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Vážení spoluobčané,
Vláda ČR rozhodla o prodloužení přijatých opatření v souvislosti s vyhlášením
nouzového stavu do 11. dubna 2020 6:00
hodin ráno. Čekají nás tedy další dny omezení našeho běžného života.
Chci Vám všem poděkovat za zodpovědný přístup a respektování přijatých opatření.
Potěšila mě aktivita Vás všech, kteří držíte
při sobě, vzájemně si pomáháte a přitom si
zachováváte zdravý rozum. Panika a zvýšené
emoce současné situaci nepomáhají, spíše
naopak imunitu snižují.
Poděkování patří všem dobrovolníkům.
Omlouvám se, ale nebudu v tuto chvíli jmenovat jednotlivce a ﬁrmy. Je jich opravdu
mnoho. Velmi si jich vážím.
Krizový štáb města, ve kterém jsou
zastoupeny všechny složky záchranného

integrovaného systému, pravidelně vyhodnocuje situaci na našem území obce s rozšířenou působností. Naší prioritní povinností
je zajistit chod měst a obcí tak, abyste Vy
občané měli zajištěné všechny služby, které
jsou nezbytné k chodu Vašich domácností.
Ochrannými prostředky je potřeba vybavit
především pracovníky ve zdravotnických
a sociálních službách, zaměstnance technických služeb, zaměstnance pohřebních služeb,
zaměstnance pošty a další potřebné profese.
Začínají přibývat z Vaší strany dotazy
na aktuální stav počtu lidí v karanténě a pozitivních případů. Stejně jako se objevují
na internetu tzv. zaručené zprávy. Krajská
hygienická stanice poskytuje krizovým štábům obcí tyto statistiky, ale s doporučením,
abychom tyto informace dále neposkytovali
z důvodu možné paniky, pronásledování
a vyhledávání těchto osob. S tímto se plně

ztotožňuji. Zásadní je, že osoby v karanténě
jsou ze strany Krajské hygienické stanice
řádně poučené o tom, jak se mají chovat,
např. i jak mají nakládat s komunálním
odpadem. V běžném životě se musíme ke
každému v blízkém i širším okolí chovat tak,
jako kdyby inﬁkovaný byl.
Chápu, že je pro některé z Vás těžké žít
v izolaci a odloučení od svých přátel, ale
díky moderním komunikačním prostředkům
je snazší tento stav snášet. Jak se ukazuje,
rušení akcí, zavření škol a omezování volného pohybu osob je účinnou brzdou přenosu
nemoci.
Prosím, buďte v těchto dnech co nejvíce
empatičtí ke svým blízkým, především seniorům a dětem. Doba není lehká, ale věřím,
že ji zvládneme.
Kateřina Malečková,
starostka města Blatná

Zápisy do 1. tříd základních škol zřizovaných městem Blatná se uskuteční
v termínu od 6. do 27. dubna 2020, ale bez přítomnosti dětí a rodičů
Ředitelé základních škol musí organizovat
zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole,
upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky také bez osobní přítomnosti zákonného
zástupce dítěte ve škole. O tomto postupu
rozhodlo Ministerstvo školství v reakci na
mimořádná opatření vlády k ochraně obyvatelstva před koronavirem.
Naše škola připravuje aplikaci na
zápisy online, kde rodič navštíví webové
stránky naší školy, klikne na odkaz „Online zápis“ a zobrazí se mu formulář, kde
vyplní potřebné osobní údaje včetně kontaktních informací (zatím ve stádiu příprav,
včas budeme informovat). Tento formulář se
poté ihned automaticky odešle do systému
naší školy. Po vyplnění formuláře bude už
zbývat pouze dokončení formální části, a to
podpis zákonného zástupce dítěte. Zákonný
zástupce může vyplněnou přihlášku odeslat
do naší školy v elektronické podobě (datovou schránkou, e-mailem s elektronickým

podpisem) nebo ji vytisknout, vlastnoručně podepsat a doručit v písemné podobě
poštou či ji osobně vhodit do speciální
schránky umístěné u hlavních dveří školy.
Stejným způsobem dodá zákonný zástupce
též prostou kopii rodného listu dítěte.
Výše uvedený elektronický způsob
upřednostňujeme pro bezpečnost a pohodlí
všech. Čas přijetí žádosti během oznámené
doby zápisu není rozhodující pro rozhodnutí o přijetí.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho
rodiče/zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě
zastupovat.
Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením
školního roku, tedy typicky žádosti o odklad
povinné školní docházky. Správní řízení
o odkladu se v těchto případech přeruší do
doby vydání doporučení školského poradenského zařízení. Zákonný zástupce, který

