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Mnoho tváří 17. listopadu
Druhé pololetí roku mne vždy vede k zamyšlení se nad státními
svátky, které by měly představovat jakési styčné body pro kolektivní
paměť. Mnohdy jsou vnímány jako dny volna, avšak jejich hlubší
významová rovina v nás probouzí vnitřní diskusi. Již jsem psal o rozporuplnosti státních svátků, avšak 17. listopad je něčím jiný. Má pro
nás velkou váhu a spojujeme ho s milníkem našich dějin. Při této
myšlence i z pohledu muzejního dokumentátora, který by měl v Blatné
a okolí zaznamenávat všechny významné události a proměny, jsem
si položil otázku: „Jak byl na Blatensku vnímán 17. listopad 1939
současníky? Kdo na něj v této době vzpomněl jako na významnou
událost k zaznamenání? A proč?
Jako vždy mé první kroky
vedly do Obecní kroniky Blatné,
okres Blatná 1934-1944. Byla sice
napsána až v roce 1955, ale její
druhá část vychází zjevně z pamětí
autorů R. Silaby a F. Vintra, kteří
válku prožili. Předpokládal jsem,
že v této části bude zmínka o stupňujících se represích roku 1939,
avšak vzhledem k charakteru spíše
beletristickému nežli analistickému, došlo zjevně k vypuštění tzv.
tvrdých dat charakteristických pro
blatenské kroniky.
Z tohoto důvodu jsme se obrátili na další kroniky, tentokrát
měšťanské, obecní školy a dobrovolných hasičů. V kronice měšťanské školy si autor všímal zvyšování
tlaku ze strany státního aparátu, a proto zapsal zprávu z 20. září, že byly
odstraněny všechny legionářské symboly a pamětní desky. Následně
28. října jen uvádí, že tento den již není svátkem, a proto se ve škole
vyučuje. Zajímavostí pro mne bylo, že kronika obecní školy, která
sdílela budovu se školou měšťanskou, se v záznamech lišila. Autor této
kroniky uvedl, že 14. září si žáci připomněli den úmrtí T. G. Masaryka,
ale jinak se nijak nedotkl nových nařízení.
První oporu jsme nalezli až v kronice dobrovolných hasičů z Blatné. I tady na nás čekalo drobné překvapení v podobě totožného autora
F. Vintra. Oproti obecní kronice se zmínil o demonstracích, které
proběhly 28. října, a následně i o zatýkání vysokoškolských studentů,
z nichž 9 bylo popraveno a 1200 odvezeno do koncentračního tábora
Sachsenhausen.

Z těchto příkladů je zjevné, že oﬁciální kroniky neměly takový
prostor pro zaznamenání událostí dnů 28. října, 15. a 17. listopadu 1939
nebo jim nepřikládaly takový důraz. Odlišný pohled jsme zachytili
v rodinné kronice Vladimíra Šulce, který přepsal svědectví studenta
Mirka Vosyky. Počátek událostí vedoucích k uzavření vysokých škol
17. listopadu 1939 spatřoval v zastřelení studenta medicíny Jana
Opletala a jeho pohřbu. „Pohřební průvod vyšel z ústavu pro soudní
lékařství za účasti všech profesorů, vysokoškoláků a velkého zástupu
lidí, hlavně mládeže. Po pohřbu zaplavili ulice a demonstrovali. Naše
česká policie je sice rozháněla, ale spíše formálně než doopravdy.
Vždyť i ona byla na straně studentů. Demonstrace měla svůj plný morální úspěch, ale také svoje tragické následky. Němci zuřili, ale několik
dní čekali. Pak udeřili. Tlupy gestapáků a oddíly vojska vtrhly v noci
do studentských kolejí, sehnaly z postelí studenty a studentky, nahnaly
je namnoze nedostatečně oblečené
do nákladních aut. Doprovázejíce
je ranami a kopanci, odvezly je
na letiště do Ruzyně, v počtu asi
1900. Zároveň bylo vyhlášeno
stanné právo, zatčeno celé vedení
Svazu českého studentstva. Devět
studentů bylo ihned zastřeleno
a ostatní odvezeni do koncentračních táborů v Oranienburgu.“1
Mezi zatčenými byl i syn nájemce
Veselého ze Škvořetic. V. Šulc se
neopomněl zmínit o uzavření škol,
které se protáhlo ze tří let až do konce války. A Mirek Vosyka? Ten
měl dle autora štěstí, neboť před
zatýkáním odjel včas domů. Kvůli
uzavření škol se nechal zaměstnat
v lékárně v Pardubicích.
Na těchto čtyřech zápisech je patrné, že si tehdejší kronikáři neuvědomovali význam listopadových událostí, který získaly po válce.
Důraz na ně byl největší pouze ze strany současníků, kteří to přímo
zažili. Ovlivnilo to jejich život i vnímání světa, a proto o demonstracích
a následných represích vyprávějí i s oním důležitým emočním podbarvením. V roce 1989 byl 17. listopad v Československu běžným dnem.
Využila se však symbolika protestu, který v roce 1939 započal již 28.
října a končil 17. listopadem. Komunistický režim se svým zásahem
na Národní třídě vlastně sám postavil do role okupační represivní moci
a nevědomky oživil a transformoval kolektivní paměť ke dni 17. listopadu, jenž neměl do té doby takového významu v Československu.
Nyní je to pro nás den znovunabytí svobody.
Petr Chlebec - Městské muzeum Blatná
1

Celým názvem Sachsenhausen-Oranienburg.

