Ročník 33 (43)

10. ČERVNA
2022
ČÍSLO

ČTRNÁCTIDENÍK
CENA 8 Kč

11

BLATENSKÉ LISTY O PÁR DNÍ DŘÍV NEŽ VÝTISK A VÍCE STRÁNEK NA http://blat.listy.ch.sweb.cz/ nebo https://www.plantaz-blatna.cz/blatenske-listy/

každoročně Vás v tento předprázdninový čas seznamuji s aktivitami, které byly v I. pololetí
2022 realizovány. Přesto mi dovolte úvodem malou odbočku.
Jistě jste již zaznamenali moje rozhodnutí, že již nebudu v podzimních komunálních
volbách kandidovat, a to ani jako řadový zastupitel. Moje pracovní zařazení tuto možnost
neumožňuje. Dovolte mi, abych Vám všem poděkovala za podporu, a to i mým kritikům,
protože konstruktivní kritika mi občas pomohla v rozhodování. Bylo mi ctí pracovat pro tak
krásné město jakým Blatná bezesporu je. Chtěla bych poděkovat panu místostarostovi, všem
zastupitelům, zaměstnancům úřadu, zaměstnancům městských příspěvkových organizací
a v neposlední řadě i zaměstnancům Technických služeb města Blatné. Bez těchto lidí by mé
plány a vize nikdy nebyly naplněny.
Nyní již k investičním akcím v I. pololetí 2022. Byla dokončena stavba komunikace v ul.
Řečická, chodník v ul. Průchova a komunikace v ul. Habrová včetně chodníků. Technické
služby města Blatné provedly výměnu cca 100 světel veřejného osvětlení, kdy zastaralé lampy
a energeticky náročné výbojky byly nahrazeny moderními svítidly s LED žárovkami. V měsíci
červnu bude dokončena rekonstrukce městské knihovny a rekonstrukce bývalých kanceláří
Technických služeb města Blatné ve dvoře radnice. Prostory budou využity jako ordinace
praktického lékaře. Všichni doufáme, že nastupující praktická lékařka svoji činnost zahájí
od měsíce září 2022. V současné době probíhá rekonstrukce chodníků v ul. Za Pustým a v ul.
Holečkova. V prázdninových měsících bude probíhat výměna kotlů v obou budovách MŠ
Vrchlického a v budově, kterou využívá HZS a dále rekonstrukce střechy na budově osadního
výboru v Čekanicích.
Máme také platné stavební povolení na výstavbu nové čističky odpadních vod na Lapači
a na rekonstrukci autobusových zálivů v ul. Palackého. V současné době připravujeme podání
žádostí o dotaci a vypsání výběrových řízení na zhotovitele.
Užijte si pohodové léto a v podzimním volbách rozhodujte s čistou hlavou a zdravým
rozumem.
Kateřina Malečková, starostka města Blatná

Mažoretky PREZIOSO Sokol Blatná zářily na MČR
v mažoretkovém sportu i v SHOWDANCE!

Jarní období patří každoročně pro mažoretky PREZIOSO
soutěžní sezóně. V letošním roce byla o to pestřejší, že jsme
v Blatné uspořádali pohárovou soutěž, na kterou se sjelo přes
300 mažoretek. Poté již následovala kvaliﬁkační kola MČR
v mažoretkovém sportu (Praha, Stochov), semiﬁnále sóloformací (Nová Paka) a vrchol soutěžní sezóny – ﬁnálová kola.
Finálové kolo s náčiním BATON (hůlka) se konalo v Chotěboři, pom-poms poté v moravských Hranicích. Úroveň mažoretkového sportu neustále stoupá stejně jako množství soutěžících
v jednotlivých kategoriích. Přesto mažoretky PREZIOSO opět
nezklamaly a pro Blatnou vybojovaly mnoho cenných kovů
a postupů na světový šampionát, který se bude konat v srpnu.
Celkově mažoretky PREZIOSO získaly 6 x titul Mistra ČR,
5 x titul I. Vicemistra ČR a 2x titul II. Vicemistra ČR v mažoretkovém sportu.
(dokončení na str. 14)

Výstava
Blatná — město růží

Vážení spoluobčané,

růží
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Přivítání alpak na zámku Blatná
Máme obrovskou radost, že do naší
zámecké rodiny můžeme přivítat tři neuvěřitelně roztomiloučké alpaky.
Slavnostní přivítání našich alpaček
proběhne v sobotu 18. června na zámku
Blatná. Můžete se těšit na stánky s produkty
z alpačí vlny a dalším zajímavým zbožím
z Jižní Ameriky, ochutnat budete moci různé
dobroty z Latinské Ameriky a o živou hudbu
z teplých latinskoamerických krajů se postará
skupina La Calle.
Pro děti vznikne celá alpačí zóna se
zábavnými aktivitami hned u alpačího
výběhu v zámeckém parku. Mimo jiné děti
čeká pískování obrázků, zdobení alpačích
perníčků, hra “plivající alpaka” nebo si také
budou moci navrhnout vlastní alpačí tričko.
Svou návštěvou nás poctí zkušení němečtí
chovatelé alpak Hartwig a Katharina von
Wedel, na jejichž farmě se naše tři alpaky
narodily a strávily tam svůj první rok.
V 16:00 v zámeckém parku slavnostně
pokřtíme naše tři nové přírůstky - Bellu,
Esmeraldu a Diega, které taky budete moci
osobně potkat. Každá z alpak bude mít svého
patrona a my už teď můžeme prozradit, že
jedním z nich bude fotbalový trenér, bývalý
záložník a reprezentant, Pavel Horváth.
Celý den bude na nádvoří zámku také
probíhat již tradiční Prosecco & Wine

festival. Přijďte se svou rodinou a známými a prožijte
den v pohádkovém prostředí
zámku Blatná se sklenkou
Prosecca a spoustou zábavy.
Co jste možná o alpakách
nevěděli?
● Alpaky původně pochází
z jihoamerických And,
kde žijí ve vysokých
nadmořských výškách.
● Alpaky jsou velmi společenská, hodná a zvědavá zvířata. Přesto si
chrání svou osobní zónu
a málokoho pustí k sobě
blíže.
● Alpaky plivou pouze,
když jsou ve velkém
stresu nebo v ohrožení.
● Alpaky jsou obzvláště
vhodné jako terapeutická zvířata a účinky
terapie s nimi se dají přirovnat k delﬁnoterapii.
● Alpačí vlna je nejkvalitnější vlna na světě.
Alpaky se musí každý
rok před létem stříhat, jelikož jejich vlna
velmi dobře udržuje teplo, a pokud se
Vodu ale v posledních letech velmi potřebujeme, tak jen doufejme, že jí nebude
najednou až příliš.
BLÍŽÍ SE LÉTO, PRÁZNINY A DOVOLENÉ

CO DEN SMOČÍ V ČERVNU, PŘES DEN
VYSCHNE ZA HODINU JEDNU
Počátek června je spojen s Medardovským obdobím (svátek svatého Medarda –
8. června), jeho hlavní částí jsou Vítské a Jánské neboli Svatojánské deště. Toto období se
často vyznačuje velkým množstvím srážek.
MĚSÍC ČERVEN VONÍ DEŠTĚM
ČERVEN LOUKY KOSÍ, MEDARD VODU
NOSÍ
KDYŽ PŘIDE ČERVEN DEŠTIVÝ, NENÍ
JEŠTĚ NIC ZTRACENÝ
V ČERVNU MOKRO A CHLADNO, ZPŮSOBÍ NEÚRODU SNADNO
KDYŽ V ČERVNU PŘÍLIŠ MOKRO JE,
VINNÝ KEŘ ŽALUJE

Červen je ale také předzvěstí nastupujícího léta, prázdnin a dovolených. Letošní
letní sezóna se již pomalu rozbíhá. Všichni
si přejeme, aby se po dvou problematických
letech konečně vydařila a proběhla bez omezení a předsudků.
Blatensko je kouzelný pohádkový kraj,
Blatná se v posledních letech stává kulturním
centrem našeho regionu. I přes všechny potíže
posledních let se u nás konala celá řada akcí,
ať již pořádaných zámkem nebo centrem
kultury. Lidé se k nám rádi vracejí a je jich
opravdu velká část z celkového množství
letních návštěvníků, ale i víkendových hostů.
Po slovech chvály ale řada z nich stále
mluví také s lítostí, že z Blatné zmizely sobotní trhy, které již měly svoji atmosféru a mnozí
si na ně zvykli. Je pravda, že trhy v Blatné
chybí, nebyly sice příliš velkého rozsahu, ale
staly se zároveň součástí společenského života
města. Stále se ještě nenašel nikdo, kdo by
byl schopen jejich provoz zajistit?

vlna neodstraní, zvířatům při vysokých
letních teplotách hrozí přehřátí.
Zámek Blatná
LIDOVÉ ŘEMESLO O PRÁZDNINÁCH
Počátkem prázdnin rozšíříme náš prodej
na celý víkend. Sobota 9.00 – 17.00 hodin
a neděle 11.00 – 17.00 hodin. Součástí bude
také PŮJČOVNA LODĚK (alespoň doufáme,
že se nám ji podaří zprovoznit. (Jedná se zejména o vyčištění bývalého náhonu. Pohled
na vodu není radostný)
V nabídce zboží máme celou řadu výrobků
z Blatenska. Doplněna je ale také výrobky
z celé naší vlasti. Všechno je práce šikovných
českých rukou, které do své práce přenáší lásku a nadšení, se kterým své výrobky vytváří.
Je to patrné na první pohled.
www.lidove-remeslo.cz

NENÍ BEZPEČNĚJŠÍHO PŘÍRODNÍHO
ZÁKONA NAD ZÁKON MEDARDŮV
(Vladislav Vančura)
Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Z právy

z radnice
Upozornění na výluku
na trati Strakonice-Blatná
Dle informací Českých drah budou v termínu od 17. června
do 29. června probíhat výluky na trati Strakonice-Blatná. Od
17. do 22.6. budou vlaky v úseku Radomyšl-Strakonice nahrazeny
náhradní autobusovou dopravou, od 22.6. do 29.6. pak bude zavedena náhradní autobusová doprava v úseku Sedlice-Strakonice.
Od 22.6. do 29.6. bude z důvodu výluky většina vlaků z Blatné
směrem na Strakonice odjíždět oproti standardnímu jízdnímu
řádu o 5 minut dříve.
Bližší informace naleznete na stránkách Českých drah: www.
cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu
Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná

Vítání občánků města se uskuteční 28. června
2022 v obřadní síni blatenského zámku
Narodilo se vám miminko v období od 1. prosince 2021
do 31. května 2022, máte trvalý pobyt v Blatné či v jejích částech a máte zájem se zúčastnit slavnostního obřadu? Přijďte
do 20. č ervna 2022 osobně do kanceláře občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel MěÚ Blatná
(tř. T. G. Masaryka 520), případně se přihlaste elektronicky (e-mailem:
mesto@mesto-blatna.cz, datovou schránkou: ih3bzwr).
Související formuláře a další informace naleznete na webových
stránkách https://www.mesto-blatna.cz/obcan-1/vitani-obcanku/.
Pro více informací můžete též kontaktovat pracovnice odboru na tel.
383 416 202 – 205. Před konáním slavnostnímu obřadu vám bude
zaslána pozvánka.
Další slavnostní vítání občánků proběhne v říjnu a v prosinci.
Přihlášky je možné podávat průběžně po celý rok.
Odbor správní a živnostenský úřad