bude žádat o odklad povinné školní docházky,
podá přihlášku stejným způsobem. K tištěné
přihlášce přiloží také žádost o odklad a požadovaná doporučení. V případě dotazů volejte
na čísla ZŠ TGM: 778 884 461, 778 884 462,
ZŠ JAK 734 429 806, 734 429 805.
Ministerstvo doporučuje, aby školy po
ukončení mimořádných opatření uspořádaly
setkání se zapsanými dětmi, aby měly možnost seznámit se se školou či učiteli. To jistě
uděláme, i když většina dětí naši školu dobře
zná díky spolupráci s našimi mateřskými
školami.
Rodičům budoucích prvňáků doporučujeme sledovat náš web pro aktuální informace.
V případě jakýchkoliv dotazů k průběhu
zápisu nás neváhejte kontaktovat na číslech
ZŠ TGM: 778 884 461, 778 884 462, ZŠ JAK
734 429 806, 734 429 805.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.

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
Děkuji touto cestou paní starostce
města Blatná Bc. Kateřině Malečkové, bývalým pracovníkům Rybářství Blatná panu
Ing. Josefu Maškovi, Ing. Karlu Nuslovi,
Ing. Antonínu Zykmundovi, předsedovi TJ
Blatná Ing. Martinu Řískému a dlouhé řadě
dalších gratulantů za projevená blahopřání
při příležitosti dožití mých 95 roků dne
19. 3. 2020.
Josef Jančar

Blatná 3. dubna 2020

Blatenské listy se připojují ke gratulantům a přejí Josefu Jančarovi do
dalších let mnoho zdraví a spokojenosti.
Těšíme se na další spolupráci. Přejeme
mu jak k 95. narozeninám, tak k souběžným jmeninám.

PRODEJ LIDOVÉHO UMĚLECKÉHO
ŘEMESLA - NA TŘÍDĚ J. P. KOUBKA 3
Prodej v průjezdu na tř. J. P. Koubka
zůstane pravděpodobně po celý tento měsíc
ještě uzavřen. Internetový obchod na stránkách www.lidove-remeslo.cz je ale i nadále
v provozu.
MOKRÝ DUBEN PŘISLIBUJE DOBROU
SKLIZEŇ
DUBNOVÝ SNÍH POLE HNOJÍ A DÉŠŤ
JIM POŽEHNÁNÍ PŘINÁŠÍ
CO NÁM ODBORNÍCI RADÍ PRO UDRŽOVÁNÍ A POSÍLENÍ IMINITY?

Jarní výsadby v Blatné

Jaro se neodvratně blíží a sezónu na trvalkových záhonech v nově pořízených nádobách
na květiny zahajují cibuloviny, které v květnu
vystřídají pryšce, kakosty a šalvěje, které pak
pozvolna s přicházejícím létem bude následovat většina kvetoucích rostlin. Do konce
září a počátku října budou kompozici vévodit
květy třapatek a efektní traviny.
Během jarního období je plánováno více
těchto výsadeb. Budou probíhat například na
náměstí J. A. Komenského nebo na náměstí
Míru a jsou vybrány takové druhy rostlin,
aby celá výsadba byla co nejvíce proměnlivá
a atraktivní a aby se květ objevoval po co
nejdelší možnou dobu.
S příchodem jarních dní se v městě Blatná
rozběhly i první výsadby dřevin. Tato výsadba
je rozplánována do několika etap. Část stromů
se vysazuje teď na jaře, s vysazováním dalších
stromů budeme pokračovat na podzim. Vysazovány budou především vhodné druhy listnatých dřevin, přičemž výběr druhu dřeviny
a jejího kultivaru pro výsadbu na konkrétním
stanovišti byl vždy individuální a závislý
především na stanovištních podmínkách, inženýrských sítích a velikosti prostoru, který daná
dřevina vyžaduje. Výsadba bude provedena
například v okolí domova důchodců, Smetanově ulici nebo v ulici Malý vrch.
-OŽP-
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DUBEN ČASY MĚNÍ, OBDAŘÍ VIOLŮ
ZEMI
Březen nám změnil, přímo obrátil život
úplně naruby. Asi bychom si přáli, aby ho
duben alespoň trochu zase vrátil do starých
kolejí. Tak rychle se to ale určitě nestane.
Budeme muset být trpěliví. Nezoufejme ale,
život se úplně nezastavil, jen zvolnil, a to pro
nás také může být prospěšné.
Velikonoční svátky strávíme všichni
v kruhu svých rodin, což možná není zase
tak úplně špatně. Příroda se probouzí a pokud
jsme s ní alespoň trochu v kontaktu, určitě bychom měli zařadit do svých jídelníčků čerstvé
byliny, které podpoří naši imunitu. Přísun
vitaminů, minerálů a dalších zdraví prospěšných látek je v tomto čase velmi důležitý.
To je to hlavní, co pro sebe v současné době
můžeme udělat. Pokud jsme dříve ještě příliš
nepřemýšleli o tom, co vlastně konzumujeme,
nyní bychom to měli určitě napravit.

