
Komunální služby Blatenska
V průběhu měsíců červen – srpen 2020 se připravovala realizace 

projektu „Komunální služby na Blatensku“, registrační číslo: CZ.
03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015705. Na tento projekt obdržel Svazek 
obcí Blatenska dotaci od Místní akční skupiny Blatensko ve výši 
2 857 087,00 Kč.  V rámci projektu došlo k nákupu veškerého vybavení 
pro provoz praní, žehlení a mandlování prádla a k zaměstnání osob 
z cílových skupin s potřebou fl exibilní formy zaměstnání.

Komunální služby Blatenska mají svoji provozovnu v ul. Spálená 
727 (budova Steka) v blízkosti rekreačního areálu. Otevírací dobu 
a ceník naleznete v dnešním vydání Blatenských listů nebo na webo-
vých stránkách Svazku obcí Blatenska. 

Touto cestou bych chtěla poděkovat Městu Blatná za podporu 
při realizaci našeho projektu, fi rmě Leifheit za poskytnutí vybavení 
a zaměstnancům Domova pro seniory Blatná a Domova Petra Mačkov 
za praktické rady při rozjíždění provozu. Dana Vohryzková, předsedkyně Svazku obcí Blatenska 

Ateliérová a průkazková fotografi e, svatby, oslavy, konference, maturitní plesy. 
Velkoformátový tisk do formátu B0+, černobílé i barevné kopírování a tisk do formátu 
A3 - katalogy, letáky, brožury, kalendáře. Velký výběr fotoaparátů, rámů, albumů, 
náplní do tiskáren. Blatná, T.G. Masaryka 112, tel. 383 423 492, foto@mako.cz
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Vzpomínka k 102. výročí vzniku samostatného Československa u sochy Svobody 
dne 28. října 2020 proběhne vzhledem k současné situaci bez účasti veřejnosti.

Vážení spoluobčané,
v červnu jsme si všichni oddechli, 

jak jsme zvládli nouzový stav, ale bo-
hužel poklidný stav trval velmi krátce. 
Každodenní život, na který jsme byli 
v posledních letech zvyklí, nabírá na-
prosto jiné obrátky a mění se z hodiny 
na hodinu. 

Není v našich silách operativně Vás 
např. prostřednictvím Blatenských listů 
informovat o aktuální situaci a přijatých 
vládních opatřeních. Nařízení a meto-
dická doporučení se běžně upravují ze 
dne na den, některá dokonce i vícekrát 
během dne. Vládní opatření operativně 
zveřejňujeme na webu města www.

mesto-blatna.cz, odkaz COVID, infor-
mace pro občany.  

Bohužel COVID výrazně zasáhl 
i naše město. Zatím jsme schopni zajis-
tit chod sociálních služeb, technických 
služeb, městské policie, mateřských 
školek, knihovny a městského úřadu, 
i když personální možnosti jsou na hra-
nici únosnosti. Situace není dobrá. A ni-
kdo nevíme, jak dlouho potrvá. Přesto 
se snažíme neztrácet optimismus, že 
i tento nouzový stav zvládneme.

V minulých letech jsme Vás v tuto 
dobu zvali na oslavy Dne vzniku sa-
mostatného československého státu. 

Na tento významný den nezapomínáme, 
ale akce proběhne bez účasti veřejnosti.  

Stejně jako na jaře, na Vás apeluji, 
abyste dodržovali doporučená epide-
miologická opatření především s ohle-
dem na zdraví své a svých blízkých. 
Na hrdinství a rebelování není vhodná 
doba. Myslím, že nikdo z nás by se 
nechtěl potýkat s výčitkami, že svým 
nezodpovědným chováním zavinil 
onemocnění jiné osoby. Ano, cítíme 
se omezeni na svých právech, je nám 
nepříjemné nosit roušky, ale snad stále 
máme zdravý rozum a odpovědnost 
vůči druhým. 

Velmi Vám děkuji za disciplinova-
nost a ohleduplnost.  

Bc. Kateřina Malečková 
starostka města Blatná
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NA SVATÉHO ŠIMONA A JUDY (28. 10.), 
PŘINES KOŽICH Z PŮDY, A NA SVA-
TOU BARBORU (4. 12.) VOHRŇ LÍMEC 
NAHORU

Letošní PODZIM nás rychle upozor-
nil, že nás zanedlouho čeká poslední roční 
období tohoto roku, a tím je ZIMA. Říjen 
se hned od samého počátku jevil spíš jako 
listopad. Chladné pochmurné dny s deštěm, 
bez slunečního svitu, sychravo a mlhavo. To 
vše s krátkými dny nás pomalu připravuje 
na předvánoční čas. Ten letošní bude jiný, 
díky rozmáhajícímu se – koronaviru. Ač jsme 
si všichni tajně přáli, aby se předpověď z jarní 
vlny nevyplnila,  bohužel se tak nestalo a vir 
se plošně rozšířil tolik, že je nyní situace 
komplikovaná a velice vážná.

PRODEJ NA TŘ. J. P. KOUBKA 3
Při psaní minulých příspěvků jsme ještě 

byli přesvědčeni, že vánoční prodej proběhne 
vcelku normálně, ale nyní už si nejsme vůbec 
jisti. Vánoce samozřejmě připravujeme stále 
dál, ale prodej z velké části asi proběhne 
po internetu. Pokud k němu máte přístup, tak 
můžete sledovat naše novinky. www.lidove-
-remeslo.cz (736765747)

Sobotní prodej nyní na pár týdnů cca tak 
do 20. listopadu omezíme jen na pár hodin, 
a to spíše pro vydávání objednaných věcí 
po telefonu nebo internetu. Pokud tedy máte 
o něco zájem, můžete si telefonicky nebo 
emailem výrobek objednat a v sobotu vyzved-
nout. Prodejní dobu  jsme zkrátili na dobu 
od 9.00 – 12.00 hodin.

ČESKÉ LIDOVÉ VÁNOCE ZAHALENÉ 
ZÁVOJEM Z KUKUŘIČNÉHO ŠUSTÍ

  Magický vánoční čas, kdy pravděpodob-
ně nebudeme zase smět vycházet, si každý 
z nás může vytvořit vlastní. O to větší důvod je 
si v letošním roce připravit  vánoční výzdobu 
v duchu staročeských Vánoc. Alespoň poznáte 
jaké kouzlo v sobě tradiční Vánoce mají ukry-
té. Spolu s vašimi dětmi připravujte výzdobu 
bytu, domu, zahrady i ozdob na vánoční stro-

meček. Vyzkoušejte tradiční ozdoby ze slámy, 
šustí, vizovického těsta nebo perníku. Vydejte 
se do přírody a doplňte ozdobami z přírodnin. 
V tvůrčí pohodě vám tak tento, pro někoho 
pochmurný čas, rychleji uteče.

Jaké novinky pro vás  nyní máme? Ručně 
řezané Betlémy do dřeva z borovice, Bet-
lémky z vizovického těsta i malý Betlém ze 
šustí. Tradiční svícínky z vizovického těsta.  

Poslouží vám jako inspirace nebo milý dárek 
pro vaše blízké, který pohladí duši.

Zdá se, že do Vánoc je ještě času dost, 
ale za dva měsíce už budou silně bouchat 
na dveře, připravte se na ně včas a letos si je 
obzvlášť užijte v úzkém kruhu rodiny.

SVATÝ MARCEL (30. 10.) TEPLÝ NENÍ, 
VODU V LED SNADNO MĚNÍ

VITAMÍNOVÁ BOMBA – OCHRANA 
PŘED VIRY A POSÍLENÍ IMUNITY.

Jak si naši předkové posilovali imunitu? 
Pravděpodobně přesně ani nevěděli, jak moc 
lidskému tělu prospívá mléčné kvašení. Pro-
tože neměli mnoho možností jak konzervovat, 
nakládali zelí i jinou dostupnou zeleninu 
a nechali ji zkvasit. Po celou zimu ji pak 
konzumovali a ona jim pomohla překonat  
dlouhé zimní období. V posledních letech se 
k tomuto způsobu konzervace opět vracíme,  
je velice zdravé.  Stačí jen nastrouhat nebo na-
krájet různou zeleninu, prosypat solí i kmínem 
( na 1 kg zeleniny cca 1 a půl – 2 dkg soli 
(= cca 2 čajové lžičky), napěchovat do skleni-
ce tak, aby byla řádně ponořena. Volně přiklo-
pit, při pokojové teplotě nechat 4 – 6 dnů a… 
máte hotovo. Uložte do lednice – a denně si 
pochutnávejte. Tak si zajistíte přísun vitamínů 
i minerálů za minimální cenu. Kombinovat se 
dají různé druhy zeleniny. Pokud jste ještě ni-
kdy nevyzkoušeli, je teď ten pravý čas. Buďte 
na sebe opatrní, dodržujte stanovená pravidla 
a udržujte si dobrou náladu.

OD ŠIMONA A JUDY PASTE PASÁCI 
VŠADY, AŤ JE ŘEPA NEBO ZELÍ, MÁ BÝT 
VŠECHNO POKLIZENÝ

    Eva Fučíková, lidové řemeslo

Šumava je skvělá! Zpívá 
ve svém debutovém 

videoklipu kapela MY4
Krásná příroda, čistý vzduch, úžasné 

výhledy, ledovcová jezera a nekonečné 
lesy nad kterými zapadá Slunce. Zní to 
jako z hollywoodského fi lmu? Ne! Přesně 
o tom zpívá sušicko-blatenská kapela MY4 
ve svém debutovým hudebním singlu a co 
víc, videoklipem chce pomoci šumavské-
mu psímu útulku.