Možnosti podnikatele (původce
odpadů) jak naložit se svým odpadem

■ Původce si zvolí vlastního dodavatele služeb odpadového hospodářství, kterým může být provozovatel zařízení k využití nebo
odstranění nebo ke sběru a výkupu konkrétního druhu odpadu,
jež je oprávněn k převzetí daného druhu a kategorie odpadu. Tato
oprávněná osoba zajistí za dohodnutou cenu další zákonné nakládání
s odpadem.
■ Původce se zapojí do systému nakládání s komunálními odpady
v obci. Systém je tvořen místy, kam se ukládají různé druhy komunálních odpadů v souladu s obecně závaznou vyhláškou obce.
Do systému obce se lze zapojit s odpadem, který vzniká z nevýrobní
činnosti podnikající osoby. Jedná se o dobrovolné zapojení do systému na základě písemné smlouvy:
- město Blatná umožňuje podnikatelům zapojit se do systému s následujícími druhy odpadů: plast, papír, sklo a nápojový karton,
- podnikající osoba třídí a ukládá smluvní odpady na místa určená
Městem Blatná v souladu s obecně závaznou vyhláškou, při větším
množství odpadu je povinna využít nádoby na sběrném dvoře (25
kg/den nebo 100 kg/měsíc),
- platnost smlouvy je na dobu neurčitou, s možností od smlouvy
odstoupit,
- cena za smlouvu je stanovena paušálně dle počtu zaměstnanců (cena
služby začíná na částce 605,-- Kč/rok vč. 21 % DPH, čímž vycházíme
vstříc opravdu drobným podnikatelům do dvou zaměstnanců),
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- cena je stanovena na jeden kalendářní rok,
za první sjednané období je poměrná částka z celkové ceny splatná
do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla smlouva
uzavřena, v následujících letech je cena splatná do 31. ledna běžného
kalendářního roku,
- návrh smlouvy je k nahlédnutí na stránce (dole): https://www.mesto-blatna.cz/urad-blatna/odbory-meu/09-odbor-zivotniho-prostredi/
odpadove-hospodarstvi/,
- podnikatel obdrží ke smlouvě také podnikatelskou odpadovou kartu,
kterou se bude prokazovat na sběrných dvorech,
- uzavírání smluv zajišťuje odbor životního prostředí (M. Scheinherrová, tel. 383 416 232).
Zapojení podnikatelských subjektů do systému sběru směsného
komunálního odpadu (popelnice) Město Blatná neumožňuje. Tuto
povinnost si podnikatel zajistí u příslušné svozové společnosti (zde
v Blatné můžete kontaktovat Technické služby města Blatná s.r.o., tel.:
383 422 541, e-mail: kontakt@tsblatna.cz).
Systém sběrných míst (stanoviště s kontejnery na tříděný odpad, sběrné dvory) slouží primárně občanům Blatné. Občané platí
místní poplatek za odpady, čímž přispívají na úhradu nákladů na sběr
a svoz komunálních odpadů. Podnikající osoby si musí zajistit nakládání s odpady na svoje náklady, ne na náklady obce, ve které podnikají.
Bez písemné smlouvy s Městem Blatná nesmí podnikající osoby
systém sběrných míst využívat pro ukládání odpadů, které vznikají
v souvislosti s jejich podnikatelskou činností. Skutečnost, že daný
podnikatel má v sídle své ﬁrmy též bydliště a svou domácnost, jej
nezbavuje povinností, které má jako podnikající osoba podle zákona
o odpadech.
Nezapojí-li se podnikatelský subjekt do systému na základě
smlouvy, nesmí ukládat vytříděný odpad do sběrných nádob umístěných po městě, ani využívat služeb sběrných dvorů pro odpady, které
vzniknou v souvislosti s jeho podnikatelskou činností. Odpady, které
vznikají v souvislosti s podnikatelskou činností nelze ukládat ani
do veřejných košů v ulicích města.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností (MěÚ Blatná, odbor
životního prostředí) je dle zákona o odpadech příslušný ke kontrole
dodržování povinností u původců odpadů. Za porušení ustanovení
zákona o odpadech může být v řízení o přestupku udělena pokuta.
Podnikatel je povinen zajistit si předávání odpadů u oprávněné
osoby dle zákona o odpadech a ověřit si, zda je tato osoba k přijetí
daného druhu odpadu oprávněna (tato povinnost při zapojení do systému obce odpadá).
Odbor životního prostředí, MěÚ Blatná
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Zprávy

TS Blatná
PLOVÁRNA BLATNÁ
Máme nové webové stránky:
plovarnablatna.com

Charitativní koncert
Přijměte pozvání na Svatojánský, charitativní koncert, 26.6. v kostele
sv. Jana Křtitele v Paštikách od 18 hodin.
Vystoupí talentovaná herečka a zpěvačka Ingrida Baginová ze Slovenska, za klavírního doprovodu Terezy Golombkové, která se právě vrátila z klavírní soutěže ve Washingtonu DC. Klenby kostela přitom svým
zpěvem zaplní i strakonický dětský sbor Fere Angeli.
V tomto složení se můžete těšit i na Ave Maria od Beyoncé, jakož
i na Modlitbu pro Martu od Marty Kubišové. Máme se tedy opět
na co těšit.
Předprodej vstupenek v INfO CENTRU Blatná, též na místě v kostele.
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Ekonomické okénko
s Oskarem:
Cestovatelský Speciál (část 1/2)
Letošní jaro trávíme prací vzdáleně z Kanárských ostrovů, což
vybízí k sepsání speciálu o cestování a penězích. Pojďme se podívat jak nakupovat letenky, jak se nenechat nachytat od podvodníků,
jak neprodělávat na kurzech cizích měn a vůbec jak si udržet ﬁnanční
svědomitost během cestování.
Vyplatí se jet s cestovkou nebo samostatně?
Stejně jako u čehokoli jiného i zde je potřeba se nejdříve zeptat,
co od našeho času v zahraničí čekáme. Není to totiž ani tak otázka
peněz jako očekávání.
Pokud chceme odpočívat, mít vše zajištěné, bez práce a v pohodlí,
cestovka se nám vyplatí. Můžeme ležet na pláži, jídlo a pití nám létá
rovnou do úst a máme se dobře. Jen pozor na takzvaný víceprodej,
kdy nám cestovka nebo hotel nabízí zážitky nad rámec standardních
služeb. Často velmi předražené. Vyplatí se podívat na jiné poskytovatele, porovnat ceny a zkontrolovat recenze na internetu.
Pokud očekáváme dobrodružství, poznávání, lokální kulturu,
cestovka ve většině případů nebude to pravé. Prostě si kupme letenku,
objednejme ubytování na první noc nebo dvě, vezměme batoh na záda
a s úsměvem do toho. Třeba zjistíme, že pokud se nechováme hloupě,
svět je docela přátelské místo plné skvělých lidí. Doporučuji začít
v bezpečnějších zemích a pak až postupně přidávat na obtížnosti.
Placení, vybírání peněz z bankomatu a vůbec o měnách
V drtivé většině případů platí, že kurz v bance je ten nejhorší.
Stejně tak pozor na využívání neférových směnáren v centrech měst
a na letištích.
Co se týče běžných nákupů kartou či vybírání cizí měny z bankomatu v zahraničí, rád doporučím ﬁrmu Revolut. Jedná se o technologickou
společnost s bankovní licencí se sídlem v Londýně. Největší výhodu
vidím v příznivých kurzech a jednoduchosti ovládání z telefonu. Základní verze je zdarma, fyzická karta je za malý jednorázový poplatek.
Osobně ji používám na všechny platby v zahraničí, ať už přes mobil
nebo s jejich fyzickou kartou. Stejně tak pro výběry z bankomatů. Cizí
měnu lze nakoupit dopředu, nebo si tam nechat jen CZK a Revolut při
platbě strhne sumu dle aktuálního kurzu cizí měny, ve které platíte.
Obecně si při výběru z bankomatu dávejme pozor na poplatky
od místní banky. Jednou se mi stalo, že místní banka chtěla až 10
EUR. Vyplatí se transakci zrušit a najít jinou banku, která si neúčtuje
nesmysl. Osobně beru za dobrou sazbu 1-2 EUR. Pokud nám bankomat nabídne výběr v ekvivalentu české měny nebo místní měny, vždy
zvolme místní měnu. To platí i pro všechny ostatní platby kartou,
pokud máme možnost volby.
Při nákupu většího obnosu cizí měny (od 1000 EUR) bych doporučil specializované online směnárny. Stačí mít v bance účet v české
měně a v měně cizí, např. EUR.
V příštím čísle se podíváme na nákup letenek, ubytování, vybavení
a jak nenaletět podvodníkům.
Revolut - V případě dotazů, či pokud byste chtěli pomoci s registrací,
napište na oskar.krizenecky@gmail.com
Zdroj: forbes.com, velký dík patří panu Malinovi za nápad na téma
článku
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Partnerské město Roggwil –
Švýcarsko
Ve dnech 13. – 15. 5. 2022 se uskutečnila cesta do našeho partnerského města. Tentokrát se jednalo o výměnu zkušeností v oblasti
sociální. Děkujeme spolku Přátelé Blatné za mimořádně milé přijetí
a čas, který nám věnovali.
Evženie Bláhová
Vážení čtenáři Blatenských listů,
dovolte mi, abych vás informovala o cestě do Alterszentrum –
Spycher ve švýcarském Roggwilu.
Jedná se o centrum pro seniory s různými potřebami. V tomto
zařízení žijí lidé v seniorském věku, kteří využívají pečovatelskou
službu s donáškou jídla, osoby s těžším tělesným postižením, velmi
staří lidé, kteří potřebují komplexní péči i těžce nemocní vyžadující
paliativní péči v samém závěru života.
Stavba je členitá do menších bloků v městské zástavbě obklopené
zelení, v bezprostřední blízkosti základní a mateřské školy. Součástí
objektu je malá zahrada s výběhem pro kamerunské kozy, která je
přístupná široké veřejnosti.
Budovy jsou rozdělené a technicky přizpůsobené podle typu péče,
již poskytují. Podle toho jsou také vybavené a zařízené. V komplexu
jsou jen jednolůžkové pokoje s balkónem.
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Dostalo se nám velmi vřelého přijetí. V pohostinném a moderním
prostředí jsme poseděli, vyměnili jsme si informace o organizaci a ﬁnancování péče u nás a ve Švýcarsku. Součástí příjemného dopoledne
byla i prohlídka domova a rozhovor s ošetřujícím personálem.
Velkou výhodou takto koncipované péče je možnost vysoce individualizované péče podle míry potřeb klientů. Ti se sami rozhodují, který
typ ubytování a typ péče chtějí nebo potřebují. Nabídka se postupem
času může upravovat, tak, jak se nezávislost klientů mění. Klienti
dostávají pouze tolik péče, kterou potřebují.
Mgr. Hana Baušová
ředitelka Domova pro seniory Blatná

Svoz hnědých zvonů na bioodpad dne 25. 05. 2022
V bioodpadu ze zvonů umístěných
v sídlištní zástavbě byly nalezeny
příměsi, které nelze kompostovat –
plasty, obsahy vynesených košů z domácností, plechovky od nápojů.
V rámci Blatné je umístěno jen 6
zvonů na bioodpad, avšak objem nežádoucích příměsí se nám tentokrát jeví obrovský. Technické služby ze svezeného
bioodpadu vytřídili vše, co tam nepatří
(foto). Vhodné suroviny se kompostují
na městské kompostárně u nového sběrného dvora v Riegrově ulici. Žádáme občany, aby se řídili informacemi, které jsou uvedené
na všech zvonech určených ke třídění odpadů.
Do hnědého zvonu s nápisem Bioodpad patří pouze rostlinné zbytky
– slupky, odřezky ovoce a zeleniny, zvadlé květiny, rostliny včetně zeminy
z květináčů. Bioodpad nevhazujte v igelitových sáčcích.
Děkujeme za Váš čas při třídění odpadů.
Odbor životního prostředí, MěÚ Blatná

Cukrárna Kavárna Segafredo
v Blatné – firma Martina Zdvořáčková

PŘIJME

PRODAVAČKU – SERVÍRKU
měsíční příjem 25 000,- až 30 000,x
x
x
x
x

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.
x Možnosti přivýdělku na vedlejší pracovní poměr.
Kontakt: Osobně v cukrárně v Blatné, nebo na tel.: 602 659 545 / 608 939 373

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
V HNĚVKOVĚ
zahájení 2. července 2022
na rybníku Přední Hněvkovský
od 7:00 hodin
Děti soutěží o ceny.
Dospělí chytají
mimo soutěž.
STARTOVNÉ 100,-Kč;
Občerstvení zajištěno.