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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Stále více se zdá, že v letošním roce proběhne náš vánoční prodej spíše ve virtuálním
světě, přesto ještě doufáme, že v prosinci
v předvánočním čase budeme mít alespoň
pár dní otevřeno.
Ukázka dalších Betlémů z rukou českých
výrobců ve foto.
www.lidove-remeslo.cz

ktuality
Blateňák
na stupních
vítězů
Mistrovství světa
Martin Stošek už několik let úspěšně
reprezentuje Českou republiku. Je členem
týmu Future Cycling - Northwave. Jeho
životní úspěch a současně jeden z nejvýznamnějších úspěchů české cyklistiky
poslední doby, je 3. místo na říjnovém
MS v maratónu horských kol v turecké
Sakaryi.
Více se dočtete v některém z příštích
čísel.
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KDYŽ NA ONDŘEJE SNĚŽÍ, SNÍH DLOUHO POLEŽÍ.
Eva Fučíková, lidové řemeslo

PROSINEC PROMĚNLIVÝ A VLAHÝ,
NEDĚLÁ NÁM ZIMA TĚŽKÉ HLAVY
Ano, prosinec je již na dosah a s ním
i počátek adventu, času předvánočního očekávání, rozjímání. V letošním roce neobvyklé
období, dříve jen těžko představitelné. Nikdo
z nás neví, co všechno nás čeká a řada z nás
se dostala do různých problémů. Přesto však
je nutné situaci řešit s rozvahou a ani trochu
ji nepodceňovat. Jsme nedočkaví, netrpěliví,
nedokážeme již nic se svého „blahobytného“
žití obětovat? Alespoň na čas, než se pomocí
vakcíny, která však musí projít řádným testováním, situace zmírní. Asi to bude dlouhodobá
záležitost, ale berme to z té pozitivní stránky.
Pokud se situace po delším čase bude vracet
k běžnému životu, budeme si alespoň na nějaký čas takového období umět více vážit a dokážeme lépe ocenit jeho hodnoty. Přiznejme
si, možná bychom mohli mnozí své současné
hodnoty trochu pozměnit…
NENÍ-LI PROSINEC STUDENÝ, BUDE
PŘÍŠTÍ ROK HUBENÝ
POŠMURNÝ PROSINEC DOBRÉ JE ZNAMENÍ PRO SADY, LUČINY I VŠECHNO
OSENÍ
STAROČESKÉ VÁNOCE ZAHALENÉ
DO ZÁVOJE Z KUKUŘIČNÉHO ŠUSTÍ
– VÁNOČNÍ PRODEJ NA TŘ. J. P. KOUBKA 3

V minulém čísle Blatenských listů jsme uveřejnili článek o zastřelení amerického vojáka v Čečelovicích v květnu 1945.
Nyní dodatečně přikládáme
ještě 2 fotograﬁe, dokumentující
označení místa tragédie.
Úsilí čečelovického občana
Pavla Švece má svůj happyand.
Místo, kde byl esekáky zastřelen
americký osvoboditel, je od letošního roku důstojně označeno
a upaveno.
V. Šavrda
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Z právy

z radnice

Vítání občánků města se v roce 2020
vzhledem k situaci okolo opatření
COVID-19 neuskuteční
Narozené děti o příspěvek 4.000 Kč nepřijdou. Maminkám bude
zaslán na účet nebo vyplacen v pokladně MěÚ Blatná, tř. T. G. Masaryka 322.
Narodilo se vám miminko v období od 1. července do 31. října
2020, máte trvalý pobyt v Blatné nebo jejích částech a splňujete zásady pro výplatu příspěvku narozeným dětem? Zašlete elektronicky
žádost o výplatu příspěvku a prohlášení o bezdlužnosti (formuláře
je možné stáhnout na níže uvedené webové adrese) na e-mail:
mesto@mesto-blatna.cz.
Pracovnice odboru vás budou po ověření splnění podmínek
telefonicky kontaktovat a dohodnou termín výplaty příspěvku. Doporučujeme využití možnosti zaslat příspěvek bezhotovostně na účet.
Pro více informací kontaktujte pracovnice odboru na tel.
383 416 202 - 205, další informace (zásady výplaty, žádost, prohlášení) naleznete na webových stránkách https://www.mesto-blatna.cz/
obcan-1/vitani-obcanku/.
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Stažení kontejnerů
na bioodpad
Informujeme občany, že z důvodu zazimování kontejnerových
vozidel Piaggio dojde ke stažení kontejnerů na bioodpad. Jedná se
o otevřené hnědé kontejnery o velikosti 2,5 m³. Pokud to počasí
dovolí, tak kontejnery na větve odvezeme až na konci listopadu.
Kontejnery na trávu a listí budou odvezeny podle vývoje počasí.
Ve městě jsou také rozmístěny velké kontejnery na nákladní
automobily. Přes zimu budou ponechány kontejnery na těchto místech: Vinice (za hospodou a u Paštické ul.), Jezárky (u křižovatky
u autoservisu a u zahrádek u Vrbenské ul.). Z ostatních míst budou
kontejnery staženy.
Žádáme občany, aby neodkládali odpad na místa, kde došlo
k odvezení kontejnerů. Připomínáme, že bioodpady přijímá celoročně sběrný dvůr.
Děkujeme za pochopení.