„Písnička je o tom, jak moc to mám 
u nás doma rád, co cítím kolem sebe a co 
všechno pro mě náš malej kraj znamená. 
Mám pocit, že to ze mě ještě nikdy nešlo 
tak od srdce, jako právě v téhle písní - v Šu-
mavě. Skladba se napsala prakticky sama 
za pár hodin a její sdělení je čisté a upřím-
né”, říká frontman kapely Pavel Horejš. 
V rozmezí let 2016-2020 dal o sobě Pavel 
několikrát vědět, možná jsme ho viděli 
v televizi v pořadu Československo má 
Talent, kam se dostal až do semifi nále. 
Nebo jste slyšeli jeho hit “UČITEL”, kde 
si dělá srandu z kantorů a obecně i učitel-
ské profese. Nyní jako hlavní leader nové 
kapely zpívá o přírodě.

Videoklip je zároveň jakousi reklamou 
na krásy Šumavy. Kašperk, Velký javor, 
Pancíř, ledovcová jezera nebo Třístoličník. 
Všechna tato místa spojuje právě Šumava, 
která je barevně popisuje v přírodních krá-
sach. „První natáčecí den jsem vstával asi 
ve 3 hodiny v noci, kdy jsme vyráželi točit 
na Třístoličník, a další den to nebylo o moc 
lepší. Celkově jsme najezdili přes 600 km”, 
vzpomíná basák kapely Pavel Voborník.

Kapela se rozhodla, že v písni podpoří 
místní neziskovou organizaci, psí útulek, 
Nalezenci Šumaváci. V klipu je stručně 
zobrazen příběh zpočátku nešťastného 
psa, které již posléze vesele cestuje se 
svým páníčkem po šumavských kopcích. 
Hudebnící ke konci videa popisují celou 
situaci se psím útulkem a apelují na lidi 
s dobrým srdcem. Ve videoklipu zjistíte, 
jak konkrétně můžete Nalezencům Šuma-
vákům pomoci. „Sám mám psa z útulku 
a proto si lidí, kteří se starají o opuštěné 
psy a kočky velmi vážím. Obzvláště tady. 
V tomto spolku mají lidé ve svých srdcích 
hodně místa, a proto jsme se rozhodli 
ve svém videoklipu podpořit právě je,“ 
říká Horejš.

V.Š.
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Zprávy
z radnice

VYPLNĚNÉ KARTY MOTIVAČNÍHO 
PROGRAMU „TŘÍDÍME“ ODEVZDÁVEJTE 

NEJPOZDĚJI DO 31. PROSINCE 2020
Z důvodu zvýšeného výskytu koronaviru žádáme občany, aby 

přednostně využívali k odevzdání vyplněných karet SCHRÁNKU 
umístěnou na sběrném dvoře, případně SCHRÁNKU v průjezdu 
budovy MěÚ, kde sídlí odbor životního prostředí (po levé straně 
hned za vstupními dveřmi). Schránky jsou pravidelně vybírány 
a karty evidovány. Všichni, kteří se zapojili do programu a splnili 
dané podmínky, budou mít v systému pro správu místního poplatku 
za odpady evidovaný nárok na slevu.
Připomínáme pravidla programu:
● získat 3 razítka ze sběrného dvora – obdržíte při odevzdání vy-

braných odpadů:
- použité jedlé oleje – 0,5 litru
- plechovky/konzervy od potravin, krmiv
  pro zvířata – 20 ks
- hliníkové plechovky od nápojů – 20 ks
- vysloužilé elektrozařízení – 1 ks
- baterie - 10 ks
- nápojové kartony – 40ti litrový pytel

● umístit samolepku „Třídíme“ na poštovní schránku
● nemít nedoplatek na poplatku

Množství vybraných odpadů platí pro společnou domácnost.
ŽÁDÁME O VYPLNĚNÍ ANKETNÍCH OTÁZEK NA 

ZADNÍ STRANĚ KARTY.
U KARET ODEVZDANÝCH PO 31. PROSINCI 2020 

NEVZNIKNE NÁROK NA ÚLEVU NA MÍSTNÍM 
POPLATKU VE VÝŠI 100 KČ/OSOBA. 

JAK NAKLÁDAT S ODPADY V DOBĚ 
koronavirové

Jak nakládat s odpady v domácnostech bez potvrzených nakaže-
ných nemocí COVID-19?

1. Nakládání s komunálními odpady u zdravých lidí se v současné 
době nemění, odpady třídíme tak, jak jsme zvyklí.

2. Použité jednorázové roušky/respirátory/rukavice vložte do plas-
tového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte. Následně 
jej vložte do dalšího plastového obalu a znovu zavažte.

3. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do popelnice, 
kontejneru na směsný komunální odpad.

Jak nakládat s odpady v domácnostech v hygienou nařízené ka-
ranténě, či s potvrzenou nemocí COVID-19?

1. Odpady dočasně netřiďte (ohrozili byste zdraví lidí na dotřiďo-
vacích linkách), veškerý odpad - včetně roušek, respirátorů, 
rukavic a kapesníků - vložte do plastového pytle s tloušťkou 
minimálně 0,2 mm, zavažte. Následně jej vložte do dalšího 
plastového obalu a znovu zavažte a povrch vnějšího pytle 
dezinfi kujte.

2. Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do popelnice, 
kontejneru na směsný komunální odpad. 

3. V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo 
popelnice a kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků 
svozových společností.

Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a teplou 
vodou.

Odbor životního prostředí, Měú Blatná

Kam s ní? Zeptejte se mobilní 
aplikace

V průměrné 
české domác-
nosti  je nyní 
p ř ib l i žně  15 
kusů světelných 
zd ro jů .  J sou 

mezi nimi jak klasické a halogenové žárovky a zářivky, tak ve stále 
vyšší míře i LED diodové žárovky. Kam s nimi, když doslouží? 
Wolframové (klasické) a halogenové žárovky neobsahují nebezpeč-
né látky, je možné vyhodit je do běžného odpadu. Úsporné zářivky 
a LEDky je však potřeba odevzdat k recyklaci. Díky recyklaci 
se totiž využije více než 90 % materiálů, ze kterých jsou vyrobené. 
Zářivky navíc obsahují malé množství jedovaté rtuti, kterou je třeba 
ekologicky zneškodnit. 

Pokud i vám v d omácnosti dosvítila úsporná žárovka a vy přemýš-
líte, kde je ve vašem okolí nejbližší sběrné místo, využijte užitečnou 
mobilní aplikaci „Kam s ní“ společnosti EKOLAMP. Aplikace vám 
rychle pomůže najít sběrný dvůr, obchod s elektrem, supermarket, 
obecní úřad, nebo další místa ve vašem okolí, kde jsou umístěny sběrné 
nádoby. Aplikaci si můžete zdarma stáhnout do mobilního telefonu 
nebo tabletu s operačním systémem Android nebo iOS. Kromě mapy 
sběrných míst aplikace navíc obsahuje přehledný popis jednotlivých 
druhů světelných zdrojů a kvíz na procvičení znalostí. 

QR kód iOS             QR kód Android

V našem městě můžete vysloužilé světelné zdroje odevzdat 
ve sběrném dvoře (Čechova 90, otevírací doba: Po, Út, Čt, Pá: 9-11, 
15-17; St: 9-17; So – 9-11, od 1.11 do 30.4 je sběrný dvůr otevřen do 16 
hod.) nebo zanést do malé sběrné nádoby, která je umístěna (Elektro 
Hana Němcová, Elektro Expert ČR – uveřejněno na www.ekolamp.cz).

V Česku je nyní k dispozici přes 4500 sběrných míst. Zpětný odběr 
světelných zdrojů i dalších elektrozařízení pro naše město zajišťuje 
kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice funguje již 
od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst a plně hradí přepravu sběrných 
kontejnerů do recyklační fi rmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří 
Město Blatná fi nanční prostředky, které bychom jinak museli vynaložit 
na recyklaci nebezpečných odpadů. 

Více se o problematice nakládání s nefunkčními světelnými zdroji 
a jinými elektrozařeními dočtete na www.ekolamp.cz.

Odbor životního prostředí, Měú Blatná
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Zp r á v y
T S  B l a t n á

Plošná deratizace v Blatné
Technické služby města Blatné, s. r. o., ve spolupráci s fi rmou 

Profi -Dera, s. r. o., budou provádět plošnou deratizaci. Půjde o hubení 
zejména myší a potkanů.

V případě, že budete mít požadavky na provedení deratizace 
na konkrétním místě, pak nás prosím kontaktujte na telefonním čísle 
383 422 541 nebo na e-mailu kontakt@tsblatna.cz Sdělte prosím přesné 
místo, kde žádáte deratizaci provést, vaše kontaktní údaje včetně tel. 
čísla. Firma Profi -Dera vás bude před deratizací kontaktovat ohledně 
podrobné domluvy k zásahu.

Deratizaci ve své nemovitosti nebo na svém pozemku hradí přímo 
občan.

Deratizace bude provedena v listopadu letošního roku (přesný 
datum oznámíme).

