Ročník 31 (41)

17. DUBNA
2020
ČÍSLO
ČTRNÁCTIDENÍK
CENA 8 Kč

7

BLATENSKÉ LISTY O PÁR DNÍ DŘÍV NEŽ VÝTISK, VÍCE STRÁNEK A VŠECHNY V BARVĚ NA http://blat.listy.ch.sweb.cz/ nebo https://www.ckvb.cz/blatenske-listy/

Vážení spoluobčané,
nouzový stav, který s sebou přináší řadu mimořádných opatření,
trvá. Vláda ČR jej prodloužila do 30.
dubna 2020. Postupně sice dochází ke
zmírňování opatření, ale i tak musíme být nadále velmi obezřetní. Je potřeba mít na zřeteli, že dodržováním
hygienických opatření nechráníme
pouze sebe, ale také své okolí. Mám
na mysli především seniory a osoby
s chronickým onemocněním. Je pro
ně v těchto dnech těžké žít v izolaci. Buďte k nim, pokud možno, co
nejvíce vstřícní. Senioři se v záplavě
informací hůře orientují. Je nutné s nimi
mluvit a hodně vysvětlovat. Stejně jako
s dětmi.
Prostřednictvím webových stránek
města se snažíme co nejrychleji Vás

informovat o aktuálních změnách.
Souhrn některých najdete v dnešním
čísle Blatenských listů. Rádio Blatná
operativně zveřejňuje nové informace,
za což velmi děkuji. Záplava zpráv
z celorepublikových médií je často
nepřehledná, může být i obtěžující.
Prosím, zprávy přijímejte s rozumem
a čerpejte z odborných zdrojů. Jistě jste zaznamenali, že z některých
vrcholných politiků se nyní stávají
epidemiologičtí odborníci. Je smutné,
že tomu tak je v této těžké době, kdy
bychom se měli všichni spojit, nikoli
se předvádět na veřejnosti a vnášet
mezi občany nejistotu a zmatek.
Současná pandemie nám může pomoci podívat se na svět z jiného úhlu.
Uvědomit si, co je nezbytné a bez čeho
se můžeme obejít. A třeba nás navede
k tomu, abychom popřemýšleli i o změ-

ně životního stylu. Je dobré si připomenout, že plno věcí nemáme zaručených
na doživotí. Možná přijdeme na to, že
i doma lze trávit čas zajímavě a smysluplně. A třeba se můžeme o sobě
ještě něco dozvědět. Blízcí na sebe
mají najednou čas, který dříve neměli.
Určitě vše není příjemné, ale také poznání nepříjemného je dobrá a důležitá
zkušenost. Patří k životu. Nikde není
psáno, že máme nárok na nepřetržitou
spokojenost, jak se skloňovalo doposud.
Chci Vám všem poděkovat za
zodpovědný přístup a respektování
přijatých opatření. Poděkování patří
všem dobrovolníkům, kteří vydrželi
a stále se snaží nezištně pomáhat.
Kateřina Malečková,
starostka města Blatná

Úřední hodiny Městského úřadu Blatná od 20. 4. 2020
Vážení spoluobčané,
s účinností ode dne 20. dubna 2020 bude Městský úřad Blatná otevřen pro veřejnost stejně, jako před vyhlášením nouzového stavu.
Úřední hodiny Městského úřadu Blatná:
Úřední hodiny
Pondělí

7:30 – 12:00

13:00 – 17:00

Středa

7:30 – 12:00

13:00 – 17:00

Pátek

7:30 -12:00

Prosíme občany, aby při vyřizování svých záležitostí raději upřednostňovali písemný, elektronický, nebo telefonický kontakt a omezili
tak svůj přímý kontakt s pracovníky i dalšími klienty úřadu. Pokud bezodkladně musíte úřad navštívit, nezapomínejte na povinnost mít
zakrytá ústa a nos rouškou, šátkem apod. a dodržovat odstup mezi osobami alespoň 2 metry.
Děkujeme za pochopení.
Ing. Simona Sedláčková
tajemnice MěÚ Blatná

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
Rádi bychom touto cestou chtěli
upřímně poděkovat celému kolektivu
Domova pro seniory v Blatné za veškerou
péči o našeho manžela a tatínka. Velký
dík patří především všem ošetřovatelkám
a sestřičkám za péči, ochotu a trpělivost,
kterou manželovi po celou dobu věnovaly.
Moc si ceníme jejich náročné, namáhavé
a vyčerpávající práce. A velké poděkování
patří i všem členům vedení Domova pro
seniory v Blatné za osobní a lidský přístup.

Blatná 17. dubna 2020

smysl a která pomáhá kde je třeba. Jsou to
hrdinky, které se velkou měrou podílejí na
řešení koronavirové krize v naší krásné zemi.
Chci jim z celého svého srdce poděkovat
za jejich dobro, které konají, za krásné roušky,
za to že zásobují nejen své spoluobčany, ale
i nemocnice, léčebny a jiné instituce, které
bohužel nejsou zásobeny, jako jsou například
obchody, lékárny.

Rodina Červenkova

Poděkování
V dnešní koronavirové době se najdou
hrdinové nejen mezi lékaři, ale jsou mezi nimi
i švadlenky, které jsou tak trochu opomíjené,
protože nebýt jich, tak bychom chodili všichni
bez roušek, protože ty jsou v dnešní době
nedostatkové zboží.
Jsem ráda, že se u nás ve městě zrodilo
něco tak skvělého jako je projekt Blatná šije
roušky. Pochvalu si zaslouží nejen ta, která
toto celé vymyslela, ale i ostatní, kteří se na
tom podíleli, což jsou nejen samotné švadlenky a i ti kdo přispěli materiálem, ať už to byly
látky, také spousta lidí darovala tkalouny, nitě
a vše potřebné.
Poděkování patří i těm, kdo pomáhali
stříhat látky, švadlenkám to urychlilo práci
a nemusely se zabývat stříháním a mohly
rovnou šít.
Pochválit se také sluší i ostatní švadlenky,
které sice nebyly zapojeny v tomto projektu,
ale i tak obětovaly svůj volný čas a rozhodly
se pomoci svým spoluobčanům.
Já osobně si jich velmi vážím, protože vím
kolik je to stálo času, který strávily u šicích
strojů někdy i na úkor svých rodin, kterým
se mohly v této době věnovat, ale myslím si,
že si určitě přivodily nějaká drobná zranění
či bolesti zad.
Každá z nich ušila velké množství krásných a nápaditých roušek a daly do toho nejen
svůj čas, obětavost, ale především svá srdce.
Ukázaly našemu městu, že když je naší zemi
nejhůře, tak existují ti, co se dokáží spojit
a držet spolu.
Soudržnost je v dnešní uspěchané době
vzácnost, ale přesto se naše město dokázalo
spojit a ukázalo, že táhne za jeden provaz, za
to patří naším švadlenkám velký dík.
Jsem na ně velmi pyšná, protože ne každý
by to udělal. Vytvořily krásnou věc, která má