Dodržujte:
► pestrá strava
► otužování
► pravidelný a dostatečný spánek
► pitný režim
► nezapomínat na větší dávky vitamínu C
► správnou hygienu
► omezit stres
► omezit bílý cukr, nahradit medem
► udržovat se v dobré duševní pohodě
Osázejte si jarní truhlíky, které vám k radosti také přispějí, rozrůstající se květiny
s vámi přivítají letošní jarní svátky.
JASNÝ MĚSÍC V DUBNU, ŠKODÍ KVĚTU
STROMU
Eva Fučíková,
lidové řemeslo

Ročník 31 (41)

Blatná 3. dubna 2020

Z právy

z radnice
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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.

NABÍDKA ROUŠEK
Město Blatná má od různých dárců k dispozici „ušité“ roušky.
Pokud máte o roušku zájem, telefonicky kontaktujte sociální
odbor Městského úřadu Blatná.
Telefon: 724 189 591, 383 416 213
Volejte: pondělí – pátek od 8,00 do 12,00 hodin
Rouška Vám bude zdarma doručena do poštovní schránky.
Děkujeme všem, kteří pomáhají.

Propadlé doklady jsou ve stavu
nouze nadále platné
Propadlý občanský průkaz a řidičský průkaz je možno po dobu
nouzového stavu používat. Tato výjimka platí pro doklady totožnosti
propadlé po 1. březnu a řidičské průkazy, kterým skončila platnost
v době vyhlášeného nouzového stavu. K prokazování totožnosti mohou
občané, kterým skončila doba platnosti OP nebo CP po 1. březnu 2020
použít i tyto neplatné doklady. Pokud má občan alespoň jeden platný
doklad (občanka, pas, řidičák) měl by se prokazovat tímto platným
dokladem. Dočasně, po dobu trvání stavu nouze, nemají občané povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě 15 dní
od propadnutí dokladu.

Parkování je na nezbytně nutnou
dobu možné bez poplatku
Dle přijatých opatření Vládou ČR je po dobu trvání zákazu volného pohybu osob na území České republiky parkování ve městě bez
poplatku. Využívejte toto opatření pouze v nutném případě a na dobu
nezbytně nutnou pro zajištění základních potřeb. Týká se to času potřebného na nákup potravin a drogerie, k vyzvednutí léků v lékárně.

ROUŠKY VŠEM
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.
● Při nošení se roušky nedotýkejte.
● Jakmile rouška zvlhne, je třeba ji vyměnit – nejpozději po dvou
hodinách nošení.
● Roušku sundejte tak, že ji uchopíte pouze za tkalouny či gumičky.
● Následně si důkladně umyjte ruce mýdlem, případně vydezinﬁkujte.
● Špinavou roušku uchovávejte nejlépe v uzavřené nádobě a před
dalším použitím ji vyvařte a přežehlete.

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

Plošná deratizace v Blatné

TS Blatná

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ
PROTI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU
SBĚRNÝ DVŮR JE DO ODVOLÁNÍ
ZCELA UZAVŘEN.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Zemřelí březen 2020
Alešová Jitka - nar. 6.10.1963, Blatná, úmrtí 1.3.2020
Červenka Václav - nar. 17.9.1946, Blatná, úmrtí 3.3.2020
Bláha Jiří - nar. 11.6.1946, Blatná, úmrtí 6.3.2020
Postřehovská Jana - nar. 17.12.1945, Blatná, úmrtí 6.3.2020
Marek Václav - nar. 30.5.1934, Pole, úmrtí 12.3.2020
Zeman Zdeněk - nar. 22.6.1937, Blatná, úmrtí 15.3.2020
Vrátný Josef - nar. 19.8.1962, Myštice, úmrtí 16.3.2020
Stöhrová Zdeňka - nar. 21.2.1946, Prachatice, úmrtí 24.3.2020
BLATENSKÁ RYBA
www: blatenskaryba.cz
AKCE – duben 2020
PRODEJNA
Areál sádek, naproti PENNY
Ryby mražené:
KAPR půlený VAC cca 0,5kg
KAPR ﬁlet bez kostí VAC cca 0,3kg
PSTRUH kuch.s hl. balený 2ks
TRESKA ﬁlet 1kg
NILSKÝ OKOUN PE cca 500g
TUŇÁK steak cca 500g
LOSOS ﬁlet bez kůže 500g
Ryby uzené:
MAKRELA
MARÉNA
TOLSTOLOBIK
KAPR
LOSOS

