička závodníků z domácího oddílu se
představila v kategorii starší žáci. Jmenovitě
Ondřej Bláha, Jan Čadek, Jan Jára, Šimon
Kalužík, Lukáš Klásek, Vojtěch Pivnička, Jan
Pošta, Michal Tvrdý. V těžké konkurenci se
medailově prosadili pouze Lukáš (2. místo)
s Vojtou (3. místo).
Všem závodníkům za nasazení a předvedený výkon patří pochvala a medailistům
gratulujeme!!
Děkuji všem členům oddílu juda, rodičům
a dalším přátelům oddílu, kteří se podíleli
na bezproblémovém pořádání tohoto turnaje.

Bez vás by to pořádat nešlo!! Díky patří také
SOŠ Blatná, kde jsme našli pro tento náš turnaj
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Kuželkářské zpravodajství
Po úspěšném MČR žákyň si blatenský
kuželkářský oddíl připsal další mimořádný
úspěch mezi dorostenkami. V těžké konkurenci
ale nezklamali ani naši zástupci mezi juniory,
seniory a muži.
MČR dorostenek
V sobotu 30. dubna se rozběhlo v Českých
Velenicích Mistrovství České republiky v kategorii dorostenek. První den patřil soutěži
na 120 hodů. Blatenský oddíl reprezentovala
Monika Kalousová, která díky svým celoročním
výsledkům patřila do užšího okruhu favoritek.
Po slavnostním zahájení přiřadil los Monice start
v předposlední hře, z velkých jmen nastupující
jako poslední. Vzhledem k faktu, že velenickou
kuželnu můžeme označit za tu, kde kuželky
padají nejochotněji, bylo jen otázkou času,
která hráčka překoná 600 kuželek. Čas ubíhal,
hráčky se snažily, ale žádná z nich zmiňovanou
hranici nepřekonala. Monika nastoupila na dráhu v okamžiku, kdy prozatímní nejlepší výkon
byl nižší než její osobní rekord. Vše měla tedy
ve vlastních rukách. Leckoho by nervozita totálně ničila, Moniku však nikoliv. Od prvního hodu
hrála famózně a soupeřky na vedlejších drahách
doslova drtila. Hody rychle ubíhaly, atmosféra
bouřila a všichni čekali jen na to, jestli Monika
překoná magickou šestistovku. To se podařilo
a Moničin výkon se zastavil na málo vídaných
603 kuželkách. Blatenská hráčka tak šla do čela,
a to o celých 19 kuželek. Poslední hrající dvojice
se medailovým pozicím ani zdaleka nepřiblížila,
čímž mohla Monika začít slavit mistrovský
titul. Zajistila si největší úspěch ve své kariéře
a připsala již 3. medaili pro blatenské kuželky
na letošních republikových mistrovstvích. O den
později následovala soutěž ve sprintu, která se
však proměnila v pohřebiště nadějí všech favoritek z předchozího dne. V 1. kole totiž skončily
kromě Moniky i hráčky na 2., 3., 4. a 5. pořadí.
Blatenská reprezentantka sice vyhrála 1. set o 7
kuželek, v tom
druhém ale o 3
kuželky prohrála. Následovala
náhlá smrt na 3
hody, v níž nestačila na svou soupeřku o pouhou 1
kuželku. Ani tato
prohra nemění
nic na úžasném
Mistryně s trenérem
Moničině úspěZdeňkem Svačinou