NA SVATÉHO JIŘÍ RODÍ SE JARO
Letošní velikonoční svátky už máme za
sebou. Poprvé v našich životech jen v úzkých
kruzích rodiny, bez přátel i koledníků. Počasí
bylo jak malované, přesto jsme museli dodržovat přísný režim a ponejvíce zůstávat ve
svých domovech. Jen krátké vycházky, pokud
možno jen s nejbližším partnerem. Všichni
však víme, že dodržovat přísná nařízení je
opravdu nutné, abychom se ze současné
situace co nejdříve dostali a neohrozili starší
občany ani sami sebe. Abychom alespoň letní
měsíce mohli prožít trochu uvolněněji.
Pravé jaro se už blíží, i když stále ještě
trvá apríl, tzn. proměnlivé počasí.
JARNÍ OČISTA
Toto období je pro náš organismus vždy
velmi náročné, řada z nás se cítí unavená,
vyčerpaná a někdy zcela bez energie. Naše
těla jsou zanesená chemickými látkami, které
jsou součástí potravin, které často konzumujeme. Nyní je ten nejlepší čas na očistné kůry
a pročištění všech orgánů. Můžeme popíjet
různé bylinkové čaje, nejlépe z kopřivy nebo
březového listí. Do jídelníčku zařadit medvědí
česnek, listy pampelišky, jitrocele, květy sedmikrásek aj. Důležité je také dodržovat pitný
režim, zvláště popíjení čisté neperlivé vody.
Zařadit do jídelníčku více jarní zeleniny, také
různá semena, ovesné vločky, omezit pšenici. Samozřejmě pohyb alespoň na chvíli na
čerstvém vzduchu a jarním slunci, stačí úplně
půl hodinka denně. Prospěje také vaší duši.
SVATÉHO MARKA DEŠTIVO – SEDM
TÝDNŮ BLÁTIVO (25. 4.)
PO TEPLÉM MARKU SE ČASTO OCHLAZUJE
NA SVATÉHO MARKA, BRAMBOR PLNÁ
ŘÁDKA
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Zapojily se nejen místní švadlenky, ale
i švadlenky, které nejsou z našeho města ani
regionu a přesto se také zapojily do projektu
Blatná šije roušky.
Doufám, že budou v této skvělé činnosti
pokračovat a že i nadále budou věnovat svá
srdce druhým, mnohdy i cizím lidem.
Ivana Gajdošová
LIDOVÉ ŘEMESLO NA TŘ. J. P. KOUBKA 3
Prodej na tř. J. P. Koubka 3 zůstává i nadále uzavřen. Přesto však na vás zákazníky
myslíme stále a připravujeme zboží, o které
máte největší zájem. Doplnili jsme slámové
ošatky, které tak rádi používáte pokud si doma
pečete svůj vlastní chléb. Připraveny pro vás
máme také proutěné košíčky různých velikostí
i tvarů. Budou se hodit při letošní sklizni
ovoce i zeleniny, sekání trávy i sběru bylin
nebo hub. Také různé nové šperky i předměty
pro radost a štěstí pro vás máme připravené.
Pokud nějaké potřebujete hned, navštivte
naše www.lidove-remeslo.cz stránky. Jinak
vydržte a později si nejlépe vyberete přímo
z naší nabídky.

BŘEZEN ZA KAMNA VLEZEM, DUBEN,
JEŠTĚ TAM BUDEM. MÁJ. VYŽENEME
KOZY V HÁJ
Eva Fučíková, lidové řemeslo

Ještě
jeden úsměv
z pandemie:
Stává se prý,
že frekventanti dlouhodobé
domácí karantény (karanténisté)
podvádějí své milence a milenky
se svými zákonnými partnery.
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Z právy

