
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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Vážení spoluobčané,
nouzový stav a všechna přijatá opatření 

s ním související nás všechny omezují na běž-
ném životě. Chci Vás ale ujistit, že zastupitelé 
spolu s úředníky připravují rozpočet na rok 
2021. Podrobněji Vás budu o rozpočtu in-
formovat po jeho schválení, které, doufám, 
proběhne dne 9.12.2020. 

Pro město je vedle rozpočtu důležité mít 
schválené své vize, plány, koncepce, které 
mají vliv na jeho další rozvoj.  Zásadním do-
kumentem je Strategický plán města Blatná. 
Právě ten se letos aktualizuje. Řada z Vás, 
celkem 274, se zúčastnila ankety, která pro-
běhla ve dnech 28.8.2020 – 20.9.2020. Někteří 
občané jsou přímo zapojeni v pracovních sku-
pinách. Všem bych tímto chtěla poděkovat.  
V měsíci říjnu jsem avizovala, že veřejné 
projednání proběhne dne 4.11.2020, bohužel 
i zde zasáhl Covid-19 a veřejné jednání nebylo 
možno zorganizovat. Pracovní skupiny připra-
vily nová opatření a nyní budeme očekávat, 
kdy a jak bude možno Vám aktualizovaný 
dokument představit.

Dovolte mi krátce se zastavit nad výsledky 
ankety. Kompletní přehled výstupů naleznete 
na webových stránkách města Blatná. Ne 
všichni z Vás ale mají přístup k internetu, 
proto volím tuto cestu. Výsledky ankety měly 
k dispozici též pracovní skupiny při přípravě 
nových aktivit, ale byly prezentovány i dalším 
subjektům, které byly v anketě zmiňovány, 
např. Technickým službám města Blatné s.r.o.

Úvod ankety byl zaměřen na Vaše pozi-
tivní a negativní emoce spojené s městem. 
U pozitivních reakcí vedle zámku, domova, 
klidu a pohody malého města zmiňujete 
i růže. Zde Vás možná potěším, že jedním 
z připravovaných projektů, který Vám měl být 
představen při projednání aktualizace strate-
gického plánu, je projekt Blatná-město růží.  
Tento projekt zahrnuje více aktivit, ale tyto 
bych teď nerada prozrazovala, budete o nich 
v nejbližší době informováni. Z negativních 
reakcí převažuje doprava a parkování v centru 

města, agenturní zaměstnanci a výskyt uživa-
telů drog a alkoholu. U toho posledního bych 
se ráda zastavila. Dlouhodobě se prevenci 
kriminality profesně věnuji a sleduji vývoj si-
tuace v našem městě. Z pohledu statistik (Po-
licie ČR, Městský úřad Blatná, poskytovatelé 
sociálních služeb) se naopak počet trestných 
činů, přečinů a přestupků postupně snižuje, 
stejně jako počet osob, se kterými pracuje 
terénní sociální služba Jihočeský streetwork 
Prevent 99 z.s.  To ale samozřejmě nemusí ko-
respondovat s Vašimi osobními zkušenostmi 
a pocity.  Každoročně, tedy pokud nepřijdou 
omezení jako v tomto roce, organizujeme be-
sedu Blatná – bezpečné město, na kterou bych 
v roce 2021 pozvala všechny subjekty, které 
se s touto problematikou setkávají, a budu 
velmi ráda, pokud si najdete čas i Vy.  O datu 
konání budete informováni prostřednictvím 
Blatenských listů, webu města a městského 
rozhlasu.

A nyní zpět k anketě. Otázka, které řada 
respondentů věnovala větší pozornost, se tý-
kala propojování míst v Blatné a okolí. Byla 
jsem opravdu mile překvapena, jaké návrhy 
od Vás přišly a jak dobře okolí města znáte. 
Ve Vašich odpovědích bylo nejčastěji zmiňo-
váno propojení Blatné s obcí Buzice, Paštiky 
či s osadou Skaličany. 

V odpovědích na otázku týkající se ne-
dostatečné místní infrastruktury kritizujete 
chybějící chodníky např. v osadách města, 
chodník uvnitř sídliště Nad Lomnicí. Zde 
byla škála odpovědí velmi široká. Dalším 
problémem našeho a věřte, že nejen našeho, 
města je parkování.  Nejčastěji bylo kritizo-
váno parkování na tř. J. P. Koubka, na tř. T. G. 
Masaryka a dále na sídlištích. Tímto problém 
se dlouhodobě zabývají Komise dopravní 
a Komise pro rozvoj města. Řada parkovacích 
míst byla v minulých letech vybudována, 
bohužel centrum města je zastavěno a nová 
prostranství už v podstatě nejsou. Možná by 
stačilo zamyslet se nad tím, zda ve městě naší 

velikosti musíme jezdit autem od obchodu 
k obchodu. Automobilová doprava neustále 
roste, souvisí to se vzrůstající životní úrovní 
a také s naší pohodlností. Parkování v centru 
města má dvě stránky pohledu, jednu očima 
chodců a turistů, kteří by si přáli omezení 
vjezdu osobních vozidel, a druhou očima 
obchodníků a živnostníků v centru, kteří od-
kloněním dopravy přijdou o zákazníky.  

Občané města si přejí rozšíření a zkvalit-
nění zeleně ve městě, realizaci odpočinkových 
míst a řešení nepořádku v ulicích. Do ankety 
se zapojili i žáci základních škol. Dovolte 
mi se s Vámi podělit o jeden z námětů žáka 
čtvrté třídy: „Chtěl bych, aby si lidé uklízeli 
po sobě odpad a nevyhazovali ho na zem.“ Já 
bych ještě přidala, aby si uklízeli v okolí svých 
domů. Nechci se tím zbavovat povinnosti 
čištění a úklidu města, ale určitě by pomohlo, 
kdyby se každý zamyslel, jak čistotě města 
prospívá sám. Když vidím nepořádek kolem 
míst na separovaný odpad a nedopalky cigaret 
pod koši, jsem na vážkách, zda máme právo 
nazývat se civilizovanou společností. 

Ve věci chybějící infrastruktury pro spor-
tovní a volnočasové aktivity je nejčastěji uvá-
děn krytý bazén, multifunkční sportovní hala 
a zimní stadion. Tyto aktivity budou součástí 
aktualizovaného strategického plánu.

Poslední otázky se týkaly kulturní nabíd-
ky, kde občané požadují více živých koncertů 
různých žánrů, divadelních představení, akcí 
pro děti a pořádání trhů. Všichni doufáme, že 
se situace zklidní a i tyto požadavky budeme 
pomoci splnit. 

Na závěr se ještě krátce vyjádřím k po-
žadavku, který se také v anketních lístcích 
objevoval, na přímé spojení do Prahy. Pro-
blému především autobusového spojení již 
bylo věnováno několik příspěvků v Blaten-
ských listech a aktuálně Vás bude informovat 
Ing. Valášek v tomto čísle Blatenských listů.

Bc. Kateřina Malečková
starostka města Blatná
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ktual i ty
Předvánoční prodej 

permanentních karet 
do zámeckého parku

Od prosince 2020 je platnost nově za-
koupených permanentních karet 365 dní. 
Znamená to, že kdo si pořídí permanentní 
kartu například 2. dubna 2021, její platnost 
bude do 1. dubna 2022. Cena permanentní 
karty pro rok 2021 je 300 Kč, což se rovná 
deseti jednotlivým vstupům.

