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Vážení spoluobčané,
nacházíme se v nelehké době - nikdy
jsme nouzový stav nezažili. Jsou samozřejmě připraveny jisté krizové plány,
jedině realita nás ale všechny prověří.
Za pozitivum možná lze označit fakt,
že tento nouzový stav byl vyvolán
„pouhou“ nemocí, kterou naše vyspělé
zdravotnictví s naším zodpovědným
přístupem dříve či později dokáže překonat. Nejvíce v tuto chvíli avšak záleží
na naší zodpovědnosti a dodržování
preventivních opatření.
Svým způsobem se zastavil společenský život. Stále máme ale mnoho

možností, jak trávit svůj volný čas. Občas si stěžujeme, že nemáme dostatek
času pro své děti. Není, kdy s nimi jít
na procházku, kdy si uklidit zahradu,
kdy se podívat na pěkný ﬁlm. Najděme si vhodnou činnost a stavme se
ke vzniklé situaci co nejvíce pozitivně.
Nekritizujte občany, kteří nakupují
v obchodech zásoby zboží. Nevíte, zda
se nemůže jednat o dobrovolníky, kteří
nakupují pro osamělé seniory, či třeba
o sousedskou výpomoc. V tuto chvíli
lze pochopit, že starostliví lidé chtějí
mít doma rozumnou zásobu. Kvůli
zavřeným školám musejí někteří rodiče více vařit, zároveň zajistit dětem

Společnost ČEVAK a.s. jako provozovatel
vodovodů a kanalizací bedlivě sleduje a vyhodnocuje informace o šíření a způsobech
přenosu koronavirové infekce způsobující nemoc COVID-19. Na základě
informací Světové zdravotnické organizace, Státního zdravotního ústavu,
hygienických stanic a dalších institucí vás chceme ujistit, že pitná voda
dodávaná námi provozovaným vodovodem je v pořádku a lze ji používat
bez jakýchkoliv omezení.
S ohledem na potenciální možnost výskytu koronaviru ve vodě odpadní
je nezbytně nutné striktně dodržovat doporučená hygienická opatření a minimalizovat možnost lidského kontaktu s odpadní vodou. To se týká i našich
zaměstnanců, kteří omezí činnosti prováděné na kanalizacích a čistírnách
odpadních vod na nezbytné minimum.
Rozhodli jsme se současně, při respektování nařízení a doporučení vlády
České republiky, přijmout opatření minimalizující kontakt našich zaměstnanců
s třetími osobami i navzájem. Z tohoto důvodu je do objektů společnosti zakázán vstup nepovolaným osobám, výrazně omezena je činnost zákaznických
center, přerušena je možnost hotovostních plateb na pokladnách. Řada našich
zaměstnanců pracuje mimo své stálé pracoviště. Podrobnější informace jsou
uvedeny na našich webových stránkách.
S ohledem na přijatá opatření si dovolujeme požádat naše zákazníky,
aby řešili pouze neodkladné záležitosti a pomohli nám tím zajistit bezpečné
dodávky pitné vody a bezproblémové odvádění odpadních vod i v následujícím období.
Dne 16.3.2020
Vedení společnosti ČEVAK a.s.

celodenní stravování a zábavu. Je zcela
pochopitelné, že občané chtějí ochránit
sebe a své blízké při probíhajícím krizovém stavu.
Prosím, sledujte pouze zprávy a pokyny z úst pověřených odborníků – lékařů, hygieniků, epidemiologů.
Všichni si určitě přejeme, aby nouzový stav trval co nejkratší dobu a počty
nakažených osob nenarůstaly. Dbejme
tedy na všechna preventivní doporučení. Věřím, že nouzový stav zvládneme.
Bc. Kateřina Malečková,
starostka města Blatná

OPATŘENÍ „COVID-19“ – NOUZOVÝ STAV
Nabídka pomoci pro osamělé seniory a osoby s nařízenou karanténou

Jste osamělý senior/ka? Máte ve svém okolí
osamělého seniora, který v souvislosti
s nouzovým stavem potřebuje pomoci s nákupem
potravin, léků, hygienických prostředků?
Volejte: Městský úřad Blatná, odbor sociální
Tel.: 724 189 591, 383 416 213
Kdy: pondělí – pátek, čas: 8:00 – 15:00 h
Nejnutnější potraviny a hygienické prostředky
můžeme dopravit také osamělým osobám
s nařízenou karanténou.

Ateliérová a průkazková fotograﬁe, 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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PODĚKOVÁNÍ
Za celý můj dosavadní život jsem
mnohokrát slyšel, nebo četl o nezištné
pomoci a mnohdy nebezpečné práci
hasičů, kteří pomáhají při živelních pohromách, a až 23.2.2020 jsem ve svých
86 letech tuto pomoc sám pocítil. V té
době řádila po celé Evropě a i u nás
vichřice Denis a mně asi kolem 17 hod.
„srolovala“ krytinu střechy z ipy a nebýt cca uprostřed baráku komín o který
se ipa zastavila, tak jsem měl střechu
bez krytiny. Zavolal jsem známého
pokrývače pana Zdeňka Vintra, který
za malou chvilku přijel se synem, ale
vzhledem k tomu že vichr pořád dost
silně foukal, nebylo možné na střechu
vylézt a ve třech (i když bych sehnal
sousedy) trochu ipu stáhnout. Protože
stejný problém měl na střeše (zvedala
se mu folie) našeho dvojdomku soused
F. Solar, napadlo ho zavolat hasiče. Ti
v krátké době přijeli a pozvali další
posily, takže na záchranu přijela tři
obsazená hasičská auta a u mne bylo
na střeše asi 10 až 15 mužů, kteří tu srolovanou ipu stáhli zpět. Protože v noci
pršelo, nateklo mi do místností kolem
atiky, kde bylo utržené plechování
a v místech, kde se ipa buď zlomila,
neb rozlepila. Na smůlu byla nějaká
díra i nad ložnicí, takže mě v noci
probudilo mokro v posteli, kde protekla
voda matraci na zem a v dětském pokoji protekla voda válendou na koberec.
Jinak bylo mokro na stropu, kam voda
prosákla, a i když stékala po lustru, tak
to zatím elektrika vydržela.
Myslím, že jsem toho řádění vichřice Denis popsal dost, ale teď hlavně
k tomu štěstí při tom neštěstí – chtěl
bych za sebe i souseda F. Solara poděkovat všem hasičům, kteří se této
pomoci zúčastnili, protože bez jejich
pomoci bych měl promočený celý
barák.
F. Krejčí,
Pod Vinicí 853, Blatná

NA SVATÉHO ŘEHOŘE (12. 3.) V KOŽICHU JE PŘEDOBŘE, NA SVATÉHO
JÁCHYMA (20. 3.) UŽ NE TAK DOCELA, NA SVATÉHO JIŘÍ (24. 4. KOŽICH
DO KOMORY MÍŘÍ
JARO už je na dosah, všichni, co jsme tak
netrpělivě čekali na příznivější počasí jsme
se dočkali, ale naše radost je zastřena vážnou
situací v naší zemi. A nejen u nás, ale po celém
světě. Děje se něco, co by nikoho z nás nenapadlo ani v těch nejhorších představách. Zdá
se nám, že nemůžeme být v reálném životě.
Snad je to symbolické právě, v době půstu
před Velikonocemi, máme se zamyslet, jak žijeme, jaké jsou naše priority, kam směřujeme?
Pravdou je, že jsme si přestali vážit
hodnot, často nežijeme v souladu s přírodou,
neuvěřitelně plýtváme, jsme neskromní, touha
po bohatství a po moci nás opájí. Má nás tato
situace, zdvižený prst, trochu přibrzdit, abychom si ale hodně rychle své životní hodnoty
upravili tak, jak mají být?
Rozhodně je situace vážná, informace
nám určitě nechybí, možná disciplína a ohleduplnost jednoho k druhému. Věřme odborníkům a snažme se všichni opravdu dodržovat,
co nám radí. NOSME ROUŠKY!
I když také víme, že nás stoprocentně
neochrání, ale zamezíme tím šíření viru, pokud bychom ho náhodou už nosili v sobě.
Snažme se ochraňovat starší občany, buďme
na sebe vlídní, pomáhejme si.
Řada z nás to již činí, vyzýváme ale
i ostatní, kteří ještě nepochopili vážnost této
situace. Nebuďme zbytečně ustrašení ani
nepodceňujme fakta a informace.
LIDOVÉ ŘEMESLO NA TŘ. J. P. KOUBKA 3 - VELIKONOČNÍ PRODEJ JE
ZASTAVEN
Od minulé soboty jsme také my přerušili
náš velikonoční prodej, zatím do odvolání.
Termín neznámý. Pokud byste však měli nějaké přání, které bychom vám mohli splnit, náš
internetový obchod je stále v provozu. Předání
zboží bychom si domluvili telefonicky. www.
lidove-remeslo.cz , mob. 736765747
A co se týká již zmíněných roušek, také
jsme je v malé míře začali šít. A jsme schopni
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Vám nějaké darovat. Jestli vám chybí a nemůžete si je jinak opatřit, obraťte se na nás.
Je nám líto, že už v letošním roce asi
nezrealizujeme velikonoční prodej. Také
o něco smutnější nás i samotné Velikonoce
čekají. Na všem ale musíme hledat i pozitiva. Věřme, že si lidé uvědomí, co je v životě
nejdůležitější, a že nás to všechny bez rozdílu
zase semkne.
Pokud se situace zklidní a zase dostane
do normálu, náš obchod s českým uměleckým
řemeslem bude pro vás znovu každou sobotu
otevřený.
JARO KRÁSNÉ KVÍTÍ VYNÁŠÍ, SVLAŽUJE A TEPLO PŘINÁŠÍ
Eva Fučíková, lidové řemeslo