Další část článku Michaely Mikešové
k stému výročí muzea najdete tentokrát jen na webu, v tištěné verzi bude
v dalším čísle.

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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Indie - jiná země, jiný mrav
Co se v Indii změnilo za poslední čtvrt století? Je kastovní systém pro tuto zemi stále problémem? A co indické ženy a děti? Sex před svatbou? Hinduisté a muslimové? Co Indové jedí
a jak stolují?...
Chovat se v Indii podle tamějších pravidel
slušného chování je pro našince celkem obtížné. Podívejme se tedy na pár zajímavých
rozdílností, které jsou vžité téměř na celém
území Indie. Pokud by nás zajímal původ takové etikety, hledejme ho v historii hinduismu.
...Při společenské konverzaci nikdy nepočítejte s přesností získaných informací.
Většina Indů nemá problém se lhaním a raději
zalžou, než by přiznali, že něco neví. Rádi
poučují, hovoří s přehledem o věcech, kterým
nerozumí, a často kladou otázky, které můžeme pokládat za indiskrétní... V konverzaci
s cizinci se projeví jejich nacionalismus a hrdost na pokroky indické ekonomiky. Starší
generace ráda
zmiňuje pevnost rodinných
svazků a poukazuje na krizi
západních manželství. Mladí,
vzdělaní Indové
překrucují svoje kulturní tradice k obrazu
západnímu. O řadě zvyklostí pak tvrdí, že
už dávno neplatí, jsou zastaralé nebo se dějí
zcela výjimečně. Chtějí, aby návštěvníci
viděli Indii moderních technologií, prosperující, vzdělanou, bezkastovní, se západními
mravy… Bagatelizují problémy s chudobou,
ale přiznávají velkou míru korupce.
...Nejvyšší hodnotou je rodina. Sounáležitost široce rozvětvené rodiny je základem
života. Za neštěstí je pokládána samota... Při
konverzaci se nezmiňujte o tom, že někdo
z vaší rodiny, nedej bože vy, je rozvedený
a že nemáte bratra. Lhaní, vlastně „mlžení“
faktů je v pořádku. Ani vám se zpravidla
nedostane pravdivých informací. Podobná
pravidla jsou zvykem i v obchodní oblasti.
Pro nás „neseriozní“ obchodník je pro Inda
normální obchodník...

...Indové jsou velmi „skladní“. Neuvěřitelně velké množství osob se vejde do veřejných
dopravních prostředků. Vícečlenné rodiny
obývají často velmi malé prostory. Život

bez soukromí a natěsno naučil Indy velké
toleranci...
...Máte rezervovanou místenku do vlaku?
Než se uložíte ke spánku, určitě se budete
muset uskromnit a počítat s tím, že na sedadlo pro tři se vejde minimálně lidí šest.
A i v noci, když ulehnete, se zpravidla někdo
usadí u vašich nohou. Cestující přistupující
do nočního vlaku, kteří halasně hledají svá
místa, nikdo nenapomíná, že ruší ve spánku
celý vagon. Žena s miminem v náručí, která
se narvala do přecpaného autobusu, pokládá
zcela samozřejmě dítě (bez plenek) cizí sedící
ženě do náručí.
...Z televizí v hotelových pokojích se
ozývá hlasitá hudba bollywoodských ﬁlmů
často i celou noc, ryčné bubnování v časných
ranních hodinách v poutních místech je běžným zvykem a bez permanentního houkání
klaksonů autobus prostě nejede. Chytré telefony vyhrávají, co jim síly stačí, náboženské či
bollywoodské songy kdekoliv a v jakoukoliv
denní i noční hodinu...
...Mravy bohatých Indů, hlavně mladé
generace, se po vzoru západu více uvolňují.
Stále ale platí, že projevy lásky na veřejnosti
jsou velkým nevkusem i u cestujících cizinců, stejně jako nerespektování zakrývání
nohou dlouhou sukní či kalhotami. Nevhodně
zvolený oděv
„bílé“ ženy působí provokativně a utvrzuje
místní v tak již
nevalném mínění o frivolnosti západní
společnosti...
...Můžeme
se cítit pohoršeni, když Indové
halasně krkají,
chrchlají, drbají se na zadku či v rozkroku
nebo dokonce hlasitě „pouštějí duchy“. To vše
ale není v této zemi proti bontonu...
Ranní hygiena je pro Inda důležitým obřadem a je prováděna velmi pečlivě. Měly by být
vyčištěny všechny tělní otvory, což se často
děje velmi halasně a někdy i veřejně. Večerní
očista není zdaleka tak důkladná, chudší lidé
často uléhají v oděvu, který nosili celý den
a převlékají se do čistého až ráno. Pere se
všude, kde je voda. U řek, potůčků, rybníčků, studní, nádrží, i špinavých louží. Suší se
na šňůrách a po zemi, kde se dá. Včetně silnice
i smetiště. Prádlo perou ženy v domácnosti
i profesionální pradláci...
Na přednáškách fotografky a cestovatelky
Kamily Berndorﬀové se dozvíte další „podiv-
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nosti“ a podrobnosti ze života Indů. Autorka
cestováním po Indii trávila každou zimu třiadvacet let. Má bohaté zkušenosti a spoustu
nevšedních zážitků, které dokáže poutavě
vyprávět. Povídání je doplněno atraktivními
fotografiemi.
Tanec kathak
Slovo kathak znamená vypravěč, tedy ten,
který vypráví příběhy bohů a bohyň. Kathak
má původ ve staré hinduistické Indii. Za mughalských panovníků se přesunul na knížecí
nádvoří a do paláců. V současné době se
prezentuje v divadlech a je jedním z nejrozšířenějších tanců
Indie. Technika
kathaku se opírá
o rozvinutou choreograﬁckou řeč,
znázorňovanou
mudrami (gesta
rukou), rytmickými pohyby nohou, otočkami,
expresí obličeje
a pozicemi těla.
Tanečník má na nohou uvázané rolničky
(ghungaru), rytmické formy doprovází bubny
(tabla).

Indická kuchyně
„Před dávnými a dávnými časy, když jsem
se potuloval prašnými pěšinami a dusnou
džunglí, přišel jsem jednoho dne znaven,
hladov a žízniv do vesničky Andí. Tu jsem
spatřil bídnou, ale zároveň vábnou restauraci
s honosným názvem Palác královských rozkoší. Vešel jsem tedy dovnitř, abych okusil
ty rozkoše…“ Těmito slovy vábí do tajů
exotických pokrmů předmluva ke knize „Indická kuchyně“, která u nás vyšla roku 1981
a kterou napsal milovník a znalec indické
kultury profesor Vladimír Miltner.
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Co čte a o čem přemýšlí Jan Kára
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
zdá se, že o své předky
se zajímáme téměř všichni;
hledat „kořeny“ a sestavovat rodokmeny je
dnes hodně populární. A mnozí jdou ještě dál
a zamýšlejí se nad původem a vývojem člověka. Mohou se zajisté spokojit s půvabnými
biblickými příběhy o stvoření, potopě světa či
zmatení jazyků v Babylonu, ale mohou také
sledovat výzkumy archeologů, antropologů
a dalších badatelů, posouvajících vznik člověka a jeho předchůdců dále do prehistorie,
do doby před milionem a více lety; spíše než
bibli věří Darwinovi a evoluci.
Mám blíž k té druhé skupině, už proto,
že mezi oblíbené knihy mého dětství patřila
„Cesta za Adamem“; Josef Kleibl v ní líčí
klíčové momenty antropologických výzkumů:
první nálezy pozůstatků druhu Homo sapiens
(tedy nás, „lidí moudrých“) kdesi v savanách
dávné Afriky, objevy důkazů o jejich šíření

Jedna z hezkých představ o evoluci člověka

na další kontinenty a o proměnách, kterými
během těch tisíců let procházeli. Lidé se
adaptovali na drsné podmínky severovýchod-

ní Asie, na primitivních plavidlech pronikli
do Tichomoří a Austrálie, přešli přes zamrzlou Beringovu úžinu a postupně osídlili celý
americký kontinent, v Evropě se střetávali
se svými méně úspěšnými „bratranci“ Neandrtálci. V perspektivě tohoto dlouhodobého vývoje nám počátky lidských civilizací v oblasti
Blízkého východu, Číny či Indie, a následně
třeba rozkvět starověkých říší ve Středomoří,
mohou připadat jako historie celkem nedávná.
Ještě před zhruba půl stoletím, kdy jsem
četl Cestu za Adamem, byly otázky vzniku,
vývoje a rozšíření člověka téměř výsadní doménou antropologů; genetika – zjednodušeně
schopnost luštit a porovnávat genetické informace – byla stále ještě v plenkách. Do bádání
o původu člověka vstoupila až o něco později
a velmi rychle pak změnila pohled na mnohé, třeba na rasovou otázku. To, že v našich
končinách sotva najdeme „čistou rasu“, jsme
sice tušili odedávna (hezky to vystihl Jaroslav
Hašek ve Švejkovi: „To už se dávno vědělo,
že nás přeloží do Uher… Sem do Budějovic
přijedou Maďaři posádkou a budou se mísit
plemena. Je už taková theorie, že znásilňovat
dívky jiné národnosti je nejlepší prostředek
proti degeneraci. Dělali to Švédové a Španělé
za třicetileté války, Francouzi za Napoleona
a teď v budějovickém kraji to budou dělat
zase Maďaři…“). Ale potvrdila to až genetika, i když zároveň upřesnila, že dobyvatelé
a podmanitelé nebyli zdaleka tak „geneticky
úspěšní“, jak se dříve předpokládalo.
Snad ještě zajímavější je, že genetika
svým způsobem spojuje ony výše zmíněné

Program indického víkendu v kavárně
Železářství U Šulců:
Indické menu – Tento víkend máte možnost okusit variaci na indické pokrmy od našeho
kuchaře Jirky Chlandy: „Budeme servírovat jídla inspirovaná hlavně severní Indií, po které
jsem v roce 2014 cestoval. Třeba mé milované butter chicken masala, ale i jídla pro Indii
obecně typická, jako je například luštěninový dhál. K pití nebude chybět masala chai
a mangové lassi.
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a diametrálně odlišné pohledy na vývoj
člověka; není zdaleka jen výsadou zastánců
evolučních teorií, ale dovolávají se jí také

Takhle nějak se rozpínali lidé po zeměkouli (údaje
v tisících let)

stoupenci biblického příběhu. S tím rozdílem, že ti první stopují genetické informace
hluboko do minulosti a docházejí k několika
málo společným prapředkům před milionem
let, ti druzí pak do této konstrukce dosazují
Adama a Evu, popřípadě Noeho a jeho syny.
Genetika také zásadním způsobem rozšířila možnosti genealogických studií. Nenahradí
sice pátrání v matrikách, starých kronikách
či berních rulách, ale přináší spoustu nových
pohledů a výzev. Řada ﬁrem (na internetu jich
najdete desítky) vám nabídne nejen sestavení
rodokmenu, ale také zpracování genetické informace; na jejím základě pak zmapuje, odkud
pocházejí vaše geny, nabídne vám potenciální
příbuzné atd. Stačí naplivat do zkumavky, tu
někam poslat, zaplatit a chvíli počkat.
Moje sliny takto putovaly do Texasu,
do společnosti My Heritage, a teď už to
vím: skladba DNA mě řadí z téměř 50 %
na Balkán, další silné stopy vedou do Skandinávie a na Balt, jen málo společného mám
s východní Evropou a ještě méně s Evropou
jižní. Neprotestuji, i když je mi trochu záhadou, jak k tomu dospěli – jsem si vcelku jist,
že moji předci se po několik generací motali
prakticky výhradně v jižních a východních
Čechách. Inu, možná si kdysi dávno někdo
z nich odskočil na Balkán. Docela mě ovšem
potěšilo zjištění, že geneticky se mi nejvíce