Kdo bude mít zájem koupit sobě nebo 
svým blízkým permanentní kartu ještě 
letos, může tak učinit v zámecké pokladně 
o sobotách 12. a 19. prosince 2020 vždy 
od 10:00 do 14:00 za původní cenu 250 Kč.

Oproti jednorázové vstupence mají 
držitelé permanentky možnost vstoupit 
do parku oběma branami, tedy z nádvoří 
zámku i bránou u Sokolovny. Návštěvníci 
s kočárky či invalidním vozíkem mohou 
vstupovat pouze z nádvoří zámku. Ote-
vírací doba parku je v zimním období 
od 6:00 do 18:00 (15. říjen - 14. březen) 
a v letním období od 6:00 do 20:00 (15. 
březen - 14. říjen) každý den.

Přejeme vám hezké toulání zámeckým 
parkem.

Správa zámku Blatná

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat 

majitelům a zaměstnancům Kulturní ka-
várny Želeřáství U Šulců za nápad a rea-
lizaci obdarovat zaměstnance přímé péče 
Domova PETRA Mačkov občerstvením 
z jejich produkce.

Jejich dobroty pomáhají kompenzovat 
velmi těžkou práci našich zaměstnanců 
v obtížných podmínkách uplynulého 
období. 

Ještě jednou děkujeme za podporu 
a spoustu výborného jídla!

 Je velmi povzbuzující vědět, že na Vás 
někdo v těžkých časech myslí. Moc si toho 
vážíme!

Vlasta Maroušková
ředitelka Domova PETRA Mačkov

OTEVÍRACÍ DOBA  
VÁNOCE 2020

Podniková prodejna
SO 19.12. 8,00 – 14,00
NE 20.12. ZAVŘENO 
PO 21.12. 8,00 – 15,30
ÚT 22.12. 8,00 – 15,30
ST 23.12. 8,00 – 15,30
24.12. - 27.12 ZAVŘENO
 státní svátek
P0 28.12. 8,00 - 10,30 
11,00 – 15,30
ÚT 29.12. 8,00 - 10,30  
 11,00 – 15,30
ST 30.12. INVENTURA
ČT 31.12. INVENTURA

Akce Vánoce 2020
Vnitřnosti chlazené
( jikry, mlíčí )  220,- Kč /kg

Hlavy z kapra chlazené 40,- Kč/kg

Kapr půlený chlazený 150,- Kč/kg

Kapr fi let bez kostí –
prořezaný chlazený  240,- Kč/kg

Kapr půlený bez kůže
chlazený  180,- Kč/kg

O SVATÉ BARBOŘE LEŽÍVÁ SNÍH 
NA DVOŘE

Pranostiky okolo svaté Barbory a Mikulá-
še zahrnují nejen sněžení, mrazíky ale i deště 
a blátivé počasí. To svědčí o proměně počasí 
v průběhu mnoha let. V poslední době už jsme 
si zvykli na mírné počasí bez sněhu a spíše 
deštivé, i když si neustále přejeme prožívat 
období ADVENTU v romantickém tajuplném 
bíle zasněženém čase. To prostě k Vánocům 
patří. Jaký bude předvánoční a vánoční čas 
v letošním roce se teprve ukáže.

JAKÉ POČASÍ NA SVATOU BARBORU, 
TAKOVÝ BUDE CELÝ ADVENT
PO SNĚHU BÁRA S MIKULÁŠEM ŠLA
KDYŽ JE BARBORKA UCOURANÁ, 
BUDE SVATÝ ŠTĚPÁN NA LEDĚ
JE-LI NA DEN SVATÉ BARBORY MNO-
HO JINOVATKY NA STROMECH, BUDE 
V BUDOUCÍM ROCE HODNĚ OVOCE
O SVATÉM MIKULÁŠI ČASTO SNÍŽEK 
PRÁŠÍ
KDYŽ NA MIKULÁŠE PRŠÍ, ZIMA LIDI 
HODNĚ ZKRUŠÍ

PROSINCOVÝ PRODEJ LIDOVÉHO 
ŘEMESLA NA TŘÍDĚ J. P. KOUBKA 3

ČESKÉ VÁNOCE ZAHALENÉ ZÁVO-
JEM Z KUKUŘIČNÉHO ŠUSTÍ

Letošní vánoční prodej českého umělec-
kého řemesla bude zkrácený, ale přesto jsme 
se rozhodli, tak jak jsme  slíbili, že několik 
dní otevřeme, abychom Vám mohli nabídnout 

vánoční zboží, které jsme pro vás v letošním 
roce připravili. Připomínáme, že veškerá naše 
nabídka je z českých rukou, které je vytvářejí 

s láskou a radostí.  Ať už se jedná o drobné 
vánoční ozdoby a dekorace, nebo výrobky 
z keramiky, kovu, dřeva, skla, textilu, proutí…

První sobota, kdy bude otevřeno, bude 
sobota 12. prosince od 9.00 do 14.00 hodin. 
V nabídce budeme mít samozřejmě i jmelí, 
které jste si u nás za poslední roky tolik 
oblíbili.

Dále bude otevřeno v sobotu 19. 12, 
pondělí  21 . a úterý 22. 12.

Těšíme se na setkání s Vámi.
KDYŽ PŘIJDE SVATÁ LUCIE ( 13. 12.), 
NAJDE TU JIŽ ZIMU.

 Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Zprávy
z radnice

Spojení do Prahy
Jelikož se občas setkáváme s dotazy občanů na spojení do Prahy 

a s výtkami, proč znovu nezařídíme přímý autobus, pokusím se tuto 
záležitost opakovaně vysvětlit.

Spoje Vimperk-Blatná-Mirovice-Praha, které byly v minulosti 
postupně zrušeny, byly dálkovými linkami, které nepodléhají dotacím 
krajů ani Ministerstva dopravy. Dopravci provozují dálkové linky vý-
hradně na své podnikatelské riziko a nejsou vázáni smlouvou s kraji, 
jako je tomu u dotovaných (místních) linek. Pokud dopravce zjistí, že 
některý dálkový spoj je dlouhodobě ztrátový, tak jeho provoz zpravi-
dla omezí nebo zcela zruší, jako se to bohužel stalo v našem případě. 

K požadavkům na dotování některých zrušených spojů městem je 
třeba uvést, že stávající systém veřejné dopravy v ČR nepředpokládá, 
že by města a obce platily ztrátu dopravcům dálkových linek. Města 
a obce dotují ze zákona pouze městskou hromadnou dopravu, pokud 
ji mají zřízenu. V některých krajích přispívají obce krajským úřadům 
na provoz regionálních autobusů a vlaků, jedná se ale zpravidla spíše 
o symbolické částky. Z hlediska dálkových linek jsou případy, kdy obce 
přispívají dopravci např. na kilometrovou zajížďku z hlavní silnice 
do jejich obce, ale neznám případ, kdy by města a obce objednávaly 
a hradily ztrátu celé dálkové linky.