Sdělení majitelů
zámku Blatná
Vzhledem k vývoji pandemie COVID-19 je velmi důležité řídit se pokyny
a doporučením úřadů. Zámek Blatná by rád
podpořil místní obyvatele v těchto těžkých
časech. Protože jsou procházky přírodou
a parky prozatím dovoleny a zachování
duševního a fyzického zdraví je naprosto
zásadní, bude po dobu trvání omezení
volného pohybu osob vstup do zámeckého parku během všedních dnů od 8:00
do 16:00 zdarma. Vstup do parku zdarma
bude možný pouze přes zámecké nádvoří.
I v parku se prosím respektujme a buďme
k sobě ohleduplní – nosme roušky a dodržujme dostatečné rozestupy. Přejme nám
všem mnoho sil a pevné zdraví.
Jana Germenis-Hildprandt
a Stephanos Germenis-Hildprandt
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ROUŠKY VŠEM

z radnice
OMEZENÝ PROVOZ
MĚSTSKÉHO ÚŘADU
BLATNÁ PRO VEŘEJNOST

Noste roušky! Určitě vždy, když jdete ven, do města, na nákup
nebo třeba k lékaři. Má to smysl.
Moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě! aneb Roušky
vás sice před nákazou koronavirem neochrání, ale chrání vaše okolí.
Vy můžete totiž vir roznášet, aniž byste měli jakékoli příznaky (inkubační doba nemoci je 5-14 dní). Pokud budou roušky nosit všichni,
koronavirus se přestane šířit.
Aby bavlněná rouška fungovala, jak má, je třeba dodržet pár zásad:
● Před nasazením roušky si umyjte ruce mýdlem, případně použijte
dezinfekci.

Vážení spoluobčané,
na základě usnesení Vlády České Republiky ze dne 15. března
2020 č. 217 si Vás dovolujeme informovat o omezení rozsahu
úředních hodin Městského úřadu Blatná.

● Při nošení se roušky nedotýkejte.

Městský úřad Blatná bude pro veřejnost otevřen v omezených
úředních hodinách od 16. 3. 2020 – do odvolání:

● Následně si důkladně umyjte ruce mýdlem, případně vydezinﬁkujte.

Pondělí
Středa

8:00 – 10:00
8:00 – 10:00

15:00 – 16:00
15:00 – 16:00

Žádáme občany, aby se před osobní návštěvou vždy telefonicky
objednali na níže uvedených kontaktech:
Agenda občanské průkazy, cestovní doklady – 383 416 203
Agenda matrika - 383 416 205
Agenda registr vozidel 383 416 224
Agenda řidičské průkazy – 383 416 225
Agenda sociální – 383 416 213, 383 416 212
Agenda životního prostředí – 383 416 230
Agenda stavebního úřadu -383 416 152, 383 416 156

● Jakmile rouška zvlhne, je třeba ji vyměnit – nejpozději po dvou
hodinách nošení.
● Roušku sundejte tak, že ji uchopíte pouze za tkalouny či gumičky.

● Špinavou roušku uchovávejte nejlépe v uzavřené nádobě a před
dalším použitím ji vyvařte a přežehlete.
Návod na jednoduchou roušku bez šití:
Potřebujete: kus bavlněné látky, papírový kapesník či kuchyňskou utěrku jako ﬁltr, dvě gumičky. Po každém nošení byste měli
papírový kapesník z šátku vyhodit do koše, šátek vyprat na 60
stupňů a přežehlit.

Pokladna je pro veřejnost otevřena – pouze pro nejnutnější
případy, ostatní prosím provádějte bezhotovostně prostřednictvím
bankovních aplikací
Osobně donesené dokumenty budeme přijímat na podatelně městského úřadu v pondělí a středu 8:00 – 10:00 a 15:00 – 16:00.
Ing. Simona Sedláčková,
tajemnice MěÚ

UPOZORNĚNÍ FINANČNÍ
SPRÁVY
Na základě rozhodnutí vlády o zákazu volného pohybu osob
došlo od 16.3.2020 k DOČASNÉMU uzavření pracoviště Finančního úřadu na adrese tř. J. P. Koubka 91, Blatná.
Svoje podání můžete vhodit do schránky Finanční správy ČR
umístěné na budově na tř. J. P. Koubka 91 v Blatné nebo do nově
umístěného boxu v budově Městského úřadu v Blatné na adrese
tř. T. G. Masaryka 322, Blatná, v době omezených úředních hodin
Městského úřadu – tedy v pondělí a ve středu 8.00 hod - 10:00
hod a 15:00 – 16:00 hod.
Informace daňové správy ohledně liberačního balíčku včetně
průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem jsou
umístěny na webu daňové správy www.ﬁnancnisprava.cz. Jsou zde
zveřejněny i odpovědi na nejčastější dotazy veřejnosti.

Za spolupráci v boji proti koronaviru děkuje skupina Blatná šije
roušky (najdete nás na Facebooku). Buďme zodpovědní a ohleduplní!

REALITY BLATNÁ – RNDr. PETR KERNDL
B. Němcové 29, 388 01 Blatná
29 let praxe na realitním trhu!

Tel.: 604 518 400, 383 42 35 22
Všechny nabídky na: www.realityblatna.cz .
– HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, chalupy,
chaty, byty, pozemky, lesy … Blatensko i kdekoliv jinde.
Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!
Zajistíme Vám bezstarostný prodej.
Prezentace na nejvýznamnějších realitních serverech
a právní servis ZDARMA! Ocenění nemovitostí.
Smlouvy o převodu nemovitostí - darovací, kupní, směnné...
Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte služeb nejdéle
působící realitní kanceláře v regionu.
Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!
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Zprávy