Z důvodu maximální efektivity vyzýváme SVJ ke kontaktování 
fi rmy Profi  DERA, která bude deratizaci provádět. Služby, za ce-
nově zvýhodněných podmínek, si můžete objednat na e-mailu: 
info@profi -dera.cz nebo na tel. čísle: 777 78 08 78.

Deratizace provedená na co nejvíce místech ve stejný čas je nej-
efektivnější.

Hlodavci, kteří požijí jedovou nástrahu ztrácí na dobu až 7 dnů 
plachost. Hlodavci jsou dezorientovaní, mohou ze svých úkrytů 
vylézat i přes den. Po ztrátě plachosti dochází u hlodavců k úmrtí 
během krátké doby.

Kanystr s olejem 
v kontejneru na plasty!

Žádáme občany, aby nevhazovali do kontejnerů 
na plasty plastové nádoby i s obsahem. V minulých dnech 
došlo ke znečištění třídicí linky  olejem, který vytekl 
z kanystru! Kanystr byl ve směsi svezených plastových 
odpadů.

Oleje (motorové, jedlé a všechny další) přijímáme 
od občanů na sběrný dvůr. 

Vzpomínáme na události v říjnu 1918
Za vznik samostaného Československého 

státu vděčíme nejen zahraničním aktivitám 
T.G.Masaryka, R.Štefánika, E.Beneše a čes-
koslovenským legiím formujícím se ze Sokolů 

v řadách rakousko-uherské armády a bojují-
cím v Rusku, Itálii, Francii, ale i domácímu 
odboji. K důležitým aktérům –  mužům 28. 
října- A. Rašínovi, F.Soukupovi, J.Stříbrnému, 

A.Švehlovi a V.Šrobárovi můžeme počítat 
i další důležité osobnosti. Byl mezi nimi  také 
poslanec Říšského sněmu a starosta blaten-
ského Sokola, Antonín Kalina.  Vzpomeň-

me v této pohnuté době 
na člověka, který sice ne-
byl rodilým Blateňákem, 
ale pro Blatnou a pro celou 
naši vlast udělal mnoho 
dobrého. Náměstí před 
sokolovnou a malý sál 
v sokolovně nesou jeho 
jméno.                      B.M. 

Obrázek z publikace Legio-
nářský směr  - Speciál 

100 let republiky
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Jak se žilo na zámečcích a tvrzích dříve i dnes

Spisovatelka Jaroslava Pixová bude 
možná některým známá nedávno vydanou 
knihou Mlýny na Závišínském potoce 
a v Blatné. A vzápětí je tu další kniha, která 
nás opět zavede na Blatensko, ale do mno-
hem honosnějších objektů – zámečků a tvrzí. 
V třetím dílu publikace Zámečky a tvrze 
jižních Čech aneb Jak se na nich žije dnes se 
autorka vypravila za sedmi objekty převážně 
na Strakonicku. Dočtete se v ní, jak se žilo 

na monumentální tvrzi v Kadově, na půvab-
ném zámečku v Poli nebo zámku v Brat-
ronicích, spojeného se známým cyklistou 
C h r i s t i a n e m 
B a t t a g l i a 
a jeho sestrou 
Blankou. Ne-
méně zajíma-
vý bude jistě 
da l š í  z ámek 
na Strakonic-
ku – ve Štěkni. 
Ten totiž od 20. 
let 20. století 
obýval řád ang-
lických panen, který si zde zřídil internátní 
školu pro dívky. Řádové sestry je učily cizím 

jazykům, hudbě, 
rytmice, spole-
čenskému bon-
tonu, dějinám 
umění a mnoha 
dalším věcem. 
To vše nám při-
blíží vzpomínky 
absolventek této 
školy. Dalším 
objektem je zá-
meček ve Ště-
chovicích. 

Zcela netradičně popisuje osudy i mno-
hem prostšího objektu – zemanského 
a později svobodnického dvorce v Roho-
zově na Chyšecku a jako perličku přidala 
i honosnou vilu nad Žďárskými Chalupami 
u Protivína, které místní jinak neřeknou než 
„zámeček“. V této malé vesničce v kopcích, 
kde ještě šindelová střecha či roubená chalu-
pa nebyly výjimkou, nejspíše trochu rozru-
chu způsobilo, když z malé hájovny nechal 
továrník Jan Preiss ze západních Čech v roce 
1933 vystavět honosnou vilu jako lovecké 
zázemí pro sebe a své hosty. 

Kniha je jako vždy doplněna množ-
stvím dobových fotografi í, z nichž nemalá 
část pochází z bohaté fotografi cké sbírky 
Městského muzea v Blatné. Bohužel, plá-
novaná představení knihy musí být odložena 
na neurčito, ale kniha je k dispozici v blaten-
ském knihkupectví a infocentru.  

Tvrz Kadov

Zámek Bratronice

Zámek Pole 1905

Jízda zručnosti 2020 na SOU Blatná
Dne 1. října 2020 pořádalo Střední odbor-

né učiliště Blatná, Zemědělský svaz České 
republiky a Agrozet České Budějovice a.s. 
19. ročník oblastní soutěže „Jízda zručnosti 
2020“. Soutěž je určena pro studenty učilišť 
a středních škol, kteří v rámci studia získají 
řidičské oprávnění k řízení traktoru. 

Vedení SOU Blatná uvítalo vzácné hosty. 
Jízdu zručnosti navštívili Ing. Petr Lidin-
ský z Agrozetu České Budějovice, bývalí 
pracovníci a absolventi SOU Blatná a další 
návštěvníci z řad veřejnosti.

Po deváté hodině vystartoval první soutě-
žící. On a stejně tak další museli před diváky 
předvést své dovednosti v ovládání moderní-
ho traktoru Zetor s přívěsem projetím trasy 

s jedenácti překážkami. Šlo např. o průjezd 
osmičkou, přesné zastavení u rampy, přejezd 
lávky, slalom aj. Klíčovým prvkem bylo 
couvání traktorem s přívěsem do modelu úzké 
garáže, viz foto. Rozhodčí hodnotili přesnost 
splnění jednotlivých úkolů a čas jízdy.

Jakmile odjel poslední soutěžící, vrcholila 
nervozita. Pořadatelé vyplňovali připravené 
tabulky, sčítali časy a trestné body, tiskli 
diplomy, připravovali ceny.

U stupňů vítězů se shromáždili soutěžící, 
učitelé šesti zúčastněných škol i veřejnost. 
Ceny předávali Ing. Petr Lidinský z Agro-
zetu České Budějovice, ředitel SOU Blatná 
Ing. Miroslav Čapek a zástupce ředitele pro 
odborný výcvik Bc. Stanislav Kučera.

Velké uznání si zaslouží dvě soutěžící 
dívky, které předvedly rychlou profesionální 
jízdu, jen neabsolvovaly couvání do modelu 
garáže. Těsným rozdílem pouhých 2 s zvítě-
zila Miroslava Růžičková, Střední odborné 
učiliště zemědělské a služeb Dačice. Jako 
druhá se umístila závodnice z VOŠ a SOŠ 
Březnice.

V hlavní kategorii žáků se na 1. místě 
umístil Josef Dušek ze SOU Blatná, který 
absolvoval 3. ročník oboru Opravář zeměděl-

ských strojů a nyní studuje nástavbu Podniká-
ní. Krásné 2. a 3. místo vybojovali soutěžící 
ze Středního odborného učiliště zemědělského 
a služeb Dačice. Závodníci z Dačic tedy ob-
sadili všechna 3 místa „na bedně“ .

Ocenění si zaslouží ze všech zúčastněných 
škol učitelé autoškoly a všichni pracovníci 
škol, kteří se studenty odvedli poctivou práci. 

Na závěr se sluší poděkovat štědrým spon-
zorům, kteří dodali pro prvních 10 soutěžících 
hodnotné ceny. Jsou to AGROZET a.s. České 
Budějovice, Zemědělský svaz České republi-
ky,  PRILLINGER Radomyšl, BP-SERVICE 
s.r.o., ZOD Němětice, ZOD Předslavice. 
Město Blatná a Leifheit Blatná.

Text a foto SOU BlatnáCouvání do modelu garáže

Prvních deset závodníků
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Historie téměř detektivní

Hradiště jako pohřebiště
Nejbližší lokalita od Blatné nazvaná 

Hradiště se nachází u Škvořetic a jedná se 
o kopec, na kterém však nebyla prokázána 
existence jakéhokoliv opevnění. Pouze pod 
kopcem v katastru města Sedlice bylo v 19. 
stol. odkryto, resp. zdevastováno ploché žáro-
vé pohřebiště z pozdní doby halštatské (6. - 5. 
stol. př.n.l.), které mělo obsahovat kolem 500 
hrobů. Toto číslo je zjevně nadnesené. Analo-
gickou archeologickou lokalitou s obdobným 
názvem je Hradiště u Kasejovic, které dnes 
leží v Plzeňském kraji v okresu Plzeň – jih, 

avšak do roku 
1960 spada-
lo do Blaten-
ského okresu. 
I proto se do-
staly archeo-
logické nálezy 
z této lokality 
do Okresního 
musea v Blat-
né. Tímto po-
hřebištěm se 

budeme zabývat v našem dnešním příspěvku, 
ke kterému nás přivedl nedávno z depozitáře 
vyzdvižený artefakt.