I přes výše uvedené si vedení Města nechalo zpracovat kalkulaci 
předpokládaných tržeb a nákladů případné linky Blatná-Mirovice-Pra-
ha, která by byla v provozu v pracovní dny v časech zrušených spojů 
Vimperk-Blatná-Praha, tj. s odjezdem cca v 6,45 hod. z Blatné a zpět 
v 16,15 hod. z Prahy. Z kalkulace vyplývá, že předpokládaná ztráta 
linky by po započtení všech nákladů, 2 % zisku dopravce a odečtení 
předpokládaných tržeb, činila za rok 1 620 000 Kč. Jedná se o poměrně 
vysoké fi nanční prostředky, pro které by se obtížně hledalo rozpočtové 
krytí, s největší pravděpodobností na úkor investic.

Blatná má přitom v pracovní dny a v neděli s Prahou stále přímé 
autobusové spojení přes Příbram. V pracovní dny odjíždí přímý spoj 
z Palackého ulice v 5,25 hod., v neděli v 17,32 hod. Z Prahy Smí-
chovského nádraží odjíždí přímý spoj do Blatné v pracovních dnech 
z nástupiště I v 17,25 hod. (o prázdninách a při omezení školní výuky) 
resp. v 17,30 hod. (ve dnech školního vyučování). Toto spojení se 
bohužel ve vyhledávači IDOS nezobrazuje jako přímé, protože byť 
není nutný přestup a lze si koupit jednu jízdenku z Blatné do Prahy, 
jsou spoje formálně vedeny jako dvě samostatné linky (Blatná-Pří-
bram a Příbram-Praha). V této věci jsme opakovaně komunikovali se 
správcem vyhledávače IDOS, který dvakrát nastavil vyhledávač tak, 
že se spojení po nějakou dobu zobrazovalo jako přímé, ovšem při první 
změně jízdního řádu se vždy spojení zobrazovat přestalo.

Do Prahy se lze též velmi dobře dostat v kombinaci vlak-autobus, 
kdy z Blatné jezdí každé dvě hodiny přímý vlak do Příbrami (pokra-
čující do Zdic/Berouna), z Příbrami je pak četné spojení do Prahy 
linkami 393 (přímá) a 395 (se zajížďkou na Dobříš). Při cestě z Blatné 
do Prahy je v Příbrami nutné při přestupu dojít na cca 350 m vzdálenou 
zastávku Dolejší obora, která se nachází hned pod autobusovým ná-
dražím, na opačné straně silnice. Ve směru jízdy od Prahy se zastávka 
pod autobusovým nádražím jmenuje přímo Příbram,aut.nádr.

Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná

Nové jízdní řády
Stejně jako každý rok dochází i letos v prosinci k vydání nových 

autobusových a vlakových jízdních řádů. V letošním roce připadá 
datum platnosti nových jízdních řádů na neděli 13. prosince.

Pro Blatnou a okolí se tentokrát ve veřejné autobusové a že-
lezniční dopravě nic zásadního nemění. U některých spojů dojde 
k nepatrným časovým posunům v řádu minut. V každém případě 
doporučujeme pro jistotu čas odjezdu svého spoje předem zkont-
rolovat v jízdních řádech na internetu nebo na zastávkách.

Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná

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 v roce 2020:
● 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. 
INFO PRO ROK 2021: v novém roce 2021 budeme sbírat úsporné 

žárovky a LED žárovky – nepatří do popelnice, 
ale na sběrný dvůr.

Děkujeme.
Odbor životního prostředí, MěÚ Blatná

PODĚKOVÁNÍ Technickým službám 
města Blatná

Velice děkujeme TSM Blatná za rychlou pomoc při dezinfek-
ci prostorů našeho domova pro seniory Světlo v Drhovli. Jme-
novitě Pavlu Bulkovi za vstřícné a ochotné jednání a za skvěle 
odvedenou práci Milanu Počtovi.

Děkujeme! 
Mgr. Martina Kudějová  
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Zemřelí listopad 2020:
Florián František - nar. 20.2.1952, Blatná, úmrtí 26.10.2020
Stichenwirth Robert - nar. 233.1969, Pačejov, úmrtí 28.10.2020
Ing, Hajžman Vojtěch - nar. 14.4.1942, Sedlice, úmrtí 27.10.2020
Aichingerová Ivana - nar. 20.2.1977, Blatná, úmrtí 27.10.2020
Mourková Růžena - nar. 25.9.1932, Blatná, úmrtí 1.11.2020
Štechová Jana - nar. 4.12.1934, Blatná, úmrtí 31.10.2020
Kokrdová Marie - nar. 10.5.1948, Blatná, úmrtí 2.11.2020
Běhavá Věra - nar. 12.7.1935, Blatná, úmrtí 2.11.2020
Špirochová Zdeňka - nar. 27.5.1958, Sedlice, úmrtí 4.11.2020
Kováříková Bohumila - nar. 7.10.1930, Blatná, úmrtí 4.11.2020
Hůzlová Zdenka - nar. 16.11.1929, Blatná, úmrtí 4.11.2020
Mašková Jitka - nar. 28.10.1943, Blatná, úmrtí 6.11.2020
Kratochvíl Jiří - nar. 2.8.1942, Buzice, úmrtí 9.11.2020
Šouník Stanislav - nar. 27.5.1932, Výšice. úmrtí 19.11.2020
Pragerová Helena - nar. 23.4.1928, Blatná, úmrtí 18.11.2020
Hořejš Ladislav - nar. 15.4.1934, Bezdědovice, úmrtí 25.11.2020
Klečková Ludmila - nar. 30.6.1949, Sedlice, úmrtí 23.11.2020 

Pozemské bytí bratronické baronky Blanky Battagliové bude 
literárně zvěčněno
„Rozhodla jsem se pro tenhle krok, když se mi o ní a jejím rodišti v noci zdálo. Vnímala jsem 
to jako znamení,“ říká spisovatelka Jana Poncarová.

Život a osudy příslušníků čtyřčlenné 
rodiny Battagliů z Bratronic - potomků staré 
italské vojenské šlechty- jsou strhujícím a do-
jemným lidským příběhem. I po desetiletích 
znovu a znovu oslovují všechny milovníky 
historie napříč generačním spektrem. Z rodiny 
Battagliů už není naživu bohužel nikdo. Ale 
jejich činy, výjimečnost, osobní statečnost 
a houževnatost ve zlých dobách nacismu 
a komunismu pasovaly tyto skromné a dob-
rosrdečné lidičky na nesmrtelné a nezapome-
nutelné osobnosti / nejen / jihočeských dějin.

Nejslavnějším Battagliou z bratronické-
ho panství byl bezpochyby Christian. Syn 
Quida a Gizely Battagliových proslul coby 
fenomenální cyklista, co dokázal během 
svého pestrého života „zlomit vaz“ bezmála 
miliónu kilometrů. V rodné vesničce mu jeho 
fanklub zbudoval čestný památník, odkud 
z obecního pozemku hledí busta sportovní 
legendy na svůj zámek.