Pátek 24. června:
18.00 - 18.30 Kathak tančí – Ivana Hessová a Evin Vojtková,
18.30 - 21.00 – večeře – Indické večerní menu – Jiří Chlanda
21.00 Kathak tančí – Ivana Hessová a Evin Vojtková
Sobota 25. června:
18.00 - 20.30 – večeře – Indické večerní menu – Jiří Chlanda
20.30 – přednáška Kamily Berndorﬀové s projekcí – Indické podivnosti /Jiná země, jiný
mrav, aneb Evropan v údivu
Neděle 26. června:
18.00 – přednáška Kamily Berndorﬀové s projekcí – Jak se žije v Indii
Výstavy:
Rameshvaran Sharma – Obrazy na plátně – ﬁgurální malby z prostředí mughalských
panovníků a rádžputských rádžů 16. až 19. století.
Kamila Berndorﬀová – fotograﬁe – Moje Indie
Klára Jánská – kresby - Z indických deníků

Příběh o Noemovi může být také podobenstvím
o genetických základech lidstva

podobá moje dcera Julie (nechala si udělat
stejný test). A konečně mi ještě My Heritage
nabídl asi 20 bratranců a sestřenic z druhého
kolene a několik tisíc dalších ze 3. až 5.
kolene. Beru to s rezervou, ale podnětů k zamyšlení je zde opravdu dost. Jedinou jistotou
ovšem asi zůstává, že naši prapředci pocházeli
z Afriky; jestli tam byl i onen biblický ráj, to
už tak jisté není.
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Hasičská okrsková soutěž v Pacelicích „ zamrzla“ přesně
v polovině. Stařičká stříkačka se rozhodla trucovat
V ono prosluněné sobotní odpoledne se
ocitlo pacelické hřiště pod dočasnou nadvládou dobrovolných hasičů. Obvyklý klid vystřídal čilý ruch- konala se zde totiž okrsková
hasičská soutěž mezi mužstvy Škvořetice,
Lom a Sedlice. Výjimečně klasický hasičský
útok absolvovala na této akci rovněž sestava
sedlických hasiček. V permanenci se ocitl samozřejmě také obecní dům, kde se prodávalo
občerstvení.
Většinou v minulosti jakoby osud dopředu
rozdal karty. Sedličtí bývali suverénně „ zlatými hochy“, manšaft z Lomu na druhém místě
a škvořetičtí, kde ovšem 99% úderného jádra
dodnes tvoří pacelické „ tornádo“, s útrpnými
úsměvy brali fakt posledního ﬂeku. Letos
ovšem jakoby zaúřadovala lví silou výhoda
domácího prostředí. Pacelicko- škvořetické

komando nemělo daleko k prvenství. Málem
se tedy přepisovaly dějiny. Neuvěřitelné dvě
desetiny sekundy ale rozhodly zase ve prospěch sedlické elity.
Nejméně byla štěstena nakloněna lomské
výpravě. Jejich útok ztroskotal a byl rozhod-

čím kvaliﬁkován jako neplatný pokus. V praxi
to znamenalo poslední pozici. Sedlická parta
dosáhla sice opět nejlepšího času ( 34,29 ),

nicméně jak už bylo předesláno, domorodci
jim nepříjemně dýchali na záda výsledkem
34,50. Kdoví, jak by celé klání nakonec
dopadlo, kdyby…. Kdyby se podle rozvrhu
uskutečnily i druhé pokusy. Jenže stařičká
místní stříkačka se přesně v polovině okrsku
rozhodla trucovat. Asi si při svém věku myslela „ Proč už mi nedají pokoj a nepošlou mně
na penzi“. Buď jak buď, nikdo ji už k žádné
činnosti přinutit nedokázal. Platily tedy prvotní časy. Domácí se snažili vyplnit časové
vakuum návrhem na uspořádání pivní štafety,
ale jakkoliv jsou dobrovolní hasiči podobným
návrhům nakloněni, tentokrát padla kosa
na kámen. A tak se rovnou vyhodnocovalo.
Starosta SDH Škvořetice František Vošahlík byl výsledkem nadšen: „ Je to prostě prima
parta. Okrsek připravili vzorně a výsledek
týmu byl výborný. Největší zásluhu bezpochyby mají velitel sboru Pavel Lexa z Pacelic
a Josef Renč ze Škvořetic, který pracuje jako

profesionální hasič. Mimochodem bych je
oba také pochválil za to, že opravili a uvedli
do chodu chloubu našeho sboru- stříkačku
značky „ Stratílek“ z roku 1934.“
Škvořetické a pacelické hasiče může skvělý výsledek hřát o to více, že vůbec netrénují.
„ Vždyť my se ani nesejdeme,“ prohlašuje
s nevinnou tváří pacelický rodák Josef Flandera. Čili soutěže dávají prostě z voleje. To
nic nemění na tom, že jsou vždy připraveni
chránit životy a zdraví ohrožených lidí za cenu
těch svých. A to je velké rozhodnutí a úctyhodný závazek. Jak u nich, tak u příslušníků
všech ostatních sborů.
SDH Škvořetice čítá k dnešnímu datu 23
členů. Od Jihočeského kraje obdržela organizace nedávno světlomet. Loni si sbor připomněl 120 let své existence- ovšem covidová
pandemie větším oslavám nepřála.
Poznámka: Sedlické hasičky na pacelické
půdě stihly útok za vynikající čas 31,51.
(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

Základní škola Holečkova Blatná se na několik hodin
ponořila do hlubin středověku
Velmi netradičně pojal pedagogický kolektiv ZŠ Holečkova Blatná letošní oslavu
Mezinárodního dne dětí. Pro výborný nápad
se sáhlo do jedné dějepisné kapsy. A jako
mávnutím kouzelného proutku se její žáci
přenesli v časoprostoru do hlubin středověku.
A oblíbení kantoři a vychovatelé se proměnili
v typické osoby onoho tajuplného, zajímavého
a určitě i osvíceného období….
Bohatý program všedního
dopoledne musel nutně nadchnout všechny
žáky a žákyně
této vzdělávací
instituce. A také
je nadchl. Začí-

nalo se dobrodružnou poutí přes překážky,
co ovšem skutečné přepážky jen simulovaly,
aby děti úkoly byly schopny splnit a zároveň
se cítili jako skuteční rekové. A ony se jimi
opravdu staly, protože zvítězily samy nad
sebou.
Svěřenci pedagogického sboru byli rozděleni do dvou družstev a s nelíčenou snahou

a pílí bojovali jako lvi. Na zmíněné trase je
čekalo podlézání pod trampolínou, výstup
na klouzačku a její následný sjezd, prolezení
obručí, přechod lávky (z pohledu fantazie
vodní příkop), obchůzka s míčky na podnosu,
pěší slalom mezi kužely vyznačený nadto
imaginárním hadem aj. V cíli s nadšeným
zaujetím dětské skupinky navlékaly korálové
náhrdelníky pro královnu, aby jí to slušelo
na zámeckém plese. A kdo mohl v tomto
nevšedním a zábavném pořadu asi hrát královnu. Přece paní ředitelka Radka Kocúrová!
A své role se zhostila na jedničku. Ostatně
jako všechny její kolegyně a jediný zástupce
mužského stavu v učitelském sboru.
Děti se podařilo jedinečným způsobem
vtáhnout do hry tak, že prožívaly řetězec her
a scének jako opravdový pobyt ve středověku.
A středověký charakter měly i úkoly pro obě

Ročník 33 (43)

družstva- lov jelena pro královskou tabuli,
utužování fyzičky v „ dílně“ mistra kata,
stavba rozbořeného hradu a hledání ztracených střevíců pro bílou paní, plnění hradní
studny a v neposlední řadě imitace středověkého turnaje na imaginárních koních s dřevci.
Samozřejmě- v překladu házely děti míčky
na pohyblivou maketu jelena, pod dohledem
kata zatloukaly hřebíky do špalků, namísto kamenů křísily hrad z prázdných krabic, hradní
studnu představovaly PETky a okovy s vodou
kelímky, dřevce papírové role, nepřítele hadrový panák. To však na všeobecné vzrušení
nemělo vliv. Spíše naopak- dalo by se říci.
Nemohla chybět ani charakteristická
středověká hudba. A také nechyběla. Při jejím libozvuku v semiﬁnále probíhala taneční
slavnost, do které se zapojili všichni přítomní.
Ani panstvo ve skutečném středověku by to
nezvládlo lépe.
Pak přišel zlatý hřeb dopoledního programu- pasování na rytíře a rytířky samotnou
královnou. Všichni splnili zadané úkoly a tak
všichni měli svaté právo nosit v budoucnosti
meč. Jeden po druhém předstupovali žáci
před tvář své paní a zažili to, co se jejich
jiným vrstevníkům hned tak nepoštěstí- vyznamenání skutečným mečem. Každý jedinec
mimoto obdržel svitek listiny o svém pasování
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a velkou medaili- navrch se tvářila jako zlatá,
uvnitř se skrývala dobrá čokoláda. A to bylo
pro děti mnohem cennější. Zakrátko také zašly
medaile na úbytě.
Potom se najednou opona rozhrnula
a středověk byl tutam. Hezké vzpomínky dětem ze Základní školy Holečkova ale dlouho
a dlouho zůstanou. Něco takového neprožívá
člověk každý den. A být rytířem- to představuje doživotní vyznamenání.

Podle ředitelky školy Radky Kocúrové
vzešel podnět na uspořádání středověké
slavnosti dětí ze strany vychovatelky školní
družiny Aničky Pekárkové. „Ano, u ní se
celá myšlenka zrodila a ona také byla hlavní
organizátorkou,“ netají se uznáním na její
adresu první žena školy, „Když s tím přišla
před týdnem na poradě sboru, kde jsme řešili
právě co s Mezinárodním dnem dětí u nás,

Náš sportovní den
Po dvouleté přestávce jsme mohli opět uspořádat další
ročník oblíbené atletické všestrannosti pro 1. stupeň naší
školy. Z každé třídy bylo vybráno
přibližně 12 závodníků, celkem tedy
120 účastníků, kteří postupně plnili 4
disciplíny: hod kriketovým míčkem,
skok do dálky, běh 50 m a běh 300 m.
Všichni závodníci si zasloužili velký
obdiv, proto ještě před závěrečným vyhodnocením každý dostal čokoládovou medaili, 2 džusy, poukázku, kterou směnil za nanuk nebo
párek v rohlíku.
Při vyhlašování výsledků si kromě medailí za nejlepší výsledky
odnesli všichni závodníci hodnotné odměny v podobě dárků a poukázek. Na úplný závěr nechyběla ani tradiční „bublinková show“, kterou
vytvořili závodníci pomocí 120 bublifuků.
Naši nejúspěšnější:
1. třídy 1. Natálie Ounická
1. David Uldrich
2. Valeria Batiala
2. Jan Koubek
3. Klaudie Čížková
3. Tobiáš Matoušek
2. třídy 1. Nikola Petrášková
1. Samuel Pojer
2. Adéla Tokárová
2. Tomáš Princ
3. Lucie Melicharová
3. Jakub Stichenwirth
3. třídy 1. Jana Gregorová
1. Adam Kratochvíl
2. Tereza Lebrová
2. Petr Pavlík
3. Anita Dolejšová
3. Štěpán Vohryzka
4.třídy 1. Kateřina Šrámková
1. Jakub Gregor
2. Sandra Zdvořáčková
2. Adam Navrátil
3. Eliška Vanduchová
3. Lukáš Kačena
4. třídy 1. Lucie Zemanová
1. Tomáš Novotný
2. Pangrácová Leontýna
2. Jiří Vylita
3. Pangrácová Karolína
3. Jiří Týc
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padl návrh na úrodnou půdu a okamžitě byl
kolektivně do detailů rozpracován.“
Středověká garderoba pro přítomné dámy
pocházela po určitých úpravách převážně
z domácích zdrojů. „Část vybavení ovšem
bylo zapůjčeno z dílny paní Kláry Jánské-Berndorﬀové,“ upřesňuje Radka Kocúrová.
Meč na pasování novodobých rytířů prý visel
doma na stěně zmíněné Aničce Pekárkové.
Paní ředitelku překvapil postoj oslavenců,
tedy žáků jejich školy: „ Vzali to smrtelně
vážně a postavili se k tomu se ctí,“ měla
radost Radka Kocúrová. Určité středověké
nálady se už rodily při výletu na hrad Kašperk:
„Následně se potom vyráběly makety hradů
a vůbec se středověku dávalo hodně. Už tenkrát se rodila jakási předzvěst naší akce. Co
se týče kulis středověké slavnosti v areálu naší
školy, ty vznikaly ve školní družině „ přímo
na míru“ pod rukama opět Aničky Pekárkové
a paní asistentky.“
V základní škole Holečkova se vůbec
věnují dětem nad rámec povinností a připravují pro ně velmi pěkné volnočasové aktivity
- předvánoční zpívání, maškarní karneval,
čarodějnice a sportovní dny před letními
prázdninami. No prostě - Komenský by z nich
měl radost!
Vladimír Šavrda