Portál chcipomoct.cz se zaměřil na pomoc
ve zdravotnictví

Portál chcipomoct.cz, který reaguje
na potřeby lidí a institucí v současné
koronavirové situaci, začal intenzivněji
nabízet pomoc dobrovolníků do sociálních a zdravotních služeb, kde nyní
chybí tak potřebný personál. Dobrovolníkům nově před
nástupem do tohoto zařízení nabízí proškolení v základech
ošetřovatelství.
V první vlně pandemie dobrovolníci pomáhali hlavně
s výrobou a distribucí ochranných pomůcek a dezinfekce potřebným. V druhé vlně jsou dobrovolníci hlavně vyhledáváni
sociálními a zdravotními službami, aby jim pomohli s řešením personální krize, způsobené onemocněním zaměstnance,
případně karanténou.
„O naše dobrovolníky mají zájem pobytové sociální služby,
kde jsou nakažení klienti. Během krátké doby jsme připravili
pravidla, za jakých podmínek může dobrovolník vstoupit do takové instituce a druhý den začali naši dobrovolníci vypomáhat.
Aby se vyslaní dobrovolníci ve službě neztratili a byli opravdu
nápomocni, připravili jsme pro ně bezplatný kurz Základy
ošetřovatelství.“ Říká Jaroslav Švec, ředitel ACSA, neziskové
organizace provozující portál chcipomoct.cz.
Základy ošetřovatelství - kurz základních dovedností pro
realizaci dobrovolnické činnosti ve zdravotnických a sociál-

ních službách nabízí portál jako jednodenní a bezplatný kurz
pro dobrovolníky. Více informací zde: https://www.acsa.cz/
verejnost/akce/kurz/zaklady-osetrovatelstvi/.
Souhrnný přehled pomoci najdete na adrese https://chcipomoct.cz/jak-pomahame.html.
Celorepublikový portál chcipomoct.cz zaznamenává,
třídí a propojuje dobrovolníky s žádostmi o pomoc, v mnoha
případech také hledá nové možnosti řešení požadavků, neboť
jen samotné propojení nestačí. V současné době je v portálu
registrovaných přes 7 tis. dobrovolníků. Registrovat se můžete
i vy na https://chcipomoct.cz/.
Nemůžete se stát dobrovolníkem, ale i tak byste chtěli portál podpořit? O možnostech píšeme zde: https://chcipomoct.
cz/podporte-nas.html.
V rámci portálu spolupracujeme zejména s MPSV, s Jihomoravským krajem, Středočeským krajem, Ústeckým krajem,
dále s městy České Budějovice, Jihlava, Brno, Praha a z univerzit je to např. Vysoké učení technické v Brně, Masarykova
univerzita, Akademie výtvarných umění v Praze.
Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte se na nás
obrátit.
Kontakt: Mgr. Aneta Hašková, MBA; 776 047 108;
haskova@acsa.cz
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Začarovaný kruh domácího násilí - příběh paní Dany
Manžel paní Danu dlouhodobě verbálně napadal, vyhrožoval jí zabitím, ponižoval jí, několikrát do roka ji udeřil fackou
do obličeje. V době nouzového stavu se však situace vyhrotila,
manžel vzal na paní Danu nejprve nůž, se kterým jí vyhrožoval
zabitím, následně po ní házel nádobí, čímž jí způsobil zranění,
která si vyžádala lékařské ošetření. Paní Dana situaci dříve neřešila, měla z manžela
strach, poslední
incident jí však
vyděsil natolik,
že přivolala Policii. Policie ČR
manžela vykázala
na 10 dní ze společného obydlí.
Paní Dana poté
navázala spolupráci s Intervenčním centrem (dále

jen IC). Pracovnice IC sepsala s paní Danou návrh na předběžné
opatření, které prodlužuje dobu zákazu styku manžela s paní
Danou, které soud schválil. V době trvání předběžného opatření
paní Dana docházela do IC, kde jí bylo poskytováno odborné sociální poradenství, právní poradenství, krizová intervence a další
služby. Paní Dana se rozhodla pro podání návrhu na rozvod
a odstěhování se k synovi. V současné době je již paní Dana
rozvedená a řeší pouze vypořádání společného jmění manželů.
I v tuto náročnou dobu jsme tu pro Vás. Intervenční centrum
pro osoby ohrožené domácím násilím poskytuje bezplatně své
služby v rámci celého Jihočeského kraje. Najdete nás v Českých
Budějovicích, ve Strakonicích a v Táboře. Jestliže nebudete moci
přijet Vy za námi, můžeme my přijet k Vám. Pokud potřebujete
pomoci, obraťte se na nás na čísle 603 281 300.
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Mezinárodní den studentsva a Den boje za svobodu
a demokracii 2020
Letos, v podmínkách boje s koronavirem, jsme si tento významý den mohli připomenout jen zapálením svíček u Sochy svobody. Stojí
za zmínku, co se dělo v Blatné loni.
Šestnáctého listopadu 2019 vyrazil do Prahy z Blatné plně obsazený autobus na demonstraci pořádanou na Letenské pláni spolkem Milion
chvilek.