Byla tu ještě ale jeho sestra Blanka 
Battagliová. Stejně zanícená a úspěšná 

cyklistická závodni-
ce. Její obdivovate-
lé Blance vymysleli 
přezdívku „Postrach 
Alp“, protože zdolá-
vala nejstrašnější pří-
rodní obry na kole bez 
přehazovačky. Bohu-
žel ji v nejlepší fyzické 
kondici jednoho dne 
ve městě Blatná po-
razilo auto. Tím její 

kariéra závodnice vzala za své. Ale jako věrná 
duše doprovázela i nadále svého bratra Chris-
tiana na cyklistické přebory v roli trenérky 
i pomocnice. 

Paní baronka se nikdy nebála tvrdé prá-
ce. Nejlépe to dokázala tím, že na hřbitově 
v nedalekém Záboří přijala místo hrobařky. 
A i v těch nejtřeskutějších mrazech se oháněla 
krumpáčem zdatněji než leckterý muž, aby 
připravila místo posledního odpočinku lidem 
více či méně známým. Protože ona měla lidi 

ráda a žádná služba pro ně, včetně té poslední, 
jí nebyla cizí.

Příběh rodu Battagliů by byl hoden fi l-
mového zpracování. Zatím k tomu - s jednou 
menší dokumentární výjimkou - nedošlo. Nic-
méně už se objevila první vlaštovka. Spisova-
telku Janu Poncarovou ohromily osudy paní 
Blanky Battagliové natolik, že se rozhodla je 
literárně zpracovat. Pravdou je, že jistý prostor 
rodině Battagliů věnoval ve svých knihách 
kdysi sportovní novinář a autor Ota Pavel. 
Ovšem tam se jednalo o několik povídek. 
Paní Jana Poncarová chce pojmout životní 
pouť paní baronky z Bratronic jaksi globálně.

Spisovatelka Jana Poncarová debutovala 
roku 2018 románem „Podbrdské ženy“, který 
sleduje osudy tří generací žen z podhůří Brd. 
O rok později ji vyšel román „Eugenie“, 
inspirovaný skutečným osudem plzeňského 
hotelu Continental a jeho majitelky. Kniha 
získala Cenu čtenářů v literární soutěži „Česká 
kniha 2020“.

(Bez jazykové úpravy).

(Dokončení v příštím čísle).

Blanka Battagliová

PŘESTĚHOVALI JSME SE 
Sídlo Technických služeb města Blatné je nově na adrese 

Riegrova 59 (poslední budova u silnice na Hajany).
Kontaktní údaje zůstávají stejné:

Telefon: 383 422 541
E-mail: kontakt@tsblatna.cz
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Co čte a o čem přemýšlí Jan Kára
Vážené čtenářky, vážení čtená-
ři, berte tuto stať jako můj pří-
spěvek k výročí 17. listopadu.

V roce 2011 vyšla kniha 
historika Michala Pullmanna s názvem „Ko-
nec experimentu: přestavba a pád komunismu 
v Československu“. Již tehdy vyvolala určité 
emoce, a někteří recenzenti jí odsoudili jako 
pokus o popření násilné podstaty normalizač-
ního režimu v Československu. Vlna emocí 
se opět zvedla v roce 2018, kdy byl Pullmann 
zvolen děkanem Filozofi cké fakulty pražské 
Karlovy Univerzity, a trvá dodnes.

Situace mě jako pamětníka zaujala, a tak 
jsem si „Konec experimentu“ s pomocí bla-
tenské knihovny opatřil a následně i přečetl. 
I když „přečetl“ je silné slovo. Ono se to jen 
tak číst nedá, a to jsem zvyklý z působení 
v akademickém světě na ledacos. Dílo je psá-
no složitým odborným jazykem se stovkami 
poznámek pod čarou a hemží se pojmy jako 
„sémantika“, „konsensus“ či „metadiskurz“. 
Jedna věta za všechny: „V pokusu legitimi-
zovat pomocí pojmu přestavby status quo 
se odrážela snaha neutralizovat subversivní 
potenciál projektu a využít jej naopak pro 
stabilizaci hranic přijatelného jednání.“

A o co tam tedy jde? Kniha zachycuje 
období od roku 1983 (smrt Brežněva) v SSSR 
a paralelní proces v Československu až 
do roku 1989 a pádu komunistického režimu. 
Všímá si přitom hodně ofi ciálního dobového 
jazyka, zavedených frází a hesel. Podstatné 
části knihy jsou věnovány reakcím KSČ 
a vlády na signály, přicházející ze SSSR (pe-
restrojka, glasnost). Dobře je popsáno, jak se 
celý systém nezadržitelně drolil, záchranářské 
práce se míjely účinkem a pomoc z východu 
nepřicházela. 

To v zásadě odpovídá i mým vzpomínkám 
a zkušenostem, jen bych z toho nedělal tako-
vou vědu. Proto jsem nejprve usoudil, že ji ti 
odsuzovatelé nejspíše ani nečetli a pobouřil 
je hlavně „kádrový profi l“ autora, jehož otec 
v 80. letech minulého století působil jako 
expert v Moskvě. K autorovi jsem dokonce 
pocítil určitý obdiv – prokousal se tisíci strá-
nek „velmi čtivých“ ofi ciálních dobových 
dokumentů, několika ročníky Rudého práva 
a spoustou různých komentářů a analýz.

Názor jsem začal měnit až když jsem 
se dostal k závěrečným pasážím: Pullmann 
tam například představuje období normali-
zace jako nějakou lingvistickou hru („jazyk 
normalizace“ přestal být schopen absorbo-
vat impulzy perestrojky, a tak celý systém 
zkolaboval) a podsouvá čtenářům názor, že 
po většinu období normalizace žila česko-
slovenská společnost v celkem spokojeném 
„konsenzu“ („…konsensus po roce 1979 byl 
založen spíše na nekonečném opakování ide-
ologických fl oskulí, stvrzujících symbolický 
sociální smír…“).

To už mě nadzvedlo. Budiž, mnozí asi 
žili celkem spokojeně, ale jaký „konsensus“? 
Konsensus je přece něco jako vzájemná dob-
rovolná dohoda, a to rozhodně není případ 

československé normalizace - tam se dá spíše 
mluvit o adaptaci a o strachu. Pullmann sice 
zmiňuje strach, který měli českoslovenští 
komunisté z perestrojky, ale zcela opomíjí 
jiný strach, normalizační strach celého národa 
z represe, strach opřený o zkušenost z čistek 
po roce 1968, strach prostupující každodenní 
život, strach, který jsem cítil v Blatné ještě 
koncem listopadu 1989. Pěkná dohoda, za-
ložená na strachu a v prostoru obehnaném 
ostnatými dráty, za „železnou oponou“. 

O tom všem autor pomlčel a místo toho 
píše o „kontinuitě normalizace“. Prý že po lis-
topadu 1989 byla prostě ona zdiskreditovaná 
socialistická hesla nahražena stejně vyprázd-
něnými hesly jako „demokracie“ či „lidská 
práva“. Kam se mu ztratila „svoboda“, hlavní 
revoluční požadavek listopadu 1989? Proč 
nepostřehl absenci onoho normalizačního 
strachu? To opravdu není jen lingvistická hra. 
A co si můžeme myslet o badateli, který si 
evidentně jako prolamovače totalitní krusty 
cení víc Zdeňka Trošky (Slunce, seno a pár 
facek), než celého disentu kolem Charty 77.