z radnice

OŠETŘOVNÉ PRO OSVČ
Osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které musí
v souvislosti karanténou zůstat doma s dítětem nebo hendikepovaným
člověkem a nemohou podnikat, pomůže stát. Při splnění stanovených
podmínek dostanou dotaci, obdobu ošetřovného. Dotaci bude vyplácet
Ministerstvo průmyslu a obchodu, žádat se o ni bude od 1. dubna 2020.
Stanovené období: od 12. března do 31. března 2020
Datum vyhlášení výzvy: 31. 3. 2020
Datum zahájení příjmu žádostí: 1. 4. 2020 od 9:00
Datum ukončení příjmu žádostí: 30. 4. 2020 do 23:59
Alokace na výzvu: 100 mil. Kč, v případě potřeby může být dle vývoje
situace navýšena.
Co je cílem výzvy: zmírnění negativních dopadů celosvětového
šíření onemocnění COVID-19 na osoby samostatně výdělečně činné
(dále jen „OSVČ“) v České republice.
Dotaci budou moci dostat ty OSVČ, které po uzavření školy nebo
jiných dětských zařízení zůstaly s dětmi doma či se starají o osobu zdravotně postiženou alespoň ve stupni I, a přišly tak o příjem
z podnikatelské činnosti. Ošetřovné pro OSVČ bude ve výši 424,- Kč
za den a bude možné ho čerpat po celou dobu platnosti mimořádného
opatření. OSVČ si požádají o dotaci za každý kalendářní měsíc tak,
aby peníze dostaly co nejdříve na svůj účet, který uvedou v žádosti.
Žádost o poskytnutí podpory je k dispozici na webových stránkách
www.mpo.cz/osetrovneOSVC včetně všech PŘÍLOH.
Kdo může žádat: osoba samostatně výdělečně činná (dále jen
„OSVČ“) na hlavní činnost, která na základě mimořádného opatření
vlády ČR proti šíření infekce COVID-19 nemůže vykonávat svoji
podnikatelskou činnost z důvodu péče o:
● Dítě/děti, které/která navštěvuje/navštěvují školu nebo jiná dětská
zařízení, která byla uzavřena na základě usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření v souvislosti s šířením infekce
COVID-19 a je/jsou mladší 13 let, nebo
● nezaopatřené dítě/děti maximálně do věku 26 let, které/která je/
jsou závislé/závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I (lehká
závislost) podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), pokud nemůže/nemohou navštěvovat školu z důvodu jejího
uzavření na základě mimořádného opatření proti šíření infekce
COVID-19, nebo
● osobu/osoby, která/které z důvodu dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu je/jsou závislá/závislé na pomoci jiné osoby
alespoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních
službách, která/které byla/byly umístěna/umístěny dočasně do
domácí péče z důvodu uzavření zařízení sociální péče, kde jinak
pobývá/pobývají, na základě mimořádného opatření proti šíření
infekce COVID-19.
Kdo nárok na ošetřovné nemá:
Pokud je manželka na mateřské/rodičovské dovolené s jedním
dítětem, nelze žádat ošetřovné na druhé dítě.
Žadatel o příspěvek:
– musí být při podání žádosti a po celou dobu čerpání dotace OSVČ
na hlavní činnost; prokáže čestným prohlášením
– musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na ﬁnančním
úřadě; prokáže čestným prohlášením
– musí být malým a středním podnikatelem, prokáže čestným
prohlášením
– nesmí mít žádné nedoplatky vůči Finančnímu úřadu, České
správě sociálního zabezpečení či zdravotní pojišťovně; prokáže
čestným prohlášením
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Postup pro podání žádostí:
1. Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace
na jednoduchém formuláři (pouze online).
2. Podání žádosti VČETNĚ PŘÍLOH učiní žadatel na Ministerstvo průmyslu a obchodu
○ prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu
uvést fpmpo20, nebo
○ e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem včetně příloh na adresu
fpmpo20@mpo.cz a do předmětu uvést fpmpo20, nebo
○ originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1
obálka musí být označena slovy „NEOTVÍRAT“
a „FPMPO20“.
V případě potřeby při vyplňování žádosti jsou žadatelům na základě
jejich žádosti k dispozici obecní živnostenské úřady.
PRO URYCHLENÍ ZPRACOVÁNÍ VAŠÍ ŽÁDOSTI
A VYPLACENÍ DOTACE DOPORUČUJEME VYUŽÍT
ELEKTRONICKÉHO ZASLÁNÍ (DATOVÁ SCHRÁNKA,
E-MAIL).
Pokud nemáte přístup na internet, kontaktujte prosím Městský
úřad Blatná, Odbor správní a živnostenský úřad, telefonicky na tel.
383416241 nebo 722069958, případně osobně v úředních hodinách
(pondělí a středa 8:00-10:00, 15:00-16:00).

Povolení dalších provozoven od 9. 4. 2020
Od 9. dubna mohou občané nakoupit kromě již povolených prodejen a provozoven také v hobbymarketech, železářstvích, stavebninách
a prodejnách jízdních kol a cykloservisech. Všichni prodejci, nově
i dříve povolení, však musí dodržovat přísnější hygienická opatření –
musí zajistit ve svých provozovnách dodržování minimálně dvoumetrových odstupů mezi zákazníky, u nejvíce exponovaného zboží umístit
dezinfekční přípravky a obsluhovat v rukavicích. Více k pravidlům pro
prodej a nakupování na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Možnost využívání venkovních sportovišť,
parků a veřejných prostranství od 7. 4. 2020
Občané mohou opět začít využívat venkovní sportoviště, parky
a další veřejná prostranství k individuálnímu sportování. Pokud dodrží
minimální odstup dvou metrů od ostatních osob, nebudou muset mít
při sportování, a to včetně jízdy na kole či běhu, roušku. Společně
sportovat mohou nanejvýš dvě osoby s výjimkou členů domácnosti
a nesmí přitom využívat vnitřní šatny, sprchy a další uzavřené společné
prostory. V praxi to znamená, že si lidé mohou venku nově věnovat
třeba tenisu, nohejbalu, golfu, jízdě na koni, bruslení či vodním sportům
při omezení počtu dvou osob na hřišti či v posádce.

Propadlé rybářské a lovecké lístky jsou po
dobu trvání nouzového stavu stále platné
V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem sděluje Městský
úřad Blatná, odbor životního prostředí, že osoby mající rybářské lístky a lovecké lístky, kterým skončila platnost po dni 1. března 2020,
mohou nadále vykonávat rybářské právo (lovit ryby) a vykonávat
právo myslivosti (lovit zvěř), i s těmito neplatnými doklady. Uvedené
opatření bude aplikováno po dobu trvání nouzového stavu. Fyzické
osoby, které mají takto neplatný rybářský nebo lovecký lístek nemusí
po dobu nouzového stavu řešit vydání nového dokladu a nemusí žádat
o jeho vydání na Městském úřadu Blatná, odboru životního prostředí,
který je místně a věcně příslušným orgánem státní správy rybářství
a orgánem státní správy myslivosti.
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Zprávy

TS Blatná

Obnovení provozu
sběrného dvora
Sběrný dvůr byl znovu otevřen ve čtvrtek 9. dubna.
Od úterý 14. dubna je na sběrném dvoře otevřeno
dle standardní provozní doby.

Plošná deratizace v Blatné
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.