Bez odměn nezůstaly ani děti, které nezávodily. Žáci 9. A pod
vedením p. uč. Černé pro ně připravili zábavné soutěže, ze kterých
si odnesli všichni různé dárky a pamlsky. Za to jim patří velké poděkování. To si zaslouží i žáci 9. B s p. uč Šafrovou, kteří pomáhali
s organizací závodů.
Velké poděkování patří také p. ředitelce Janě Krapsové, učitelkám,
asistentkám, vychovatelkám i bývalé
zaměstnankyni p. Fajové, bez jejichž
pomoci a výborné spolupráce by tato
akce neproběhla, a samozřejmě děkujeme také Michalu Bláhovi, který
nám zajistil skvělé zázemí a svou ochotou přispěl ke spokojenosti
všech.
Na závěr bych chtěla zdůraznit, že jsme se opět přesvědčili o tom,
že máme nejen skvělé žáky, ale také super rodiče, kteří pomohli sponzorskými dary a svou ochotou udělat radost našim dětem. Jménem
všech děkuji p. Křemenové, která zajistila sponzorské dary od ﬁrem.
Podpořili nás: VODOINSTALACE ŠTĚDRONSKÝ, KULTURNÍ
PLANTÁŽ BLATNÁ, ZÁMEK BLATNÁ, KOSMETICKÝ SALON
VIOLETTE, KOSMETICKÝ SALON PROVENCE, SPISOVATELKA ADÉLA FIALOVÁ, M₰M REALITY BLATNÁ, SIKO ČIMELICE, UNITED NETWORKS SE, OBCHŮDEK U ŽANDICE, CAFFE
GRANDE, JÍDELNA U MLSOUNA, LÉKÁRNA ARNIKA, JIŘINA
HAMPLOVÁ, DURA BLATNÁ (p. Paulusová).
Těšíme se na další krásné akce.
Iva Tvrdá
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Reakce na článek „Co baroku nesluší“
(dokončení z minulého čísla).
Požadavek byl osvítit dostatečným způsobem celé schodiště. Na podzim a v zimě si
to hlavně návštěvníci koncertů a jiných akcí
pořádaných v kostele pochvalovali. Po tlaku
ze strany N PÚ
jsme osvětlení
demontovali,
aby byl klid.
V zimě se budou zřejmě odchozím z kostela
rozdávat malé
svítilny. Ke kácení starých
stromů u brány
hřbitova bych
chtěl říci, že inBEZDĚDOVICE-PAŠTIKY formace, které
- Stav před rekonstrukcí autorky pustily
pohled od návsi v Paštikách
do světa, jsou
na balvany tvořící schodiště
zkreslené a neúplné. Tendence kácení byla na přetřesu ještě
za starého vedení farnosti Blatná. Stromy jsou
ve špatném stavu, neustále se z nich odlamují
větve a poškozují hroby pod nimi. Majitelé
hrobů pak volají na obecní úřad Bezdědovice
a nadávají nám, že budeme platit opravy. Ale
když jim v klidu oznámíme, že obec není
majitel, ale pouze správce, že se tedy musí
obrátit na farnost Blatná, tak se tomu všichni
diví. Nikdy jsem nepátral, jak to dopadlo, ale
jsem přesvědčený, že se stěžovatelé ničeho nedomohli. My jsme jako obec zařídili a zaplatili
DIO včetně uzavírky a odborníka na prořez
stromů. O kácení zpočátku totiž vůbec nebyla
řeč. Alespoň přátelé vidíte, jak to vypadá,
když „jedna teta povídala“ O kácení se začalo mluvit až po zhodnocení stavu stromů
znalcem. Dokonce bylo předmětem diskuze

na zasedání zastupitelstva, že v případě pokácení obec zajistí nákup nových již vrostlých
stromů a jejich výsadbu na místo pokácených.
Veškeré náklady by hradila obec. Zodpovědnost za bezpečnost hřbitova nese farnost jako
vlastník. Riziko představuje selhání statiky
stromů - vývrat nebo zlom. Tahová zkouška
navrhovaná panem Chadtem a návrh zabezpečení stromů předpokládá stálou a opakovanou
pozornost (na zodpovědnost vlastníka, že péči
nezanedbá). V případě pádu stromu by zřejmě
u soudu neobstála. Faktura za udržovací práce
byla zaslána na adresu obce Bezdědovice
a nikoliv na adresu vlastníka. Nevím proč.
23.1.2018 bylo zastaveno řízení ve věci: Pokácení dvou vzrostlých lip u brány na hřbitov
v Paštikách, a to z důvodu zpět vzetí žádosti
ze strany vlastníka. A kdo je vlastník přátelé?
Farnost Blatná. Tak proč autorky ve svém
článku spojují s kácením obec Bezdědovice?
Je vidět, jaký mají přehled o postupu povolení kácení stromů mimo les. Žádný. Naše
obec vynakládá ročně na údržbu hřbitova

BEZDĚDOVICE-PAŠTIKY - Účelově vytvořená
fotografie paní Bendorﬀové

a odvoz hřbitovního odpadu nemalé ﬁnanční
prostředky a snažíme se, aby bylo hotovo vždy
vše ke spokojenosti. K fotograﬁi, na které
je kostel zachycen se skládkou betonu, jak

Na poslední chvíli

Beseda s hosty Blatenských listů
Na přednášku Čestmíra Cimlera „Středověká architektura na Blatensku“, která se koná v úterý, 14. června od 17
hodin v kavárně Komunitního centra, navážeme (asi od 18:15)
besedou „Památky jsou tu s námi“. Jako hosty Blatenských listů zveme ještě Annu Karáskovou - pracovnici městského úřadu
zodpovědnou za památkovou péči, Ninu Švehlovou - která se
při studiu zabývala drobnými památkami na Blatensku, Karla
Petrána - bývalého ředitele muzea Blatná, Václava Cheníčka
- pracovníka městského úřadu, Petra Štěpána - restaurátora.
Naši hosté se kolem blatenských stavebních i drobných památek pohybují a určitě nám mají co říci. Věříme, že se od nich
dozvíme o blatenských památkách něco nového a třeba se v této
oblasti najde i příležitost pro naši vlastní aktivitu.
I když je to pozvánka skutečně na poslední chvíli, věříme, že
o tuto besedu bude mezi blateňáky zájem a že se v úterý s Vámi
v kavárně KCAŽ uvidíme.
Zdeněk Malina
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opět tvrdí autorka, bych podotknul, že tato
fotograﬁe vznikla naprosto účelově a byla
spojená s neoprávněným vstupem na zamčený a oplocený soukromý pozemek. Pevně
doufám, že majitel tuto troufalost nenechá
bez povšimnutí. Jedná se o sklad stavebního
materiálu soukromé ﬁrmy. Majitel kdykoliv

BEZDĚDOVICE-PAŠTIKY - Skutečný pohled
na kostel

bezplatně zapůjčuje tento pozemek na parkování právě při kulturních akcích, nebo při
pohřbech, protože obecní pozemky nejsou
kapacitně dostačující. Nevím, jestli bude
ještě ochotný stále uvolňovat tyto prostory
po těchto výjevech v novinách.
Milí čtenáři, přátelé, lidé dobří, ověřujte si
informace, které do Vás mnohdy pod tlakem
hustí samozvaní odborníci a kritici na všechno
prostřednictvím sociálních sítí nebo tisku, než
začnete někoho soudit anebo hodnotit na základě těchto mnohdy nepravdivých informací.
Sami jste svědky toho díky fotograﬁím, že
není vždy pravda to, co kdo prohlásí, jenom
proto, že je rádoby známá osobnost a myslí si,
že může ze své pozice kvaliﬁkovaně hodnotit
vše, co ho napadne. Tito lidé si kolikrát ani neuvědomují, že svým počinem mohou i ublížit.
Znění tohoto článku bylo schváleno zastupitelstvem obce Bezdědovice dne 28.4. 2022.
Přeji Vám všem hodně zdaru roce 2022.
Jiří Bláha - starosta obce Bezdědovice
Zveřejnili jsme příspěvek „Reakce na článek Co
baroku nesluší“, schválený zastupitelstvem obce
Bezdědovice, i když je podle našeho názoru zbytečně konfrontační a útočný. Péči o tuto významnou památku je určitě potřeba věnovat náležitou
pozornost i do budoucna. Je velice dobře, že se
v kostele konají poměrně často kulturní akce.
Kostel a přilehlý pozemek se složeným betonem
je dobře vidět i na oblíbené aplikaci mapy.cz
ZM

Pojeďte s námi do Brd

Zveme všechny rekreační cyklisty na tradiční,
pohodovou vyjížďku do Míšova na pravidelné
setkávání a přátelské posezení s cyklisty z Plzně.
Před cestou zpět se zde občerstvíme ve vyhlášeném bufetu brdskou klobásou nebo jinými
specialitami.
Termín: sobota 25. června 2022
Odjezd: 8.00 hodin z náměstí v Blatné od
„Labutě“
Těšíme se na setkání a společnou jízdu
s vámi!!!
Za organizátory: Karel Veselý
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S«ÏH
9SRGREQ«PGXFKXVHEXGHPHYÝQRYDW
LMHMLFKIXQG£WRUĳP

10. 6. 20 h
-XUVN¿VYÝW1DGYO£GD

Kulturní
kalendář

$NÏQ¯GREURGUXłQ¿VFLƃ86$
GDELQJPLQ.Ï

15. 6. 19 h
=DNOHW£MHVN\QÝ
3RK£GNDIDQWDV\URGLQQ¿6ORYHQVNR
ÎHVNR0DÑDUVNRPLQ
PO£GHłLSě¯VWXSQ«.Ï

17. 6. 20 h
.G\E\UDGĠLKRĘHOR

Akce
11. 6. 18 h
-DQ0DWÝM5DN
=£PHN/Q£ěHNDSOH
.\WDURY¿NRQFHUW
3ěHGSURGHMY,QIRFHQWUX7YU]/Q£ěH
D,QIRFHQWUX%ODWQ£

.RPHGLHGUDPDÎHVNRPLQ
.Ï

22. 6. 19 h
&KLQDVNL.DĽGHMY¯NXORY¿
'RNXPHQW£UQ¯KXGHEQ¯ÎHVNR
PLQPO£GHłLSě¯VWXSQ¿.Ï

23. 6. 19 h
3£UW\+£UGHU6XPPHU0DVVDFUH
.RPHGLHÎHVNR

12. 6. 19 h
Koncert kapely M.U.F.