Tak jsem tu knihu nakonec přehodnotil. 
Vadí mi její nekorektnost a manipulace, 
vadí mi, když se historikové takto snaží 
překrucovat dějiny. Snad jediné pozitivum 
vidím v tom, že mi Pullmann nasvítil ten již 
polozapomenutý normalizační jazyk a mě 
došlo, že ten mi vadil snad ze všeho nejvíc: 
ona orwellovská „novořeč“, všudypřítomná 
bažina blábolů a frází.

Nepovažuji sametovou revoluci za něco 
posvátného a nedotknutelného, nemám 
ve zvyku glorifi kovat disent, ale z té knihy je 
mi trochu smutno. Dílo historicky snad eru-
dované, ale sociologicky a psychologicky po-
chybné a politicky přinejmenším zavádějící, 
ne-li nebezpečné. Myslím, že to číst nemusíte.

Hezký den, Jan Kára

Biografi cký slovník Církve československé husitské
Církev československá husitská – spe-

cificky česká národní křesťanská církev, 
jejíž působení je dnes omezeno prakticky 
jen na Českou a Slovenskou republiku – si 
v letošním roce připomíná 100. výročí svého 
trvání. Toto jubileum zdůraznila mimo jiné 
vydáním publikace Biografický slovník 
Církve československé husitské (ISBN 
978-80-7000-167-7), jež je společným 
dílem 31členného autorského kolektivu 
historiků, archivářů a dalších specialistů pod 
redakčním vedením PhDr. Martina Jindry 
a Mgr. Marcela Sladkowského. Knihu, která 
spatřila světlo světa nyní na podzim, uvádí 
předmluva aktuálního patriarchy Církve čes-
koslovenské husitské ThDr. Tomáše Butty, 
po níž následuje historický nástin vývoje této 
náboženské organizace od jejích počátků až 
do současnosti od Bohdana Kaňáka. Vlastní 

jádro samozřejmě tvoří encyklopedická část 
zahrnující bezmála 750 biografi ckých hesel. 
Převažují pochopitelně duchovní osoby, své 
místo a zvěčnění zde ale nalezla i řada laic-
kých členů církve, kteří svou obětavou prací 
přispěli k jejímu rozvoji a pomáhali naplňovat 
její poslání. Z těch, kdo působili v našem 
regionu, jsou v publikaci představeni kupří-
kladu Adolf Arnošt s manželkou Boženou, 
František Božovský, Jaroslav Fiedler, Alois 
Janovský, Michael Lang, Ladislav Mašek, 
Karel Pechatý či Jaroslav Šobr. Každé heslo 
je doplněno samostatným přehledem použi-
tých zdrojů, mnohé biografi cké medailonky 
oživují fotografi e popisovaných osob. Kniha 
čítá 603 stran a k dostání je v internetovém 
knižním obchodě Kosmas za cenu 441,- Kč 
(www.kosmas.cz).

Vladimír Červenka, Lnáře
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Dobrou vílou a patronkyní studánek v Bělčicích
Dvě z nich ukrývá i nejstarší dům v tomto městě, který paní Alena Svozilová vlastní.

Za starých časů byla česká země doslova 
protkána sítí přírodních studánek. Mohl se 
u nich občerstvit žíznivý pocestný i zmožený 
rolník. Byly budovány s rozvahou, moudrostí 
a citem vlastnímu tehdejším generacím.

Bohužel postupná socializace venkova 
se stala prokletím a zhoubou těchto malých 
vodních zdrojů. Ruku v ruce s neurvalými 
praktikami nového lidského plemene po úno-
ru 1948 vůči přírodnímu prostředí mizely tyto 
malé české oázy jako jarní sníh.

Po listopadu 1989 se dosud situace v této 
oblasti nevrátila do starých kolejí, nicméně se 
pronikavě zlepšila. Zářným příkladem mohou 
být Bělčice na Blatensku. Zejména pak zdravé 
úsilí a iniciativa paní Aleny Svozilové - tamní 

rodačky. Ta sice již bydlí rovné půlstoletí 
ve stověžaté matičce, ovšem stále se do rod-
ného města vrací a celých oněch padesát let 
zvelebuje dům, ve kterém se narodila. Ono 
stavení stojí určitě za zmínku, protože se 
jedná o nejstarší budovu v Bělčicích. „Ano, 
je to tak“, potvrzuje sympatická paní Alena, 
„Zatímco zdejší fara spatřila světlo světa roku 
1696, tak naše usedlost je připomínána již 

roku 1545, kdy zde hospodařil Michal Hess, 
1654 Kateřina Hessová, po ní Jiřík a Mikuláš 
Hessové. Toto je totiž hessovský objekt a He-
ssové jsou našimi předky.“ Kuriózní byl stře-
dověky/?/ „ handl“ o číslo jedna mezi původní 
farou a vlastníky první stavby na bělčické 
půdě: „ Hessové podstoupili číslo popisné 
jedna, které náleželo jejich usedlosti, nové 
faře a za to obdrželi nádherná kamenná futra.

V rozkošném prostředí nejstaršího domu 
v Bělčicích se nachází hned dvě studánky 
najednou. „Jedna velká je ve sklepě, druhá 
pak na zahrádce. Obě byly vytesány do skály,“ 
poznamenává průkopnice pravých hodnot, 
která má stejně jako k vodě vřelý zájem až 
zápal (pro) místní historii. Čtyři roky psala 
bělčickou kroniku, jako jediná na tamních 
pozemcích objevila střepy po Keltech, které 
jsou uloženy v Blatenském muzeu. (Dr. Wald-
hauser).

Klíčovou zásluhu má na znovuobnovení 
studánky při naučné stezce. „Ta již dávno 
upadla v zapomnění. Jen děti si v těch místech 
hrály. Ani já o ní nevěděla. Když jsem zjistila 
její existenci, tak jsem ji asi pětkrát čistila, 
protože byla zabahněná a zarostlá až hrů-
za,“ pronáší skromně „dobrá víla“ studánek 
na Bělčicku. Na kráse jí nepřidaly už vůbec 
poházené matrace a napadané větve. Starosta 
města Bělčice Pavel Vejšický vzpomíná v této 
souvislosti na její ještě světlé okamžiky: 
„Jako patnáctiletí kluci jsme se chodili kou-
pat do nedalekého rybníka a to jsme ještě při 
návratu domů z té studánky pili.“ Dnes už se 
dostalo tomuto poetickému koutku v srdci 
lesa důstojné přeměny. Zásluhu na tom mají 
jak bělčický starosta a paní Alena Svozilová, 
tak i jiní dobrovolníci. Vzorně zrenovovaná 

studánka je velice dobrou vizitkou místních 
občanů a také součástí naučné stezky.

Podle paní Aleny Svozilové je zrod 
studánky úzce spjat s patronem svatým 
Vojtěchem: „Tento světec totiž podle mého 
bádání putoval od Slavětína kostelní cestou 
směrem na Újezdec a uvedená studánka je 
jeho rukopisem. V jihozápadních Čechách 
po sobě zanechal velké množství stop, tolik 
těch studánek, tzv. „Vojtěšek“, že se člověk 
nestačí divit. A jde skutečně o autentická 
díla!“, zdůrazňuje paní Alena.