Ročník 31 (41)

Milé babičky, dědečkové,
rodiče a hlavně děti,

tímto vyhlašuji zajímavou a poučnou korespondenční soutěž
o hezké ba i veselé ceny, které jsou u mne již připraveny.
U nás v Blatné, u rybníka Topič, stojí stará krásná kontribuční
sýpka, postavená okolo roku 1834. Jděte tam procházkou s rouškami
na ústech, nesrocujte se a obcházejte případné davy zvědavců. Pozorně
koukejte a případně i ohmatávejte. To teď frčí i v našem MUZEU.
Kdo nejlépe a nejrychleji pozná, proč má sýpka zvenku viditelné
mokré skvrny a ošklivé ﬂeky na omítce a kamenných sloupech, bude
vítězem.
Ceny poskytuji já, občan města a milovník všeho krásného. Vše
bude z mých sbírek zajímavých věcí.
Jako pomůcku k bádání a studiu, která se vztahuje i k této stavbě si
stáhněte z webových stránek metodickou publikaci k opravě památek
(Údržba a opravy památkových objektů Jan Vinař 2014).
Milí blateňáci i neblateńáci, kteří něco víte o historii sýpky,
opravách nebo jste zde i pracovali, napište mi prosím na webovou
adresu, PVokaty@seznam.cz, případně volejte na mobilní telefon
732 451 950.
Všem, kdo se budou chtít zúčastnit soutěže a bojí se davů, pošlu
okolo 30 videí na jejich webovou adresu.
Další fotograﬁe sýpky vám mohu zaslat.
S pozdravem - památky nejsou pokusná políčka.
Vokatý

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

Blatenské ulice v proměnách času tentokrát online
Tradiční akce Mezinárodní den památek
a historických sídel
by normálně proběhla
18. dubna formou komentované prohlídky
v podání pana Mgr. Jiřího Sekery. Tentokráte
byste se dozvěděli něco
více o proměnách blatenských ulic a po kom získaly své pojmenování. V důsledku pandemie
bude tato akce v pozměněné formě přesunuta, avšak nezoufejte. CKVB
si pro vás připravilo malou ochutnávku v podobě online prezentace
fotograﬁí šesti hlavních ulic a náměstí města s komentářem, který pro
vás namluvil Jannis Corakidis. Online prohlídku naleznete na našich
stránkách https://www.ckvb.cz/centrum-kultury-a-vzdelani/aktuality/
od 21. dubna. Máte se na co těšit.
Petr Chlebec

Vzpomínka
8. dubna zemřel ve věku 91 let
profesor Zdeněk Jičínský, odborník
na ústavní právo, politik a pulicista.
Stal se prvním virtuálním hostem
Blatenských listů při besedě v kavárně u Šulců 18. listopadu 2019, kdy jsme vzpomínali na události
listopadu 1989 v Blatné.
Vzpomínáme na něj s úctou
ZM
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Arnika | Dělnická 13, 170 00 Praha 7 | arnika@arnika.org, www.arnika.org, 774 406 825
Ing. Milan Havel | odborník na odpadové hospodářství | milan.havel@arnika.org, 731 256 691
Ing. Jiří Kaňa | tiskový mluvčí | jiri.kana@arnika.org, 606 727 942

Tisková zpráva Arniky – programu Toxické látky a odpady k 6. dubnu 2020

Šestý ročník soutěže o Odpadového Oskara v Jihočeském
kraji právě startuje
ČESKÉ BUDĚJOVICE – Spolek Arnika letos opět hledá obce z Jihočeského kraje s nejefektivnějším odpadovým hospodářstvím, jejichž obyvatelé do černých popelnic vyhodí
v průměru nejvýše 150 kg za rok. Vycházet přitom bude z posledních údajů z roku 2019.
Zvláštní ocenění čeká na města s nízkou produkcí a zároveň vynikající mírou recyklace
nebo zajímavým nápadem pro hospodaření s odpadem. O Odpadových Oskarech v jednotlivých krajích rozhodne odborná porota a vítěze vyhlásí během letošního září.
Své tipy může posílat každý na mail milan.
havel@arnika.org.
„Za rok každý z nás v průměru vytvoří 195
kilogramů směsných odpadů. Připravovaný
odpadový zákon omezí skládkování. Cílem je,
abychom odpady také lépe třídili a recyklovali, v čemž máme stále mezery. Musíme však
snížit průměrné množství směsných komunálních odpadů maximálně na 150 kilogramů za
rok. V soutěži mapujeme obce, kde toho už
dosáhli, a inspirujeme tak ostatní,“ říká Milan
Havel z Arniky.
Průměrné hodnoty 150 kg na obyvatele
a rok běžně dosahují města a obce ve vyspě-

lých státech, jako například v Německu nebo
Rakousku.
Úroveň recyklace komunálních odpadů
v roce 2018 je podle údajů Ministerstva životního prostředí 38,6 %1. Mezi cíle oběhového
hospodářství pro komunální odpady patří
dosáhnout úrovně recyklace 55 % v roce 2025,
60 % v roce 2030, 65 % v roce 2035. V roce
2035 bude také možné skládkovat pouze 10 %
komunálních odpadů. Cíle budou zakotveny
v nové právě projednávané legislativě.
Obce a města po celé republice hledají
cesty, jak nejefektivněji motivovat své obyvatele, aby co nejlépe třídili a do směsných

kontejnerů vyhazovali co nejméně odpadu.
Vítězové z minulých ročníků jsou důkazem,
že chytře nastavené odpadové hospodářství
šetří nejen přírodu, obecní rozpočty, ale i peněženky domácností.
Více informací včetně výsledků soutěže
z minulých let je na
www.arnika.org/odpadovy-oscar.
Kontakt pro média
Ing. Milan Havel | odborník na odpadové
hospodářství | milan.havel@arnika.org, 731
256 691

Poznámky pro editory
1
Údaje o nakládání s komunálními odpady v České republice lze najít na webu
Ministerstva životního prostředí: https://www.
mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/odpady_podrubrika/$FILE/OODP-Produkce_a_nakladani_2018-20191025.pdf
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Historie téměř detektivní