TS Blatná

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ
PROTI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU
Kanceláře Technických služeb jsou pro veřejnost
uzavřeny.
Sídlo – T. G. Masaryka 322
Kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 383 422 541
nebo e-mailem: kontakt@tsblatna.cz
Správa bytů a tepelného hospodářství
Kontaktujte nás prosím telefonicky na čísle 383 422 304
nebo e-mailem: spravabytu.blatna@tiscali.cz
Pohřební služba a krematorium
Tato střediska zůstávají otevřená pro veřejnost.
Kontakty:
Tel. čísla: Krematorium: 383 422 581, Pohřební služba:
728 784 738 (nepřetržitě)
E-maily: Pohřební služba: pohreb.blatna@tiscali.cz,
Krematorium: krematorium.blatna@tiscali.cz
V ZÁJMU ZACHOVÁNÍ PROVOZU KREMATORIA
A POHŘEBNÍ SLUŽBY ŽÁDÁME O OHLEDUPLNOST PŘI VYŘIZOVÁNÍ POHŘBŮ.
PROJEDNÁVÁNÍ POHŘBU PROSÍME V CO NEJMENŠÍM POČTU OSOB.
VYZVEDÁVÁNÍ UREN PROSÍME ODLOŽTE
NA POZDĚJŠÍ DOBU.
PROSÍME NEVYZVEDÁVEJTE SI FAKTURY OSOBNĚ, ZAŠLEME JE E-MAILEM NEBO POŠTOU.
PLATBY PRO VŠECHNA STŘEDISKA PROSÍME
PROVÁDĚT BEZHOTOVOSTNĚ.
Sběrný dvůr bude od pondělí do pátku (tedy včetně
středy) otevřen pouze od 15:00 do 16:00. (je tedy zrušen
dopolední provoz). V sobotu je provozní doba zachována:
9:00 – 11:00.
Veřejné záchodky u náměstí J. A. Komenského i v ulici
Na Příkopech (pod muzeem) jsou mimo provoz.
Re-use centrum (buňky v areálu Riegrova na věci k dalšímu použití) je mimo provoz.
Cílem opatření je zachovat provoz služeb obyvatelům
města.
Děkujeme za pochopení.
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Poštovní holubáři v roce
2019
Chovatelé Českomoravského svazu
chovatelů poštovních holubů, místního
spolku Blatná se roce 2019 zúčastnili všech
18 závodů dospělých holubů a 1 závodu
mladých holubů. Závodní plán Oblastního
spolku Prácheň, kam místní spolek Blatná
patří, obsahoval pro rok 2019 18 závodů
dospělých holubů a 5 závodů mladých holubů. Pro nepřízeň počasí
na podzim roku 2019, kdy se závody mladých létají, byly vedením
OS Prácheň zbylé 4 závody zrušeny.
V průměru nasazovalo holuby na závody 12 chovatelů z 21,
kteří jsou členy místního spolku.
V této sezoně naši chovatelé vyhráli 5 závodů v rámci Oblastního spolku Prácheň, kam patří dalších 6 místních spolků.
Ze závodu Pomezí 2 se holub pana M. Soukupa umístil na
1. místě z 1629 ks nasazených holubů a při vzdálenosti 132,01 km.
Závod Weibersbrunn 1 vyhrál holub p. Vondráška při vzdálenosti
322,64 km a konkurenci 1284 ks holubů, kdy dosáhl průměrné rychlosti 88 km/h. Další závod Verlaine 1 vyhrál tým Brázda Jiří a Monika na vzdálenost 620, 42 km a v konkurenci 227 ks holubů a při
rychlosti 94 km /h. Na 2. místě z tohoto závodu byl holub
p. M. Soukupa, který uletěl
vzdálenost 633,30 km při
průměrné rychlosti 92 km/h.
Závod Verlaine 2 vyhrál
holub p. Hrudky, který letěl
na domovský holubník vzdálenost 650,40 km a dosáhl
rychlosti 62 km/ h. V rámci
Oblastního spolku byla konkurence na tomto závodě
218 ks. Navíc se tento holub
umístil na 4. místě v rámci
maratonu Jižních Čech, kam
patří chovatelé OS Tábor, OS České Budějovice, OS Prácheň, OS
Český západ a OS Karlovy Vary. Tyto oblastní spolky dohromady
na tento závod nasadily 759 holubů. Poslední závod, který jsme
v rámci našeho oblastního spolku vyhráli, byl závod z Weibersbrunnu 3 a vyhrál ho holub p. M. Soukupa při rychlosti 87 km/h
a vzdálenosti 321,63 km.
Po závodní sezoně nastává období výstav, kdy jsou vystavováni
nejlepší holubi.
Na celostátní výstavě, která se konala Brně 24. a 25. 1. 2020, byl
vystaven holub č. 15-0117-401 pana Miloslava Soukupa. Na této
výstavě bylo vystaveno cca 400 ks nejlepších poštovních holubů podle dosažených výsledků v roce 2019 v rámci celé České republiky.
Závěrem nutno dodat, že i v roce 2019 chovatelé Místního
spolku Blatná patří ke špičce v poštovním holubářství. Svými
úspěchy pomáhají propagovat město Blatnou.
Václav Hrudka
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Zámek Blatná hledá do svého týmu posilu na DPP.
Baví Vás být v přírodě, starat se o zvířata, nezaleknete
se špatného počasí, ani štípání dřeva a díky své
zručnosti dokážete zvládnout různé opravy?
Tak to hledáme právě Vás.
Jedná se o práci každý všední den mezi
8. až 14. hodinou, nebo dle dohody.
Pro více informací volejte panu Sedláčkovi, správci
zámeckého areálu Blatná na 733 541 369, nebo pište
na info@zamek-blatna.cz.

NOVÁ
ŠKODA OCTAVIA
BË·ôË½

:ËÃ«ÄËôÄÝÖËäÛÃ«ÝI2
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õõõȳéäËºÖ½ȳĀ
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Na stránce Wikipedie jsou i údaje o 2
z nakažených Jihočechů. Oba jsou v domácí isolaci, mladý
muž ze Lhenic (virus
identifikován 11.3.)
se nakazil v Bavorsku, mladík z Českých Budějovic (virus
identifikován 13.3.)
se nakazil v Itálii.
Počet lidí v karanténě podle krajů
– aktualizováno vždy
v pátek – stav k 13.3.
(viz graf):

Pandemie COVID-19 v Česku
Dopručuji Vaší pozornosti webovou stránku https://cs.wikipedia.
org/wiki/Pandemie_COVID-19_v_%C4%8Cesku
Alespoň část najdete zde, celý článek na našem webu https://www.ckvb.cz/blatenske-listy/ nebo
http://blat.listy.ch.sweb.cz/
ZM
Vybrané údaje ze dne 17.3. 2020:
K 16. březnu 2020 byly provedeny testy u celkem 6 302 lidí (počet zahrnuje i opakované testování osob). Počet zjištěných případů
k 16.3.2020: 383.
Země původu
Čína (skrze Itálii)
Celé území České republiky: 383
Hlavní město Praha (143)
Olomoucký kraj (38)
Středočeský kraj (33)
Jihomoravský kraj (28)
Moravskoslezský kraj (25)
Zlínský kraj (23)
Rozšíření Ústecký kraj (22)
Karlovarský kraj (18)
Plzeňský kraj (11)
Jihočeský kraj (11)
Pardubický kraj (11)
Královéhradecký kraj (9)
Kraj Vysočina (8)
Liberecký kraj (3)

Moc zajímavé
čtení na stránce Wikipedie je část „Průběh“, kde je přehled
dění a opatření od
1. března do současnosti.

V Česku bylo ke 14. březnu 2020 dvacet sedm laboratoří akreditovaných k určení nákazy nemocí COVID-19. Není mezi nimi Tilia
Laboratories – ta sice odhalila dva případy v prvních dnech výskytu
mimo státní systém testování. V prvním případě byla nakaženou žena,
kterou předtím státní systém testovat odmítl. Činnost laboratoře je však
dočasně pozastavena a laboratoř musí další zájemce odmítat. Případ
omluvy ministra Vojtěcha pod kuratelou A. Babiše vedoucí laboratoře
Soně Peckové za nepravdivé nařčení asi všichni z médií známe.

Průběh - Březen
1. března
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvedl, že Národní referenční
laboratoř potvrdila tři případy COVID-19.[4] Pacienti jsou léčeni
v pražské nemocnici Na Bulovce; jeden nakažený byl nalezen v Ústí
nad Labem, ale byl převezen do pražské nemocnice.[4] Všechny
případy jsou spojeny se severní Itálií. Jeden nakažený je muž, který
se vrátil z konference v Udine, druhá je žena (turistka, občanka USA)
studující v Miláně a třetí nakažený je muž, který se vrátil z lyžařské
dovolené v italském Auronzo di Cadore.[10][11]
Tento den stoupl počet nakažených o tři, celkem byly nakaženy
3 osoby.[12]
2. března
Další nakažená je žena, která byla na lyžařské dovolené v Auronzo di Cadore a pobývala ve stejném hotelu jako muž z předchozího
případu.[13]
Tento den stoupl počet nakažených o jednoho, celkem byly nakaženy 4 osoby.[12]
(Pokračování článku na webu).
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u l t u r n í k a l e n d á ř
Akce
CENTRUM KULTURY A VZDĚLÁVÁNÍ
BLATNÁ UPOZORŇUJE, ŽE DO
ODVOLÁNÍ UZAVÍRÁ TYTO INSTITUCE:
Městské muzeum
Městská knihovna
Komunitní centrum aktivního života
Infocentrum
Kino
Vstupné na akce bude vráceno proti
zakoupené vstupence v infocentru
PO ZRUŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU.
Těm z vás, kteří jste zakoupili vstupenku online, budou peníze zaslány na
účet.
Knihovní výpůjčky budou automaticky
prodlužovány.
Veškeré plánované kulturní akce se
ruší do odvolání.
Děkujeme za pochopení.

paměti mnohem více informací, než kdyby
jen v tichosti přihlížel a pročítal texty na
panelech a popiskách.
Městské muzeum Blatná je nyní z důvodu
vyhlášení nouzového stavu zavřeno, avšak
to vás nemusí odradit od návštěvy muzea
ve virtuálním světě. Webovou aplikaci
naleznete na stránce app.ckvb.cz. Přes
jednoduché pokyny si můžete zvolit prohlídku muzea shrnutého do 26 zastavení,
doprovázených příjemným hlasem dabéra a herce Pavla Soukupa, tedy pokud si
zvolíte český a ne anglický, německý nebo
ruský jazyk. Každé zastavení má délku
dvě až čtyři minuty, ale pokud si musíte
odběhnout nebo si to chcete doposlechnout jindy, lze jej pozastavit a pokračovat
s poslechem později. Obdobně se dají zastavení přeskakovat. Abychom navodili
dojem přítomnosti v muzeu, jsou všechna
zastavení doplněná o fotograﬁe z prostředí muzea, které můžete posouvat a získat
tak komplexnější dojem z historie Blatné
a Blatenska.

Kaliny za vznikající Československo. Dozvíte se o růžaři Janu Böhmovi nebo také
o slavných kytarách Resonet. Pokud dvakrát vyplníte kvíz chybně, nehažte ﬂintu
do žita, protože vám systém nabídne nový
odlišný kvíz a vy můžete pokračovat v této
zábavě z pohodlí domova.
Nenechte se tedy dlouho pobízet a vyrazte skrze svůj mobilní telefon nebo počítač
do muzea v Blatné. Naživo je to sice lepší,
avšak touto cestou poznáte muzeum
a minulost kraje, ve kterém žijete nebo
kam byste se určitě měli podívat. Návštěva vás nic nebude stát a čeká vás množství
zážitků a objevů v pohodlí domova.