Slavnostní koncert Smetanových ﬁlharmoniků s Denisou Neubarthovou a blatenskou skupinou Anča band, který 17.11.2019 v blatenské
sokolovně uspořádalo CKVB, byl skutečně velkolepý:

Následujícího dne byla v kavárně u Šulců beseda o událostech 17.11.1989 v Blatné, na kterou
přijal pozvání první virtuální host Blatenských listů, profesor Zdeněk Jičínský.
Doufejme, že příští rok už koronavirus oslavy nenaruší.

Profesor Jičínský zemřel letos 20. dubna

ZM
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Literární génius a ikona jihočeského malířství Ladislav Stehlík je pro
Blatensko tím, čím jsou korunovační klenoty pro českou zem
Jméno velkého umělce je nesmrtelné i zásluhou jeho rodného domku v Bělčicích,
zpřístupněného veřejnosti roku 1988.

let. Protože své rodiště na Blatensku vroucně
miloval, podle posledního přání je pochován
na hřbitově v Bělčicích.
Z rodinných poměrů nutno zmínit, že
tento významný bělčický občan měl tři bratry - Jana / zemřel v Plzni ve věku 82 let /,
Karla / četnického strážmistra, jehož pohltilo
v 50. letech soukolí politických procesů /
a potom Jaroslava / ten se rozhodl pro práci
v plzeňském Národopisném muzeu. Bohužel
mu nebylo dopřáno věnovat se jí dlouho.
Smrt ho uchvátila do svého objetí v pouhých
27 letech. /

Na první pohled obyčejný, tuctový domek.
Takový, jakých se podél chodníků ve městě
Bělčice nachází desítky. Tenhle má přece jen
něco navíc. Pamětní desku slavnému rodákovi
Ladislavu Stehlíkovi - literátovi, malíři a v neposlední řadě příslušníkovi stavu učitelského.
A uvnitř stavení, kde tato významná osobnost
české kultury žila, se nachází to nejcennějšístálá expozice o jejím životě a díle. Rodný
domek Ladislava Stehlíka byl zpřístupněn
veřejnosti roku 1988. Nezasvěcenému jedinci
může připadat tak trochu ztracený a polozapomenutý v porovnání s gejzírem polistopadové
tzv. „moderní tvorby“, nezřídka západního
původu. Ale zdání klame. To zdravé a dobré české jádro si dokáže vždy a za všech
okolností zachovat svou přitažlivost a místo
ve společnosti. Tím spíše, když duchovní
odkaz takové hodnoty umí ocenit odpovědní
komunální politici. A město Bělčice jde v tomto ohledu následováníhodným příkladem.

Bohatství, které nevyváží ani tuna diamantů
Ladislav Stehlík nechal po sobě nástupnickým generacím literární dědictví nezměrné
hodnoty.
Nejslavnějším, vpravdě kultovním dílem
/dnes by se řeklo bestseller/ je triologie „Země
zamyšlená“. Tento spisovatelský soubor mapuje lyrickým
stylem oblast
jihozápadních
Čech. Autor
při svých cestách sesbíral
pověsti i historická fakta,
zaznamenal
zajímavé
osudy tamních obyvatel,
neopomněl
se soustředit
rovněž na přítomnost pozoruhodných návštěvníků / malířů,
sochařů, spisovatelů, herců…/ Souběžně s tím
poutavě a věrně vylíčil krásy přírody. Triologii
vyšperkoval vlastními ilustracemi. Ta mimochodem vyšla dodnes ve čtyřech vydáních
a je logicky důležitou pomůckou žáků škol
na celém Blatensku.
Z díla slavného básníka a spisovatele
Ladislava Stehlíka lze namátkou jmenovat:
Jaro v naší krajině, Památce T. G. Masaryka,
Alšova vlast, Naše řeka, Malý přírodopis,
Dávno již dozněly cepy, Dub královny Johanky, Ticho v oranicích aj.
Ladislav Stehlík proslul také jako výborný malíř. Svým štětcem zvěčňoval často
na obrazech malebnou jihočeskou krajinu,
pro kterou měl největší slabost. Jak bylo již
uvedeno, ilustroval řadu svých knih. Pro své
nesporné zásluhy v oblasti kultury a osvěty byl
jmenován „Zasloužilým umělcem“.