chu. Srdečně gratulujeme a přejeme mnoho
úspěchů v dalších sezónách.
MČR juniorů
Souběžně s dorostenkami probíhal
i šampionát juniorů
ve Vyškově. Blatná zde
měla tříčlenné zastoupení zásluhou Karla
Koubka, Lukáše Pavla
a Filipa Cheníčka. Počínaje touto kategorií se
hraje jiným způsobem.
Filip Cheníček na MČR
V sobotu proběhla kvajuniorů
liﬁkace na 120 hodů, ze
které postoupilo 24 hráčů do nedělního ﬁnále,
v němž se uděluje mistrovský titul. Oba dny
se pak počítají do MČR v kombinaci. Sobotní
klání se povedlo všem, jelikož kompletní trojice postoupila do ﬁnále. Lukáš z 9. místa (557
kuželek), Filip z 19. (528 kuželek) a Karel z 24.
(525 kuželek). V neděli skončil Karel za výkon
559 kuželek na 7. pozici, pouze 10 kuželek
od bronzové příčky. Filip bral 16. místo (537
kuželek) a Lukáš obsadil 18. příčku (524 kuželek). V kombinaci skončil Karel 14., Lukáš 16.
a Filip 19. Ač se to nemusí na první pohled znát,
jedná se o výborná umístění, vzhledem k tomu,
že velká část soupeřů působí v Interlize anebo
v 1. lize a někteří dokonce i v zahraničí. Velikost
úspěchu podtrhuje i fakt, že všichni startující
blateňáci postoupili do ﬁnále, což se jinak povedlo pouze reprezentantům jihlavského oddílu.
MČR seniorů
O týden později proběhlo v dalekém Valašském Meziříčí MČR v kategorii seniorů.
Za Blatnou zde nastoupil Josef Mikeš. V těžké
konkurenci zahrál 544 kuželek, což o pouhých
8 nakonec na postup do druhého dne nestačilo.
I tak jde o pěkné umístění.
MČR mužů
O stejném víkendu se v Praze na Žižkově
sešla kuželkářská smetánka. Do turnaje plného
reprezentantů a hráčů Interligy nebo 1. ligy
zasáhl i náš Jiří Vaňata, díky titulu krajského
vicemistra. Tomu zdejší kuželna příliš nesedla.
S výkonem 531 shozených kuželek byl daleko
za postupem na 46. místě. Zklamání to rozhodně není, už samotnou účast mezi nejlepšími
z republiky může považovat za úspěch a velký
sportovní zážitek. Dodejme, že vítězný hráč
shodil neuvěřitelných 684 kuželek.
Za Kuželky TJ Blatná Lukáš Drnek
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Pacelice patřily mladým cyklistickým nadějím
Už pojedenácté změřily síly v jízdě zručnosti a rychlostních
závodech okolo vesnice.
Zdá se to neuvěřitelné, ale přesto je to tak. Už jedenáct let v květnu
uplynulo od chvíle, kdy hrstka pacelických dobrovolníků spolu s blatenským cykloklubem a za štědré podpory Obecního úřadu Škvořetice
i místních podnikatelů vdechla život dnes tak populárním „Cyklohrátkám“.
Program sportovní akce pro děti a mládež do patnácti let zůstává po celou
dobu stejný- jízda zručnosti po hřišti u obecního domu plus rychlostní
závody okolo Pacelic. Od loňského roku se mezi pořádající složky zařadila
nově ustavená Jednota Orel Strakonice. Stále se soutěží v pěti věkových
kategoriích, a sice: mláďata A (do 4 let), mláďata B (5 až 6 let), C (7 až 9
let), B (10 až 12 let) a konečně A (13 až 15 let).
Letos 8. května vítalo zájemce v Pacelicích
pěkné slunečné počasí. To pozitivně ovlivnilo
účast na jedenáctých „Cyklohrátkách“. Své
dovednosti a kondici si tady otestovalo třicet
chlapců a děvčat. Podle ustálené tradice první
dvě kategorie nejmenších dětí absolvovaly trasu jízdy zručnosti bez plnění úkolů šikovnostipouze na čas. Ti další už jeli naostro - čekal
je slalom mezi kuželkami, přenášení kelímku
s vodou, hod tenisákem na cíl a ve ﬁnále zdolání tzv. „houpačky“ (fošny na kulatině). Za chyby na trati sice platili trestnými vteřinami, ale
naopak mohli získat i vteřiny k dobru. Kamenem úrazu se ukázalo jako
vždycky přenášení kelímku vody. Jen málokdo ho dokázal nepřevrhnout.
Místní borec dokonce v zápalu boje rozboural celé stanoviště a ještě se
uhodil do brady. Naštěstí nebylo třeba první pomoci a naštěstí to byla
jediná fyzická újma u soutěžících.
Mimořádná houževnatost se projevila u mladých cyklistů při rychlostních závodech okolo Pacelic. Dali do toho prostě všechno a v určitých
chvílích by jim i ostřílení profíci tiše záviděli. Zazářil tady nadupaný
a dobře vedený Tadeáš Tůma (14 let) z Hněvkova, u kterého se projevují
čím dál tím více všechny předpoklady pro úspěšnou dráhu špičkového
sportovce. Od svých soupeřů se odtrhl s úctyhodným časovým odstupem,
přemožitele nenašel ani při popisované jízdě zručnosti.
Nouze nebyla ani o úsměvné momenty. Zejména u dvouletých capartů,
kteří leckdy ani nechápali, co po nich vlastně pořadatelé a rodiče chtějí.
Jeden z nich se rozhodl zajet si to po způsobu těch velkých kamarádů
a sbírat body. Jenže to špatně pochopil a kuželky, které se objížděly a nesměly shodit, naopak vytrvale všechny shazoval v domění, že tak bude
nejlepší. Rozhodně neudělal radost organizátorovi, který pak za ním musel
jít a celé pole znovu postavit.
Slavnostní ceremoniál proběhl u obecního domu. Výsledková listina jízdy zručnosti zveřejnila tyto medailisty: mláďata A - 1. Jan Chlanda z Dobšic, 2. Veronika Pancová z Blatné,
3. Zdeněk Šimůnek z Blatné. Mláďata B - 1. Rozárka Chlandová z Dobšic, 2. Adéla Blovská z Písku, 3. Barbora Hulačová z Buzic. 7 až 9 let 1. Nikolas Nádvorník ze Škvořetic, 2. Anežka Říhová z Pacelic, 3. Anita
Dolejšová z Blatné. 10 až 12 let - 1. Tomáš Podhorský ze Zahájí u Hluboké,
2. Ondřej Lexa z Pacelic, 3. Lukáš Podhorský
ze Zahájí u Hluboké. 13 až 15 let - 1. Tadeáš
Tůma z Hněvkova, 2. Lukáš Klásek z Blatné,
3. Petr Weber z Pacelic.
Výsledková listina závodů: mláďata A - 1.
Jan Chlanda z Dobšic, 2. Josef Chlanda z Dobšic. Mláďata B - 1. Adéla Blovská z Písku,
2. Rozárka Chlandová z Dobšic, 3. Barbora Hulačová z Buzic.
7 až 9 let - 1. Anežka Říhová z Pacelic, 2. Anita Dolejšová z Blatné,
3. Nikolas Nádvorník ze Škvořetic. 10 až 12
let - 1. Tomáš Podhorský ze Zahájí u Hluboké, 2. Ondřej Lexa z Pacelic, 3.
Vendula Škardová ze Škvořetic. 13 až 15 let - 1. Tadeáš Tůma z Hněvkova,
2. Lukáš Hrdlička ze Sedlice, 3. Petr Weber z Pacelic.