QR kód pro stažení aplikace

Muzeum

O(d) nás

EXPOZICI BLATENSKÉHO MUZEA
MŮŽETE NAVŠTÍVIT I Z DOMOVA

KULTURNÍ KALENDÁŘ NA DUBEN
VS KORONAVIRUS

Městské muzeum Blatná představilo
27. února veřejnosti expozici Muzeum
všemi smysly věnovanou Blatné a Blatensku. V poslední čtvrté etapě budování
expozice přibyla „tajná“ místnost představující poklady zdejšího muzejního depozitáře – Bibli benátskou a tzv. Bezdědovický poklad. Dále autoři Mgr. Taťána
Fryštáková a Mgr. Petr Chlebec představili novou webovou aplikaci, obsahující
audioprůvodce a zábavný kvíz, za jehož
splnění získáte pamětní minci.
Expozice blatenského muzea má od svých
autorů přídomek „Muzeum všemi smysly“.
Je tomu tak zejména z toho důvodu, že je
celá koncipována s aktuálními trendy prezentace historie. Aby návštěvník naplno
využil její potenciál, nestačí se pouze dívat.
Musí si spoustu věcí osahat, přičichnout, či
poslechnout. K doplnění chuťového vjemu
jsou na recepci připraveny bonbóny . Oproti jiným muzeím je zde pravidlo „Dotýkat
se povoleno.“ neboli „Pokud neotevřete,
nenajdete.“ Již tak interaktivní expozice je
doplněna prostřednictvím webové aplikace o muzejní kvíz, který posouvá zdejší
expozici na další úroveň tím, že řešitel je
zábavnou formou motivován k mnohem
hlubšímu přemýšlení o zdejších artefaktech, a tudíž i o zdejší historii. Při své honbě
za pokladem odhalí mnohé tajné skrýše a
zjistí více o minulosti města Blatné a okolí. Výsledkem je to, že si pak odnese ve své
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Do Městského muzea Blatná se můžete
podívat z Vašeho počítače, nebo pomocí
chytrého telefonu.
Co můžete objevit v Muzeu všemi smysly,
když nepřekročíte jeho práh? Inu, objevíte
zde tajemství nově vystaveného Bezdědovického pokladu nebo důvod, proč je tak
výjimečná Bible benátská. Pro vyzkoušení
svých znalostí si můžete vyplnit také malý
kvíz. Některé odpovědi se nyní ukrývají
jen v expozici, avšak většina se týká dějin
Blatné a Blatenska. I chybná odpověď vám
prozradí mnohé o tomto městě a regionu,
kde sídlila knížata v době železné nebo
o valu u Záhrobí, o cestě pana Lva až na
konec světa, o stavbách Kiliána Ignáce Dientzenhofera, o začátcích Jana Evangelisty
Purkyně nebo o boji člena Maﬃe Antonína

Vážení spoluobčané, chtěli bychom vás
touto cestou upozornit, abyste konání dubnových akcí ověřovali z více zdrojů. Tištěný kulturní kalendář měl totiž uzávěrku
před všemi opatřeními souvisejícími s koronavirem. Minimálně do ukončení stavu
nouze je nutné konání akcí ověřit u pořadatele. Na našich webových stránkách
www.ckvb.cz se budeme snažit akce „oživit“, co nejdříve to bude možné. Prosíme
tímto zároveň pořadatele dubnových akcí,
zda by nám dali v případě jakýchkoli změn
vědět. Budeme se snažit prostřednictvím
webu, facebooku, ale i např. hlášení místního rozhlasu o změnách co nejkomplexněji informovat.
Děkujeme za pochopení a za spolupráci
a přejeme, abyste aktuální nelehkou situaci přečkali ve zdraví a co největší psychické
pohodě.
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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
Ź Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,
odvoz suti
Ź TATRA 815 sklápěč + hydraulická ruka
Ź
Ź

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
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Poradna Pakomana
Chcete přeměnit problémy na výzvy?
Přejete si porozumět souvislostem
ve vztazích, zdraví, práci, škole?
Jste rozhodnuti udělat změnu?
Pomohu Vám vidět spojitosti, uvolnit emoce
i najít sílu ke změně!
Ing. Pavlína Koubková
www.pavlinakoubkova.cz
Žižkova 125, Blatná
Objednání na tel.: 739 300 700.

Space Solution s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH
I NEBYTOVÝCH OBJEKTŮ
NOVOSTAVBY
KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST

BLATNÁ

www.spacesolution.cz
+420 737 18 19 19

info@spacesolution.cz

Shazujeme
ceny
internetu

MLŀRG.Ï
PÝV¯ÏQÝ
Objednejte na:
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port
Halové mistrovství
České republiky
žactva
1. 3. 2020 se v Praze v atletické hale
ve Stromovce konalo Halové mistrovství
České republiky žactva. Poprvé v obnovené
historii blatenské atletiky jsme na takovéto
soutěži měli zastoupení. Ve skoku vysokém
se účastnil medailista z krajského přeboru
Rudolf Ďorď. Výkonem 174 cm zaostal jen
2 cm za svým osobním rekordem a obsadil
celkově 8. místo ze 16 účastníků. Rudovi
bychom chtěli pogratulovat a popřát, aby
forma a pevné zdraví vydržely i na nastávající
letní sezonu.
Za atletický oddíl TJ BLATNÁ z.s.
Jaroslava Mlsová

Silný lidský příběh
cyklistického fenoména
pokračuje
„Byla to nejlepší sezóna mé kariéry,“ říká
o loňských úspěších v sedle horského kola
Martin Stošek z Blatné.
Pět řetězů a dvacet plášťů- tolik padlo
„za oběť“ v loňské sezóně vlně mimořádně
významných úspěchů cyklistického závodníka z Blatné Martina Stoška / 26 let /. To

Martin Stosek navázal na loňskou famózní
sezónu ostrým startem na Kypru (únor 2020)

byla cena opravdu symbolická v porovnáním
s takovou senzací! Mladý vytrvalec v sedle
horského kola udržel vysoký standard navíc
bez jakýchkoliv zdravotních problémů či
zranění. „Sezóna 2019 byla nad očekávání
perfektní! Výborná forma se mně držela
od začátku do konce. V mé kariéře se těžko
taková série vítězství zopakuje,“ září štěstím
borec, kterého si již dříve všiml celý cyklistický svět.
Nový dres- a hned životní křest!
Věc se má tak, že Martin Stošek sezónu
2019 odstartoval coby premiéru v nové cyk-

Blatná 20. března 2020

listické stáji „FUTURE CYCLING NORTH
WAVE“. Spolu s Kristianem Hynkem / manažerem / a Dominikem Buksou. Specializací
stáje jsou maratóny. Martin si nemohl přát

luxusnější křest nového dresu. Šňůra fantastických výsledků z tohoto kusu oblečení učinila
cennou sportovní relikvii, která se dost dobře
možná dočká jednou vystavení v síni slávy.
Jihoafrické dobrodružství a brazilské peklo
Martin Stošek není jen přední český
sportovec. Je také vynikající sportovní fyzioterapeut. A právě jako zástupce této profese
odcestoval v březnu s „kolegou“ Kristiánem
Hynkem a ještě jedním norským závodníkem
do Jihoafrické republiky na velký cyklistický
„očistec“. „Tentokrát ještě ne jako registrovaný jezdec. Plnil jsem své pracovní povinnosti
a ve volnu poctivě trénoval. Se samotným
etapákem jsem se seznamoval jen takříkajíc
„na kukačku“. Ale i tréninky pod jihoafrickým
podnebím byly pěkně náročné. Věděl jsem
sice, do čeho jdu, nicméně na vlastní kůži to
byl hotový horor,“ líčí exotické podmínky
pro cyklistiku Martin Stošek. V těch chvílích
ještě netušil, jaký raketový vzestup ho čeká
a že tohle byla vlastně jen taková malá daň ze
zrození superhrdiny!
Aby té exotiky náhodou nebylo málo,
naostro si to dal blatenský dobrodruh v Brazílii. Tam absolvoval sedmidenní závod
dvojic. A tady opravdu přestávala veškerá
legrace. Zvláště když v takové divočině jel
na umístění Martin poprvé. „Dohromady
jsme museli s parťákem urazit 600 kilometrů
– bylo to rozporcované na úvodní časovku
/ 20 km /, následovala etapa o délce 140 km
po ujetých širokých cestách, kde to naštěstí
odsejpalo. Potom jsme „museli přežít“ dvě
stokilometrové etapy a nejdelší úsek o výměře
145 km. Dvěmi kratšími etapami a závěrečnou „šedesátkou“ jsme tohle brazilské peklo
zvládli. A myslím, že se ctí,“ pronáší s vrozenou skromností sportovec s velkým „S“,
jehož by snad neskolila ani morová rána. Co
se týká klimatických podmínek na brazilské
půdě, uvádí: „Naštěstí sice panovalo silné
vedro, ale nesvítilo slunce. To bychom se
snad roztekli jako sněhuláci,“ směje se blatenský pohodář, na něhož si matička příroda
nepřijde. K samotnému výsledku podotýká:
„Celkově jsme skončili čtvrtí. Tedy těsně
pod medailovou hranicí, což může člověka
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mrzet. Ale dvě etapy nás také vynesly na bednu / bronz, stříbro / čili jsme byli spokojeni
a o jednu zkušenost bohatší.“ Na památku si
z Brazílie Martin Stošek přivezl tzv. „stužku
štěstí“: „Je to náboženský symbol, který lze
v tamních končinách vidět prakticky všude.
Zdejší kraj sice postrádá znaky bohatství, zato
mně fascinovalo samo obyvatelstvo- přívětivé
a pohostinné.“
A ona „stužka štěstí“ coby talisman má
v sobě možná víc, než by se zdálo.
….. A ostatní cyklistická smetánka zírala!
Martin Stošek dobýval postupně svět
velké cyklistiky a ostatní cyklistická smetánka
jen zírala. Takovou sezónu snů by chtěl mít
každý z jejího středu. V pětidenním etapovém
závodě pod chorvatským nebem proniká populární Blateňák na stříbrnou pozici. A pak
bere dvakrát zlato- v úvodním závodu Českého poháru série „Author Shella maratón“
a na ostrově Elba v Itálii při světové maratónské sérii. Tady vyhrává zlomový závod
a světové špičky pokládá na lopatky. Výjimku
tvoří Mistrovství Evropy v Norsku: „Tady to
tedy moc nevyšlo. Musel jsem se spokojit
s osmnáctou pozicí,“ konstatuje Martin.
Bohatě si to však vynahrazuje téměř vzápětí,
když na italské půdě vítězí v meganáročném
přeboru „DOLOMITY SUPER BIKE“.
„Italové cyklistikou žijí, je to de facto
jejich národní sport jako u nás fotbal,“ vzpomíná na tuhle událost obzvlášť rád Martin
Stošek, „Hodně se tam o mém triumfu psalo.
Dokonce mně fanoušci favorizovali v Mistrovství světa. No, ono se jede dobře, když
se na takovém podniku sejde na 4500 lidí,“
usmívá se spokojeně držitel italského titulu.
Paradoxně ho zaskočí smůla v rodných
Čechách, kdy jej defekt zadního kola degraduje na konečné 25. místo v mistráku: „A to
jsem to měl tak bezvadně rozjeté! Z šedesáté
pozice na patnáctý ﬂek! Jenže i tohle je sport,“