119,50 / kg
199,50 / kg
150,- / kg
89,-/ kg
139,50 / kg
259,50 / kg
115,- / ks
13,90 / 100g
24,50 / 100g
18,50 / 100g
22,50 / 100g
25,- / 100g

Drůbež mražená:
HUSA 3,4kg
KACHNA BD 2,1kg
KUŘECÍ ČTVRTKY cca 300g+ 10kg
Kuřecí prsa ( balení 2kg )
Kuřecí stehenní plátek (balení 2kg )

89,50 / kg
59,90 / kg
42,- / kg
99,50 / kg
69,50 / kg

Ovoce a zelenina:
JAHODY mr. – ( balení 2,5kg )
BORŮVKY mr. – ( balení 2,5kg )
MALINY mr. – ( balení 2,5kg )
Polévková zel. 350g

54,50 / kg
119,50 / kg
89,50 / kg
12,50 / ks

Ostatní:
VEPŘ. panenka mr. cca 1kg
SÝR EIDAM 30%, cca 2kg
Hranolky 9*9 balení ( balení 1kg )
Kořenící směsi cca 100g
Hovězí dršťky předvařené 1kg

149,50 / kg
119,50 / kg
27,90 / kg
45,- / ks
89,50 / kg

Uvedené ceny včetně DPH.
Akce platí do vyprodání zásob.
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Technické služby města Blatné, s. r. o., ve spolupráci s ﬁrmou
Proﬁ-Dera, s. r. o., budou provádět plošnou deratizaci. Půjde o hubení
zejména myší a potkanů.
V případě, že budete mít požadavky na provedení deratizace na
konkrétním místě, pak nás prosím kontaktujte na telefonním čísle 383
422 541 nebo na e-mailu kontakt@tsblatna.cz Sdělte prosím přesné
místo, kde žádáte deratizaci provést, vaše kontaktní údaje včetně tel.
čísla. Firma Proﬁ-Dera vás bude před deratizací kontaktovat ohledně
podrobné domluvy k zásahu.
Deratizaci ve své nemovitosti nebo na svém pozemku hradí přímo
občan.
Deratizace je naplánována na dny 4. 5. - 5. 5. 2020.
Z důvodu maximální efektivity vyzýváme SVJ ke kontaktování
ﬁrmy Proﬁ DERA, která bude deratizaci provádět. Služby, za cenově
zvýhodněných podmínek, si můžete objednat na e-mailu: info@proﬁ-dera.cz nebo na tel. čísle: 777 78 08 78.
Deratizace provedená na co nejvíce místech ve stejný čas je nejefektivnější.
POKUD SITUACE OHLEDNĚ KORONAVIRU STÁLE
NEBUDE PŘÍZNIVÁ, PROBĚHNE DERATIZACE POUZE VE
VENKOVNÍCH PROSTORECH.