24. 6. 20 h
3UH]LGHQWND

.XOWXUQ¯NDY£UQDŁHOH]£ěVWY¯8ĢXOFĳ

=WHFKQLFN¿FKGĳYRGĳ]UXģHQR

19. 6. 18 h
+RVW%ODWHQVN¿FKOLVWĮś5REHUW
)ODQGHUDśNDQGLG£WQDVWDURVWX
Blatné

29. 6. 19 h
Elvis

.XOWXUQ¯NDY£UQDŁHOH]£ěVWY¯8ĢXOFĳ

ś
Indický víkend
.XOWXUQ¯NDY£UQDŁHOH]£ěVWY¯8ĢXOFĳ
,QGLFN«SRNUP\SRY¯G£Q¯WDQHF

śK
,YDQD+HVVRY£śNDWKDN
.XOWXUQ¯NDY£UQDŁHOH]£ěVWY¯8ĢXOFĳ
8N£]NDNODVLFN«KRLQGLFN«KRWDQFH
NDWKDN

24. 6. 19 h
$QÏD%DQG.DUHO.DKRYHF%HDWOHV
5HYLYDO
3URVWRUSRGVRNRORYQRX

25. 6. 20.30 h
,QGLHśMLQ£]HPÝMLQ¿PUDYDQHE
indické podivnosti
.XOWXUQ¯NDY£UQDŁHOH]£ěVWY¯8ĢXOFĳ
%HVHGDDGLVNXVHVSURP¯W£Q¯Pŝ.DPLOD
%HUQGRUƂRY£

26. 6. 19 h
&HVWRSRY¯G£Q¯VSURP¯W£Q¯Pś-DNVH
ĽLMHY,QGLL
.XOWXUQ¯NDY£UQDŁHOH]£ěVWY¯8ĢXOFĳ
'REURGUXłQ«]£łLWN\]Y¯FHQHłGYDFHWL
FHVWSR,QGLLŝ.DPLOD%HUQGRUƂRY£

ŁLYRWRSLVQ¿GUDPDKXGHEQ¯86$
$XVWU£OLHWLWXON\.Ï

Knihovna
2GRWHY¯U£PHSRUHNRQVWUXNFL
21. 6. a 28. 6.
6HWN£Q¯QDGNQLKRX

.RPXQLWQ¯
FHQWUXP
14. 6. 17 h
6FLHQFH&DI«ÎHVWP¯U&LPOHU
6WĘHGRYÝN£DUFKLWHNWXUDQD%ODWHQVNX
.DY£UQD
6WěHGRYÝN£DUFKLWHNWXUDQD%ODWHQVNX
DYMHKRRNRO¯
1HMVWDUģ¯GRFKRYDQ£DUFKLWHNWXUDQD
%ODWHQVNXDYMHKRRNRO¯Y\ND]XMHPQRKR
VSHFLƃFN¿FKU\VĳNWHU«QLNGHMLQGH
YÎHVN«UHSXEOLFHQHQDMGHPH
6H]Q£P¯PH9£VWDNVHVWDYHEQ¯P
Y¿YRMHPQHMY¿]QDPQÝMģ¯FKVWěHGRYÝN¿FK
VWDYHEYQDģHPUHJLRQXŝNRVWHOVY
9RUģLO\YMH]GFLX%ÝOÏLFWYU]KUDG
Y%X]LF¯FKDG3RY¯PHVLMDN¿PDWHUL£O
VHQDMHMLFKY¿VWDYEXQHMÏDVWÝMLSRXł¯YDO
MDN«WX]HPVN«L]DKUDQLÏQ¯YOLY\QDMHMLFK
SRGREX]DSĳVRELO\MDN«E\ORMHMLFK
SĳYRGQ¯Y]H]ěHQ¯QHERMDNE\FKRPVH
NQLPPÝOLFKRYDW]SRKOHGXSDP£WNRY«

16. 6. 16.30 h
3HGLJV'DQRX.RXENRYRX
$WHOL«U
3ěLKO£ģN\QD
SROLFNRYD#SODQWD]EODWQDF]

21. 6. 18 h
+RVW%ODWHQVN¿FKOLVWĮś0LURVODY
.DORXVHN
23. 6. 17 h
%H]SĮG\WRQHSĮMGH
3ěHGQ£ģNDNY¿VWDYÝMHSěLSUDYHQD
YÝGFL]%LRORJLFN«KRFHQWUD$9Î5YYL
XPRłĊXMHQDKO«GQRXWGRIDVFLQXM¯F¯KR
VYÝWDYSĳGÝDSRFKRSLWY¿]QDPSĳG\
SURłLYRWQD=HPL1DSĳGÝVWRM¯]£NODG\
QDģ¯FLYLOL]DFHDSĳGDMH]£NODGHPłLYRWD
.URPÝSURGXNFHSRWUDYLQP£SĳGD
QH]DVWXSLWHOQ¿Y¿]QDPYNUDMLQÝNGHM¯P£
DÏLVW¯YRGXUR]NO£G£RUJDQLFN«O£WN\L
QHEH]SHÏQ«FKHPLN£OLHDVSROXY\WY£ě¯
]GUDY«łLYRWQ¯SURVWěHG¯
3ěHGQ£ģ¯3URI,QJ0LORVODYĢLPHN&6F
%LRORJLFN«FHQWUXP$9Î5YYL
VWDYSĳGQ¯ELRORJLH

25. 6. 10 h
3OHQ«UV/HQNRX3£ONRYRX
0UDÏRY

6W£O«DNFH
5HKDELOLWDÏQ¯FYLÏHQ¯SURPODGĠ¯
LVWDUĠ¯
3RQGÝO¯ŝK
9HON£NOXERYQD
3Rě£G£673%ODWQ£
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&YLÏHQ¯SURPDPLQN\VGÝWPL
3R¼WŝK
9HON£NOXERYQD
&YLÏHQ¯VGÝWPLVSROHÏQ«WYRěHQ¯DKUD
3RQGÝO¯SURGÝWLRGPÝV¯Fĳ
¼WHU¿RGURNX

3LODWHV&OLQLFD]GUDYRWQ¯FYLÏHQ¯
WVW
9HON£NOXERYQD
9¯FHLQIRDUH]HUYDFHQD
ZZZWPDVNRYDQHWQHERQDWHO


5HKDELOLWDÏQ¯DSURWDKRYDF¯FYLÏHQ¯
SURWÝOHVQÝSRVWLĽHQ«DVHQLRU\
6WěHGDŝK
9HON£NOXERYQD
3Rě£G£673%ODWQ£

1£SUDYDĘHÏL
6WěHG\GOHWHOHIRQLFN«GRPOXY\
ĢDWQD
0JU3HWUD7XK£ÏNRY£


Blatná 10. června 2022
Ï£VWVY«KRłLYRWDVWU£YLOY%ODWQ«

ś
0DWRXĠ9RQGU£Nś2EUD]\
,QIRFHQWUXP*DOHULHYÏNX
2EUD]\PDO¯ěHJUDƃNDWHRUHWLNDXPÝQ¯
DSHGDJRJD0DWRXģH9RQGU£ND 
3¯VHNÎHVN«%XGÝMRYLFH NWHU¿
Ï£VWVY«KRłLYRWDVWU£YLOY%ODWQ«

ś¼WśQHśK
0X]HXPVODY¯
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
VHRMHKRQHMGĳOHłLWÝMģ¯FKRVREQRVWHFK
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ś
.DPLOD%HUQGRUƉRY£ś0RMH,QGLH
.XOWXUQ¯NDY£UQDŁHOH]£ěVWY¯8ĢXOFĳ
9¿VWDYDIRWRJUDƃ¯

ś
.O£UD-£QVN£ś.UHVE\]LQGLFN¿FK
GHQ¯NĮ
.XOWXUQ¯NDY£UQDŁHOH]£ěVWY¯8ĢXOFĳ

ś
5DPHVKZDU6KDUPDś0DOE\QDSO£WQÝ
*DOHULH3RGGUDNHP

,QIRUPDFH
R G Q£V
URÏQ¯N-LKRÏHVN¿FKNODY¯UQ¯FK
NXU]ĮR]GRE¯KHUHÏND,YD-DQĽXURY£
DNODY¯ULVWD-DQ%DUWRĠ

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

-D]\NRY«NRQYHU]DFH
ÎHĠWLQDSURFL]LQFH
WHU¿ŝK

$QJOLFN£NRQYHU]DFH
3RQGÝO¯ŝK

)UDQFRX]VN£NRQYHU]DFHSUR
]DÏ£WHÏQ¯N\
6WěHGDŝK

1ÝPHFN£NRQYHU]DFH
6WěHGDŝK

$QJOLFN£NRQYHU]DFH
ÎWYUWHN
ŝK]DÏ£WHÏQ¯FL
ŝKP¯UQÝSRNURÏLO¯

9¿VWDY\
¼WśQHśK
0X]HXPYĠHPLVP\VO\

.RPXQLWQ¯FHQWUXP*DOHULH6SHNWUXP
9¿VWDYDIRWRJUDƃ¯

SURKO«GQÝWHVLNWHUDNY\SDGDO\Y¿VWDY\
YSUĳEÝKXÏDVĳG£YQ¿FKLQHG£YQ¿FK
]MLVW¯WHNGRYPX]HXDSURPX]HXP
SUDFXMH1DY¿VWDYÝP\VO¯PHLQD
GÝWLWDNłHVHQHERMWHMHY]¯WV
VHERX9\]NRXģ¯VLY]UXģXM¯F¯KOHG£Q¯
DUFKHRORJLFN«KRSRNODGXSHÏOLYRXSU£FL
UHVWDXU£WRUVNRXWYRUEXYODVWQ¯Y¿VWDY\
DPQRKRGDOģ¯KR

ś¼WśS£śK
9¿VWDYDREUD]Įś9HURQLND1RY£NRY£

ś
%H]SĮG\WRQHSĮMGH

1£PÝVW¯0¯UX
,QWHUDNWLYQ¯KLVWRULH%ODWQ«D%ODWHQVND
RGSě¯FKRGXSUYQ¯FKOLG¯DłSR
VRXÏDVQRVW

ś¼WśS£śK
$OHQDğXVWURY£ś%\ORQHE\OR

.RPXQLWQ¯FHQWUXPFKRGED

ś
0DWRXĠ9RQGU£Nś2EUD]\
.XOWXUQ¯NDY£UQDŁHOH]£ěVWY¯8ĢXOFĳ
*DOHULH3RGGUDNHP
2EUD]\PDO¯ěHJUDƃNDWHRUHWLNDXPÝQ¯
DSHGDJRJD0DWRXģH9RQGU£NDNWHU¿

1£P-$.RPHQVN«KR
3Rě£G£RGERUłLYRWQ¯KRSURVWěHG¯0Ý
%ODWQ£YHVSROXSU£FLV%LRORJLFN¿P
FHQWUHP$NDGHPLHYÝGÎ5
9¿VWDYDXPRłĊXMHQDKO«GQRXWGR
IDVFLQXM¯F¯KRVYÝWDYSĳGÝDSRFKRSLWMHM¯
Y¿]QDPSURłLYRWQD=HPL