bere tuhle mrzutou epizodku na milost Martin.
Ale pořád zůstává na výsledkovém žebříčku
jako druhý nejúspěšnější Čech.
Po zasloužené pauze a vložených závodech se chystá Martin Stošek na Mistrovství
světa ve Švýcarsku, kde nakonec dojíždí jako
sedmý.
(pokr. na str. 14)
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Silný lidský příběh cyklistického
fenoména pokračuje
(pokr. ze str. 13)
Ještě předtím se stává králem maratónu Mistrovství České republiky a na Mistrovství ČR v „Cross Country“ sklízí zasloužené stříbro
za Ondřejem Cinkem.
Jen tak mimochodem smete pětkrát konkurenci na seriálu „Kolo
pro život“ a může se s nadsázkou koupat ve zlatě. V Jablonném v Podještědí na území Lužických hor usedá na trůn „MALEVILL CUPU“,
kde ukazuje záda světové elitě.
Došlo i na autogramy a selﬁe
K popularitě a slávě patří i fanklub. K fanklubu i autogramy a společné fotky na památku. I tohle už Martin Stošek okusil a určitě okusí
ještě mnohokrát. „No, závody horských kol jsou třeba právě v Brazílii
hodně oblíbené. A tam jsem loni opravdu rozdával autogramy nebo
„sekal“ společná selﬁe s fanoušky. Jenže tam to mají nastavené tak,
že běhají za každým závodníkem, který je vepředu. Lhostejno, o koho
jde- jména a národnosti neřeší,“ nepokrytě se baví mládenec, co se
stává legendou už za raného věku.
Historie téměř detektivní

Hříchy čarodějnictví
na Blatensku
Čarodějové a kouzelníci jsou v mnohých
příbězích spojování s prostředím temné minulosti, kdy lidé věřili v bludy a nadpřirozeno
a báli se jej. Mnozí si dozajista vzpomenou
na příběh pálení čarodějnic v Salemu nebo
na dílo Kladivo na čarodějnice či Jméno růže,
kde jsou dopodrobna líčeny metody výslechu
a tresty pro člověka spolčeného s ďáblem.
Jak ovšem doopravdy mohly některé procesy
vypadat? A opravdu se jednalo vždy o jakési
krvelačné běsnění davu? Jistý obrázek o proměně náhledu na čarodějnictví si můžeme
udělat na příkladu města Blatné, kde se v 18.
století odehrál proces s čarodějnicí z Buzic.
První zmínka o čarodějnictví se objevila
v instrukcích pro blatenskou obec z roku 1604.
Tato nařízení, podle nichž se měla celá obec
řídit, sepsal Václav hrabě z Rozdražova, který
se čerstvě ujal vlády na svém panství. V 11.
bodě je přímo psáno „…kterak mnozí při této
obci kouzly, čarami, aby tím lidem i dobytku
škody se nacházejí, protož aby se takové zlé
z obce vaší vykořeněno a vyhlazeno býti mohlo…beze vší milosti vedle práva království
českého tohoto strescete…“ Z jedné strany
je patrná racionalita, kdy vynesení soudu nad
domnělým čarodějnictvím nebo kouzlením,
které je proti katolické víře, je dáno do rukou racionální autority v podobě konšelů.
Na druhou stranu je na počátku 17. století
vyžadován nejtvrdší postup proti takovému
prohřešku. Tím se hrabě dostává do protimluvu, kdy odzbrojuje lidový zákon a zároveň
podporuje víru v čarodějnictví. Po sto letech
v roce 1710 byly vydány nové instrukce, kde
se stále udržuje důraz na katolickou víru,
ale čarodějnictví zcela mizí. Oproti tomu se
instrukce zabývají více platy poddaných a re-
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Co bude, až Martin Stošek pověsí kolo na hřebík a odejde do sportovního důchodu ? I tady to má profesionální jezdec vyřešené: „Dodělal
jsem vysokou školu, mám titul bakaláře a civilní profesi fyzioterapeuta.“ Zatím nic podobného řešit nemusí- právě naopak. Po ideální
sezóně přichází četné nabídky, včetně zahraničních: „Já chci ale zatím
stále hájit barvy stejné stáje,“ zdůrazňuje ostře sledovaný šampión.
Mateřské město Blatná na něho ve svém dotačním programu nezapomíná. A zapomínat nechce. Již deset let od jeho juniorské dráhy
mu poskytuje ﬁnanční příspěvek, což Martin kvituje s povděkem:
„Ani já nezapomínám, kde jsem začínal a kde mám své kořeny,“ říká.
Nyní Martin Stošek žije v Plzni.
„Spoléhám hlavně sám na sebe“
Martin Stošek ví, že v životě není nic zadarmo. Jako správný chlapík se řídí zásadou „Spoléhat sám na sebe“. Mnohokrát dokázal, že si
umí jít za svým snem a svými ideály. Proto nyní ve světové cyklistické
hieaharchii zaujímá jedno z předních míst.
I kdyby se v jeho další kariéře už neopakovala tak úspěšná sezóna
jakou byla ta loňská, svět ho nepřestane uznávat a asi i hodně zbožňovat. Protože to je prostě originál s hodně silným lidským příběhem.
(Bez jazykové úpravy)
Vladimír Šavrda

gulací dovozu a vývozu z města, ze kterého
plynuly vrchnosti nemalé peníze.
Přesto právě v roce 1753 byla na Blatensku dopadena a usvědčena čarodějnice
z Buzic. 6. srpna byla před inkvizici předvedena Rozina Zelenková, která vypověděla, že
na žádost vdovy Pekárkové z Buzic proklela
Matěje Adamského z Buzic. Každý by nyní