P ř i z v a -
ný hydrolog 
po průzkumu 
vodního zdro-
je ve studánce 
potvrdil, že se 
jedná o tisí-
ciletou vodu, 
s p e c i á l n í , 
která vyúsťu-
je ve středu 
země .  A že 
tento zdroj je 
dokonce mine-
ralizovaný.

Studánka je nahlášena i na příslušném 
internetovém seznamu e-studanky.cz jako 
Zapomenutá.

Ten, kdo má rád vodu a chrání ji, nemůže 
nemít rád lidi. Snad v budoucnosti studánek 
v přírodě bude nadále přibývat. A snad tak 
jako před sto lety bude mít možnost žíznivý 
poutník nebo unavený rolník nabrat sílu 
a energii kdekoliv, kde to bude potřebovat.

V Bělčicích mohou mít v tomto ohledu 
čisté svědomí.

(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

Lesní studánka si prožila své trpké období

.... A ze zanedbaného káčátka 
stala se krásná labuť

Návštěva zámeckého parku
Letošní rok limituje vzhledem k pandemii i práci s dětmi.

Je těžké v době koronaviru, kdy fungujeme v plném provozu 
a zařízení, která jinak běžně navštěvujeme, jsou z důvodu karanté-
ny uzavřená, vymyslet pro děti zajímavou aktivitu mimo prostory 
mateřské školy. I v těchto dnech chceme, aby byl program pro děti 
zábavný a aby jim bylo umožněno poznávání přímo v „terénu“. O to 
více nás potěšila vstřícnost majitelů a zaměstnanců zámku na naši 
žádost o návštěvu zámeckého parku. V podzimním období jsme 
všichni pečlivě sbírali kaštany a rodiče n dětí ještě přibalili do batůžků 
nakrájená jablíčka a mrkev, a tak jsme kromě příjemných zážitků 
při pozorování dodali také daňkům oblíbené pochoutky. Vycházka 
se nám vydařila a dala podnět dalším rozhovorům o přírodě okolo 
nás. Těšíme se, že se podíváme do parku podíváme opět na jaře, až 
se příroda bude probouzet. 

Kristýna Zelenková a Jitka Hajnová, MŠ Šilhova
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ulturní  kalendář

26. 12. SOBOTA | 15:00 |
ŽIVÝ BETLÉM
Před kostelem Nanebevzetí Panny Marie

9. 1. SOBOTA | 18:00 |
DANIEL HŮLKA A JEHO ŽÁCI
Kostel sv. Jana Křtitele v Paštikách
Charitativní koncert
Předprodej vstupenek v IC Blatná od 7. 12.
Kapacita omezena, více informací na sisi-
caso@gmail.com

Otevírací doba od 3. 12. 2020
PO, ST, ČT | 9 – 12 | + | 13 – 16 |
23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 zavřeno

Otevírací doba od 3. 12.
PO – PÁ | 9 – 11 | + | 13:00 – 15:00 |
24., 25., 26. a 31. 12. zavřeno

PRAVIDELNÉ AKCE

SUDÝ TÝDEN V PONDĚLÍ | 15:30 – 16:30 |
KURZ PŘEDŠKOLÁČEK 
Malá klubovna
Příprava předškolních dětí pro úspěšný 
vstup do první třídy.

NÁPRAVA ŘEČI | STŘEDY DLE TELEFONICKÉ 
DOMLUVY
Klubovna
Mgr. Petra Tuháčková, +420 602 303 083  

LICHÝ TÝDEN V ÚTERÝ | 15:00 – 18:00 |
NÁPRAVA ŘEČI 

Malá klubovna
Mgr. Květa Zbíralová, +420 606 655 713

PONDĚLÍ + ÚTERÝ | 9:45 – 10:45 |
SETKÁVÁNÍ MAMINEK S DĚTMI
Velká klubovna 
Cvičení s dětmi, společné tvoření a hra. 
Vhodné pro děti od jednoho roku.

PÁTEK | 17:30 – 19:00 |
JÓGA S LENKOU VÁVROVOU 
Velká klubovna
Přihlášky na www.jogalenkavavrova.cz/
online-rezervace

ATELIÉRY

10. 12. NEDĚLE | 18:30 |
KERAMIKA S JITKOU KŘIVANCOVOU
Kapacita omezena, více informací a při-
hlášky na 604 842 161

17. 12.  NEDĚLE | 17:00 |
VÝROBA ŠKROBOVÝCH BALÍCÍCH 
PAPÍRŮ S VERONIKOU TESKOVOU
Kapacita omezena, více informací a při-
hlášky na 604 842 161

 

ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
MUZEUM VŠEMI SMYSLY
EXPOZICE MĚSTSKÉHO MUZEA 
BLATNÁ
Náměstí Míru 212
Interaktivní historie Blatné a Blatenska od 
příchodu prvních lidí až po současnost. 
Zavřeno: 24., 25., 31.12. a 1. 1. 2021

3. 12. – 7.2.
KAMILA BERNDORFFOVÁ: 
POD SLUNCEM
Infocentrum, Galerie v Íčku
Fotografie z Ománu a Izraele od fotografky 
a cestovatelky Kamily Berndorffové. Vý-
stava pokračuje v Kulturní kavárně Žele-
zářství U Šulců.

Poslední týdny je náš život jiný, než jsme byli 
zvyklí. Mnohem méně se setkáváme 
s rodinou a přáteli. Naše trávení vol-
ného času je velmi omezené. Někteří 
přišli o práci. Někteří o své blízké.
Asi většina z nás si přeje, aby současný stav 
pominul a život mohl být zase „normální“. 
Každý se vypořádává s touto neobvyklou 
situací po svém.
Oslovili jsme několik místních osobností, 
aby nám všem poslaly krátký vzkaz.  Na 
našem facebookovém profilu postupně 
zveřejňujeme i videovzkazy. 
Přejeme vám hodně zdraví!

Tým CKVB
Fotografie Kamila Berndorffová

Pokračování na straně 8

 Komunitní centrum

 IC Blatná

 Výstavy

 Co bychom vám chtěli říct…

Vážení čtenáři,
zdravím Vás v této podivné době. Já nej-
silněji vnímám fakt, jak jsme velmi omeze-
ni ve svých osobních právech a svobodách. 
Dodržujeme nařízená omezení, abychom 
chránili sebe a své blízké. Snažíme se být 
trpěliví a ohleduplní, ale jsme nervózní 
a podráždění. Tlačíme čas, aby už to všech-
no bylo za námi. …Uvědomila jsem si, jak 
málo žijeme přítomností. Až když jsem 
sama onemocněla a měla více času se 
zastavit a zamyslet nad uplynulými týdny 
a měsíci, tak jsem si uvědomila, jak málo 
vnímáme krásy všedního života, přírody, 
jak málo žijeme přítomností, jak málo vní-
máme TADY a TEĎ.
Říkejme teď, co cítíme těm, kteří to mají 
vědět. Nenechávejme nic na potom. Potom 
už totiž nic není. Kdybychom to vždy věděli 
v tu chvíli, tak… Řekli bychom to líp. Mlčeli 
bychom. Udělali bychom to jinak. Nedělali 
bychom nic. 
Objali bychom se a nepustili. Líbali by-
chom se déle, smáli bychom se spolu …
Proto děkuji za lásku a přátelství, za ná-
kupy, za venčení psa, za milé telefonáty 
a zprávy.
Dovolte mi, abych poděkovala za nás 
všechny z Domova pro seniory za Vaši po-
moc, za dary, obědy, zákusky a dobroty, za 
vzkazy, zprávy a modlitby. S Vámi totiž ne-
jsme ani v izolaci sami.
Hlubokou soustrast všem, které opustili 
jejich blízcí.
Přeji všem hodně zdraví, jasnou a vese-
lou mysl, smělé uvažování, ocelové ner-
vy a pevnou víru. Bude líp.