Galakoncert Jana Bartoše, koncertní
VHPLQ£ě.U\ģWRID3RERěLODQHERNRQFHUW
9HURQLN\3W£ÏNRY«7RDPQRKRGDOģ¯KR
QDE¯GQHRGGRÏHUYHQFH
URÏQ¯N-LKRÏHVN¿FKNODY¯UQ¯FKNXU]ĳ
Y%ODWQ«
/HWRģQ¯URÏQ¯NYÝQXMHPHRVODYÝYHOLN£Qĳ
VYÝWRY«DÏHVN«KXGE\-RVHSKX
+D\GQRYL-RKQX&DJHRYL-Lě¯PX
$QWRQ¯QX%HQGRYLDGDOģ¯PPLVWUĳP
NODVLFN«KXGE\-HMLFKVNODGE\VLEXGHWH
PRFLY\FKXWQDWYSRG£Q¯QHMPODGģ¯FK
L]NXģHQÝMģ¯FK¼ÏDVWQ¯NĳDWDN«QD
NRQFHUWHFKDNRQFHUWQ¯FKVHPLQ£ě¯FK
UHQRPRYDQ¿FKXPÝOFĳ
9UFKROHPGÝQ¯EXGHNURPÝNRQFHUWX
9HURQLN\3W£ÏNRY«3RFWDOHJHQG£P
NWHU¿VHXVNXWHÏQ¯Y¼WHU¿ÏHUYHQFH
VODYQRVWQ¯JDODNRQFHUWVYÝWRY«KR
SLDQLVW\-DQD%DUWRģHYVRERWX
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ÏHUYHQFH]DSě¯WRPQRVWLY]£FQ«KR
KRVWDMHGQ«]SDWURQHNNXU]ĳKHUHÏN\
,Y\-DQłXURY«
6RXÏ£VW¯WěLQ£FWLGHQQ¯KRSURJUDPX
NXU]ĳMVRXMLłWUDGLÏQÝ¼YRGQ¯NRQFHUW
YNRQFHUWQ¯PV£OH=8Ģ%ODWQ£
NRQFHUWSURNOLHQW\Y'RPRYÝ
SURVHQLRU\VODYQRVWQ¯NRQFHUW
¼ÏDVWQ¯NĳD]£YÝUHÏQ¿NRQFHUW
IUHNYHQWDQWĳOHWRģQ¯KRURÏQ¯NXYH
6WDU«PSDO£FL]£PNX%ODWQ£
=DSRPHQRXWQHVP¯PHDQLQDVHPLQ£ěH
NWHU«MVRXNDłGRURÏQÝQHG¯OQRXVRXÏ£VW¯
NXU]ĳ.ODY¯UQ¯SHGDJRłNDDOHNWRUNDMµJ\
.ULVW¿QDĢU£PNRY£QDE¯GQHVHPLQ£ě
-µJDMDNRFHVWDNH]GUDY«PXKUDQ¯QD
NODY¯UDVHXVNXWHÏQ¯NRQFHUWQ¯
VHPLQ£ě.U\ģWRID3RERěLOD.ODVLFN£
KXGEDYVQHNODVLFN£1DVHPLQ£ě-DQD
%DUWRģH2,QWHUSUHWDFLVHPĳłHWHWÝģLW
DMHKRPDVWHUFODVVEXGH
SRVOHGQ¯PG¯ONHPWRKRWRSURJUDPX
3RGUREQ«LQIRUPDFHRNRQ£Q¯
MHGQRWOLY¿FKDNF¯QDOH]QHWHQD
ZZZNODYLUQLNXU]\F]

Blatná 10. června 2022
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0X]HMQ¯QRF
9S£WHNÏHUYQDSUREÝKOD0X]HMQ¯
QRFNG\VHSěHGHYģ¯PRVODYRYDOR
Y¿URÏ¯PX]HD1£YģWÝYQ¯N\ÏHNDOERKDW¿
SURJUDPMDNSUR]£MHPFHRKLVWRULL
PX]HDWDNSURURGLQ\VGÝWPL
9.DSODQFHMVWHPRKOLQDYģW¯YLWRGERUQ«
Sě¯VSÝYN\KLVWRULNĳÎHVWP¯UD&LPOHUD
3HWUD&KOHEFHD0LFKDHO\0LNHģRY«
NWHU£VHKLVWRUL¯EODWHQVN«KRPX]HD
LQWHQ]LYQÝ]DE¿YDODQÝNROLNPÝV¯Fĳ
9XOLFL1D3ě¯NRSHFKE\O\SěLSUDYHQ«
G¯OQLÏN\SURGÝWLSěHGVWDYHQ¯.HMNO¯ěH
6O£YNDÏOHQRY«].OXEXYHORFLSHGĳ
3¯VHNSěHGYHGOLM¯]GXQDY\VRN¿FK
NROHFKSUREÝKODLYHUQLV£łY¿VWDY\
0X]HXPVODY¯DQ£VOHGRYDO
NRQFHUWMLKRÏHVN«HQHUJLFN«NDSHO\
7KH'DUN%OXH(OHSKDQWV0X]HXPE\OR
RWHYěHQ«DłGRK]GDUPDDSě¯FKR]¯
VLPRKOLSURKO«GQRXWY¿VWDYXRKLVWRULL
EODWHQVN«KRPX]HD

0LFKDHOD0LNHģRY£SěHGVWDYRYDODKLVWRULL
EODWHQVN«KRPX]HD

'HMYLFN«GLYDGORś
(OHJDQFHPROHNXO\
2GORłHQ«SěHGVWDYHQ¯'HMYLFN«KR
GLYDGOD(OHJDQFHPROHNXO\SUREÝKQH
7. 10. 2022
3ěHGSURGHMYVWXSHQHN]DK£M¯PH
Y,QIRFHQWUXDQDZZZZHEWLFNHWF]
&HQ\YVWXSHQHN.Ï

3HWU&KOHEHF3DYO¯QD(LVHQKDPHURY£%URĊD:LQNOHURY£.DUHO3HWU£Q0LFKDHOD0LNHģRY£
ÎHVWP¯U&LPOHU

.HMNO¯ě6O£YHN
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%ODWQ£PÝVWR
UĮĽ¯
%/9¿VWDYDUĮĽ¯
śK
%¯O£VDGRY£UĳłHģOHFKWLWHOH-DQD%¸KPD
$YH0DULDMHXUÏXM¯F¯PW«PDWHP
DOHLWPRWLYHPOHWRģQ¯9¿VWDY\Uĳł¯
%¯O£EDUYDEXGHSěHYDłRYDWYRULJLQ£OQ¯FK
DUDQł¯FKƄRULVWHN9LMXYLMXVWXGHQWĳ
]DKUDGQLFN«IDNXOW\0HQGHORY\XQLYHU]LW\
DÎHVN«]DKUDGQLFN«DNDGHPLH0ÝOQ¯N
%¯O£VHSURP¯WQHLGRVRXWÝłHPODG¿FK
ƄRULVWĳNWHU«EXGRXSRURWRYDWÏHVWQ¯
KRVW«ŝSRWRPHN-DQD%¸KPD=GHQÝN
/XNHģ51'U-Lě¯ŁOHEÏ¯NQHERƄRULVWND
$QGUHDĢP¯GRY£

+RQ]D:HEHU

%¯O¿EDOHW]DVWRXS¯PQRKRQ£VREQ¿PLVWU
VYÝWD(YURS\LÎ5DVYÝWRY¿UHNRUGPDQ
YHIUHHVW\OHIRWEDOX+RQ]D:HEHU
DOHWDN«E¯O«ODEXWÝEDOHWX1£URGQ¯KR
GLYDGOD
%¯O£EDUYDEXGHGRSURY£]HWWDN«
VYDWHEQ¯ƄRULVWLNXYU£PFLSěHKO¯GN\
VYDWHEQ¯FKģDWĳQHERVYDWHEQ¯FK
GRUWĳVYDWHEQ¯WUHQG\SěHGVWDY¯VWXGLR
:HGGLQJ)DFWRU\

%RQLIDQWHV

Blatná 10. června 2022

9¿VWDYDUĳł¯VHRGOHWRģQ¯KRURNX
SURSRMLODVIHVWLYDOHP5RVD%RKHPLFD
DYU£PFLRGSROHGQ¯KRSURJUDPX
]D]Q¯VNODGE\$YH0DULDYSRG£Q¯
SDGHV£WLÏOHQQ«KRFKODSHFN«KRVERUX
%RQLIDQWHVNWHU¿MHY¯WÝ]HPPQRKD
SUHVWLłQ¯FKPH]LQ£URGQ¯FKVRXWÝł¯
DGRSURY£]HOQDSě¯NODGOHJHQG£UQ¯KR
WHQRULVWX-RV«&DUUHUDVH%RQLIDQWLWDN«
]S¯YDOLSěHGVWRWLV¯FRY¿PDXGLWRULHPQD
VYDWRSHWUVN«PQ£PÝVW¯YH9DWLN£QXSěL
JHQHU£OQ¯DXGLHQFLSDSHłH)UDQWLģND
3URURGLQ\VGÝWPLMHRSÝWSěLSUDYHQD
SDOHWDWYĳUÏ¯FKUĳłRY¿FKG¯OHQUĳłRY«
SRK£GN\WH£WUX3RKDGORLUHOD[DÏQ¯
DSLNQLNRY£P¯VWDYHVW¯QXXYRG\
VPRłQRVW¯]DSĳMÏHQ¯ORGLÏHN
7ÝģWHVHWDN«QDUĳłRY£PHQX
DNXOLQ£ěVN«VSHFLDOLW\Y\KO£ģHQ¿FK
ģ«INXFKDěĳ3DYOD'UGHOD]HVWUDNRQLFN«
6ĳODĚHSDD0DUWLQD-LVNU\]H
=£MH]GQ¯KRKRVWLQFH8-LVNUĳ
6SROXVH=£PHFN¿PRYRFQ¿POLKRYDUHP
VSROHÏQRVW¯&RFD&RODDYU£PFL
EDUPDQVN«VKRZVY¯WÝ]HPHYURSVN¿FK
EDUPDQVN¿FKVRXWÝł¯7RP£ģHP
.XE¯ÏNHPSěHGVWDY¯PHRULJLQ£OQ¯OHWQ¯
Q£SRMH$YH0DULDQHDONR5ĳłRY«
3UREX]HQ¯D5RVHWRZQ*LQ
9OHWRģQ¯PURFHVL]£URYHĊSěLSRP¯Q£PH
OHWRGGRNRQÏHQ¯VWDYE\
URQGRNXELVWLFN«YLO\-DQD%¸KPD3R
EXGRXF¯UĳłRY«VWH]FHŤ%ODWHQVN¿FK
NU£ORYHQŢQ£YģWÝYQ¯N\SURYHGH
QHMX]Q£YDQÝMģ¯ÏHVN¿RGERUQ¯NYREODVWL
UĳłDěVWY¯51'U-Lě¯ŁOHEÏ¯NVSROXVH
]DKUDGQ¯PDUFKLWHNWHPÎHVWP¯UHP
%¸KPHP
%¯ORXUĳłLVLWDN«PĳłHWHRGQ«VWGRPĳ
Q£EěHł¯RłLMHWHPDWLFN¿PLUĳłRY¿PL
WUK\VQDE¯GNRXVD]HQLFUĳł¯DģLURN¿P
VRUWLPHQWHPRULJLQ£OQ¯FKSURGXNWĳ
]Uĳł¯Dģ¯SNĳŝģSHUNĳNRVPHWLN\VLUXSĳ
VY¯ÏHNDSRG3URJUDPQDE¯GQHWDN«
VORVRY£Q¯RGHVHWH[HPSO£ěĳ%¸KPRY\
E¯O«UĳłH$YH0DULD
7HÏNX]DFHORGHQQ¯PSURJUDPHPXÏLQ¯
GUDłEDNYÝWLQRY¿FKDUDQł¯DYHÏHUQ¯
NRQFHUWNRQFLSRYDQ¿MDNRSRFWD
ģOHFKWLWHOL-DQX%¸KPRYLNWHU¿SURVODYLO
VY«LNRQLFN«NU£ORYQ\NYÝWLQDPÝVWR
%ODWQ£SRFHO«PVYÝWÝ3UYRUHSXEOLNRYRX
DWPRVI«UXGREXQHMYÝWģ¯KRUR]NYÝWX
%¸KPRY¿FKUĳłRY¿FKSODQW£ł¯
SěLSRPHQRXVZLQJRY«PHORGLHYSRG£Q¯
%6LGH%DQGXD9RMW\'\ND
7Ýģ¯PHVHQDYDģLQ£YģWÝYX
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9¯FHLQIRUPDF¯DSěHGSURGHM
ZZZSODQWD]EODWQDF]

5ĮĽH-DQD%¸KPDśY¿]YD
3RNXGP£WHQDVY«]DKU£GFHUĳłL-DQD
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První závod Mistrovství
ČR v lovu na nádech