čekal, že čarodějnice skončila na hranici
a tím je jen doplněn obraz čarodějnic v minulosti, které poznáte na jistotu dle bradavice
na nose. V tomto případě nás však zaujalo
několik skutečností, které vyslýchaná popsala. První přišla hned na počátku výslechu,
kdy popřela jakoukoliv znalost prokletého.
Dále vypověděla, že za ní přišla zmíněná
vdova, aby ji požádala o pomoc při pátrání
po škůdci, který se zaměřil na její kobyly.
Rozina prvně odmítla a požadovala svolení
od „p. vrchního a celé obce“. To měla vdova
Pekárková získat, jakoby s čarodějnictvím
mohla souhlasit reprezentace obce. Zapojení
rozumu do čarodějnictví projevila Rozita také
v přípravě lektvaru, který se skládal z moči
těch kobyl, protože se jich pachatel musel
dozajista dotknout, kvasnic a devíti zrnek hra-

chu. Na otázku proč devět zrnek, odpověděla
logicky: „Kdyby bylo moc hráchu, ta ﬂaška by
se rozpukla, a nic by se nezvědělo.“ Je zřejmé,
že rozum prostupoval případem čarodějnice
nejen od vrchnosti, ale i od samotné obžalované, u níž se posléze našlo množství bylin.
Pravděpodobně pomáhala celé obci s různými
trampotami.
Poslední v řadě nás zaujala odpověď
na otázku „…že jsi ty věděla dobře o tom,
když tehdáš si to jemu dělala, že hřešíš…to
jsou ale spolky s ďáblem“. Rozita si nebyla
toho vědoma a sama žádala potvrzení či vyvrácení od vyslýchajícího. Tento její závěr je
pochopitelný, vezmeme-li v úvahu, že jako
zaklínadlo vyřkla „aby Bůh dal, aby Bůh dal“,
což se v jejím pohledu přeci nemohlo slučovat
s ďáblem. Racionalizace společnosti 18. století se nakonec projevila i při vyřčení trestu.
Rozina nebyla mučena a ani nijak mrzačena.
Na Pražském hradě dne 31. srpna 1753 ji byl
uložen trest šest týdnů nucených prací, musela
také docházet k místnímu duchovnímu, měla
být napomenuta, aby se takové činnosti již
vyvarovala a samozřejmě vše musela stvrdit
přísahou.
Čarodějnice v Čechách díky postupné
racionalizaci společnosti sice nevymizely,
avšak jejich trestání již naznačuje, že víra
v kouzla a čáry škodící lidem byla dostatečně
oslabena poznáním přírodních úkazů, medicíny, vesmíru a dalších jevů přisuzovaných
dříve čarám a kouzlům. Tento pokrok byl
patrný i na proměnách městských instrukcí
v 18. století, které kladly důraz více na soužití obyvatel Blatné a výběr daní než na čáry
a kouzla. Přesto v lidovém povědomí patrně
přežívaly představy o nadpřirozených bytostech, a proto se Rozina Zelenková dostala
před inkviziční soud za onemocnění Matěje
Adamského. Soud jí však udělil trest vhodný
spíše za morální prohřešek než za smrtelný
hřích paktování se s ďáblem, takže se dá říct,
že lid byl uklidněn projednáním a potrestáním, ale odsouzená nepřišla o život.
Petr Chlebec - Městské muzeum Blatná
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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
So

7.30 - 16.30
8.00 - 11.00

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

lektromontáže
E
Blatná, spol. s r.o.

Elektroinstalace pro všechny typy objektů
Projektování el. přípojek a elektroinstalací
Elektropřípojky od A do Z
Montáže a opravy hromosvodů
Revize elektro a hromosvodů

Dále nabízíme:
- zemní a výkopové práce strojní
- protlaky pod komunikacemi, řezání povrchů

Kontakt na tel.: 602112400, 602132227
e-mail: info@elektromontaze-blatna.cz
Chirurgická ambulance
Přijmu řidiče na dodávkový +
malý nákladní automobil (nosnost 3,5 t).
Po zapracování mzda 35 000,-Kč čistého.

Tel.: 602 327 419

Nabízím pronájem garáže na Skaličanské.
Volejte 776 458 406

&
PODLAHY KRAMEŠ
MÜLLER

Hledám zubní instrumentářku
do stomatologické ordinace v Blatné
na částečný úvazek /35 hodin v týdnu/.
Možná vzdělání na tuto pozici - zubní
instrumentářka, zdravotní sestra, dentální
hygienistka nebo zubní technik.

Nástup možný 1. 4. 2020.

Tel.: 776 337 343

NABÍZÍ:

• koberce, lina, plovoucí podlahy
• interiérové dveře
• velký výběr lišt
REKONSTRUKCE BYTŮ
SÁDROKARTONOVÉ SYSTÉMY
PŮDNÍ VESTAVBY
DROBNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE

KRAMEŠ 777 815 005

poliklinika Blatná
přijme zdravotní sestru na plný
úvazek pracovního poměru.
Nástup od 1.5.2020. Blíže osobně.
Schůzka po předchozí domluvě.
Kontakt: tel. 732 788 817,
chirurgie.blatna@gmail.com

MÜLLER 777 815 003
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STAVEBNINY
ALBÍN VESELÝ

Jankovský

e-mail: albin.vesely@tiscali.cz

tel.: 383 422 040, 724 186 423, fax: 383 422 039

VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE

NABÍDKA

rozšířený sortiment v 1.patře
Dovoz zboží až domů
Zapojení a instalace
NAJDETE
Odvoz starého
NÁS NA FB
zboží
Expert.cz – Blatná
PIVOVARSKÁ 200, BLATNÁ,
PO – PÁ 8:00 – 17:00 HOD., SO 8:00 – 12:00 HOD.








štěrk – vel. 4-8 /
8-16 / 16-32
písek – praný
– kopaný
střešní latě

stavební materiály
střešní krytiny
OSB desky
dveře, zárubně
kotevní a spojovací
technika

Hnědé uhlí BÍLINA - ořech I. a II., kostka
Brikety uhelné (UNION)
a dřevěné
DOPRAVA na místo určení
Iveco s hydraulickou rukou/Avie/Multicar
SKLÁDÁNÍ UHLÍ pásovým dopravníkem



67$9(%1,1<
SRGU\EQtNHP3XVWê
,QJ6FKHLQKHUURYi+DQD



výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří
Otevřeno:
Po - ZAVŘENO
St - 8.00-14.00
Pá - 14.00-18.00

Út - 8.00-14.00
Čt - 8.00-14.00
So (lichý týden
pouze po dohodě)

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

Blatenské listy
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Pandemie COVID-19 v Česku
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ván 11.3.) se nakazil
v Bavorsku, mladík
z Českých Budějovic   
(virus identifikován
13.3.) se nakazil
v Itálii.

Dopručuji Vaší pozornosti webovou stránku
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pandemie_COVID19_v_%C4%8Cesku
ZM

Počet lidí
v karanténě podle
krajů – aktualizováno
vždy v pátek – stav
k 13.3. (viz graf):

Vybrané údaje ze dne 17.3. 2020:
K 16. březnu 2020 byly provedeny testy u celkem 6 302lidí (počet
zahrnuje i opakované testování osob).   Počet zjištěných případů
k 16.3.2020: 383
Země původu
Čína (skrze Itálii)
Celé území České republiky: 383
Hlavní město Praha (143)
Olomoucký kraj (38)
Středočeský kraj (33)
Jihomoravský kraj (28)
Moravskoslezský kraj (25)
Zlínský kraj (23)
Rozšíření Ústecký kraj (22)
Karlovarský kraj (18)
Plzeňský kraj (11)
Jihočeský kraj (11)
Pardubický kraj (11)
Královéhradecký kraj (9)
Kraj Vysočina (8)
Liberecký kraj (3)

Moc zajímavé
čtení na stránce Wikipedie je část „Průběh“,
kde je přehled dění
a opatření od 1. března
do současnosti.

V Česku bylo ke 14. březnu 2020 dvacet sedm laboratoří akreditovaných k určení nákazy nemocí COVID-19. Není mezi nimi Tilia
Laboratories – ta sice odhalila dva případy v prvních dnech výskytu
mimo státní systém testování. V prvním případě byla nakaženou žena,
kterou předtím státní systém testovat odmítl. Činnost laboratoře je však
dočasně pozastavena a laboratoř musí další zájemce odmítat. Případ
omluvy ministra Vojtěcha pod kuratelou A.Babiše vedoucí laboratoře
Soně Peckové za nepravdivé nařčení asi všichni z médií známe.
Na stránce Wikipedie jsou i údaje o 2 z nakažených Jihočechů.
Oba jsou v domácí isolaci, mladý muž ze Lhenic (virus identifiko-