Příběh lokality začíná o něco později 
na počátku 20. stol. Tehdy v roce 1901 při-
chází na Blatnou pan učitel Josef Siblík, který 
svým zájmem o minulost překračuje dějinnou 
dobu popsanou v historických pramenech 
a zaměřuje se především na dobu předdě-
jinnou. Pro tento svůj zájem studuje mnohé 
metodiky tehdejší archeologie, která se snaží 
klasifi kovat jednotlivé kultury v celoevrop-
ském měřítku, aby tak našla kořeny přítom-
ných národů a obyvatel Evropy. K mapování 
archeologických lokalit v okrese využívá 
širokou škálu kontaktů z Blatenska, které 
pocházejí povětšinou z řad žactva. Tak se stalo 
někdy mezi léty 1901 a 1907, že za ním přišel 

hoch Beneš, aby mu oznámil, že před několika 
lety na návrší nad Protivským rybníkem nalezl 
občan Marek popelnici s popelem a lidskými 

ostatky. Zdá se, 
že i tento ze-
mědělec pocho-
pil, co asi drží 
v ruce, aniž by 
byl obeznámen 
o pohřebním 
ritu v předkřes-
ťanské době, 
a tak popelnici 

i s ostatky pohřbil na jiném místě. Sekun-
dární pohřbení lze vysvětlit i ekonomickým 
hlediskem, neboť pahorek byl v 19. a 20. stol. 
soustav-
ně upra-
v o v á n 
za  úče -
lem roz-
š í ř e n í 
přilehlé-
ho pole. 
O b č a n 
Marek se 
možná jen snažil nezničit hrob a zároveň 
neomezovat se ve zvětšování svých polností. 

Josef Siblík se nechal tímto zemědělcem 
přivést na dané místo a dokonce se mu poda-
řilo nalézt zmiňovanou popelnici. Bohužel 
v prvním momentě sám konstatoval, že 
lokalita je velice narušená těžbou kamene 
a rozšiřováním polí. Přesto se mu následně 
během několika let podařilo odkrýt celkem 28 
hrobů, což jeho prvotní obavy vyvrátilo. Vý-
zkum trval tak dlouho i proto, že Josef Siblík 
využíval své volné chvíle a vyzbrojen lopat-
kou se opakovaně se svými spolupracovníky 
navracel na lokalitu. Z jeho popisu vyplynulo, 
že zde provedl archeologický výkop v podobě 
maloplošných sond. Při výzkumu postupoval 
po vrstvách, aby nenarušil archeologickou 
situaci a souvislosti, které je možné vyčíst 
z půdní stratigrafi e. 

Artefakt z depozitáře, který nás přivedl 
zpátky k této lokalitě, byla poklička, jež byla 
součástí jednoduchého žárového plochého 
hrobu. Zakrývala pravděpodobně keramic-
kou amforu, ve které byl uložen zpopelněný 
nebožtík. Popel byl obsažen i v zásypu, avšak 
z důvodu narušení hrobu nelze s jistotou říct, 
zdali nebyl rozptýlen do zásypu sekundárně 
při těžbě kamene. Amfora byla zdobená pod 
hrdlem pásem důlků. Pod ním se nacházel 
pás tvořený rytými trojúhelníky vyplněnými 
šrafováním. Celá nádoba, jak bylo zvykem, 
měla tuhovaný povrch. Obdobně byl tuhovaný 
povrch na pokličce, která byla pravděpodobně 
vytvořena jako součást popelnice. Uprostřed 
pokličky byl proražen otvor, který je dnes 
interpretován jako dušník a měl sloužit jako 
průchod duše do nebes. 

Ostatní hroby na pohřebišti obsahovaly 
v menší míře i další milodary v podobě ko-
rálků, náramků či částí kovových nástrojů. 
Tento hrob však pouze zmíněné dvě nádoby. 
Všechny byly oproti mohylovým hrobům 
ze stejného období docela chudé, a tak do-
cházíme k závěru, že se jednalo o vesnické 
pohřebiště. Toto osídlení mohlo být ekono-
micky a mocensky vázáno na osadu, kde žili 
bojovníci a elita pohřbívaná pod mohylami. 
Odpovídalo by to situaci osídlení v okolí 
Dobšic, kde nacházíme mohyly bojovníků, 
a blízkého Chlumu, kde jsou ploché žárové 
hroby ze stejného období.

Zmíněná poklička je specifi cká i tím, že 
byla vyrobena konkrétně jako poklička a ni-
koliv miska, jak můžeme vidět v nálezech 
z Hořejan, kde je amfora s popelem překryta 
miskou s plochým dnem a proraženým ot-
vorem. Aby tento nález nezůstával ukrytý 
v depozitáři muzea, přidali jsme jej k amfoře 
do expozice Muzeum všemi  smysly, kterou 
si můžete prohlédnout v Městském muzeu 
Blatná. V části věnované pravěku objevíte 
i další zmiňované nálezy, které vám přiblíží 
dobu halštatskou. 

Petr Chlebec - Městské muzeum Blatná

Amfora z pokličkou (Hradiště) 
v expozici

Halštatské nádoby z pohřebiště 
nad Protivským rybníkem 

(foto J. P. Hille)

Halštatské pohřebiště nad Protiv-
ským rybníkem 
(foto J. P. Hille)

Muzeum za časů KORONY
Tak nám začal zase nouzový stav. Omezil 

se přístup do veřejných budov a zavřelo se 
i muzeum. Jako 
na jaře se začaly 
objevovat po-
známky: „Teď 
máte asi volno, 
co?“ nebo „Mů-
žete si zas hodit 
nohy na stůl, 
když vás všech-
ny zavřeli, že?“ 
apod. Nebojte 
se, nijak se nás 
takové hlášky 

nedotkly. Ani my přeci nevíme, co přesně 
dělají všechny veřejné instituce a jejich pra-
covníci. Nepotřebujeme k tomu ani nouzový 
stav. Co tedy za posledních pár dní dělalo 
naše muzeum?

Dokončovali jsme všechnu administrativu 
ze semináře Prezentace dějin v malých mu-
zeích, který jsme pořádali společně s Komisí 
muzejních historiků AMG 23. a 24. září. Na-
štěstí již tehdy jsme společně s dalšími orga-
nizátory rozhodli omezit počet účastníků ze 
70 přihlášených z celé republiky na pouhých 
13 referentů. Během semináře streamova-
ného živě jsme připravovali videomateriál, 
který bylo nutné zpracovat před uveřejněním. 

V součinnosti s kurátorem sbírek Michaelou 
Mikešovou, která stále pracuje na revizích 
sbírkového fondu, a kurátorem výstav Pav-
línou Eisenhamerovou, která musela také 
uzavřít úspěšný fotofestival na téma Genera-
ce, pro vás připravujeme nové dva katalogy 
k expozici Muzeum všemi smysly a k výstavě 
Blatenské ulice v proměnách času. Ta byla do-
plněna informačními panely přímo v daných 
ulicích. Nemohu opomenout, že i za zavřený-
mi dveřmi muzea se pro vás připravují další 
dva výstavní projekty, které snad budete moct 
shlédnout do konce letošního roku. Pro děti 
společně s pedagogy ze školy J. A. Komen-
ského a T. G. Masaryka a za podpory MAS 
Blatensko pracujeme na edukačních modulech 
Kufříky všemi smysly. K vnitřní činnosti patří 

M. Mikešová očišťuje rýsovací 
náčiní z let 1915-1918
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Připravovaný projekt Virtuální muzeum

Seminář Prezentace dějin v malých muzeích.JPG

i neustálá modernizace depozitářů, které dle 
nynějšího stavu revizí obsahují kolem 23 000 
sbírkových předmětů. Krom nákupu techniky 
měřící a udržující klima vhodné pro sbírky, 
jsou vyměňovány i staré dřevěné police za tr-
valejší plechové moduly. Nezastavilo se ani 
restaurování jednotlivých artefaktů.

Možná to byl můj falešný pocit, že snad 
někdo ze čtenářů Blatenských listů došel 

k závěru, že zavřené muzeum je jen žroutem 
peněz, které postrádá smysl. Pak se omlouvám 
za nejzbytečnější výčet činností za konec září 
a celý říjen v podobě tohoto článku. Pokud 
jste ovšem byli zvědaví, co se v muzeu děje 
za časů KORONY, posloužil vám snad tento 
krátký příspěvek jako zjednodušený přehled. 
Doufám, že se co nejdříve pro vás otevřeme. 
Těšíme se na vás. 

Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná

1. Kapna
2. 
3. 
4. 
5. 
6. Ubrus
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
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14. 
15. 
16. MANDLOVÁNÍ

U 

| Dopravu
-
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Tak letos bez koně !
Letošní rok nepřeje zaběhnutým zvyklostem a tradicím: děti necho-

dí do školy, v hospodě si pivo nedáte, v kavárně neposedíte, na stadionu 
si taky moc neužijete. Divadlo, koncerty, kino – vzpomínáte ? Dokonce 
nebyla ani tradiční blatenská pouť !! Museli jsme oželet všechno, co 
jsme po léta považovali za samozřejmé a běžné. Taky jste čekali, že 
na podzim se všechno vrátí do obvyklých kolejí? Bohužel, nestalo se..... 