Poslední květnový víkend 27. až 29.
května pořádal Klub potápěčů Blatná 1. závod
Mistrovství České republiky na zatopeném
lomu v Trhové Kamenici. Pozvání přijali
i závodníci ze Slovenska a Maďarska. Po několika letech se na potápěče usmálo štěstí
a příroda nás obdarovala nádhernou viditelností, která v horním proﬁlu lomu dosahovala
až 8 metrů! Zato teplota vody byla 14 stupňů
a od hloubky 5 metrů dokonce jen necelých 6
stupňů, což byla při každém zanoření opravdu
„mrazivá facka“.
Závodů se zúčastnilo 9 družstev z ČR, 1
ze Slovenska a 1 z Maďarska. Nejmladším
závodníkem byl David Grunert, který závodil
za tým Blatná 2. Naopak nejstarším závodníkem byl tradičně František Binder z týmu
Česká Lípa, který v loňském roce oslavil
neuvěřitelných 80 let. Další zajímavostí byla
účast Mistra světa a Světového rekordmana
v nádechovém potápění – Michala Rišiana.
Závod jednotlivců vyhráli blatenští
závodníci Karel Říha ml. s 11 ulovenými
kapry, za ním se umístil Karel Říha st. taktéž
s 11 úlovky (pouze o pár bodů/gramů méně)
a třetí skončil Martin
Šťastný z týmu Pašáci
Praha s 9 kusy. Již zmíněný nejmladší závodník
David Grunert obsadil
krásné 11. místo (5 ryb).
Dalším umístěným byl
Pavel Troníček na 13.
místě - 4 ryby (oba Blatná 2) a Ondřej Sedláček s 3 kusy na 16. místě
(Blatná 1).
V závodě 3členných družstev vyhrál tým
Blatná 1 (Říha st., Říha ml., Sedláček O.)
s velkým náskokem a celkovým počtem 25
ulovených kaprů. Druhé místo obsadili Pašáci
Praha s 20 úlovky (Šťastný, Rišian a Kluzák)
a třetí skončil Hradec Králové s 19 kapry
(Pátek, Hodač, Fleischmann). Tým Blatná
2 ve složení Grunert
David, Troníček Pavel a Kostka Josef
obsadil 6. místo.
Krásnou vizitkou
a podtržením úspěšného pořádání závodu bylo, že žádný ze
závodníků nezůstal
bez kapra a ulovily
se všechny nasazené
ryby, což se nestalo mnoho let.
Blatenským spearﬁsherům gratulujeme
a držíme palce v dalším závodě.
Děkujeme za podporu a sponzoring Městu Blatná, společnosti LEIFHEIT, MARES
a Svetpodvodou.cz.
EK
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Mažoretky PREZIOSO Sokol Blatná zářily na MČR
v mažoretkovém sportu i v SHOWDANCE!
(dokončení ze str. 1)
Jelikož se stále chceme posouvat dále,
v letošním roce se naše nejstarší dívky zúčastnily také MČR v Showdance v soutěži
CZECH DANCE MASTERS, která patří pod
největší světovou taneční organizaci IDO
(International dance organization). Ani zde se
naše mažoretky neztratily a vytančily si titul
I.VICEMISTRA ČR a postup na Mistrovství
světa v Showdance, které se bude konat v listopadu v Německu!
Výsledky: MČR v mažoretkovém sportu
Mistr ČR – kadetky skupina pom-poms, juniorky skupina pom-poms, Natálie Medlínová
(sólo juniorky pom-poms), juniorky miniformace baton i pom-poms, kadetky miniformace
BATON
I.Vicemistr ČR – seniorky skupina BATON, Anežka Bolinová (sólo seniorky mladší
BATON), Eliška Pekárková (sólo seniorky starší BATON), Adéla Vrzalová (sólo kadetky
pom-poms), seniorky miniformace pom-poms
II.Vicemistr ČR – Eliška Pekárková (sólo seniorky pom-poms), seniorky trio pom-poms
(E.Pekárková, N.Troníčková, A.Bolinová)

Prosport Blatná a Kolstrek
Křepin
zvou srdečně širokou cykloturistickou veřejnost na první
ročník

„Lnářské cyklotoulky
od přístavu k přístavu“.
v sobotu 25. 6. 2022
Vhodné pro všechny
generace!
Sraz ve 12:30 hodin u lnářského
bývalého hostince „Přístav
- společný odjezd ve 13:00
hodin.
Trasa Přístav - Kasejovice Budislavice - Dožice - Radošice
- Starý Smolivec - Metly Předmiř - Zahorčice - Přístav
cca 30-35 kilometrů. Trasa je
kombinací asfaltu s lesními
a polními cestami.
Občerstvení zajištěno,
po dojezdu přátelské posezení
a předání drobných dárků.
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TÁBOR
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INTERNET

po optické síti až 500 Mb/s

TELEVIZE

9
od 29

Kc
mes.

200+

vlastní výběr programů

MOBIL

pro celou rodinu

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

CENA: 2000 Kč
čLENOVÉ SOKOLA: 1 800 Kč
V CENě: OBěD, 2X ZDRAVÁ SVAčINKA, VÝLET

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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Obec Lnáře a Římskokatolická farnost Blatná
zvou srdečně na

Historicko-hudební večer
k 670. výročí první písemné zmínky o duchovní správě ve Lnářích
v pátek

17. 6. 2022

od

18:00

v kostele Nejsvětější Trojice ve Lnářích


Přednáška Mgr. Vladimíra Červenky
o historii duchovní správy ve Lnářích od počátků po současnost


K o n c e r t d u c h o vn í h u d b y
v podání Chrámového sboru sv. Martina z Radomyšle
pod vedením Richarda Semiginovského
zazní Truvérská mše Petra Ebena a další skladby
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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
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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

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 benefitů.
Telefon 734 166 166
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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

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

PŘIJMU ŘIDIČE
skupiny C + E
na pravidelnou linku

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH
I NEBYTOVÝCH OBJEKTŮ
NOVOSTAVBY
KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST

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

Hledáme
osobu či firmu
na pravidelný
úklid
rodinného domu
v Blatné
(1x týdně)
Tel. 602 261 604
Hledám pomocníka
na údržbu zahrady
v Blatné
Tel. 603 504 048

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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VAŠE ELEKTRO
BLATNÁ, UL. PIVOVARSKÁ 200

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

Hajanka

Z202744_EXP_Stala_Inzerce_Blatna_135x100.indd 1

výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří

WHO


18.12.20 12:03

►

äWčUN²YHO

StVHN²SUDQë
²NRSDQë
VWĝHäQtODWč
ViGURNDUWRQ\

VWDYHEQtPDWHULiO\
VWĝHäQtNU\WLQ\
26%GHVN\
GYHĝH]iUXEQč
NRWHYQtDVSRMRYDFt
WHFKQLND

+QďGpXKOt%Ì/,1$RĢHFK,D,,NRVWND
%ULNHW\XKHOQp 81,21
DGĢHYďQp
'235$9$QDPtVWRXUþHQt
,YHFRVK\GUDXOLFNRXUXNRX$YLH0XOWLFDU
6./È'È1Ë8+/ËSiVRYêPGRSUDYQtNHP

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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383 422 044, 602 158 284
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Pro mladistvé od 14 do 18 let!

Pro
Termín:

mladistvé
8.8. – 14.8.2022od 14 do 18 let!

Termín:

8.8. – 14.8.2022

Místo:

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

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

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

Další informace: tel. 606 476 903
Tábor se koná za pomoci ﬁnančního příspěvku města Blatné a ČNFB!
Uzávěrka přihlášek 10.7.!
Přihlášky lze po telefonické dohodě zaslat e-mailem nebo budou k dispozici
v Infocentru Blatná.
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Muzeum slaví 100!

Cesta ke znovuotevření muzea a Památník města Blatné
1974–1978
V roce 1963 bylo muzeum v Blatné zrušeno a na dlouhá léta veřejnosti nepřístupné. Jeho znovuotevření záviselo především na tom, kdy bude opraven starý palác zámku
Blatná. Jenže úprava těchto prostor se neustále odkládala
a sbírky v něm umístěné stále více strádaly. Teprve v roce
1967 došlo k malému pokroku. Střecha starého paláce byla
již v tak katastrofálním stavu, že do něho silně zatékalo.
Městský národní výbor si byl vědom ohrožení uložených
předmětů, a proto začal hledat nové místo, kam by je mohl
prozatímně umístit. Jejich novým sídlem se stala budova
bývalého okresního soudu v I. patře na náměstí Míru 212.
Ač byly sbírky přesunuty do bezpečí, jejich stav a rozložení nebylo dobré. Proto nadřízené orgány doporučily městu
inventarizaci, aby se zjistil počet ztracených, přebývajících
či zničených předmětů určených k odpisu. Ta byla provedena v době od 1. září 1972 do 28. února 1973. Během ní
komise zjistila, že chybělo na 1365 sbírkových předmětů,
za něž mohlo časté stěhování muzea, neodborné a nezabezpečené uložení sbírkových předmětů, dlouhodobá absence
správců či neexistence předávacích protokolů.
Co se týkalo znovuobnovení muzea v souladu s předpisy a zákonem kromě řádné inventury
sbírkového fondu
bylo
zapotřebí
s nadřízenými orgány vyjednat jeho
budoucí podobu.
Ty rozhodly, že
z dřívějšího městského muzea bude
zřízen k 1. 1. 1974
Památník
města
Blatné jako pobočka Muzea středního
Pootaví ve Strakonicích (dále jen
MSP) a bude sídlit
Budova s výstavními prostorami Městského v dosavadních promuzea v Blatné, 1974.
storách, tedy na náFotografická sbírka Městského muzea Blatná městí Míru 212.
(Fo95/17)
Památník se po nutných rekonstrukčních pracích slavnostně otevřel veřejnosti
10. srpna 1974 u příležitosti výstavy obrazů výtvarného
a literárního díla básníka a zasloužilého umělce Ladislava
Stehlíka. Kromě prostor na náměstí Míru 212 se k výstavním účelům od roku 1977 začalo využívat II. patro opraveného starého paláce zámku Blatná. Během éry památníku
byly prezentovány především umělecké výstavy, například

z díla ak. mal. Bohumila Ullrycha, ak. mal. Jiřího Mádla,
ak. mal. Cyrila Chramosty, ak. mal. Jindřicha Veselky, ak.
mal. Karla Stehlíka, ak. sochaře Františka Mrázka či nár.
um. Břetislava Bendy.
Z příkazu ředitele MSP ve Strakonicích převzala odbornou správu sbírek
Danuše Kresslová
v polovině roku
1975. Ta opět narazila na větší počet
chybějících předmětů. Proto byla nařízena další inventarizace v lednu 1976,
kterou bylo zjištěno,
že schází na 482
evidenčních čísel.
Protože Kresslová
od července 1976 Ladislav Stehlík podepisující čtenářům svou
nastoupila na JčK- knihu Země zamyšlená na vernisáži jeho
NV v Českých Bu- výstavy, 10. 8. 1974. Fotografická sbírka
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dějovicích a nebylo
možné předat sbírkový fond památníku jinému pracovníkovi MSP, bylo rozhodnuto zapečetit depozitáře. Navíc se
objevily jisté pochybnosti o přesnosti předchozích inventur,
a kvůli tomu byla nařízena nová a konečná inventura, která
trvala od 11. 10. 1976 do 22. 3. 1977. Výsledkem bylo, že
chybějící předměty byly odepsány ze sbírkového fondu.
V roce 1978 došlo k další transformaci muzea. Tu vyvolal MěNV žádostí ze dne 4. listopadu 1977, ve které požadoval obnovení městského muzea v Blatné. Poukázal i na fakt,
že památník, který je veden okresním muzeem, nemá kapacitu na to, aby mohl zpracovávat problematiku blatenského regionu, ať z hlediska historického, národopisného nebo
z vývoje dělnického revolučního hnutí. Navíc MěNV se podařilo vytvořit vhodné podmínky pro zřízení muzea, neboť
měl pronajatý starý palác na zámku Blatná, v jehož přízemí
se chystala stálá expozice. Odbor kultury Jihočeského KNV
po prostudování příslušných materiálů a po zvážení podmínek rozvoje samostatného muzejního zařízení odsouhlasil
zřízení Městského muzea v Blatné, které bude podřízeno
Městskému národnímu výboru, a doporučil, aby muzeum
v Blatné bylo ustaveno k 1. 11. 1978 s tím, že veškerý sbírkový fond spravovaný muzeem ve Strakonicích, bude převeden do přímé správy městského muzea.
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