Jak šel čas s Ladislavem Stehlíkem….
Ladislav Stehlík / 26. června 1908- 11.
září 1987 / přišel na svět v rodině krejčího.
V mezidobí 1924 / 1928 usedal do školní
lavice v rodných Bělčicích. Jeho vlastenecké
cítění až zápal ho předurčily k dráze kantora
- ideála. S nadšením sobě vlastním se dopracoval ke složení maturity na učitelském ústavu
v Příbrami. Následně vyprovázel do života
chlapce i děvčata na řadě škol v mateřském
kraji, zejména malotřídních. Důležitou zastávkou jeho nesmírně bohatého života bylo
období let 1939 až 1945, kdy působil při
obecné škole v Myslívě na Klatovsku. Často
se vydával do Prahy a do Plzně, kde navazoval
kontakty s umělci. Roku 1945 se stala Praha
jeho novým bydlištěm. Až do roku 1966 vykonával učitelské řemeslo na smíchovských
školách. Pak přišlo období jeho zaslouženého
odpočinku. I nadále však byl plně aktivní. Plně
se soustředil na literární práci.
V hloubi hlavního města Ladislav Stehlík
odešel na cestu, z níž není návratu. Bylo mu 79

Na vydání některých děl se významnou
měrou podílela jeho dcera PhDr. Blanka Stehlíková / narozena 26. srpna 1933 v Březových
Horách /, historička umění a publicistka.
Společnou cestu životem kráčel „Básník
Blatenska“ po boku učitelky Aloisie Lukešové, se kterou se poznal v Myslívi v době
tamního učitelování.
Duch nostalgie
Každého, kdo překročí práh rodného domku Ladislava Stehlíka v Bělčicích, ovane duch
nostalgie. Rázem se ocitne v jiném světě. Je
to jako ve starém černobílém ﬁlmu.
Návštěvníky malebného muzea vítá
ve vchodu vlídná postarší paní s vlasy prokvetlými stříbrem. Paní Věra Benešová.
Děje se tak už patnáct let. „Tady dole, kde
měli Stehlíkovi původně kuchyni, musela být
udělána před zpřístupněním památníku veřejnosti dvojitá zeď. Zlobila tu poměrně silná
vlhkost,“ upozorňuje místní pamětnice a průvodkyně královstvím „básníka Blatenska“.
V roce 1985 prý objekt odkoupila do svého
vlastnictví obec Bělčice. A to od soukromé
majitelky, která ovšem s rodem Stehlíků
neměla nic společného. Následně zde došlo
k vybudování již zmíněného muzea slavného
rodáka, což byl jistě chvályhodný počin.
Paní Věra Benešová samozřejmě Ladislava Stehlíka znala. „Ovšem jako holka. On se
do rodných Bělčic vracel při četných příležitostech, často v místní škole nebo sokolovně
vystupoval při besedách. Zajímavé je, že jako
učitel působil na mnoha školách v okolí, ale
nikdy neučil doma v Bělčicích.“
Paní Věra Benešová po předchozí domluvě ochotně veškeré zájemce o shlédnutí expozice domkem provede a zodpoví
případné dotazy.
Nyní v důsledku koronavirové
pandemie návštěvnost bělčického památníku
výrazně ochabla.
„Je špatná doba,“
posteskne si
zdejší pamětnice, „Dříve sem
jezdily i zájezdové autobusy.
Rodný domek
Ladislava Stehlíka byl vděčnou
zastávkou seniorů i školních
výprav.
(pokr. na str. 7)
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Vážené čtenářky,
vážení čtenáři,
tentokrát se
pouštím na dosti
tenký led. Nedávno jsem narazil
na recenzi knihy
s názvem „Věci,
kterých jsem se
nezbavil“ (Argo, 2020), jejímž autorem je
polský spisovatel Marcin Wicha, a která se
stala v Polsku knihou roku 2019. V knize se
autor osobitým způsobem vyrovnává se smrtí
své matky. Zaujalo mě to především z toho
důvodu, že jsem se před dvěma roky ocitl
ve stejné situaci – a to je zároveň ten „tenký
led“, téma je přeci jen hodně osobní. Ale
předpokládám, že řada z vás si tím už také
prošla, a snad budete mít pro mě pochopení.
Marcin Wicha na to jde tak, že prochází
pozůstalostí po své matce a nechává se inspirovat ke vzpomínkám a komentářům, které
jsou někdy humorné, někdy melancholické,
a občas se rozebíhají do širších kontextů. Jaksi
mimochodem tak vzniká zajímavá mozaika
obrazů novodobých polských dějin (válka,
Varšavské povstání, rok 1968, rok 1980 a Solidarita, rok 1989), které představují i vítané
odlehčení od místy dosti intimního vhledu
do vztahů syna a matky.
Klíčovou roli v knize hrají knihy. Wicha
na mnoha stránkách popisuje, jak se snaží
nabízet matčiny knihy do antikvariátů (vesměs neúspěšně), a některé z nich podrobuje
ironickému komentáři. Velmi zdařilý mi
připadá například popis Emmy od Jane Austenové (matčiny oblíbené knihy) a zejména
jeho srovnání s Medvídkem Pú: „Emma je
jako Medvídek Pú – skupina postav, jež jsou
obecně vzato kladné, přestože mají i své nešvary, bloumá vesnickou krajinou. Hrdinové
se navzájem navštěvují a mluví. Vyprávějí
si. Plkají. Konverzují. Materiální starosti zde
nehrají žádnou větší roli. Prasátko pokaždé
najde žaludy.“ Ale vedle knih se vynořují
další věci – kameny, psací stroj, plnící pera,
výstřižky z novin, osobní věci, hrnečky a tak
dále. Na mnohé z těchto předmětů se vážou
konkrétní vzpomínky, jsou spojeny s nějakou
historkou, s nějakými lidmi, s nějakou dobou.
Musím přiznat, že literární styl Marcina
Wichy mě úplně nevyhovuje, je úsečný, sebe-