Zapomenutý lid doby
halštatské u Škvořetic
Omezení pohybu v době pandemie nás
sociálně izoluje od vzdálenějšího i blízkého
okolí, a proto často hledáme útěchu ve volné
přírodě. Míříme na turistické trasy i na zajímavá místa na Blatensku, aniž bychom tušili,
po jak historicky významných lokalitách
kráčíme nebo co bývávaly ty prapodivné
útvary a kopce ve volné přírodě. Někdy nás
sice fantazie unese k mýtům a pověstem, ale

naznačovalo, že naši předci věděli něco více
než my, doposud se nepotvrdila existence
jakéhokoliv opevnění na tomto kopci. Místo
toho právě pod jižním svahem zmíněného
kopce jsme během pátrání po jakékoliv zmínce o výzkumu narazili na zprávu o pohřebišti
z pozdní doby halštatské (6.-5. stol. př. n. l.)
(Fröhlich 1990, 69-71).
Na malém políčku o výměře 4 071 m2
pracoval jeho majitel František Prošek. Během orby často narážel na žulové kameny,
což mu připadalo divné vzhledem k tomu, že
se na okolních polích nevyskytovaly žádné
žulové skály. Jednou v roce 1883 se rozhodl

Jižní svah pod kopcem Hradiště u Škvořetic

nikdy si nejsme zcela jisti. Na vině je právě
naše paměť, která ještě dokáže vztáhnout svou
ruku k zřícenině hradu s jasnou představou
jeho funkčnosti. Jen těžko však dokáže pod
mírně navýšeným kopečkem vidět hrob knížete nebo na poli vidět dávno zaniklou osadu
doby železné. Právě k takové lokalitě se dnes
bude vztahovat náš příspěvek.
Naše kroky mířily tentokrát po stopách
archeologické lokality na hranicích Škvořetic

Pozdně halštatská keramika přinesená Ladislavem Bělobrádka z lokality Hradiště u Škvořetic

a Sedlice pod jižní úpatí vrchu Hradiště. Takovýchto kopců je po Čechách mnoho a často
jsou na jejich vrcholu situována hradiště patrná jen v náznacích obvodových valů. Ačkoliv
se tento název objevil již v roce 1629, což by

poodkrýt tajemství žulových kamenů a pustil
se do rozebírání navršené kupy. Když odstranil všechny kameny, odhalil dvě bronzové
nádoby, v nichž byl nasypán popel a spálené
kůstky. Svůj nález odevzdal místní škole.
Kdyby příběh končil tímto, mohli bychom se
radovat, že doposud existuje na dané lokalitě
kompletní ploché žárové pohřebiště, avšak
v takovém případě by bylo možná lepší pomlčet o lokalitě.
Dynamiku dostal náš příběh o čtyři roky
později v roce 1887, kdy se na Škvořetický
zámek přistěhoval baron August Koller, který
se vyznačoval svou vášní pro sběratelství.
Jakmile se dozvěděl o nálezu Františka Proška, vyžádal si jeho nálezy a následně také
povolení kopat na jeho poli. První krok byl
ještě ryze profesionální, když nechal odstranit
z pozemku ornici. Naskytl se mu pohled na
plochu pokrytou tmavšími vrstvami promísenými kamennými kupami, pod nimiž bylo
možné tušit žárové hroby. Další postup byl
již roven vykradači hrobů, neboť všechny
hroby byly rozebrány a střepy nádob naházeny na jednu hromadu. To také znemožnilo
jakoukoliv možnou rekonstrukci jednotlivých
artefaktů. Neboť byly nalezeny jen zlomky
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nebo destruované kovové artefakty, nechal
baron vše odnést na zámecké smetiště. Jediná
zpráva, která se nám o pohřebišti dochovala,
pocházela z pera profesora Josefa Strnada,
který ji vylíčil v Památkách archeologických
v roce 1887-1889 (Strnad 1887-1889, 322324). Je patrné, že nálezy viděl nebo alespoň
mluvil s lidmi, kteří zde pracovali, neboť se
zmiňuje o tuhovaných nádobách nedokonale
vypálených, o nálezech kopí, skleněných korálů, bronzových náramků a nášivek, udidla,
spon a dalších.
Skladbou se toto pohřebiště podobá lokalitě Hradiště (okres Plzeň-jih), kde kopal
Josef Siblík s Františkem Hykešem a mnohé
nálezy nejen zaevidoval, ale také je daroval
do Okresního muzea v Blatné. Pohřebiště
bylo možné zařadit do pozdní doby halštatské
(Siblík 1907, 343-366). Později zvěrolékař
Ladislav Bělobrádek donesl Josefovi Siblíkovi do muzea další halštatské střepy a bronzové
fragmenty předmětů, které nalezl v okolí
Škvořetic a které naznačují existenci sídliště
ze stejného období. Ty jenom potvrdily závěry
o dataci pohřebiště. Oproti Dobšicím, kde
se nacházely mohyly s výbavou bojovníka,
a tedy lze předpokládat jakousi bohatší osadu,
kde sídlila nobilita, se ve Škvořeticích nacházela osada vesnického typu, ve které taktéž
žili bojovníci, jak naznačují zmíněné zbraně.,
avšak nedosahovala takového významu Samozřejmě tuto sociální stratigraﬁi Blatenska
v pozdní době halštatské lze předpokládat
pouze v případě, že obě lokality existovaly
zároveň ve stejném období.
Pole, které dnes slouží k pěstování kukuřice nebo obilí, není jenom polem, jak by se

Tuhový koflík, sídliště u Škvořetic

mohlo na první pohled zdát. Je také odkazem
bohatosti kraje na minulost, která sahá až do
pravěku. Bohužel právě tato minulost upadá
v zapomnění, a proto jsou tyto památky bez
povšimnutí společnosti ničeny orbou, stavební
činností apod. Projdete-li se příště přírodou,
pořádně se rozhlédněte. Možná projdete mohylovým vrchem, opevněnou osadou nebo
dokonce hradištěm, které dříve vládlo celému
kraji. Stačí mít oči otevřené. Pokud již něco
naleznete, budeme rádi, když nám to do muzea
přijdete ukázat a my vám k tomu rádi něco
více řekneme.
Městské muzeum Blatná - Petr Chlebec
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Významný šlechtický rod Haugwicu dal světu mnoho vynikajících osobností prakticky ve
všech patrech společenské hierarchie. Zdaleka ještě neřekl své poslední slovo. Rodové linie
jsou i v dnešní době ozdobou a vzorem pravé aristokracie - jinými slovy pokory, statečnosti,
víry a vlastenectví.
I blatensky zámek je v historii propojen s přítomností příslušníka rodu Haugwicu ve svých zdech.
A jeho nynější pokračovatele nadále pracují ve prospěch rodné země a vzorně ji reprezentují.