Nikoho tedy asi nepřekvapí, že letos nebudeme vítat mladá vína 
ve společnosti sv. Martina na bílém koni, s požehnáním pana faráře. 
Ale vinaři nezahálejí, svatomartinská vína budou ! A budou opět skvělá 
! Ta úžasná možnost ochutnávat, porovnávat a „prodebatovat“ úroveň 
letošního ročníku, ta prostě tentokrát nebude. Je nám to moc a moc líto, 
už jsme si zvykli ! A tak právě proto bude možné svatomartinská vína 

v Kaplance nakoupit - tradičně od středy 11.11, jako vždy po 11 hodině. 
Navíc už pár dní před tímto „magickým“ datem budeme pro vás mít 
i mladá vína ročníku 2020. Mezi těmi zase najdeme i vína nejen suchá, 
ale i polosuchá a dokonce i polosladká! Máte jedinečnou možnost být 

letos těmi povolanými degustátory !! Jdete do toho s námi? Přijďte si 
vybrat! Těšíme se, že nám dáte vědět, jaká vína u vás obstála nejlépe !! 

Vaše Víno v Kaplance !

….. my máme rádi víno....... 
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Co čte a o čem přemýšlí Jan Kára
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Jak jsem slíbil, vracím se k Ladislavu 
Stehlíkovi a jeho Zemi zamyšlené. Hodně mi 
vrtá hlavou, jak ta kniha vznikala. Představuji 
si autora kráčejícího krajinou (třeba od Bělčic 
k Třemšínu), který posléze - jako na připoje-
ném obrázku – usedá na mez se zápisníkem 
a skicákem (neb je také malíř). Nachodí stov-
ky kilometrů, loví ve vzpomínkách, hovoří 
s „domorodci“, studuje spousty dokumentů. 
Jeho básnická duše pak vplétá lidské osudy 
do krajiny a vyvolává dávné historie, občas 
více udeří na lyrickou strunu, a nakonec vše 
uhněte do podoby básně v próze. Ale vlastně 
nevím. Zdá se mi neuvěřitelné, že lze získat 
tak intimní znalost tak rozsáhlého regionu, 
a tak hluboko se do něj faktografi cky i citově 
vnořit. Moc lituji, že jsme se s Ladislavem 
Stehlíkem na jeho toulkách naším krajem 
nepotkali; i když – klidně se to stát mohlo, 
chodili jsme po stejných cestách.

Měl jsem v úmyslu představit Zemi za-
myšlenou podrobněji, ale vzdal jsem to. Nej-
lepší by asi bylo vybrat několik výmluvných 
pasáží (protože lépe než Ladislav Stehlík to 
říci nedovedu), ale nevěděl bych, kde přestat. 
Zvolit odstavec, v němž zajímavé osobnosti 
defi lují lnářským klášterem? Poetickou skicu 
krajiny viděné od Budislavic nebo Čečelovic? 
Celá kniha je proudem obrazů, a každý si tam 
může najít to své.

Pro zvídavé existuje internetová stránka 
„zemezamyslena.cz“, kde najdete nejen celou 
trilogii, ale také mapku se všemi místy, o kte-
rých kniha pojednává, a dokonce „rejstřík“, 
který poctivě statisticky zachycuje vše, o čem 

Stehlík píše. Dozvíte se například, že v knize 
je pojednáno o 106 městech a 550 vesnicích, 
jmenováno 137 malířů, 126 rybníků, 72 
šlechticů atd. Dílo je zde jaksi „rozloženo 
na prvočinitele“. Trochu úsměvné, ale infor-
mace jsou to zajímavé a užitečné.

Já si ale kladu jinou otázku: jak je vůbec 
možné, že toto dílo mohlo být opakovaně 
vydáno. Poprvé v roce 1947, tomu rozumím, 
historie i všudypřítomná religiozita nemusela 
až tak vadit. Ale druhé vydání je z roku 1957 
(třetí díl o Šumavě přibyl v roce 1970) a i to 
je silně protkáno důvěrným popisem církev-
ních staveb a nesčetnými odkazy na symboly 
lidové zbožnosti jako kapličky či boží muka. 

Kniha je ukotvena v tradici věků, je mile 
„bezčasová“, a zcela se míjí s dobovým poli-
tickým kontextem. Jakoby Stehlík „zůstával 
Stehlíkem“ ať už se dělo cokoli. 

Se zájmem jsem pročetl portrét Ladislava 
Stehlíka z roku 1985 od Bohumila Jiráska, 
který usilovně hledal ve Stehlíkově díle 
momenty, které by ho kvalifi kovaly na „soci-
alistického spisovatele“. Křečovitě omlouvá 
Stehlíkovu religiozitu („Stehlík zásadně 
odmítá politickou reakčnost náboženství 
a jeho zneužití živly nepřátelskými lidu.“), 
zdůrazňuje jeho sociální vnímavost (v tom 
má pravdu) a dospívá k názoru, že „nová spo-
lečenská situace nově vymezuje Stehlíkovo 
pojetí domova na širší pojetí socialistického 
vlastenectví“. Jak tato klišé kontrastují s ja-
zykem, který používá Stehlík!

Nevím, jak se zasloužilému umělci La-
dislavu Stehlíkovi četly tyto řádky. A vůbec 
- jeho osobnost pro mě zůstává tak trochu 
hádankou. Jaké byly například jeho politické 
názory a postoje? Prožil tolik převratných 
událostí: Mnichov, protektorát, odsun Něm-
ců, rok 1948, znárodňování, kolektivizaci, 
rok 1968… Jeho dílo v tomto směru mnoho 
nenaznačuje.

Napadá mě ještě víc věcí, ale nechám je 
na jindy. Anebo na debatu. Teď vám jen po-
radím: pusťte se do četby Země zamyšlené! 
Není to jednoduché čtení, ale stojí za to. Do-
poručuji mít při ruce podrobnou mapu, volit 
malé dávky, ale o to pozorněji je vstřebávat. 
Tak jako se čte bible. A samozřejmě uvítám, 
když mé úvahy okomentujete, uvedete na pra-
vou míru či doplníte.

Hezký den, Jan Kára

Převzato z knihy L. Stehlík, 28. 7. 1939
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Československá církev husitská nezapomíná svých věrných
Pietní akt na lnářském hřbitově hovořil jasnou řečí.

Lnáře - Československé církvi husitské 
nemohou ani její kritici upřít, že jde o spole-
čenství pokrokové a spravedlivé, s bohatou 
historií. V letošním „magickém“ roce si její 
členové připomínají významné jubileum- 
rovných sto let od vzniku „říše kalichu“, k níž 
se po 1. světové válce upíraly zraky a naděje 
obyčejných lidí. Takové výročí nemohlo 
zůstat a také nezůstalo bez patřičné odezvy 
věřících a představitelů této církve.

I na Blatensku vzklíčilo roku 1920 bo-
hatým květem sémě této víry. Střediskem 
staronového učení se stala obec Lnáře, odkud 
se boží slovo šířilo do okolních vesnic rych-
lostí světla. Zakladatel Československé církve 
husitské ve Lnářích se jmenoval Adolf Arnošt 
/ 1876- 1940 /. Byl zcela oddán svému poslání 
sloužit ve jménu kalicha všem „ovečkám“ 
dobré vůle a neviditelnému dobru na nebe-
sích. Naštěstí měl od samého počátku silnou 
podporu veřejnosti.

A  p r á v ě 
u místa jeho 
p o s l e d n í h o 
o d p o č i n k u 
n a  č e s t n é m 
místě lnářské-
ho hřbitova se 
sešlo několik 
desítek dobrých 
bratrů a sester 
i s prapory Čes-
k o s l o v e n s k é 
církve husit-
ské / dále jen 
CČSH /, aby se 
poklonili světlé 
památce tohoto 

reformátora a uctívaného hodnostáře nového 
řádu. O jeho nezapomenutelných zásluhách 
promluvil na svatém místě historik a archivář 
CČSH i ÚSTR, PhDr. Et. Mgr. Martin Jindra. 
Po obou stranách hrobu prvního lnářského fa-
ráře CČSH stáli po celou dobu trvání pietního 
aktu stávající vykonavatel tohoto duchovního 
mandátu Mgr. Ivan Jirovský a čestný host 
zářijové akce- plzeňský biskup ThDr. Filip 
Štojdl. Ku cti ústředí CČSH slouží, že v létě 
tohoto roku fi nancovala nákladem 5000 korun 
renovaci hrobu pátera Adolfa Arnošta. Práce, 
provedené Petrem Štěpánem z blízkých Haj-
an, zahrnovaly vyčištění kamene a vyzlacení 
nápisu. Nezpochybnitelnou zásluhu měl 
na celé záležitosti místostarosta Lnář a pro-
movaný historik Mgr. Vladimír Červenka. 
Závěrem pietního aktu byla na náhrobní desku 
položena kytice a zazněla nezbytná modlitba.

Kytice nespočinula ovšem jen zde. Hmot-
ný projev úcty políbil chladný kámen ještě 
u dalších sedmi zesnulých příslušníků a pří-
slušnic lnářské komunity CČSH. Na prvém 
místě u manželky pátera Arnošta Boženy, 
rozené Myslíkové / 1899- 1975 /. Tato obětavá 
spolupracovnice zakladatele CČSH ve Lná-

řích a rovněž jeho osobní řidička od roku 
1950 působila coby civilní matrikářka obce 
a až do své smrti byla členkou Rady starších 
náboženské obce Lnáře.