Duben 2020
Vzhledem k nařízení vlády oznamujeme,
že od 13. 3. 2020 až do odvolání jsou
Šmidingerova knihovna Strakonice i pobočka Za Parkem pro veřejnost
uzavřeny. Současně se do odvolání ruší všechny akce.
Aktuální výpůjčky a rezervované dokumenty budou automaticky prodlouženy, placení sankčních poplatků se pozastaví. Knihy, časopisy,
noviny a audioknihy vracejte do biblioboxu.
V případě jakýchkoliv dotazů volejte či pište na:
Tel.: 380 422 700, 380 422 703
Email: knihovna@knih-st.cz
Sledujte také naše webové stránky a facebook, kde budeme průběžně
zveřejňovat aktuální informace týkající se provozu knihovny a přijatých opatření.
Děkujeme, že chápete tato opatření, a všem přejeme pevné zdraví.
Přehled akcí, které se uskuteční, pokud knihovna bude opět otevřena po 30 dnech nouzového stavu:
Otavský patchwork a quilting
15. 4. 2020 – 30. 4. 2020 – Výstava prací spolku „Otavský patchwork a quilting“. Vstupní hala ŠK, otevřeno ve výpůjční době ŠK (tj.
Po + St - Pá 8 - 18 hod., Út zavřeno, So 8 - 12 hod.)
Poslechový pořad nejen pro nevidomé a slabozraké
14. 4. 2020 – Čte Bohdana Sutnarová, která načítá zvukové knihy.
ŠK, čítárna, 9:00
Kurzy zdravého vaření
14. 4. 2020 – Další sezóna kurzů probíhá 1x měsíčně do května.
Jednotlivé kurzy na sebe nenavazují, hlásit se můžete i jednorázově.
Přijďte se seznámit se surovinami a postupy pro zdravější, bezmasou
nebo dietní kuchyni. Kurzovné 100 Kč. Lektor Ing. Jan Juráš. Svou
účast hlaste předem na: jan.juras@knih-st.cz nebo 721 658 244. ZŠ
Povážská, 18:00
Josef Prokeš: Pán se stará
15. 4. 2020 – Přednáška vyhledávaného kněze, duchovního doprovázejícího, skauta a horolezce k jeho nové knize obsahující nový
pohled na víru. Vstupné 40 Kč, čtenáři ŠK a senioři 20 Kč. Společenský
sál ŠK, 17:00
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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 štípaní
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 p
pište
na info@zamek-blatna.cz



Číslo 6 / strana 6

Blatná 3. dubna 2020

Počasí v loňském roce
Rok 2019 se nejen v Jihočeském kraji
stručně charakterizoval jako velmi teplý.
Z pohledu do minulosti se jedná o druhý
nejteplejší rok od počátku měření (hned za
rokem 2018). Průměrná roční teplota byla 8,9
°C, což je o 1,5 °C více, než je dlouhodobý
klimatický normál, tj. za 30leté období 1981
až 2010. Tím pádem se loňský rok teplotně
charakterizuje jako mimořádně nadnormální.
Podle hodnocení „normality“ byly jako
teplotně normální zaznamenány měsíce leden,
únor, duben a září. Jako nadnormální pak
březen, červenec a říjen. V kategorii silně
nadnormální jsou zastoupeny měsíce srpen,
listopad a prosinec. A s největší kladnou
odchylkou byl jako mimořádně nadnormální
a zároveň jako nejteplejší měsíc v roce hodnocen červen. Naopak jen měsíc květen byl
silně podnormální.
Nejtepleji bylo v rámci kraje v Českých
Budějovicích, kde průměrná roční teplota byla
(10,6 °C), druhá nejvyšší hodnota byla ve
Strakonicích (10,3 °C) a jako třetí na stanici
Temelín (10,1 °C). Nejnižší průměrná roční
teplota byla zaznamenána na Šumavě, a to
zejména v tzv. „mrazových kotlinách“. Jedná

se o oblast Jezerní slatě (4,3 °C), dále vrchol
Plechý (5,1 °C) a jako třetí nejnižší hodnotu
zaznamenaly současně Borová Lada a Volary
Luční potok (6,0 °C).
Nejvyšší maximální teplota vzduchu
v rámci kraje byla naměřena dne 30. 6. na
stanici Borkovice (36,8 °C). Nejnižší minimální teplota vzduchu byla naměřena dne 5.
2. v oblasti Jezerní slatě (-33,3 °C).
V roce 2019 spadlo v průměru 622,6 mm
srážek, což představuje 91 % srážek oproti
normálu 1981 až 2010. Chybělo tak zhruba 60
mm, někde více někde méně, ale i tak se rok
2019 hodnotí ještě jako srážkově normální.
I když s kombinací vysokých teplot se i nadále
prohluboval nedostatek vody v krajině.
V zastoupení měsíců nejvíce srážek spadlo
v chladném a vlhkém květnu, kdy průměrně
napršelo 85,9 mm (121 % normálu), naopak
nejméně srážek bylo zaznamenáno v dubnu,
a to jen 16,8 mm (40 % normálu).
S pohledem na jednotlivé stanice nejvíce srážek bylo tradičně na Šumavě. Jedná
se o stanice Pasečná (1102,2 mm), Kvilda
(1009,4 mm) a Pohorská Ves (970 mm).
Naopak nejméně srážek bylo na stanicích
Kovářov (442,6 mm), Chelčice (451,7 mm)
a Orlík nad Vltavou (455 mm).
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Nejvíce srážek za den spadlo vždy v červnu (v přívalovém dešti) a to na stanicích
Pohorská Ves (74,6 mm), Stožec (72,5 mm)
a Křemže (71,6 mm).
Co se týče výšky sněhu, tak nejvíce bylo
naměřeno 15. 3. na stanici Plechý 195 cm.
Ohledně větru, tak nejvyšší nárazy zaznamenala stanice Kocelovice (33,6 m/s =
120 km/h), dále Vráž (28,7 m/s = 103 km/h)
a Temelín (26,4 m/s = 95 km/h).
Údaje pro srovnání se stanicí Kocelovice:
Na stanici Kocelovice byla v roce 2019
průměrná teplota 9,7 °C, což je o 1,9 °C
více oproti normálu 1981 až 2010, (což je 7.
nejvyšší hodnota v kraji z 26 klimatických
stanic).
Celkové srážky čítaly 521,5 mm, což
představuje 88 % úhrnu oproti normálu 1981
až 2010, (tzn. 70. místo z 86. srážkoměrných
stanic). Jinými slovy zde spadlo zhruba o 70
mm srážek méně, než je obvyklé. Co se týče
Blatné, tak zde bylo jen 491,3 mm srážek, což
zaujímá až 80. místo.
Autor článku: Daniel Maňhal, ČHMÚ – Regionální předpovědní pracoviště ČB
Zdroj dat: ČHMÚ