Šlechtic nejen původem

Svatopluk Haugwitz zachránil a pomáhal zachránit stovky lidských životů.
Vyznává duchovní hodnoty a řídí se božími přikázáními.
Když někomu koluje v žilách modrá krev,
benči, kde se narodil se později narodily i jeho
bývá zpravidla zárukou solidnosti, osobní statři děti. „Jako zrozenec poválečné generace
tečnosti a úcty k nejvyšším hodnotám. Takového
dnes s povděkem kvituji, že jsme byli dobře
člověka k příkladnému životu zavazují četné
živeni pravým mlékem a pravým máslem.
generace jeho urozených předků a odvěká výV našem, dnes už vyšším věku, se tedy já i moji
chova k pokoře. Stavovská čest, pomoc bližnímu
vrstevníci docela dobře držíme,“ směje se zralý
či ochrana slabších jsou tedy pro něj každodenní
osmašedesátník.
samozřejmostí.
Už jako chlapec doma často slýchával
Svatopluk Haugwipoznámky o rodové příslušnosti a dějinných
tz (česky Haužvic) je
souvislostech. Později si kladl otázku, proč jeho
v tomto ohledu více než
otec nebo děda Jindřich nepodnikli nic pro to,
zářným vzorem českéaby byl jejich aristokratický původ všeobecně
ho aristokrata. Narodil
znám. „Samozřejmě jsem dodatečně pochopil,
se šest let po skončení
že za komunistů to nešlo, za protektorátu taky
2. světové války a jak
ne. Ono to bylo ošidné i během existence první
sám říká: „světlo světa
republiky, protože šlechtické tituly byly zrušeny
jsem spatřil v Pražských
již roku 1918. Nicméně u nás se schovával roDejvicích v době, kdy
dinný archiv, který obsahoval staré úřední listiny
na kulaťáku stálo ješa dopisy, rodokmeny a další dokumenty…..“,
tě škvárové fotbalové
obnažuje zásluhu svého otce o uchování důlehřiště, na jaře Matějská pouť a v zimě zde byl
žitých důkazů Svatopluk Haugwitz.
běžně metr sněhu“.Přestože dnes bydlí jinde,
Ohledně své maličkosti dodává: „ Jako kluk
dodnes zůstal ortodoxním dejvickým patriotem.
jsem nebyl ničím výjimečný. Prostě jeden z houVyrůstal a většinu produktivního života prožil
fu. Lítali jsme, kopali do mičudy, prošmejdili
v době totalitního komunistického režimu, který
jsme celé široké okolí- všude nás bylo plno!
nebyl osobám se šlechtickým původem zrovna
Tenkrát neexistoval internet, takže nás nemělo
nakloněn. Naštěstí se stal jen v jednom případě
co držet doma,“ vzpomíná na „neurozený“ čas
obětí tvrdší formy perzekuce a nedopadl tak
her a malin nezralých s nostalgií příslušník
bídně, jako jeho příbuzný plk. Alois Haukvic
prastarého rodu.
z Brna, který strávil v uranových dolech nedobrovolně deset těžkých let. Bylo však naprosto
Šakalí léta a příchod Big Beatu
vyloučeno, aby se jakýmkoliv způsobem dovoNěkolik let po sametové revoluci dorazil
lával svých práv, natož nějakého titulu. To by
do kin ﬁlm „Šakalí léta“ o Rock and rollové
komunistická moc „nerozdýchala“ a vyřkla nad
revoluci právě v Dejvicích. Svatopluk Haugwitz
ním přísný ortel.
se jako mládenec vezl na vlně Big Beatu: „Kdybych mohl, natočil bych o tom sám druhý díl:
Zrozenec poválečné generace
Jak přišel Big Beat do Dejvic. Mně uhranula hra
Žil tedy jako statisíce jeho spoluobčanů
na kytaru už někdy v sedmé nebo osmé třídě.
obyčejný život, neboť jinak to v době tvrdé
Bylo to dáno tou dobou a prostředím, pokoušela
totality ani nebylo možno. V porodnici v Buse o to většina kluků. Začala Beatlemánie a taky

Nemožné je jen názor
Dobrý den, chtěla bych Vám poprosit, jestli by
šlo tento text „Nemožné je jen názor“ zviditelnit. Tímto bych chtěla oslovit několik lidí, aby
si uvědomili, že opravdu nemožné je jen názor.
Budu moc ráda, když si to přečtete a zvážíte to.
Vím, asi to není zrovna nic moc, ale co byste taky
mohli od 15leté holky čekat. Předem Vám děkuji.
Ano nebo ne. Těžko v dnešní době říct.
Pokud dokážeš svoje sny uskutečnit, tak není
co řešit. Problém nastává, pokud se bojíš. Vždyť
přece žijeme jen jednou, tak nač neudělat někdy
něco, co by třeba ne jen pro nás mohlo být výhodné. Pojďme se podívat pár let do minulosti.
Psal se rok 1928 a Alexandr Fleming objevil
penicilín. Měl všech pět pohromadě a nebál se