Hana Baušová, 
ředitelka Domova pro seniory 

Rok 2020 je pro nás pro všechny dobou 
covidovou. Každému z nás tahle zvláštní 
doba přinesla řadu omezení a pravidel, 
které musíme respektovat. Samozřejmě že 
já, jako ředitelka školy, vnímám tuhle si-
tuaci očima pedagogů, našich dětí a jejich 
rodičů.
Ať už Vás tahle doba zasáhla jakkoliv, vě-
řím, že ji všichni zvládneme. Říká se, že 
všechno zlé je k něčemu dobré. Možná 
jsme si uvědomili, že spousta věcí, které 
bereme jako samozřejmost, jsou vlastně 
každodenními radostmi, co naplňují naše 

 Akce

 Knihovna
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životy a díky nim jsme šťastní: jako je zdraví 
své a našich blízkých, možnost jít do zaměst-
nání, jít na kávu s přáteli, posedět v útulné 
hospůdce u sklenky dobrého vína, věnovat 
se svým koníčkům…
Jednu radost nám tahle doba nabídla ale 
bohatě. Trávit více času se svou rodinou, 
využít nabídnutý čas k zastavení a zamy-
šlení nad tím, jak jsou naše životy bohaté, 
možná i někdy hektické a věci důležité 
nám unikají. Nemáme čas na své nejbližší. 
Myslím tím naše děti, partnery, rodiče, pra-
rodiče, tedy rodinu.

Začíná advent. Doba vhodná ke ztišení a k roz-
jímání. Prožijme tedy s našimi blízkými poho-
dový a klidný advent a dejme si pod stromeček 
ten nejkrásnější dárek – lásku a porozumění.
Přeji všem pevné zdraví, spokojenost, víru 
v dobrý konec a šťastný začátek, který 
nám, a pevně v to věřím, přinese nový rok 
2021!

Zdenka Dvořáková, 
ředitelka ZŠ T. G. Masaryka   

Kovidovou situaci jsme nikdo nespustili, 
nikdo konkrétní v Blatné, ani naše vláda, 
ani letní dovolenkáři. Je to úkaz jako na-
příklad náledí. Proto je pro mě zarážející, 
kolik má nemoc COVID-19 viníků. Nějak se 
s tím úkazem snažím smířit.  
Možná klíčové slovo dneška je „uzavření“. 
Mládež byla na jaře uzavřená (doma) i uza-
vřená (uvnitř sebe) a k nám měla cestu 
uzavřenou také (směrem od sebe i směrem 
od nás). Takto komplikované to teď bylo 
a je pro nás všechny. 
Ačkoliv „kovid“ nikdo nezavinil, je tu. S ním 
i nejistota, velké a časté společenské změ-
ny, které nás ohrožují. 
Ta předchozí věta byla ta nejhorší část po-
hledu na „kovid“. Ta zbylá část, část bez 

náledí, je už jenom dobrá. Kromě toho, 
že jsme všichni mohli dělat věci, které by-
chom „bez kovidu“ dělat nemohli nebo ne 
alespoň v takové míře (u nás například „jít 
do terénu“ v Blatné a zachytávat mládež 
v nesnázích – žádnou bezradnou zoufalou 
mládež bez podpory jsme venku nepotkali, 
v tzv. první vlně vlastně často téměř žád-
nou mládež), jsme se museli více spoléhat 
sami na sebe. A občas si zkusit „mít svojí 
hlavu“, je každopádně dobrá životní zku-
šenost.

Miloš Kolman, ředitel Nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež,  Station 17

Chtěl bych se s vámi podělit o pohled blaten-
ského záchranáře. Jsme úplně normální 
lidé, a i když můžeme v našich ochranných 
oblecích vypadat jako kosmonauti a vy 
uvidíte pouze naše oči, nebojte se. Věřte, 
že jsme vám přijeli podat pomocnou ruku. 
Důležité pro nás je, abyste při volání na tís-
ňovou linku 155 říkali co nejpřesnější infor-
mace, nic nezveličovali, nic nepodceňovali 
a nic nezatajovali. Protože i my máme ro-
diny, které chceme chránit a vám pomáhat 
každý den. Prosíme, nasaďte si před naším 
příjezdem správně roušku a buďte pozitiv-
ní. Radujte se s maličkostí, jelikož i oči se 
umí smát.

Martin Mývalt, záchranář

Užívejme si života i v této neobvyklé době, 
kdy se dny zkracují a večery jsou příliš 
dlouhé. Jako každý rok se blíží Vánoce. 

I letos budou, i vánoční cukroví zavoní 
v našich domovech, i dárky najdeme pod 
stromečky.
Sice to nebudou bujaré oslavy svátků, 
spíše v úzkém rodinném kruhu, ale to ne-
znamená, že jsme na vzdálenější členy ro-
diny zapomněli. Volejme si, pišme si dopisy 
nebo pohlednice jako dřív. Jaké to bylo 
úžasné čekat, zda se ve schránce něco ob-
jeví. Můžeme si udělat takovou příjemnou 
retro vzpomínku.
Nadělme dobrou náladu sobě i druhým. 
Na špatnou náladu si pod stromeček na-
ordinujme léčbu knihou, hudbou a humo-
rem. Krásné Vánoce všem!  

Milan Kalužík, zvěrolékař

Kalendář s kresbami z Blatenska
Městské muzeum Blatná vydává nástěnný 
kalendář na příští rok s nádhernými kolo-
rovanými kresbami Milana Janáčka. V ka-
lendáři, který malíř nazval Doma je doma, 
jsou zachycená nejrůznější místa Blaten-
ska: Bělčice, Kadov, Mačkov, Paštiky, Ska-
ličany, Újezdec, Vrbno, Závišín… Naleznete 
v něm i zákoutí z Blatné a okolní rybníky.  
I když malíř a ilustrátor Milan Janáček 
(1938) žije už dlouhá léta v Liberci, na svo-
je rodiště stále s láskou vzpomíná. Kreslit 
krajinu svého dětství a dospívání sem jez-
dil pravidelně.  Kalendář budete moci za-
koupit, třeba jako vánoční dárek,  od 7. 12. 
v infocentru či v Městské knihovně Blatná.
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Autodoprava Petr Chvátal Blatná
Chlumská 1355 - 388 01 Blatná

+420 603 247 601

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

  Zemní a výkopové práce, traktorbagr + otočný bagr

  Dovoz kameniva, písku, betonu

  Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,

 odvoz suti

  TATRA 815 sklápěč  + hydraulická ruka

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

mzdové ohodnocení – 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:
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Historie téměř detektivní