Porovnání průměrné měsíční teploty na stanici Kocelovice (rok 2019 a normál 1981–2010)

Porovnání měsíčních srážek na stanici Kocelovice (rok 2019 a normál 1981–2010)
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Vzpomínka na Ferdinanda Hildprandta
„V době, kdy veřejnost kvituje každou nezištnou, beznáročnou, tichou
a plodnou práci veřejného pracovníka,
kdy vracíme se vzpomínkami do nedávné minulosti, abychom načerpali
sil a nové důvěry v lepší
budoucnost, dožívá se
sedmdesátých narozenin
vynikající a zasloužilý
veřejný pracovník Ferd.
Hildprandt, majitel velkostatku v Blatné. Plných
30 let působil v okresní
samosprávě (…). Za jeho
působení počíná rozkvět
okresu ve všech směrech.
Připravena celá řada silničních a mostních projektů (…). Zasloužil se
o zřízení místní dráhy
Strakonice – Blatná –
Březnice (…) opravdu
skvělých kvalit. Vynikal
ušlechtilou snahou po
zlepšení sociálních poměrů okresu, která dala
podnět k založení Okresní komise pro péči o mládež, jejíž agendu přikázal
od r. 1910 okresní kanceláři, později okresního
sirotčího fondu, který
značně dotoval (…). Stál
u kolébky jihočeské elektrisace (…). Bral nemalý
podíl na předválečné akci
okresu pro telefonisaci
kraje (…). Přičinil se
o pořádání okresních přehlídek a výstav chovného
dobytka, maje stále na
mysli o hospodářské povznesení kraje (…). Činorodá práce, prozařovaná
nekompromisním vlasteneckým smýšlením Ferd. Hildprandta,
došla svého vyvrcholení za světové války, kdy připadlo mu řízení samosprávného okresu (…). Nemáme v Blatné jednoho spolku národního, dobročinného
a hospodářského, ať významu místního,
neb širšího, v jehož řadách by nestál,

podporuje přitom každou ušlechtilou
myšlenku (…). Přejeme našemu milému jubilentu k dalšímu spokojenému
a šťastnému životu všechno nejlepšího

s dalším vroucím přáním, aby dočkal se
splnění svých tužeb a mohl spatřiti svou
vlast v klidných poměrech politických,
národních a hospodářských.
m

... stojí v Blatenských listech vydaných 11. 3. 1933. 23. března jsme si
připomněli přesně 157 let od narození
Ferdinanda Hildprandta, mého pradědečka, který stál u mnoha projektů
měnících Blatnou k lepšímu. Nejen
v těchto těžkých dobách je právě on

mým vzorem. Nechme se inspirovat
našimi předky a buďme stejně jako
oni silní nejen v dobách prosperity,
ale i v těžkých časech, které právě teď
prožíváme.
Stephanos Germenis-Hildprandt
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u l t u r n í k a l e n d á ř
Muzeum
PROHLEDEJTE PŮDY!
Nedávno nám byla do muzea panem Janem Ďulíkem věnována krabice plná tajemného materiálu, ze kterého se vyklubal
z pohledu muzejnického učiněný poklad.
Z bouraného domu rodiny Klapkových
v Dobšicích se podařilo zachránit pozůstalost pana Josefa Sladkého, legionáře
z 1. světové války. Mimo jiné pan Sladký
se svojí ženou Rosalií věnovali celoživotní
úspory na výrobu zvonu „Matka Boží“, který poprvé zazvonil v blatenské věži v červenci roku 1933.