Průběh - Březen
1. března
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvedl, že Národní referenční
laboratoř potvrdila tři případy COVID-19.[4] Pacienti jsou léčeni
v pražské nemocnici Na Bulovce; jeden nakažený byl nalezen v Ústí
nad Labem, ale byl převezen do pražské nemocnice.[4] Všechny
případy jsou spojeny se severní Itálií. Jeden nakažený je muž, který
se vrátil z konference v Udine, druhá je žena (turistka, občanka USA)
studující v Miláně a třetí nakažený je muž, který se vrátil z lyžařské
dovolené v italském Auronzo di Cadore.[10][11]
Tento den stoupl počet nakažených o tři, celkem byly nakaženy
3 osoby.[12]
2. března
Další nakažená je žena, která byla na lyžařské dovolené v Auronzo
di Cadore a pobývala ve stejném hotelu jako muž z předchozího
případu.[13]
Tento den stoupl počet nakažených o jednoho, celkem byly
nakaženy 4 osoby.[12]
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3. března
Byl oznámen další nakažený, žena z Ekvádoru, která studuje
v Miláně, kamarádka americké turistky.[14]
Rada bezpečnosti státu přijala několik opatření proti šíření koronaviru.[15] Mezi ně patří pozastavení letů ze severní Itálie a Jižní
Koreje[16] nebo zákaz návštěvy Světového poháru v biatlonu.[17]
Ministerstvo zdravotnictví zakázalo s platností od 4. března vývoz
všech respirátorů typu FFP3 a také zakázalo prodej těchto respirátorů
všem mimo zdravotnická a sociální zařízení, orgány ochrany veřejného
zdraví, složky integrovaného záchranného systému a další orgány
státní správy.[18]
Tento den stoupl počet nakažených o jednoho, celkem bylo
nakaženo 5 osob.[12]
4. března
Testy ženy, která se nelegálně[19] nechala testovat v soukromé laboratoři, byly potvrzeny jako pozitivní. Virus se dále projevil
u příbuzných (partnera a dcery) ženy z Děčína, která měla pozitivní
test 2. března.[20]
Ministerstvo financí zakázalo vývoz respirátorů z území ČR
a stanovilo maximální cenu za respirátor FFP3. V případě respirátorů
vyrobených v EU úřad stanovil maximální cenu pro konečné
spotřebitele na 175 Kč bez DPH. U respirátorů vyrobených mimo EU
je limit stanoven na 350 Kč bez DPH.[21][22]
Tento den stoupl počet nakažených o tři, celkem bylo nakaženo
8 osob.[12]
5. března
Vláda změnila pravidla na testování koronaviru. Ode dneška se
budou provádět testy i osobám, které nevykazují příznaky nemoci
a nebyly v oblasti označené jako riziková. Provést tuto změnu vládu
přiměl hlavně případ ze 4. března (případ č. 6), kdy ženu odmítli testovat, přestože vykazovala příznaky nemoci. Žena se vrátila ze severní
Itálie, ale nenavštívila oblast označenou jako riziková. Nechala si udělat
testy v soukromé laboratoři, kde se nákaza potvrdila.[23]
Zároveň ministerstvo zdravotnictví s platností od 6. března 2020
zakázalo vývoz dezinfekčních prostředků do zahraničí. Jediný, kdo
může dezinfekce vyvážet, jsou samotní výrobci. Výjimku tvoří také
vyvezení „přiměřeného množství pro osobní potřebu“.[24][25][26]
Tento den stoupl počet nakažených o čtyři, celkem bylo nakaženo
12 osob.[27]
6. března
Začal platit 5. března vyhlášený zákaz vývozu dezinfekčních
prostředků mimo území České republiky. Výjimku tvoří výrobci
a převoz „přiměřeného množství pro osobní potřebu“.[24][25][26]
Dopoledne se objevilo silné podezření na další případ. Stejná
soukromá laboratoř, která potvrdila případ ženy z Prahy 6 ze 4. března,
provedla další test s pozitivním výsledkem.[28] Případ již je oficiální.
Vzorky musela přezkoumat referenční laboratoř Státního zdravotního
ústavu, kde také vyšly pozitivní. Jedná se celkem o 13. potvrzený
případ v Česku a o 1. zaznamenaný přenos z osoby na osobu na území
ČR.[29][30]
Během odpoledne bylo evidováno dalších 6 případů. Mezi nimi je
i lékař z Prahy, který po návratu z Itálie ještě dva dny ordinoval,[31]
muž italské národnosti, jenž se vrátil z Itálie, žena, která byla na konferenci v USA v Bostonu a dvě děti.[32]
Ministerstvo zdravotnictví vydalo mimořádné opatření s platností
od 7. března 2020. Nařizuje povinnou 14denní karanténu pro všechny
české občany, kteří se vrátili z Itálie. Po dobu karantény mají nárok
na nemocenskou a můžou pracovat z domova. V případě nedodržení
karantény jim hrozí pokuta až 3 miliony Kč.[33]
Tento den stoupl počet nakažených o sedm, celkem bylo nakaženo
19 osob.[34][32]
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7. března
Kolem 7. března začala Správa železnic rozmisťovat na větších
nádražích dezinfekční stojany
Krizový štáb ČR poupravil znění mimořádného opatření, které
6. března původně vydalo Ministerstvo zdravotnictví. Opatření českým
občanům a cizincům s trvalým nebo přechodným pobytem v Česku
nebo cizincům v Česku zaměstnaným nařizuje ohlásit se po návratu
z jakéhokoliv regionu Itálie po telefonu nebo e-mailem svému lékaři,
který musí rozhodnout o 14denní karanténě. V případě porušení
karantény hrozí pokuta až 3 miliony Kč. Výjimku tvoří strojvedoucí
vlakových spojů a piloti letadel pod podmínkou, že neopustí palubu
letadla, s výjimkou předletové a meziletové kontroly.[35]
Na odpolední tiskové konferenci oznámil premiér Andrej Babiš
další 2 případy výskytu onemocnění COVID-19 v Česku. Ministr
zdravotnictví následně dodal, že se jedná o jeden importovaný případ
z Itálie a jeden (celkové druhý) přenos z osoby na osobu.[36]
Večer ministr zdravotnictví na Twitteru oznámil dalších 5 případů.
Všechny jsou importované (2 z Rakouska, 2 z Itálie a 1 z Bostonu).[37]
Tento den stoupl počet nakažených o sedm, celkem bylo nakaženo
26 osob.[12][36][37]
8. března
Bylo potvrzeno dalších 6 případů. Čtyři případy jsou vázány
na Itálii, jeden na americký Boston a jeden přenos z osoby na osobu
na území Česka. Právě muž, který se vrátil z Bostonu je první případ
v Královéhradeckém kraji.[38][39]
Tento den stoupl počet nakažených o šest, celkem bylo nakaženo
32 osob.[12][40]
9. března
V 7.00 ráno zahájily složky integrovaného záchranného systému
(policie + celní správa, hasiči a záchranáři) akci „korona“. Na 10
nejfrekventovanějších hraničních přechodech (konkrétně: Rozvadov
(dálnice D5); Strážný (I/4); Pomezí nad Ohří (I/6); Cínovec (I/8);
Folmava (silnice I/26); Železná Ruda (I/27); Dolní Dvořiště (I/3); Hatě
(I/38); Mikulov (I/52); Břeclav (I/55)) rozdávají informační letáky
o tom, co mají lidé dělat, jestliže na sobě zpozorují nějaké příznaky
onemocnění COVID-19. Provádí také namátkové měření tělesné
teploty řidičů. Pokud bude naměřená teplota vyšší jak 38 °C, bude
pacient transportován do nemocnice, kde podstoupí testy na koronavirus. Teplota vyšší než 38 °C byla zaznamenána již několikrát a všichni
byli převezeni do nemocnice, kde podstoupí testy.[2][3] Ve večerních
hodinách ministr Adam Vojtěch oznámil na TV Nova dva nové případy
nakažení koronavirem. Bližší podrobnosti zatím[kdy?] nejsou.[zdroj?]
Ministerstvo zdravotnictví rovněž vyhlásilo plošný zákaz návštěv
v lůžkových odděleních nemocnic. Toto opatření se nevztahuje
na nezletilé pacienty, případně pacienty s omezenou svéprávností
a porodnice.[41]
Odpoledne byl potvrzen výskyt koronaviru i u pacientky z okolí
Rožnova pod Radhoštěm. Žena se vrátila z Itálie. Později se potvrdila nákaza i u 12letého chlapce, který má rodinnou vazbu na již
dříve potvrzené případy a dále u muže české národnosti, jenž přijel
z Itálie.[42] Později se potvrdil i další případ.[43] Jedná se o kontakt
se skupinou lyžařů z Itálie. Večer oznámil ministr zdravotnictví další
2 případy.[44][45]
Na cestě do Česka byli i čtyři Češi, kteří byli v zahraničí propuštěni
z izolace. Jednalo se o ženu, jež byla na ostrově Tenerife, a trojici
Čechů, která se vracela z Ázerbájdžánu. Několik českých občanů se
ocitlo v izolaci na výletní lodi poblíž Singapuru.[46]
Tento den stoupl počet nakažených o šest, celkem bylo nakaženo
38 osob.[12]
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10. března
Ráno byly oznámeny další 2 případy.[47] V několika případech
se jednalo i o přenos z osoby na osobu. Nové nakažené (po jednom)
zaznamenal Středočeský a Olomoucký kraj. V případě Olomouckého
kraje se jedná o manažera nejmenované zahraniční firmy s pobočkou
v Prostějově. Cizinec japonské národnosti žije sám v Olomouci.
Po návratu z Německa koncem února na sobě začal pozorovat příznaky
a 10. března se u něj výskyt koronaviru potvrdil. Leží na infekčním
oddělení prostějovské nemocnice.[48]
Později večer se potvrdila nákaza dalších několika lidí. Dva z nich
jsou manželé z Litovle, kteří se vrátili z lyžování v Itálii.[49] Celkový
počet nakažených stoupl na 61.[12]
Premiér Andrej Babiš také oznámil, že počínaje 11. březnem budou
všechny základní, střední, vyšší odborné a vysoké školy v České republice uzavřeny do odvolání. Jazykové školy s právem státní jazykové
zkoušky, základní umělecké a mateřské školy být zavřené nemusí, ale
je jim to také doporučováno.[50] Od 10. března 2020 od 18:00 jsou
zakázány akce s účastí nad 100 osob.[51]
Ministerstvo zdravotnictví vydalo další mimořádné opatření
(2. za tento den). Cizinci, kteří překročí hranice ČR, budou kontrolováni
na příznaky infekčního onemocnění s možností udělení karantény.
Doposud to bylo možné pouze pro osoby s trvalým či přechodným
pobytem v ČR včetně v Česku pracujících cizinců a nyní se takovýto
postup týká i běžných turistů.[52]
S pomocí České pošty byla zahájena informační kampaň vlády,
která má za cíl informovat občany a potlačit dezinformace. Rozesláno
bude více než 5 milionů letáků (na obrázku). Měly by se objevit v každé
schránce v Česku. Zbytek bude rozeslán 11. března.[53]
Těsně před půlnocí byly oznámeny další 2 případy. Nově i v kraji
Vysočina.[54]
Tento den stoupl počet nakažených o dvacet pět, celkem bylo
nakaženo 63 osob.[12]
11. března
Ráno oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch další případ. Jde
o ženu z Plzeňského kraje, která má vazbu na Itálii.[55] Zcela nové
případy také ohlásil Jihomoravský kraj. Virus byl nalezen u dalších
několika lidí, většina měla také vazbu na Itálii.[56]
Odpoledne se objevil první pacient nakažený nemocí COVID-19
s těžším průběhem. Leží na JIP v Nemocnici Na Bulovce v Praze. Byla
mu zavedena umělá plicní ventilace.[56]
Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula odhadl že počet
nakažených by do konce týdne mohl stoupnout na 200 až 400. Pokud
by počet nakažených dále strmě rostl je podle ministra zdravotnictví
Česká republika připravena zavřít hranice.[57]
Na Pražském hradě se setkali nejvyšší ústavní činitelé, kteří se
mimo jiné zabývali epidemií. Předseda Senátu Miloš Vystrčil po jednání řekl, že opatření zřejmě budou opět zesílena. „Pochopil jsem to
tak a nakonec to bylo zřejmé i z předčasného odchodu pan premiéra,
že bude zřejmě nutné zesílit dnes opatření, která jsou dnes už realizována.“[58]
Petr Husa, přednosta Kliniky infekčních chorob Fakultní nemocnice
Brno, 11. března pro iDNES.cz řekl, že by uzavřel i nákupní centra.[59]
Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula 11. března v televizi uvedl, že je žádoucí, aby čeští občané vůbec necestovali, a že
pokud by šíření viru nadále rychlým tempem pokračovalo, je na místě
uvažovat o omezení hromadné dopravy i pohybu lidí ve veřejném
prostoru a budou uzavřeny státní hranice. Armáda je v pohotovosti
kvůli případnému dohledu nad migrací obyvatel.[60]
Tento den stoupl počet nakažených o třicet jedna, celkem bylo
nakaženo 94 osob.[12]
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12. března
Dne 12. března krátce po půlnoci premiér Andrej Babiš na Twitteru
a Facebooku popřel zprávy šířené na Facebooku, že mají být zavírány
obchody a že v pátek 13. března má být vyhlášena karanténa Prahy.
„Není to pravda, nic takového jsme neřekli a neplánujeme.“ (Uzavření
obchodů oznámila 11. března 2020 večer italská vláda.)[60]
Ministr vnitra Jan Hamáček deklaroval, že v rámci své působnosti
rozhodne o zavedení hraničních kontrol na hranicích s Německem
a Rakouskem.[58]
Ministr vnitra Jan Hamáček již ráno v 7.59 na svém twitterovém
účtu uvedl, že není na co čekat a vláda by dnes měla rozhodnout
o vyhlášení nouzového stavu.[58] Stejný návrh prosazoval již 2. března,
kdy se k němu však mnoho politiků včetně Andreje Babiše stavělo
rezervovaně až odmítavě.[61]
Ministr vnitra Jan Hamáček uvedl, že premiérovi Andreji Babišovi
již několikrát neúspěšně navrhoval, aby svolal Ústřední krizový štáb,
v jehož čele by stál ministr vnitra. Na otázku, zda hlavním důvodem,
proč štáb stále nebyl svolán, není to, že by klíčovou osobou byl on
a nikoli premiér, ministr odvětil: „Bez komentáře.“[58]
Po poledni byla zveřejněna informace, že vláda odvolala hlavní
hygieničku Evu Gottvaldovou, jejíž odvolání kvůli nedostatečnému
vzdělání bylo diskutováno už na přelomu ledna a února v souvislosti
s projednávanou novelou zákona o ochraně veřejného zdraví, a funkcí
byla pověřena Jarmila Rážová, ředitelka středočeské hygienické
stanice.[62]
Vláda České republiky vyhlásila ve 14.00 nouzový stav.[63] Přijata
byla mimo jiné následující opatření:[64]
 zákaz všech veřejných i soukromých akcí s více než 30 účastníky;
výjimkou jsou zasedání či schůze ústavních orgánů, orgánů
veřejné moci či soudů a pohřby
 omezení otevírací doby restauračních zařízení, která musí být
zavřená mezi 20.00 a 6.00
 zákaz vstupu veřejnosti do posiloven, na koupaliště, do bazénů,
solárií, saun, hudebních a sportovních klubů, zábavních zařízení,
wellness, knihoven, galerií; tento zákaz se netýká venkovních
sportovišť
 od páteční půlnoci se zavádí na německé a rakouské hranici
hraniční kontroly, přechod bude možný jen na 11 stanovených
hraničních přechodech;
 zákaz vstupu pro občany z rizikových zemí: Číny, Jižní Koreje,
Íránu, Itálie, Francie, Španělska, Německa, Švýcarska, Norska,
Dánska, Holandska, Švédska, Velké Británie, Belgie a Rakouska
 zákaz cestování českých občanů do zmíněných rizikových zemí
 zákaz přeshraniční osobní dopravy v dopravních prostředcích
s kapacitou nad 9 osob – především tedy osobní autobusové
a vlakové dopravy
Tento den se počet nakažených zvýšil o 22, celkem bylo nakaženo
116 osob.[65]
13. března
Cedule upozorňující na uzavření Nové radnice v Praze kvůli pandemii COVID-19, 13. března 2020
Po dopoledním jednání vlády bylo oznámeno, že od půlnoci
z neděle na pondělí Česká republika uzavře své státní hranice. Začne
platit úplný zákaz vstupu cizích státních občanů na území České
republiky, s výjimkou osob majících zde trvalý pobyt nebo povolení
k přechodnému pobytu na více než 90 dnů. Zároveň bude platit i zákaz
vycestování českých státních občanů mimo území České republiky.
Z opatření jsou vyjmuty osoby nezbytné k zajištění řádného fungování
státu, tedy například řidiči kamionů, autobusů, vlaků či příslušníci
záchranných sborů.[67]
Vláda schválila návrh ministryně spravedlnosti Marie Benešové
na zařazení COVID-19 na seznam nakažlivých nemocí, jejichž šíření je
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trestným činem. Za úmyslné šíření nemoci může být pachatel potrestán
nepodmíněným trestem odnětí svobody až na 12 let.[68]
Tento den se počet nakažených zvýšil o 25, celkem bylo nakaženo
141 osob.