Trofeje nejvzácnější předávali čestní hosté z Jednoty Orel a KDU-ČSL:
Vladimír Hanáček ze Strakonic a vicehejtman Jihočeského kraje František
Talíř. Oba pánové sem nezamířili náhodou - oba milují a aktivně pěstují
cyklistiku. Pan vicehejtman dokonce prozradil, že na kole jezdí pravidelně
do práce a sice na „Ukrajině“. To byl za éry socialismu postrach opravdových cyklistů a ne nadarmo o této značce vznikla říkanka: „Chceš-li
poznat, co je dřina, kup si kolo Ukrajina.“
Cyklistické odpoledne v Pacelicích se tedy vydařilo. Srdečné poděkování patří architektovi trati jízdy zručnosti Josefu Horovi z Pacelic, jeho
pravé ruce Josefu Šlehofrovi, Haně Koubkové z Pacelic a jejímu příteli
Tomášovi, dále Martinu Tůmovi
z Hněvkova za výtečnou organizační spoluúčast a Jiřímu Hrabětovi
za ozvučení celé akce. Další velký
dík celé této „rychlé rotě“ bezvadných lidiček za úklid prostranství
v rekordně krátké době. Pořadatelé
také rádi mezi sebou přivítali pana
Luboše Blovského z Písku- majitele cyklosportu tamtéž s jeho paní
a vnučkou, která se tady výrazně
prosadila. Pan Luboš Blovský štědře
sponzoruje cyklistické akce na Blatensku a jako opravdový mecenáš
má zde vždy a za všech okolností
své místo.
Cyklistika si zasluhuje výraznou propagaci. A kdoví - možná právě
tyhle pacelické cyklohrátky dovedou některého malého sportovce až
na vrcholky. (Bez jazykové úpravy).

Vladimír Šavrda
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Stolní tenisté ve Škvořeticích
skropili velikonoční dění
vlastním potem
Do oslav velikonočních svátků ve Škvořeticích promluvili výrazně
i sportovci. Konkrétně vyznavači ping- pongu. U příležitosti tohoto
období hojnosti a lidových obyčejů uspořádal na půdě tamního kulturního domu všestranný sportovec Petr Šavrda 4. ročník turnaje dvojic
ve stolním tenise.
Bohužel účast nebyla tak vysoká, jak by si hlavní organizátor přál.
Za zelený stůl se síťkou se postavilo jen šest dvojic. O to se však hrálo
urputněji a s větším zápalem. O skvělé výměny nebyla nouze. Všichni
přítomní nade vší pochybnost prokázali, že opravdu „ umí“.
Vítězi se nakonec stali domácí borec Milan Navrátil a zkušený bijec
Václav Slezák z nedalekých Buzic. Z Buzic také přijeli výborně sehraní
Daniel Málek a Pavel Rataj, kteří uhájili stříbro. Třetí pozici obsadilo
rodinné duo ze Škvořetic- otec a syn Karel Šorna st. a Karel Šorna ml.
Propojení sportu s folklórem se tady ukázalo nejen jako možné,
ale určitě i žádoucí a šťastné. (Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