Máte-li teď vy, vaši rodiče, či prarodiče čas,
prohledejte i vaše půdy, projděte rodinné
archivy. Třeba najdete něco, co se bude
podobat pokladu z Dobšic. Ať už půjde
o pohlednice, fotograﬁe, staré bankovky, či
jiné předměty, rádi se s vámi na ně u nás
v muzeu po ukončení stavu nouze podíváme. Bude samozřejmě na Vás, zda jimi
obohatíte muzejní depozitář, nebo nám
necháte pořídit fotografie a věci si zpět
odnesete. Určitě tím přispějete k doplnění
dalších dílků do mozaiky historie Blatné
a Blatenska.
Děkujeme panu Ďulíkovi a rodině Klapkových.

Zvon Matka Boží
Přání k jmeninám od pana Sladkého své
budoucí ženě Rozálii

O(d) nás
PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM
Centrum kultury a vzdělávání Blatná
mnohokrát děkuje všem ﬁrmám, subjektům i jednotlivcům, kteří přispěli darem
na Reprezentační ples města Blatná.
I když k jeho uspořádání nakonec nedošlo, moc si Vaší podpory vážíme a tímto
posíláme velký dík:

Dopisy z pozůstalosti

Auto moto p. Bláha
Auto moto p. Mařík
Autodíly – železářství Marek Chvátal
Autoškola Řezáč
Blatenská ryba
Blatenské strojírny
Café Grande
Cestovní kancelář AMICO Travel s.r.o.
Domov pro seniory Blatná
Drogerie Drnek
Dudák – Pivovar Strakonice
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E.ON Energie
Elektro Němcová
Elko
Expert Elektro Jankovský
František Šesták
Hospoda Na Vinici
Italská móda
Svět dětí a sportu
Jan Kurz
Jihočeský kraj
JIP potraviny
Kadeřnictví Alča
Kadeřnický salón Iva Vítková
Kadeřnický salón Petra a Radka
Kámen Hudčice
Kavárna V Podzámčí
Klenot M a M
United Networks
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Květinářství pí. Šourková
Hračky – Lego – papírnictví pí. Šornová
Leifheit
Lékárna Alphega
Lékárna Arnika
MAKO foto
Manželé Koblihovi
Marcela Šípová „U Terezky“
Mikolášek elektromontáže
MYO Studio – kosmetické studio
Nábytek Bláha
Nářadí online – BP Servis s.r.o.
Oh My Deer Café
OSAM Trade s.r.o.
Restaurace Beránek
Rozmarýna pí. Maňasková
Rybářské potřeby p. Kolář
Siko
Sporknet
KarBikeSport Blatná
Stavebniny Albín Veselý
Stavebniny Pod rybníkem Pustý
Švadlenka pí. Cihlová
Veronika Tesková
Tesla Blatná
Textil Pod věží
U Mlsouna Jídelna
Universal – Plus s.r.o.
Vinotéka náměstí Míru
Vishay
Zahradnictví a květinářství – Iveta Balková
Zámek Blatná
Zámecký lihovar a pivovar Blatná
Zemědělství Blatná, a.s.
Zverex Milotová
Dary, u kterých není uveden datum spotřeby, bychom rádi použili pro ples příští. Věcné dary s datem spotřeby budou
společně s dárkovými poukazy vráceny
darovatelům po ukončení nouzového
stavu.
Samozřejmě ti z partnerů, kteří si nebudou přát dar převést do roku následujícího, ať se ozvou na e-mail kalousova@
ckvb.cz a domluvíme se na zpětném předání.
Děkujeme za pochopení.
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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
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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.