Připomenuto bylo rovněž jméno Stanisla-
va Voříška- učitele hudby, který se s oddaností 
až neuvěřitelnou staral o hudební doprovod  
všech bohoslužeb ve Lnářích. Zaznělo samo-
zřejmě jméno Eliška Krčková, rozená Duško-
vá. Její první muž Josef Matějíček patřil mezi 
anglické veterány 2. světové války. Podílel se 
na osvobození své vlasti z fašistického podru-
čí. Po „únorovém vítězství pracujícího lidu“ 
byl „za odměnu“ uvržen do vězení. K jeho 
plné rehabilitaci došlo bohužel až po jeho 
skonu po roce 1989. Rovněž osudem těžce 
zkoušená paní Eliška vykonala mnoho uži-
tečného pro CČSH ještě v 90. letech i po roce 
2000 na pozici členky Rady starších. Vyvíjela 
i další církevní aktivity.

V souvislosti s působením CČSH ve Lná-
řích je úzce spjato jméno Honz jako symbol 
doživotní věrnosti a obětavosti těmto ideám. 
Josef Honz starší / 1878- 1942 / pokládal zá-
kladní kámen lnářské náboženské obce spolu 
s milující manželkou Annou, rozenou Drno-
chodovou . Hned roku 1920 ho spoluobčané 
zvolili za obec Zahorčice členem prozatímní 
Rady starších, stejně tak i při volbách v roce 
1923 a 1928. Josef Honz mladší / 1910- 1987 
/ zasedal v Radě starších  od 50. do 70. let. Za-
sloužil se mnoho o stavbu lnářské „Betlémské 
kaple“ pro bohoslužby věřících roku 1948- jak 
dopravou stavebního materiálu, tak štědrým 
finančním příspěvkem. Božena Honzová, 
rozená Hodková / 1913- 1970 / spolu s man-
želem odvážně a nezištně podporovala celo-
životní přítelkyni Boženu Arnoštovou v pro 
ni kritických 40. a 50. letech. V neposlední 
řadě pak pietní shromáždění zamířilo k hrobu 
Josefa Krejčího- dlouholetého předsedy Rady 
starších náboženské obce Lnáře. Funkci vyko-
nával čestně a poctivě po úctyhodné mezidobí 
1953 až 1985.

Na průvod obcí Lnáře a pietní akty 
na místním hřbitově navázal plynule program 
v kapli lnářského zámku. Jednalo se o slav-
nostní bohoslužbu, kdy na připravené židle 
usedlo na 50 bratrů a sester, vyznávajících 
kalich. Připraveno bylo pro všechny účastníky 
akce i bezplatné občerstvení. Přítomní strávili 
v malebné obci vskutku příjemné odpoledne, 
ale hlavně dali na vědomí svůj pevný postoj 
a neméně pevnou náboženskou víru. „Jsme 
stále tady!“, jakoby vzkazovali celému světu 
v časech, kdy se bohužel znovu pravá víra 
zmítá v nejistotě nových časů. Antisociálních, 
konzumních a leckdy protiprávních.

U příležitosti 100. výročí existence CČSH 
se vyjádřil exkluzivně plzeňský biskup 
ThDr. Filip Štojdl: „Jsme národní církev, 
kdykoliv a kdekoliv připravena dále hlásat 
křesťanské hodnoty. Máme dokonce několik 
farností i na Slovensku, protože my jsme se 

nikdy nesmířili s rozdělením federativního 
svazku a stále ve svém názvu neseme slovo 
„Československá“. Bohužel za stávající situ-
ace jsme v menšině a jsme vytlačováni z řady 
pozic. Ani to nás ale nezlomí v našem poslání 
aktualizovat husitství, vedle odkazu mistra 
Jana Husa upozorňovat třeba i na odkaz J. A. 
Komenského. Žijeme v souladu s výrokem 
prvního československého prezidenta: „Láska 
k vlastnímu národu neznamená nenávist k ji-
nému.“ Sázíme stromy, které jednou budou 
košaté a bohaté, i když my už se z této úrody 
těšit nebudeme. Je to na našich pokračovate-
lích a následovnících. Jestli je mi něco líto, 
potom tedy hlavně to, že na současné politické 
scéně se hlásí k národní myšlence kdekterý 
jedinec, ale ve skrytu duše sleduje jen a jen 
vlastní zájmy.“

Biskup Filip Štojdl prý do Lnář jezdí 
od roku 1985 a nikdy nezapomene pomodlit 
se u hrobu pátera Arnošta: „Mám tu řadu 
dobrých přátel, včetně rodiny Honzů. Mám 
tuhle obec velice rád, stejně tak je mi blízká 
Blatná a celý region vůbec.“

Když už se hovořilo o jménu Honz, nutno 
zdůraznit, že jeho nositelé ve Lnářích udržují 
při životě chod a ideály CČSH dosud. Zejmé-
na pak ing. Josef Honz st., který je doslova 
dobrou duší společenství. Věnuje přemíru vol-
ného času záležitostem, spjatých s odkazem 
pátera Arnošta a horlivě pracuje ve prospěch 
celého soukolí pravé víry. Možná je mu někdy 
trochu hořko, když sleduje úpadek bývalé 
slávy CČSH ve Lnářích, ale nikterak ho to 
neodrazuje od jeho rodinného poslání. Jeho 
syn Josef Honz ml., který v současnosti za-
stává post starosty obce, má pro tuto duchovní 
kapitolu také plné porozumění a otci pomáhá 
ze všech svých sil a možností.

„Dvě třetiny jich mám v Československé 
církvi… Hlásí se pořád noví. Lid přichází 
z celého okolí. A z ohniska Lnář počíná to 

i u sousedů hořet,“ psal kdysi nadšeně Adolf 
Arnošt v dopise pro přítele Emila Dlouhého- 
Pokorného.

Dnes přichází na bohoslužby do Betlém-
ské kaple vlastně jen hrstka věrných. Už jich 
nejsou stovky a vůbec ne tisíce. Ale za správ-
nou věc se má jít kupředu mílovými kroky. 
Třeba díky úsilí takových jedinců jakými jsou 
Josef Honz a kazatel Ivan Jirovský bude zase 
lépe. (Bez jazykové úpravy).          V. Šavrda

Shromáždění před Betlémskou kaplí ve Lnářích

Hrob pátera Arnošta byl v ten-
to den v centru pozornosti
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ulturní  kalendář

AKCE, KINO, VÝSTAVY A INFOCENTRUM
UZAVŘENÉ, KNIHOVNA STÁLE 
OTEVŘENA
Nebo alespoň v době uzávěrky tohoto čísla 
Blatenských listů tvrzení z titulku platilo. 
Měli jsme toho pro Vás na přelom října 
a listopadu připraveno nemálo. Promítání 
skvělého dokumentu v rámci programu 
Kavárenské kino, Bookstart v Knihovně, 
tvůrčí ateliéry a přednáška v KCAŽ, výsta-
vy tamtéž a v Městském muzeu Blatná, 
projekce filmů v Kině a především – z jara 
odložený jubilejní 10. ročník Mezinárodní 
kontrabasové soutěže Františka Simandla. 
Vedle akcí CKVB tu pak samozřejmě byla 
pestrá nabídka kulturního vyžití od tra-
dičních i příležitostných pořádajících, kte-
ří nám dali o své akci vědět. Nic z toho se 
bohužel neuskuteční. Jediné co (doufejme) 
proběhne, bude připomenutí 102. výročí 
vzniku samostatného Československa ve 
středu 28. 10. u sochy Svobody za dodržení 
aktuálních vládních nařízení.

Kulturní kalendář v listopadu nevyjde
Jelikož v současné chvíli nejsme schopni 
dohlédnout nejbližšího i vzdálenějšího vý-
voje, rozhodli jsme se pro měsíc listopad 
NEVYDÁVAT tištěnou podobu kulturního 
kalendáře. Pevně však doufáme, že se díky 
zavedeným opatřením a především díky 
ohleduplnosti nás všech brzy křivka obrá-
tí a budeme se moci co nejdříve vrátit do 
normálního života včetně toho kulturního. 
Pokud bude možné v průběhu listopadu 
např. otevřít stálou expozici Městského 
muzea, kino, Komunitní centrum, nebo 
uspořádat některý z plánovaných koncer-
tů, určitě se o tom dozvíte na webových 
stránkách Centra kultury a vzdělávání 
Blatná – www.ckvb.cz, nebo v následují-
cích číslech Blatenských listů.

Kapka kultury a vzdělávání
V současnosti Vám můžeme jako CKVB 
nabídnout dvě výstavy. „Blatenské ulice 
v proměnách času“, je výstava, kterou si 
můžete prohlédnout na několika místech 
v ulicích Blatné (viz. přiložená mapka) 
a nabízí zajímavé srovnání podoby blaten-
ských ulic v dobách dávno i nedávno minu-
lých se současným stavem. Druhou výsta-
vou je pak on-line prohlídka stálé expozice 
Městského muzea Blatná – Muzeum vše-
mi smysly, kterou můžete absolvovat po 
zadání „kouzelného“ hesla h�ps://app.
ckvb.cz/cs/home/ do lišty internetového 
vyhledávače v pohodlí vašeho domova.
Knihovna drží pomyslnou vlajku organiza-
ce i v těchto složitých časech a je pro Vás 
otevřena následovně:
Pondělí | 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Středa | 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čtvrtek | 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00

Při návštěvě knihovny (ostatně jako při ná-
vštěvě jakéhokoliv jiného vnitřního prosto-
ru) vás žádáme o použití desinfekce, která 
je připravena hned po vstupu do budovy 
a důsledného dodržování pravidla 3R – tedy 
ruce (desinfikované), roušky (na ústech i nose), 
rozestupy (minimálně 2 metry).
Děkujeme mnohokrát za ohleduplnost, 
přejeme pevné zdraví a pozitivní mysl a tě-
šíme se na brzkou shledanou.