plísní a jiných věcí. Určitě si taky říkal, že to
není možné, ale ono je. Člověk si musí věřit, aby
dokázal to, co dokázal. Když se podíváme do
roku 1946, objevíme předchůdce našeho velmi
známého mobilního telefonu. Když se podíváš
kolem sebe, tohle všechno byl kdysi jen názor
toho, že by to takhle mohlo jednou být. Často se
mluví o cestování v čase. Logicky cestovat do
minulosti je trochu hovadina, jen z toho důvodu,
že byste třeba cestovali do roku 1933, kdy se
Hitler dostal k moci. Zastřelíte ho, ale co pak.
Vrátíte se a možná budeme pod vládou Ruska,
nebo něco horšího. Pamatuj si, co se stalo, se
mělo stát. Nic s tím neuděláš. Historie se píše
sama, ale budoucnost tvoříš ty. Nevěříš? Tak
proč jsi tohle dočetl nebo doposlouchal až sem?
Bylo to tvé rozhodnuti a to ti nikdo nebere. Jen
si radši dvakrát rozmyli, co řekneš. Fakt, věř
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ostatně doba tzv. „čundrů“. Já vydržel u beatu
snad nejdéle z původních školních kytaristů.
Ostatní postupně „zběhli“ k čundrákům a tedy
ke country. Byly to ale tenkrát ještě ty lepší
trampské časy, kde podání ruky znamenalo víc
než srdcervoucí přísahy. No a my jsme podlehli
vábení přírody a za těmi čundráky jezdili na
motorkách. Ale nemyslete si, všechno bylo
tehdy podle nepsaných zákonů lesa, motorky
jsme odložili někde na pasece a zaházeli je
větvemi. Někdy přišel, pravda, hajný, často
i v doprovodu příslušníka PS VB, ale my jsme se
s nimi vždycky domluvili. Pak nezřídka zůstali
s námi u táboráku dlouho do noci a vyzvedávat
si je přišly manželky,“ baví se ještě dnes pan
Svatopluk. V jádru naší party byla taky známá
country kapela „Bílé skály“, kterou vedli leteňáci bratři Humhalové a která nedávno oslavila
padesát let na naší country scéně.
Studovat? Nežádoucí!
Vzhledem k „feudálnímu“ původu nebyl
u Svatopluka Haugwitze na vyšších místech
zájem, aby šel studovat. „Prozradila mi to
s odstupem desítek let potom moje bývalá paní
učitelka, tehdy už jako šedovlasá babička,“
uvádí Svatopluk Haugwitz, „ Fakt je ten, že
jsem se proto nijak netrápil. Učení mně nikdy
nebavilo, a tak jsem si vedl průměrně, tím jsem
to komunistům dost usnadnil. Ale třeba z dějepisu jsem měl vždycky za jedna. A tak jsem
jako řada dalších kluků nastoupil do učebního
oboru,“ prozrazuje pan Svatopluk, kterého život
nikdy nezaskočil. Tam se však ozvaly hudební
geny po předcích.
Se třemi kamarády založil big beatovou
skupinu „The Spiders“ a dostali se hodně vysoko. Až na hranu prken, která znamenají svět.
Když už to vypadalo, že se hudbou bude živit,
přerušil dokonce Svatopluk Haugwitz kvůli
tomu čtvrtý ročník učebního oboru s maturitou:
„Mou velkou výhodu představovalo, že jsem
se noty naučil už v pěti letech.“ Jenže poté, co
nadšený hudebník přerušil školu, dali o sobě
ihned vědět vojenští páni a následující dva roky
potom mladík oblékal zelené sukno, kde ale
opět založil orchestr, který byl zakrátko znám
po celém vojenském západním okruhu.
(Pokrač. v příštím čísle).
(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

mi. Ohledně cestování do budoucnosti je to
o něco i lehčí. Když si vezmeš tak Rusko má 11
časových pásem, tím pádem by se i mohlo říct,
že tak trochu časem cestuješ. Pokud se trochu
zajímáš o vesmír nebo si poslouchal ve škole,
tak víš, že ve vesmíru čas plyne úplně jinak. Jak
kdysi říkali, jeden den ve vesmíru je na zemi rok.
Tím pádem, pokud budeš z dvojčat a poletíš do
kosmu, tak z tvého pohledu budeš starší o den,
ale není to tak. Možná tvé dvojče za tu dobu bude
mít o něco vrásek více, ale nezmění se nic. Když
ale v kosmu vydržíš několik let, tak vlastně cestuješ časem. Ale zase, je to jen otázka času, kdy
se tohle všechno uskuteční. Dříve se zdálo, že na
měsíc nebo celkově do vesmíru se nedostaneme
a co se stalo? Dostali jsme se. Otázka ale zní,
jsme v tom obrovském prostoru sami?
Zuzana Kratochvílová
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OZNÁMENÍ
Ředitelství Mateřské školy Blatná, Šilhova
a Mateřské školy Blatná, Vrchlického
vyhlašují

zápis dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021.
Zápisy se budou konat bez přítomnosti dětí a rodičů

v termínu od 2. do 16. května 2020
V souvislosti s uzavřením MŠ žádáme rodiče, aby si potřebné
formuláře k zápisu předem vytiskli nebo vyzvedli v dané
budově MŠ. Formuláře a potřebné informace najdete na
webových stránkách MŠ.
https://skolkasilhova.estranky.cz/
https://ms-vrchlickeho.estranky.cz/
Podání žádosti a potřebných dokumentů proběhne
bezkontaktní cestou – poštou či osobním podáním – vhozením
zalepené obálky do speciální schránky v budově MŠ.
Doklady a formuláře potřebné k zápisu:
- vyplněná a podepsaná Žádost o přijetí dítěte do MŠ
- Čestné prohlášení o očkování
- kopie rodného listu dítěte
- kopie očkovacího listu dítěte
Petlánová Hana, Strnadová Dana
ředitelky MŠ

Venkovní sportoviště
Přijďte si zasportovat na hřiště TJ Sokol Blatná u sokolovny. Můžete si zde zahrát ping-pong (prosíme, s vlastními pálkami), bechvolejbal nebo nohejbal.
Hřiště je veřejnosti přístupné, jen nezapomeňte, prosím, že je na něm zákonem zakázáno
kouřit a požívat alkoholické nápoje.
Pohyb na zdravém vzduchu je zdravý!
B. Malinová, TJ Sokol Blatná

O Paštikách se píše
Důvodem je skutečně neobvyklé dění
kolem dvou žulových lebek – Memento
Mori – Paštická smrt z brány hřbitova
u paštického kostela.
Zloději si žulovou Paštickou smrt nejdříve odnesli o prvním víkendu v březnu.
Nebyla to asi snadná záležitost, lebky
jsou hodně těžké. Ale pak se po čtrnácti
dnech lebky objevily – někdo je vrátil ke
hřbitovní zdi. (Hnulo se v něm svědomí?
Dostal strach?) Dnes už jsou 250 let staré
lebky zpátky na svých místech. Po drobné
opravě je zpět umístili restaurátoři.
O záhadném příběhu se můžete dočíst
v posledním Respektu a už dříve o tom
referoval server Aktuálně.
ZM

Ročník 31 (41)

Blatná 17. dubna 2020

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

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!