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

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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Novinky z TC
Vitality Březnice z.s.
Celý svět a Česko nevyjímaje, bojuje
s novým neznámým koronavirem. Mnoho
našich spoluobčanů cítí nejistotu a strach
z nákazy, ale většina z nás se dívá pozitivně
dopředu a věří, že s příchodem jara a léta se
situace zlepší.
Tenisový a sportovní club Vitality Březnice z.s. je místem, kam si lidé všech věkových
kategorií chodí rádi odpočinout, zahrát tenis,
fotbal, ﬂórbal, volejbal nebo zacvičit zumbu
či aerobic. Setkávají se zde rodiče, prarodiče
nebo různí kamarádi při kávě nebo vínku
a děti si hrají na pískovišti. Pevně věřím, že
tomu tak bude i v příštích letních týdnech
a měsících.
V posledních několika dnech se již u nás
rozběhly první jarní práce spojené s přípravou
celého areálu na letní tenisovou sezónu, která
se nezadržitelně blíží.
Náš tenisový klub a město Březnici, stejně
jako v minulých letech, bude reprezentovat
celkem 8 smíšených závodních družstev v kategoriích minitenis, babytenis, mladší žactvo,
starší žactvo, dorost a dospělí. Také v období
letních prázdnin by mělo být v našem klubu
„živo“. O každoroční tenisové turnaje mládeže a různé prázdninové sportovní a tenisové
kempy je vždy velký zájem.
Proto vyzývám všechny spoluobčany
Březnice a nejbližšího okolí ke společnému
ohleduplnému a zodpovědnému chování a dodržování určitých pravidel, která zefektivní
a urychlí boj se zákeřným koronavirem. Pokud
se nám podaří nad ním vyhrát, v což všichni
věříme, tak si můžeme znovu brzy u nás rádi
zasportovat.
Každý den, v průběhu měsíce dubna, se
budou u nás v TC Vitality Březnice z.s. konat tradiční jarní NÁBORY DO TENISOVÉ
ŠKOLY JIŘÍHO VESELÉHO, která s klubem
dlouhodobě spolupracuje.
Na nábor se lze objednat individuálně na
telefoním čísle: 776634047.
Závěrem bych chtěl všem spoluobčanům
popřát hodně zdravíčka, štěstíčka a optimismu do příštích týdnů a měsíců a samozřejmě
všem členům našeho tenisového klubu hodně
sportovních úspěchů a radosti v letní tenisové
sezóně.
Mgr. Jiří Veselý
TC Vitality Březnice z.s.
předseda klubu

I v době PANDEMIE se potřebujeme zasmát
Tak dlouho se chodí s rouškou, až se tkanička utrhne
S rouškou nejdál dojdeš
Vlk se nažral a rouška zůstala celá
Každý je své roušky strůjcem
Host do domu, roušku na hubu
Rouška kvapná, málo platná
Nechval roušky před večerem
Kde se rouška vaří, tam se dobře daří
Co na roušce, to na jazyku
Kouká, jakoby mu ulítly roušky
Kolik roušek máš, tolikrát jsi člověkem
Škoda každé roušky, která padne vedle
Bez roušky do obchodu nelez
Pozdě roušku honiti
Rouška – půl zdraví
Na každou roušku se někde vaří voda
Šité roušky nelétají na hubu
Lepší rouška v hrsti, než respirátor na střeše
Kdo chce roušku šít, nit si najde
Koho chleba jíš, tomu roušku ušij
Březen - za roušku vlezem, duben - ještě tam budem
Psychiatři vzkazují: „Nevolejte nám, začnete-li v karanténě mluvit na svá zvířátka, květiny či nábytek.
Volejte, až vám začnou odpovídat“.
Z tvorby mých kontaktů na sociálních sítích

ZM
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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

Sedl áček
Ê

Ê

žaluzie všech
typů
sítě proti hmyzu
Šilhova 756, 388 01 Blatná
Mobil: 606 212 353, 607 760 407
www.psinterier.cz

Přijmu řidiče na dodávkový + malý
nákladní automobil (nosnost 3,5 t).
Po zapracování mzda 35 000,-Kč čistého.

Tel.: 602 327 419
Hledám zubní instrumentářku

PODLAHY

KRAMEŠ &
MÜLLER

NABÍZÍ:

REKONSTRUKCE BYTŮ
SÁDROKARTONOVÉ SYSTÉMY
PŮDNÍ VESTAVBY
DROBNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE

KRAMEŠ 777 815 005

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.

• koberce, lina, plovoucí podlahy
• interiérové dveře
• velký výběr lišt

MÜLLER 777 815 003
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Tel.: 776 337 343

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

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách, slepičky Green Shell-typu
Araukana a Dark Shell-typu Maranska. Stáří 15- 19 týdnů,
cena 169 -219,- Kč/ ks.
Prodej: 14.4., 29.5. a 29.6. 2020
Blatná– u restau. Na myslivně– 12.30 hod.
Výkup králičích kožek- cena dle poptávky. Info:
Po-Pá 9.00-16.00 hod., tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz

Chirurgická ambulance
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

#&81-ǵ60ȁ-#0%'.ǵɷ
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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
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Hajanka

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
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