Literární génius... (pokr. ze str. 6)
Měla jsem tu i cizince,“ poznamenává
na závěr paní Věra.
Plánovaná investice bělčické muzeum
zatraktivní
Dnes už město Bělčice je dobrý hospodář
a dokáže si vážit svých pravých hodnot. Proto
se v jeho investičním plánu objevil i památník
Ladislava Stehlíka. „Už jsme měli v Bělčicích
zástupce z památkové péče,“ konstatuje fakta
nynější starosta Pavel Vejšický, „Rekonstruk-
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Co čte a o čem přemýšlí Jan Kára
středný, zamlžující a plný nedovyslovených
narážek. Pro jeho zvládnutí je navíc třeba dosti
podrobná znalost polské historie a polských
reálií posledních zhruba 80 let. Takže jsem se
v tom občas ztrácel. Ale to nic nemění na skutečnosti, že oceňuji námět i způsob, jakým se
autor zhostil nelehkého úkolu.
Také já zápolím s tím, co tu zůstalo. Strávil
jsem dost času u knihovny a nad krabicemi
a šuplaty s fotograﬁemi, dopisy, různými legitimacemi, starými vysvědčeními, pracovními
knížkami, diplomy. A je tu i plno „relikvií“
– sošky, kalendáře, vázičky. K něčemu se
váží i moje vzpomínky, něco je pro mě doba
„prehistorická“. Co mám nechat a čeho se
zbavit? Co má trvalejší hodnotu a mohlo by
zajímat blatenské muzeum? Co by mohlo
zajímat moje děti a vnoučata?
Mezi knihami u nás dominují cestopisy,
knihy o zahradě a květinách, a knihy kuchařské se spoustou receptů vystřižených z novin

či ručně opsaných, často s odkazem na kamarádku, od které byl recept získán (moučník
„Fešák“ je od Inky). Pak jsou tu návody
a střihy na pletení svetrů (u toho na obrázku je
použito Rudé právo z roku 1976 s fragmenty
Zprávy pro XXV. sjezd Komunistické strany
Sovětského svazu!), čepic či ponožek, dále
kalendáře, pohlednice, dokumenty z cest,
účetní záznamy o každodenních výdajích
od 50. let. A k nejzajímavějším nálezům určitě
patří průkazka Svazu přátel USA z roku 1946
ce by při troše štěstí mohla započít v roce
2021. Střecha má nejlepší léta za sebou,
okna jsou ve fázi dožívání materiálu. Chceme
provést i úpravy vnitřních prostor,“ dodává
první muž města.
Místní nezapomínají
I když od smrti bělčického velikána
Ladislava Stehlíka uplynulo již 33 let, jeho
odkaz v rodném městě stále žije a jeho jméno
je vyslovováno s patřičnou úctou. Náležitým
důkazem byly oslavy 110. výročí narození

nebo památník se zápisy amerických vojáků
z roku 1945.

Vím, že nejde všechno uchovávat, tedy
vzpomínám a podobně jako Marcin Wicha
cítím, že pomáhá o tom něco napsat.
Hezký den, Jan Kára
slavného rodáka na bělčické „Višňovce“
za účasti cca sta lidí.
Dobrý člověk, který svůj talent pro nějaký
obor použije pro radost a užitek druhých, by
nikdy neměl upadnout v zapomnění. Světlému
odkazu básníka, spisovatele, malíře a učitele Ladislava Stehlíka toto určitě nehrozí.
V Bělčicích jeho památce stále hoří pomyslná
pochodeň. A to je moc dobře.
(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda
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u l t u r n í k a l e n d á ř
Co bychom vám chtěli říct…
Poslední týdny je náš život jiný, než jsme
byli zvyklí. Mnohem méně se setkáváme
s rodinou a přáteli. Naše trávení volného
času je velmi omezené. Někteří přišli o práci. Někteří o své blízké.
Asi většina z nás si přeje, aby současný stav
pominul a život mohl být zase „normální“.
Každý se vypořádává s touto neobvyklou
situací po svém.
Oslovili jsme několik místních osobností,
aby nám všem poslaly krátký vzkaz. První
vám zde předkládáme. Na našem facebookovém proﬁlu budeme postupně zveřejňovat i videovzkazy.
Přejeme vám hodně zdraví!