INTERNET

po optické síti až 500 Mb/s
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299
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200+

vlastní výběr programů

MOBIL

pro celou rodinu

KVALITNÍ
OPTICKÁ SÍŤ

VÝHODNÉ
SPOJENÍ
INTERNETU
A NEJTV

VOLNÁ DATA
A NEOMEZENÉ
VOLÁNÍ

LOKÁLNÍ
PODPORA

Pobočka Blatná

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

www.nej.cz
www.nej.cz
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Pfeifer –
stabilní rodinná ﬁrma s budoucností.

Volné pracovní pozice v Chanovicích:

Obsluha lisu
Obsluha výrobní linky
Směnový údržbář
Řidič bočního VZV – nakládka
kamionů na hale – 2 směny
Řidič VZV nad 5t
Nabízíme:

Atraktivní systém odměňování
Transparentní prémiový systém
13. plat, stravenky
Náborový příspěvek 12.000,- Kč
Příspěvek na penzijní připojištění
ve výši 3% hrubé mzdy
Svozy do zaměstnání ze směrů:
Klatovy, Sušice, Horažďovice,
Nepomuk, Strakonice a Blatná
p. c o m

pf

eifergr

r
eife
olem rmy Pf
k
e
Vš
í u fi
ŠKA
tnán PŘIHLÁ
s
ě
zam NLINE
O

Pfeifer Holz s.r.o · paní Ivana Šimonová
Chanovice 102 · CZ-341 01 Horažďovice
Tel. 602 659 522 · nabor@pfeifergroup.cz

r r i e r e.

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

ka

Přijďte se informovat osobně každou středu v 9,00 hod, popř. zavolejte a domluvte
si datum a čas, který Vám vyhovuje.

ou
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nzerce

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 dodavatele. Kauce jeden nájem a služby.
Tel. 775 225 855

►

►
Koupím byt v Blatné
v přízemí nebo s výtahem.
Platba ihned. Nabídku
prosím na telefon

775 464 433.
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Space Solution s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

SVÁŘEČSKÉ PRÁCE
JÁDROVÉ VRTÁNÍ

+ 420 606 741 061
topdvorak@seznam.cz

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ
KOVOVÝCH DÍLCŮ

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

Nová služba: broušení nožů, nůžek,
seker a dlát
Provozní doba:

Po-Pá
So

PŘIJMU ŘIDIČE
skupiny C + E
na pravidelnou linku

BLATNÁ

www.spacesolution.cz
+420 737 18 19 19

info@spacesolution.cz

BLATNÁ-JIHLAVA
Plat: 35.000 Kč

OD ČERVENCE
NOVÉ AUTO
Nástup možný ihned
Info tel.:

777 668 103
Prodám

krmné brambory
kg za 2 Kč.
Telefonní číslo
725 501 891.
Zn. Tchořovice

7.30 - 16.00
8.00 - 11.00

J. P. KOUBKA 81, BLATNÁ
tel: 777 024 366, 383 422 111

e-mail: chvatalm@seznam.cz
PROVÁDÍM ZEDNICKÉ, MALÍŘSKÉ, OBKLADAČSKÉ PRÁCE
A DALŠÍ PRÁCE DLE DOMLUVY

TEL.: 721 757 399

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH
I NEBYTOVÝCH OBJEKTŮ
NOVOSTAVBY
KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST

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!
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BLATNÁ, UL. PIVOVARSKÁ 200

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

Hajanka

Z220480_EXP_Inzerce_Blatna_nabor_135x100.indd 1

výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří

WHO


16.03.2022 9:41
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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
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Výsledky soutěží ZUŠ Blatná - školní rok 2021/22
Novohradská ﬂétna 15. 10. 2021
Kategorie A1
David Maršík
Kategorie A3
Magdalena Maršíková
Kategorie A5
Diana Voborníková
Kategorie B2
Magdalena Maršíková
Kategorie B4
Diana Voborníková

1. cena
1. cena
1. cena
1. cena
1. cena

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve zpěvu – 17. 2. 2022
ZUŠ Volyně
Kategorie 0.
Bartůňková Maria