Vaše CKVB

Historie Kalinova náměstí a jemu vévodící 
budova Sokolovny

 Informace o(d) nás

Vstup od on-line prohlídky Muzea všemi 
smysly

Mapa centra města se 14 zastaveními. Udělejte si procházku...
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Autodoprava Petr Chvátal Blatná
Chlumská 1355 - 388 01 Blatná

+420 603 247 601

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

  Zemní a výkopové práce, traktorbagr + otočný bagr

  Dovoz kameniva, písku, betonu

  Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,

 odvoz suti

  TATRA 815 sklápěč  + hydraulická ruka

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

mzdové ohodnocení – 38.000 Kč čistá mzda,

pojištění pracovní neschopnosti, 13. plat, víkendy volné,

stálá práce

VÝSTAVBA  A REKONSTRUKCE 
BYTOVÝCH 
I NEBYTOVÝCH OBJEKTŮ
NOVOSTAVBY 
KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST

+420 737 18 19 19
info@spacesolution.cz

www.spacesolution.cz

BLATNÁ

SpaceSolution s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

Shazujeme 
ceny 
internetu  

Objednejte na:

SUŠICE BLATNÁ
T. G. Masaryka 12, tel.: 734154669 t . J. P. Koubka 86, tel.: 734154668 

ZTEN ENÁ - 
- PRÉMIOVÁ SKLA

ZA CENU

PLATÍ I PRO

 za cenu 1.67 se stejnou úpravou AR. Vztahuje se i na vým nu skel. Platnost akce od 1. 9. - 30. 11. 2020.

*Platí pro Hilux/Nulux v indexu lomu 1.6 s prémiovou AR úpravou za cenu 1.5 se stejnou úpravou AR, index lomu
1.67 s prémiovou AR úpravou za cenu 1.6 se stejnou úpravou AR, index lomu 1.74 s prémiovou AR úpravou 

STANDARDNÍCH

MULTIFOKÁLY
*více info v prodejn
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Jak rytíři z Bělčic dobyli Hornosín a vešli do přízně místního obyvatelstva
Hornosín - Rytíři z Bělčic nemají ani 

brnění ani meče. Místo koní „rajtují“ na bi-
cyklech. Jde o skupinu pohodových, prima 
lidiček, kteří nezkazí žádnou švandu a jsou 
všude srdečně vítáni. S „oplechovanými 
předky“ je ale pojí fakt, že je jim vlastní čest 
a „páchání“ dobrých skutků.

Pokud dobyjí nějaký hrad či obec, je 
to rozhodně ku prospěchu a radosti tamní 
komunity.

Naposledy takhle rytíři z Bělčic dobyli 
obec Hornosín. Zde „rozbili své ležení“, aby 

za velmi příjemného počasí uspořádali pro 
„oddané poddané“ sportovní den s velmi 
bohatým programem. Alfou a omegou byla 
cyklistika- jak jinak. Stejně jako v kultovním 
románu „Dobrý voják Švejk“ bylo příslušní-
kům četnické stanice v Putimi doporučováno, 
aby se vetřeli do přízně místního obyvatelstva 
a ti to zkoušeli přes muziku a tubu četníka 
Rampy, bělčické koloně se totéž podařilo jaksi 
automaticky. V obci Hornosín totiž zrovna 
probíhalo „Loučení s prázdninami“ a tudíž 
se dvě akce vzájemně propojily.

Rytíři z Bělčic zahájili své turné hromad-
nou cyklistickou projížďkou, kdy si zúčastně-
ní mohli zvolit podle fyzičky a nálady jednu 
ze čtyř vyznačených tras: 8 km, 20 km, 30 km 
a konečně 50 km pro jedince s ocelovým po-
zadím a železnými svaly. 

Sportovní akce v Hornosíně se setkala se 
značným zájmem veřejnosti. O tom svědčí 68 
cyklistů, kteří se na startovní čáře v daný čas 
opřeli do pedálů a bez problémů absolvovali 
zvolené tratě.

(pokr. na str. 14)

FINALISTKA DÍKY, TRENÉRE HANA 
NOVOTNÁ (32):

Blatná – Tuhle mladou ženu, zdá se, nic 
nezastaví. Šéfka Preziosa Hana Novotná 
postoupila mezi osmičku fi nalistů sportov-
ně-společenské akce Díky, trenére. Osmého 
listopadu v Praze na Podvinném mlýnu může 
navázat na rok starý triumf jiného Jihočecha 
Davida Vinše. „Jsem vážně překvapená 
a mám obrovskou radost,“ líčila Novotná 
bezprostředně poté, co se o úspěchu dozvě-
děla. „Moc se na fi nále těším. Doufám, že 
bude moci proběhnout tak, jak je plánováno. 
Pojedeme tam všichni. Strávíme skvělý den 
s celým naším týmem,“ doplnila dobrá duše 
blatenských mažoretek.

Před pár měsíci jste o účasti v soutěži ani 
neuvažovala, nyní jste její fi nalistkou. Co 
se za tu dobu změnilo?

Co se týče našeho trénování, tak vlastně 
nic. Já sama jsem si začala více vážit toho, 
co jsme vybudovali. Uvědomila jsem si, jak 
skvělou partu mám kolem sebe. Překvapilo 
mě, kolik lidí mě podpořilo. Jak holky, tak 
jejich rodiče, kamarádi i známí z Blatné. Z ce-
lého mažoretkového světa chodily gratulace. 
Trenéři mi psali, že mi drží palce. Ozvali se 
dokonce i lidé z docela jiných sfér.

Zvedla jste si sebevědomí?
Zvedla. (směje se) Postup ale není jen můj, 

zasloužila  se o něj každá z holek. Nicméně už 
vím, že musím překonat sama sebe. Vždycky 
jsem nerada mluvila na veřejnosti. Preziosky 
vystupovaly, měla jsem je představit, a raději 
jsem na pódium vystrčila někoho jiného. Já 
jsem byla tím, kdo rád pracoval, organizoval... 
Překonání trémy jsem si vzala za svůj cíl. Za-
kousnu se a zvládnu to. Rodiče mě do Díky, 

O postup do fi nálové 
osmičky se zasloužily 
všechny holky

trenére přihlásili, a proto je 
nemohu zklamat.

To vás muselo během návště-
vy štábu Díky, trenére limi-
tovat. Jak na ni vzpomínáte?

Návštěva byla fajn, celý 
tým byl moc příjemný. Zvolili 
jsme takový průřez tréninkem. 
Potěšilo mě, že ani holky 
nebyly nervózní, když na ně 
koukali cizí lidé, a chovaly se 
jako na normálním tréninku. 
Díky tomu panovala obvyklá 
atmosféra, štáb neviděl nic 
hraného.

Dělala jste už dost rozhovo-
rů. Změnil se za tu dobu váš 
přístup k nim?

Doufám, že jsem se nauči-
la lépe mluvit. Nebo alespoň 
méně stydět. (směje se)
Teď vás čeká měsíční pří-
prava, ovšem do sokolovny 
nemůžete. Co s tím?

Na to nelze při nejlepší 
vůli odpovědět. Ve fi nále chceme ukázat to, 
co bylo naším cílem od začátku: předvést ma-
žoretky jako krásný taneční sport. Takže opět 
chystáme průřez tréninkem i nácvik moderní 
tematické choreografi e. S holkama nás teď 
čekají online tréninky. Ukáže se, co všechno 
bude možné prostřednictvím internetu nacvi-
čit a co necháme na poslední fázi, až nás zase 
pustí do tělocvičny.

Po postupu do semifi nále jste na vítězství 
nemyslela. Už je pro vás důležité?

Není. (směje se) Já už jsem zvítězila. Teď 
věřím, že si fi nále užijeme. Nejvíce se těším 
na atmosféru akce. Na druhou stranu jsme 
sportovci – každý může milionkrát říkat, že 
vyhrát nechce, ale ve chvíli, kdy bude na 
místě, začne soutěžit.
Proběhne nyní, po postupu do finálové 
osmičky, alespoň drobná oslava?

Asi proběhne, ale musí být skromná, ma-
ximálně do čtyř osob. (směje se).

Slovo gratulantky
Kateřina Malečková
(starostka Blatné):
„Na Hanku jsem moc pyšná. Díky Preziosu 
se naše město dostalo do povědomí doma  
i v zahraničí. Má veliký dar, umí si mezi 
děvčaty udržet autoritu, a přitom zůstává 
lidská. Vzhlížejí k ní nejen ty mladší, ale i 
puberťačky. Je mimořádně důsledná – co-
koli spolu domluvíme, platí. Preziosky jsou 
milé a spontánní holky, pomáhají nám při 
společenských akcích, předtančení, během 
Běhu míru. A co bych Hance přála? Aby 
Díky, trenére vyhrála. Stojí za ní spousta 
práce. Zaslouží si to a má na to.“

DÁMA. Hana Novotná postoupila mezi osmičku fi nalistů akce Díky, 
trenére

David Nejedlý, Deník, foto David Kratochvíl.