Jak se v tom jenom vyznat? Cítíme se omezení, je nám stále něco nařizováno. Ano,
koronavirus má premiéru a já stejně jako
vy věřím tomu, že bude co nejdříve poražen. Jakou formou? Třeba úspěšnou vakcínou, nebo léky, které se postupně proti
covidu-19 objevují.
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Chráníme tím své blízké i sami sebe. Zároveň je důležité, abychom neklesli na mysli.
Já se například věnuji domácím aktivitám,
na které jsem celá léta neměla čas a zároveň hodně ráda a často chodím do přírody.
Moc děkuji těm v první linii, kteří o nás
pečují a starají se. Přeji všem hodně zdraví a doufejme v klidné a lepší časy.
Jana Germenis-Hildprandt
Fotograﬁe: Kamila Berndroﬀová

Tým CKVB

Když jistý novinář viděl sv. Matku Terezu,
jak pracuje s nemocnými a umírajícími,
řekl: „Matko, ani za milion dolarů bych
to nedělal.“ A ona na to odvětila: „Ani já
bych to za milion dolarů nedělala! Nedělám to proto!“
Přátelé, v každém městě a obci musí být
někdo, kdo na sebe vezme starost o život
v daném místě jako starosta, někdo musí
zachraňovat, někdo léčit, o druhé pečovat a ošetřovat je, někdo hasit, pomáhat
a chránit, vyučovat a vychovávat, a to při
svých osobních a rodinných povinnostech.
Jsou profese, které se nedělají pro výdělek,
ale z přesvědčení a víry v Boha jako služba.
Těmto lidem posílám na přímluvu Panny
Marie Blatenské Boží požehnání a všem
ostatním vyprošuji dar vděčnosti, která si
umí vážit práce druhých a umí také říci děkuji Vám, Pán Bůh Vám to zaplať.
P. JCLic. Mgr. Rudolf Hušek
Milí občané,
oslovuji vás touto neobvyklou formou.
Od března prožíváme situaci, kterou jsme
si nedokázali ani představit. Je to trochu
jako na houpačce. V médiích stále slyšíme mnoho rozborů, postupů, možná
i mýtů a řadu nepřesností a polopravd.

Možná teď přichází chvíle, kdy se budeme
muset zastavit, možná to bude zastavení
symbolické, které nám dá čas přemýšlet
o našem dosavadním způsobu života, jestli jsme udělali něco pro druhé, něco pro
své nejbližší. Třeba začneme trávit více
času s rodinou, budeme chodit více do
přírody a začneme se více věnovat věcem,
které nás baví.
Chtěl bych moc poděkovat všem složkám
záchranného systému, lidem v sociálních
službách, lidem, kteří se dennodenně
vystavují tomu, že mohou být nakažení.
Nechci zapomínat na lékárníky, učitelky
v mateřských školách, ale i prodavačky,
kuchařky, uklízečky, dobrovolníky a mohl
bych pokračovat.
Rád bych vzkázal, pokud to bude jenom
možné, buďme pozitivní a dobře naladění,
buďme ohleduplní k sobě a hlavně k seniorům, kteří jsou nejvíce ohroženou skupinou.
Závěrem ještě přidám fejeton, který napsal
Karel Čapek pro Lidové noviny v roce 1931:
„Když už marodíte, vemte si dobrou knížku
a čtěte, abyste aspoň nestonali nadarmo“.
Pavel Ounický, místostarosta
Tato těžká doba, kterou procházíme, jsme
nikdy neprožívali a bohužel nás všechny
ovlivňuje. Sama prožívám smutné dny ze
ztráty mé sestry Josefíny. Co nyní vnímám
jako důležité je, abychom všichni táhli za
jeden provaz, abychom respektovali jeden
druhého a dodržovali všechna protikoronavirová opatření včetně nošení roušek.

Akce
29. 11. NEDĚLE | 16:30 + 17:00 |
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍCH STROMŮ ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ NA FACEBOOKU
A INSTAGRAMU
16:30 | Rozsvícení vánočního stromu na
nádvoří zámku Blatná
Rozsvícení zahájí svátečními slovy pan farář Rudolf Hušek a společně s paní baronkou Janou Germenis-Hildprandt vánoční
strom rozsvítí.
Facebook a instagram zámku Blatná
17:00 | Rozsvícení vánočního stromu na
třídě J. P. Koubka s proslovem starostky
města Blatná Kateřiny Malečkové
Facebook a instagram Centra kultury
a vzdělávání Blatná

Ročník 31 (41)

Blatná 20. listopadu 2020

Číslo 20 / strana 9

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

ZTENENÁ - PRÉMIOVÁ SKLA
ZA CENU
STANDARDNÍCH
PLATÍ I PRO
MULTIFOKÁLY

Space Solution s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH
I NEBYTOVÝCH OBJEKTŮ
NOVOSTAVBY
KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST

BLATNÁ
*více info v prodejn

www.spacesolution.cz
+420 737 18 19 19

info@spacesolution.cz

Shazujeme
ceny
internetu

*Platí pro Hilux/Nulux v indexu lomu 1.6 s prémiovou AR úpravou za cenu 1.5 se stejnou úpravou AR, index lomu
1.67 s prémiovou AR úpravou za cenu 1.6 se stejnou úpravou AR, index lomu 1.74 s prémiovou AR úpravou
za cenu 1.67 se stejnou úpravou AR. Vztahuje se i na výmnu skel. Platnost akce od 1. 9. - 30. 11. 2020.