1. cena s postupem do OK

Kategorie III.
Dolejšová Anita

1. cena

Kategorie IV.
Flandera Martin
Antoš Tobiáš

1. cena s postupem
1. cena

Kategorie VI.
Maršíková Magdaléna

2. cena

Kategorie VII.
Šustrová Simona
Tešková Sára
Pekárková Vanesa

1. cena+zvláštní cena poroty
za osobité provedení skladby
1. cena
2. cena

Kategorie VIII.
Baťková Karolína

2. cena

Kategorie X.
Voborníková Diana

1. cena s postupem

ŽESTĚ
Lesní roh – kategorie I.
Maršík David

1. cena s postupem

Lesní roh – kategorie II.
Jerie Antonín

2. cena

1. cena

Lesní roh – kategorie VI.
Maršíková Magdaléna

1. cena s postupem

Kategorie VI.
Pojerová Vanesa

2. cena

Lesní roh – kategorie IX.
Maršík Marek

1. cena s postupem

Kategorie X.
Šišková Karolína

1. cena s postupem

Trubka – kategorie VI.
Maršíková Magdaléna

2. cena

Kategorie I.
Křemenová Tereza
Bartůňková Eliška
Šebestová Aurelie

1. cena s postupem
1. cena
2. cena

Kategorie III.
Tesařová Tereza

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové
nástroje 8. 3. 2022 ZUŠ Strakonice
PŘÍČNÁ FLÉTNA
Kategorie VI.
Maršíková Magdaléna

1. cena s postupem do OK

Kategorie VII.
Tešková Sára

2. cena

Kategorie X.
Voborníková Diana

1. cena s postupem

ZOBCOVÁ FLÉTNA
Kategorie I.
Maršík Marek

1. cena

Kategorie II.
Bartůňková Eliška

1. cena

Okresní kolo soutěžní přehlídky tanečního
oboru ZUŠ 27. 3. 2022 ZUŠ Vodňany
IV. Taneční tvorba a interpretace
ZUŠ Blatná
bronzové pásmo
(Flanderová, Hodková,
Jiřincová, Merašická,
Pekárková,
Prokopiusová,
Thái Khánh, Vlachová)
V. Taneční tvorba a interpretace
ZUŠ Blatná
stříbrné pásmo
(Dvořáková, Jiřincová,
Nechybová, Sedláčková,
Slavíčková,
Šustrová, Tomanová)
ZUŠ Blatná

bronzové pásmo
(Dvořáková, Nechybová,
Šustrová)
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Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na bicí –
11. 4. 2022
ZUŠ Piaristická, České Budějovice

Kategorie 0.
Bartůňková Maria

1. cena

Sólová hra na bicí – kategorie III.
Štědronský Matěj
1. cena

Kategorie I.
Křemenová Tereza

1. cena

Sólová hra na bicí – kategorie IV.
Slanec Martin
1. cena

Kategorie X.
Šišková Karolína

3. cena

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové
nástroje – 28. 3. 2022
ZUŠ Sezimovo Ústí - žestě
Lesní roh – kategorie I.
Maršík David

1. cena

Lesní roh – kategorie VI.
Maršíková Magdaléna

2. cena

Lesní roh – kategorie IX.
Maršík Marek

2. cena

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na lidové
nástroje – 26. 4. 2022
ZUŠ Strakonice
HRA NA DUDY
Kategorie 0,
Lehečka Daniel

1. cena s postupem do ÚK

Kategorie I.
Jelínková Anežka

1. cena s postupem

Kategorie III.
Procházka Matyáš

1. cena

KOMORNÍ HRA S DUDAMI

Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové
nástroje – 29. 3. 2022
ZUŠ Dačice
Kategorie IV.
Flandera Martin

2. cena

Kategorie VII.
Šustrová Simona

2. cena

Kategorie X.
Voborníková Diana

1. cena s postupem do ÚK

PŘÍČNÁ FLÉTNA

Kategorie X.
Voborníková Diana

1. cena s postupem do ÚK
1. cena s návrhem na
postup so ÚK

Flautování – 8. – 9. 4. 2022
ZUŠ Jindřichův Hradec
Kategorie 6.
Voborníková Diana

1. cena
(Jelínková, Lehečka,
Procházka)

SOUBORY LIDOVÉ HUDBY

ZOBCOVÁ FLÉTNA

Kategorie VI.
Maršíková Magdaléna

Kategorie II.
Dudácké trio

zlaté pásmo + laureát

Kategorie II.
Blatenští dudáci

1. cena s postupem do ÚK
(Jelínková, Bartůňková
E., Bartůňková M.,
Procházka, Kočí,
Fisher, Procházka,
Tesařová, Věctík,
Věchtíková T., Věctíková R.,
Bejčková)