Kvůli koronaviru bylo finále posunuto 
z 8. 11. 2020 na leden 2021.
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Mistři ČR opět z Blatné
Za velmi příjemného počasí a s krásnou 

teplotou vody cca 15 stupňů se na konci září 
uskutečnil závěrečný závod Mistrovství České 
republiky v lovu ryb na nádech. Již tradičně 
se jednalo o Pohár Trhové Kamenice, kde byli 
zároveň vyhlášení vítězové Mistrovství ČR 
celého ročníku 2020.

Pohár Trhové Kamenice ovládl v jednot-
livcích Martin Šťastný, na třetím místě se 
umístil Karel Říha ml. – oba z týmu Blatná 
I. Druhé místo obsadil Martin Vařeka z týmu 
Pardubice I.

V družstvech obsadily první místo Pardu-
bice I. (Drozd, Hons, Vařeka), druhý se umístil 
tým Blatná I. ve složení Karel Říha st., Karel 
Říha ml. a Martin Šťastný a třetí místo obsadil 
tým z Brna (Stružka, Kupiš, Chylík). 

V celkovém součtu Mistrovství republiky 
ve spearfi shingu v soutěži jednotlivců si výše 

zmínění závodníci z Blatné místa prohodili 
a Mistrem republiky pro rok 2020 se stal Karel 
Říha ml. s celkovým počtem 18 ulovených 
ryb, před druhým Martinem Vařekou (15 ryb) 
a právě třetím Martinem Šťastným (14 ryb). 
Dalšími úspěšnými blatenskými potápěči byli 
Petr Pechr na krásném 6. místě, Josef Kostka 
na 11. místě, Petr Sedláček 12. místo, Ondřej 
Sedláček 14. místo a Karel Říha st. 15. místo.

Mistry republiky v družstvech se po 2leté 
odmlce stala Blatná I. (Říha st., Říha ml., 
Šťastný) s počtem 40 ryb. Druhé skončily Par-
dubice I. s 39 rybami a třetí Brno s 29 rybami.

Všem závodníkům gratulujeme k dosaže-
ným úspěchům a věříme, že zimní příprava 
na další sezónu proběhne již bez omezení 
a všichni budou v plné síle připraveni na další 
ročník.

Klub potápěčů Blatná znovu začíná s pra-
videlnými tréninky ve Strakonickém bazénu 
a to jak nádechového tak i přístrojového po-

tápění. Pro případné zájemce je k dispozici 
k zapůjčení vybavení pro zkušební ponory 
za dozoru instruktorů.  Kontakt na domluvu 
přesných termínů je karlos.rr@seznam.cz.

EK

Aktuality z juda
I přesto, že čas, kdy bylo možné trénovat 

a závodit, byl nepříjemně krátký, tak byl nabi-
tý událostmi.  Jarní část sezóny se v podstatě 
ani nestačila rozběhnout a byla zrušena. Za to 
podzimní část měla ostrý nástup. Bylo totiž 
potřeba zorganizovat kvalifi kaci na vrcholné 
turnaje (MČR a PČR žactva, dorostu, mužů). 
Proběhl tak v omezené míře turnaj Českého 
poháru v Brně pro kvalifi kaci na soutěže celo-
republikového formátu. Na krajské úrovni se 
do kvalifi kačních bojů zapojila i Blatná, kdy 
jsme uspořádali v polovině září turnaj žactva. 
Z vrcholných akcí jednotlivých kategorií se 
zatím stihl uspořádat pouze MČR veteránů, 
kde Blatná měla také zastoupení.

ČP v Brně
Na kvalifikačním turnaji v Brně se 

ve dvou dnech (12. – 13. 9.) celkem před-
stavilo 5 blatenských závodníků. Zatímco 
v sobotu jsme bohužel sbírali spíše porážky, 
v neděli se situace otočila. Nejlépe se ve váze 
do 73 kg vedlo Štěpánu Kalužíkovi, který si 
první porážku (a to navíc velmi těsně na šido) 
připsal až ve fi nále! Smolně zakončil své 
účinkování ve stejné váze Tomáš Schwarz, 
kdy v semifi nále obdržel třikrát napomínání 

šido, což v součtu znamenalo hansoku make 
(diskvalifi kaci). Nemohl tak nastoupit k zá-
pasu o bronz. Velmi dobře si vedl v nabité 
váze do 55 kg Vašek Turek. Připsal si totiž 
vyrovnanou bilanci 2 výhry a 2 prohry.

Podzimní turnaj
V sobotu 19. 9. se v blatenské Sokolovně 

konal turnaj v judu, který jsme nazvali Pod-
zimní turnaj. V budově se musela dodržet 
všechna nastavená protiepidemiologická 
nařízení, a proto se turnaj odehrál bez divá-
ků (pouze trenéři, rozhodčí a organizátoři) 
a s omezeným počtem závodníků (celkem 95). 
I přes tato omezení proběhl turnaj v příjem-
ném (téměř rodinném) duchu. Blateňáci, kteří 
si odnesli medaili: Lukáš Klásek, Vojta Piv-
nička, Vašek Turek, Štěpán Kalužík, Tomáš 
Schwarz, Kuba Outlý, Fanda Turek, Adam 

Pikl. Děkuji všem členům a přátelům oddílu 
za hladký průběh a za pomoc s organizací!!!

MČR veteránů
Na MČR veteránů, které se konalo 26. 

9. v Praze-Vršovicích, oprášil své závodní 
zkušenosti Jiří Mls. V kategorii M5 ve váze 
do 73 kg si nevedl vůbec špatně - s bilancí 1 
V/2 P si připsal bronzovou medaili za 3. místo. 
Jirkovi patří nejen gratulace za předvedený 
výkon, ale i poděkování za neutuchající chuť 
být na žíněnce.

Více informací o oddíle juda v Blatné 
a o Sokolu Blatná na www.tjsokolblatna.cz, 
o DDM Blatná na www.ddmblatna.cz.

Lukáš Kocourek

Štěpán Kalužík - 2. místo

Jiří Mls - 3. místo

Jak rytíři z Bělčic dobyli Hornosín...
(pokr. ze str. 13)

Nestory pelotonu, co se dočkali v cíli 
zvláštní odměny, se tentokrát stali František 
Šesták a jeho drahá polovička Marie Šestá-
ková. Protipólem naopak byli osmiletý Adam 
Voříšek z Blatné a stejně stará slečna Malá 
z Hornosína. Všichni převzali nádherné dárky 
z bělčické sklárny od jejího majitele Václava 
Vlasáka coby sponzorský dar. Zkrátka nepřišli 
určitě ani ostatní. Po osvěžujícím dobro-

družství v sedle kola na ně čekala možnost 
vychutnávat si hudební repertoár spřízněné 
kapely „Z vršku“, ať už v roli posluchače nebo 
tanečníka. Mimoto pro všechny návštěvníky 
organizátoři připravili pravé „rybí hody“, kde 
exelovalo svými specialitami kulinářské duo 
„MAMI“. A když si na své přišly uši i žaludek, 
uzrál čas také na trochu toho vzrušení. O slovo 
se přihlásila bohatá tombola. Na zábavné teč-
ce cykloturistického odpoledne nebylo snad 
jedince, který by si nekoupil lístek. Celkem 

se jich prodalo 150. A cen se sešlo požehnaně: 
inu, taková malá- velká vánoční nadílka, která 
se krapet předešla.

Bělčickým rytířům se podařil věru husar-
ský kousek. Jistě ne první a jistě ne poslední. 
Erbu rodného městečka přidali na ušlechti-
losti a půvabu, madam cyklistice na kráse 
a rozmanitosti. 
(Bez jazykové úpravy).

Vladimír Šavrda



Ročník 31 (41) Blatná 23. října 2020 Číslo 18 / strana 15

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Autodíly -         železářství
MAREK CHVÁTAL

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

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

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

nzerce

ELEKTROMONTÁZE

Petr Hrubý 

Sedláček

  žaluzie všech         žaluzie všech       
     typů     typů

  sítě proti hmyzu  sítě proti hmyzu

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

Firma KOVO KASEJOVICE 
MONT s.r.o.

přijme do svého kolektivu pracovníky 
těchto profesí:

obsluha CNC strojů
svářeč / zámečník

pomocné dělníky do výroby
Nabízíme: dobré platové podmínky,
zaměstnanecké benefi ty, příspěvky

tel.: 724 758 577, 
e-mail: info@kovokasejovice.cz
Kasejovice 3 97, 335 44 Kasejovice
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Hajanka
výroba prošívaných přikrývek

a polštářů, čištění peří
Otevřeno:
Po - ZAVŘENO Út - 8.00-14.00
St  -   8.00-14.00 Čt - 8.00-14.00
Pá - 14.00-18.00 So (lichý týden  
    pouze po dohodě)

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

VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE
rozšířený sortiment v 1.patře

Dovoz zboží až domů
Zapojení a instalace
Odvoz starého 
zboží

PIVOVARSKÁ 200, BLATNÁ,
PO – PÁ 8:00 – 17:00 HOD., SO 8:00 – 12:00 HOD.

Expert.cz – Blatná

NAJDETE 
NÁS NA FB

Jankovský

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