Zkáza domu č. p. 47
Žijeme v době, kdy je snad každý člověk 

všech věkových skupin i sociálních vrstev 
vybaven malým fotoaparátem v podobě mo-
bilního telefonu. Z tohoto důvodu vzniká 
každou minutu tisíce fotografi í, které zároveň 
zanikají v záplavách nově vzniklých. Snad-
no se v nich ztrácíme. Neboť jsou většinou 
ukládány na síť, nikdy zcela nezmizí a vzniká 

tak vlastně nový druh muzea či fotoarchivu 
v kyberprostoru. Při prohlížení snímků nás 
občas zarazí krizová situace – požár, bourač-
ka, záplavy, kdy bychom čekali, že daný autor 
fotografi e bude spíš prchat nebo pomáhat než 
fotit. Můžeme nad tím kroutit hlavou, ale 
neupřeme těmto momentkám, že opravdu 
zachytily pomíjivý okamžik. Takovou událost 
na fotografi ckém negativu nedávno objevila 
kurátorka sbírkového fondu Michaela Mike-
šová. Během pátrání po informacích o snímku 
narazila na zápis kronikáře Václava Šilhy, 

který byl u toho přítomen. Přečtěte si, jak se 
to celé stalo.

„Ve středu 18. 6. 1956 bylo už od rána 
skoro tropické horko. Krátce po 15. hod. 
přihnala se krátká prudká bouře. Byl jsem 
v Gottwaldově třídě (dnešní J. P. Koubka) 
a musil jsem se schovat v průjezdu domu 
nad lékárnou před silným lijavcem. Ozvala 
se blízká hromová rána a za chvíli nastal již 
po městě rozruch a ozvala se požární siréna. 
Bylo viděti mocný sloup kouře v Zahradnické 
ulici směrem k Topiči poblíže školy. Vyběhl 
jsem z průjezdu a právě kolem pospíchal Jo-
sef Fiala, zemědělec z č. 47, zaměstnaný při 
sklizni sena JZD; spěchal z louky nevěda ještě, 
že to hoří u něho…Podle líčení očitých svědků 
hned po udeření blesku v 15,45 hod. vzplanula 
došková střecha a v 10 minutách hořela její 
došková část.“1 Dále v popise je uvedeno, jak 

pomáhali při-
hlížející s vyná-
šením věcí pana 
Fialy. Jen mi-
moděk je zmí-
něno, že nová 
hasící stříkač-
ka blatenských 
hasičů bohužel 
selhala, a tak 
jako první za-

sáhl sbor z Bezdědovic. Následně byl ještě 
podpořen cisternovou stříkačkou vojáků 
leteckého útvaru z Tchořovic a hasičským 
sborem z Chlumu a Sedlice. Díky tomu shořel 
pouze dům č. p. 47.

1 Václav Šilha: Obecní kronika 1956-1963, s. 170.

Krom detailního popisu katastrofické 
situace, který o to více oživuje nalezené 
snímky, si Václav Šilha povšimnul i krytiny 
střechy, která byla z části tvořená doškami 
a z části pálenými taškami. Dům byl vysta-
věn v 18. století jako obytné stavení. Krom 
typického barokně členěného štítu si nelze ne-

všimnout man-
sardové střechy, 
která rozšiřova-
la půdní prostor 
do stran a umož-
ňovala tak i jeho 
možné obývání. 
P ř ípadně  by l 
t ímto krokem 
zvýšen úložný 
prostor. Josef Fi-

ala měl naneštěstí na půdě uskladněné seno, 
což urychlilo hoření. 

Dům nebyl již po požáru obnoven a rodina 
Fialových byla přestěhována do bytu. Na zá-
věr je hodno si povšimnout, kolik hasičských 
sborů, a to bez pomoci mobilních telefonů 
a sítí se dokázalo během chvíle sjet na jedno 
místo, aby pomohly svým sousedům. Ukazuje 
to i na efektivní systém vzdálené komunikace, 
který se rychle nesl do všech okolních obcí. 
Dnes je vše samozřejmě rychlejší a domy 
s doškovou střechou jsou méně časté. Na-
víc jsou většinou vybaveny bleskosvodem. 
A hasičské sbory? Ty naštěstí z Blatenska 
nezmizely a pomáhají nám dodnes.

Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná 

Dům č. p. 47, 15. 6. 1923

U požáru domu č. p. 47 zasa-
hoval i letecký útvar 

z Tchořovic

Dům č. p. 47, vedle stojí vůz 
naložený zachráněnými věcmi 

od J. Fialy

OPATŘENÍ pro
SPORTOVNÍ AKTIVITY

ROUŠKY
Ve všech vnitřních prostorech. Bez roušek pouze profesionální 

sportovci při tréninku a při soutěžích.

SOUTĚŽE
Profesionální a amatérské soutěže bez přítomnosti diváků. 
Doporučeno testování profesionálních sportovců, rozhodčích 

a realizačních týmů

AMATÉRŠTÍ ORGANIZOVANÍ SPORTOVCI
Amatérští organizovaní sportovci: pro vnitřní přípravu maximálně 

na jedné sportovní ploše 1 tým nebo 1 skupina dlouhodobě se společně 
připravujících sportovců, nejvýše 10 osob. Sportovat lze venku, vždy 
pouze 2 hrací týmy/skupiny. Pro příchod a odchod ze sportoviště,pro 
šatny, sprchy a toalety nastavena režimová opatření. Doporučeno 
testování

REKREAČNÍ SPORTOVCI
Vnitřní sportoviště pouze do 10 osob a zároveň nejvýše 1  osoba 

na 15 m2. Sportovat lze venku, vždy pouze 2 hrací týmy/skupiny. 
Organizační a režimová opatření.

FITNESS
Provozovat lze venku i uvnitř. Dodržování rozestupů, minimálně 

2 m mezi osobami. Uvnitř maximální kapacita 1 osoba na 15 m2, 
skupinové aktivity max. 10  osob. Šatny, sprchy a toalety nastavena 
režimová opatření.  Individuální trénink v min. odstupech 2 m, s vý-
jimkou klient/trenér, zákaz fyzické interakce, skupinové lekce max. 
9+1 při současném dodržení min. odstupu 2 m.

Sláva!
Od čtvrtka 3. 12. nám PES dovoluje otevřít sokolovnu!!! 
Prosíme ovšem o dodržování opatření a zodpovědnost ke 

svému zdraví i zdraví sportovních kamarádů.
Těšíme se na setkání v tělocvičně

Blanka Malinová
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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

Absolventka VŠCHT nabízí doučovaní 
chemie ZŠ, SŠ.

 Tel. 732 831 098

Nabízím prostory 
k pronájmu v Blatné 
v ulici Zahradnická 38 
ke komerčním účelům 
(kancelář, služby,..), 

27m2,
od 1.1.2021,

tel. 602 447 803 

Pronajmu v Blatné dlouhodobě byt 
1+1, 2.p. s výtahem,

tel.: 720 332 691

55 letá SŠ, 174 cm, 65 kg hledá
spřízněnou duši (SŠ nebo  VŠ,

i staršího pána)
mobil:  601 106 721
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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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