zdravotnictví a epidemiolog Roman Prymula. Předtím vláda změnila
Statut ústředního krizového štábu.
Tento den se počet nakažených zvýšil o 109, celkem bylo
nakažených 298 osob.[8] Jedná se o zatím nejvyšší denní nárůst.

14. března
Na nočním jednání vláda rozhodla, že s platností od sobotních
6.00 bude zakázán provoz restaurací a obchodů s výjimkou potravin,
lékáren, drogerií, čerpacích stanic či prodejen zboží denní potřeby.
Opatření má platit zatím 10 dní.[69]
Tento den se počet nakažených zvýšil o 48, celkem bylo nakaženo
189 osob.[70]

16. března
Časně ráno hygienici kvůli koronaviru uzavřeli Litovel, Uničov
a dalších devatenáct obcí na Olomoucku.[74]
Tento den byly první 3 osoby prohlášeny za vyléčené, jednalo se
o lidi z Děčína.[5] Česká národní banka na mimořádném zasedání
snížila o půl procentního bodu základní úrokovou sazbu. Zároveň
nařídila bankám, aby se vzhledem k nejistotě ohledně dalšího ekonomického vývoje s okamžitou platností zdržely jakékoli výplaty dividend
či jiných kroků, které by mohly ohrozit jejich odolnost. Česká koruna
na snížení základní úrokové sazby reagovala prudkým oslabením,
klesla až k úrovni 27,20 za euro. Podle guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka
lze očekávat prudký obrat v inflaci, prudký pokles cen, samozřejmě
s nějakým zpožděním.[75]
Tento den se počet nakažených zvýšil o 85, celkem bylo nakažených
383 osob.[76]

15. března
Premiér Andrej Babiš v pořadu Partie na televizní stanici Prima
sdělil: „Dneska pravděpodobně přistoupíme k opatření karantény
České republiky“.[71] V případě uvalení karantény by lidé mohli vycházet z domu jen v nejnutnějších případech (nakupování, zaměstnání
atd.).[71] Ministerstvo zdravotnictví zřídilo informační linku 1212
a testuje online chat.[72]
Od půlnoci vláda omezila pohyb občanů.[73] Taktéž byl aktivován
Ústřední krizový štáb, jehož předsedou byl jmenován náměstek ministra