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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u l t u r n í k a l e n d á ř
O(d) nás
BLATNÁ TANČÍ I VE STAVU NOUZE
Tak jako každý rok připadá na 29. dubna
Mezinárodní den tance. V Blatné jsme se
k oslavě připojili od roku 2012 pokaždé
a ani v roce 2020 tomu nebude jinak,
i když v poněkud limitované podobě.
I tak ale věříme, že se nám podaří mnoho
z vás roztančit a vykouzlit v těchto složitých dnech úsměv na vašich rtech.

Blatná tančí 2019, archiv CKVB, foto Jakub Loula
Již na 25. dubna jsme pro vás měli připraveno výjimečné představení Pražského komorního baletu s názvem Carmina vetera,
v němž se měl v Blatné mimo jiné představit jeho sólista, držitel ceny Thálie a vítěz
soutěže StarDance – Dominik Vodička.
Se souborem jsme již domluveni na uvedení inscenace o rok později, avšak Dominik Vodička bude v Blatné částečně
„přítomen“ i letos. Zhostil se totiž tvorby
choreograﬁe k ﬂashmobu, který se v rámci
oslav MDT tančí na mnoha místech České

Dominik Vodička, foto Pražský komorní balet

republiky včetně Blatné. Odkaz na choreograﬁi najdete na internetových stránkách
www.mezinarodnidentance.cz, nebo na
našem facebooku.
Letošní moo se nese v duchu nařízených
opatření a zní „Roztančete s námi váš domov i internet!“ Každý z vás se tak může
stát součástí on-line oslavy, aniž by riskoval jakýkoli postih. Stačí doma trénovat
danou choreograﬁi, natočit video a odkaz
poslat na e-mailovou adresu mdt@art4people.cz. Pořadatelé pak možná právě ten

váš tanec zařadí do závěrečného videosestřihu, který uvidí, jak říkají, celá republika.
Dále můžete video nasdílet na sociálních
sítích s hashtagy #MDT2020 #Mezinarodnidentance #Art4People #Flashmob #Art4PeopleFlashmob a podpořit tak svým
výkonem tuto oslavu.
V Blatné to chceme udělat následovně.
Původní program se měl tradičně odehrávat na náměstí J. A. Komenského a vedle
ﬂashmobu byly v plánu lekce kubánské
salsy či afro dance. Nakonec tedy zůstane
„jen“ u ﬂashmobu. Ale jakého!
Ve středu 29. 4. v 17 hodin zazní v místním
rozhlase skladba, na kterou se ﬂashmob
tančí. Vyzýváme vás všechny, kteří se
chtějí k oslavě připojit, otočte v tuto hodinu na vašich přehrávačích volume doprava, otevřete okna, dveře, spusťte skladbu také a tančete s námi. A rozhodně se
u toho nebojte natočit a o záznam se
s námi podělit. Vaše videa v co nejlepší
možné kvalitě zasílejte prostřednictvím
např. uschovna.cz na e-mail rebrina@
ckvb. Ve spolupráci s CAN Production
pak vytvoříme sestřih z toho, jak „Blatná
tančí“. Věříme, že to bude pro nás všechny skvělá památka na to, že to jde, i když
okolnosti k tanci příliš nezvou
My do toho jdeme. Smíme prosit?
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JOM HA ŠOA – DEN HOLOCAUSTU
A HRDINSTVÍ
Den holocaustu a hrdinství, hebrejsky
„Jom ha-šoa ve ha-gvura“ je dnem, kdy si
prostřednictvím vzpomínkových obřadů
připomínáme památku obětí holocaustu.
Pro tento pietní den byl stanoven termín,
kdy bylo zahájeno povstání ve varšavském
gheu v roce 1943 (14. Nisan/19. dubna
1943). Tento den předchází pohyblivému
svátku pessach, a proto i datum čtení jmen
se každý rok mění.
V České republice se stal významným
dnem pro židovskou komunitu po roce
1989, kdy se v Čechách začal tento den připomínat nejprve uvnitř židovské komunity
v pražské Pinkasově synagoze a v Terezíně. Blatná se do této akce veřejného čtení
jmen obětí holocaustu přidala v roce 2016.
V následujících letech byla doplněna
o venkovní výstavu, připomínající obrazem a slovem všechny blatenské oběti holocaustu. Čest jejich památce.
V úterý 21. 4. bude na našem webu www.
ckvb.cz umístěn záznam čtení jmen obětí
z úst paní starostky. V normálním režimu
by čtení probíhalo v dolní části třídy J. P.
Koubka, ale ve stavu nouze tak býti nemůže. To, co ale zrealizovat můžeme, je
výstava fotograﬁí z muzejního archivu, kde
uvidíte některé z obětí v dobách, kdy vedli
život v našem městě. Z vystavených fotograﬁí je mimo jiné patrno, jak se změnilo
pokojné soužití v maloměstě ve slepou nenávist. Připomínejme si to stále, abychom
se takových věcí už nikdy nedopustili.

Knihovna
5 KNIH U DVEŘÍ
Pro všechny čtenáře naší knihovny jsme
s ohledem na trvání nouzového stavu
připravili „5 knih u dveří“.
Touto službou vám chceme alespoň trochu pomoci snášet tuto nelehkou dobu
a izolaci.
Můžete se tak v pracovních dnech v době
mezi 10:00 a 14:00 obrátit na telefonní
číslo 734 679 259 a my s vámi probereme,
co byste si přáli za knihu a pokud bude dostupná, rádi vám umožníme výpůjčku.
Jedná se vždy o maximálně 5 knih pro jednoho čtenáře.
Knihy si můžete po domluvě buď vyzvednout před knihovnou, anebo si sjednat doručení až k vašim dveřím. Distribuce knih
budou zajišťovat dobrovolníci v nejkratším
možném čase.
V závěru ještě upozorňujeme, že vypůjčené knihy do odvolání nepřijímáme zpět. Po
skončení stavu nouze totiž musíme zajistit
jejich desinfekci, což nebude jednoduchý
úkol. Určitě si s ním ale poradíme, stejně
tak, jako my všichni dohromady s touto nelehkou situací.
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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

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: 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

&
PODLAHY KRAMEŠ
MÜLLER
NABÍZÍ:

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

KRAMEŠ 777 815 005

MÜLLER 777 815 003

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
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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

Blatenské listy
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