SUŠICE

BLATNÁ

T. G. Masaryka 12, tel.: 734154669

t. J. P. Koubka 86, tel.: 734154668

MLŀRG.Ï
PÝV¯ÏQÝ
Objednejte na:
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Bez potlesku. Preziosky dosáhly
i v pandemii na další ocenění
9.11.2020

Obvykle to bývá velká sláva, Sokolská župa Jihočeská vyhlašuje své nejlepší sportovce v zaplněném sále jako zlatý hřeb valné
hromady. Kvůli pandemii covidu-19 ovšem tentokrát novinářům
i oddílům dorazila toliko tisková zpráva. Hudba tedy nehrála,
v uších Preziosek však při jejím čtení musela nějaká písnička znít.
Považte: v roce 2019 sdružovala župa 3 804 členů, z nichž jen
patnáct odměnila, a hned tři ceny putovaly do vitríny blatenských
mažoretek. „Máme velikou radost, patříme k nejlepším kolektivům
v kraji,“ usmála se šéfka úspěšného týmu Hana Novotná.
Sama měla největší podíl na stříbru kadetek, nepatrně více si
však vážila zlata seniorek. „Od roku 2012 naše družstvo neobsazo-
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Pokusím se nezklamat, slíbila Pekárková
Pod největší individuální úspěch Preziosek se podepsala Eliška
Pekárková. Mistryně světa ve cvičení s pompony se v anketě dívala
na záda pouze Tomáši Němejcovi. Pro připomenutí: českobudějovický atlet se v roce 2019 blýskl šestým místem na evropském
šampionátu juniorů v běhu na 200 metrů. „Nečekala bych to,“
přiznala sympatická plavovláska, jež teprve loni dosáhla plnoletosti.
„Mezi oceněnými jsou samí skvělí sportovci, často starší než já.
Navíc z odvětví, které veřejnost bere daleko více než mažoretky.“
Rodačka ze Sedlice neopomněla připomenout zásluhu všech
svých oddílových kolegyň, především pak trenérky. „Péťa Bláhová má minimálně padesátiprocentní podíl na mých umístěních,“
zdůraznila Pekárková. Taková slova se zdají být až příliš skromná.
„Rozhodně ne,“ nesouhlasila talentovaná mažoretka. „Promýšlíme
společně sestavy, trénuje se mnou často i individuálně. Kdykoli
potřebuji pomoci, je mi k dispozici,“ ocenila. Pekárková získala
v roce 2018 župní bronz v kategorii do 18 let, za loňskou sezonu
brala stříbro mezi sportovci do 23 let. Nabízí se proto otázka: co

Vzpomínka. Úspěšný tým po mistrovství republiky v mažoretkovém sportu v Ostravě 2019. | Foto: Prezioso Sokol Blatná

valo nejprestižnější ženskou kategorii, až loni,“ popisovala trenérka.
Na tom není nic divného, generace se nejspíše vystřídaly, silný
ročník dorostl. Nenechte se mýlit… „Jen třetina děvčat dosáhla
věkem na danou kategorii,“ vypíchla Novotná.
Taková medaile chutná o něco sladčeji. „To je pravda,“ přitakala
koučka. „Největší konkurentky soutěžily s dvacetiletými holkami.
Každý rok je v tomto období ohromně znát,“ řekla za kolektiv,
který v minulé sezoně ovládl mistrovství Evropy i republiky. Mezi
jihočeskými sokoly pak odsunul na druhou příčku korfbalové šampiony z Českých Budějovic, na třetí interligové házenkářky z Písku.

přijde příště? Podobné úvahy vyhlášenou bojovnici rozesmály.
Po chvíli však zvážněla a dodala: „Pokusím se nezklamat.“Vlastně
to řekla za všechny Preziosky, blatenská děvčata ani v době pandemie nezahálejí. „Cvičíme teď online a doufáme v brzké shledání
v sokolovně,“ uvedla trenérka Novotná. Tím ovšem činnost mažoretek z šestitisícového městečka nad řekou Lomnicí nekončí – tělo
ani hlava nesmí zahálet. „Vymýšlíme choreograﬁe pro příští rok.
Věříme, že dostaneme šanci je zrealizovat,“ uzavřela.
Autor: David Nejedlý
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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 - 16.00
8.00 - 11.00

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

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

&
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

Koupím řadovou zděnou garáž
v Blatné.
Děkuji za nabídky.
Více info na telefonním čísle:

775 370 739

MÜLLER 777 815 003

#&81-ǵ60ȁ-#0%'.ǵɷ
<ȐLGFC5VGLUMCN2CTVPGTUUTQ
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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



383 422 044, 602 158 284

7.00 -14.00

67$9(%1,1<
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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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