
Ateliérová a průkazková fotografi e, svatby, oslavy, konference, maturitní plesy. 
Velkoformátový tisk do formátu B0+, černobílé i barevné kopírování a tisk do formátu 
A3 - katalogy, letáky, brožury, kalendáře. Velký výběr fotoaparátů, rámů, albumů, 
náplní do tiskáren. Blatná, T.G. Masaryka 112, tel. 383 423 492, foto@mako.cz
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Vážení spoluobčané,
v posledních dnech se 
na mě, pana místostarostu 
a na pracovníky soci-
álního odboru obracíte 

s dotazy ohledně očkování na COVID-19. 
Naprosto chápu Vaše znepokojení, zvláště 
po rozporuplných vyjádřeních našich 
vládních představitelů. 

Jihočeský kraj má připravenou vlastní 
vakcinační strategii, která spočívá ve vy-
budování očkovacích center v okresních 
městech. Kraj je tím subjektem, který 
distribuuje vakcíny v našem kraji. V nej-
bližších dnech Vám bude prostřednictvím 
České pošty do poštovních schránek 
doručen přehledný leták o očkování. 
O aktuální situaci v kraji jsme pravidelně 
informováni Krajským krizovým štábem.

Město Blatná úzce spolupracuje s Ne-
mocnicí Strakonice a.s. Očkovací centrum 
nemocnice již naočkovalo 15.1.2021 kli-
enty a zaměstnance Domova pro seniory. 
Pokud budeme osloveni s poskytnutím 
prostor pro mobilní očkování, samozřejmě 
jsme připraveni. Bohužel, jak jistě víte 

z médií, došlo k výpadku dodávek vakcí-
ny pro celou republiku. Pevně věřím, že 
zástupci Jihočeského kraje dělají vše pro 
zdárné pokračování očkování obyvatel 
svého regionu.

Vám, kteří s očkováním váháte, bych 
doporučila poradit se s praktickým lé-
kařem. 

Dovolte mi Vás upozornit na další 
nekalé praktiky, které se objevují na in-
ternetu. Začínají se objevovat zprávy, 
které nabízejí distribuci vakcíny. Prostřed-
nictvím škodlivého odkazu v e-mailu se 
snaží podvodníci vylákat z adresáta citlivé 
údaje např. číslo kreditní karty. Buďte 
prosím opatrní. Neotvírejte přílohy v ne-
vyžádaných e-mailech a v žádném případě 
nevyplňujte své údaje na podezřelých 
stránkách. 

Chtěla bych Vám moc poděkovat 
za ohleduplnost, respektování vládních 
nařízení a trpělivost. 

Bc. Kateřina Malečková
starostka města Blatná 

To se mi snad jenom zdá
Sním nebo bdím? Jsem to já? Bylo mi před 

pár měsíci 80 let, a tak sleduji se zájmem i dění 
kolem koronaviru. Můj počáteční dojem, že 
je to jen obyčejná chřipka sice odezněl, ale 
žádné velké obavy z viru nemám, třebaže 
kvůli svému zdravotnímu stavu musím pra-
videlně na poměrně komplikované zákroky 
do zdravotních zařízení. Sice neochotně, ale 
přesto jsem se smířil i s předepsanými opat-
řeními – roušky, omezený počet zákazníků 
v obchodech,....

Nedávno jsem dostal dopis  od  zdravot-
nického zařízení, který mne, jako osmdesátile-
tého seniora, zval na očkování vakcinou proti 
koronaviru. Mohl jsem si vybrat z nabízených 

termínů a míst v okolí mého bydliště. Vybral 
jsem si a svoji volbu jsem sdělil e-mailem. Vě-
děl jsem  totiž z doslechu, že alternativa telefo-
nického spojení je problematičtější – příslušné 
linky bývají obsazené. Místo a termín očková-
ní mi moje zdravotní pojišťovna potvrdila i se 
stanovením druhého termínu na přeočkování. 
Pak jsem dostal dopis od města (žiju ve velko-
městě), kde mi k vybranému místu a termínu 
nabídli dopravu taxislužbou – v režii města. 
Nabídku jsem přijal a taxi pro mne skutečně 
přijelo. Musel jsem sedět na zadním sedadle 
a prostor řidiče byl oddělen od  mého prostoru 
průhlednou deskou. Po naočkování mne taxík 
dopravil domů.

(pokrač. na str. 2)

BLATNÁ – MĚSTO RŮŽÍ
I přes ukončenou tradici pěstování růží, 
pojem „Blatná – město růží“ v paměti 
mnoha místních i „přespolních“ stále 
rezonuje a lze jej bez diskuzí zařadit 
mezi nejsilnější atributy tohoto města. 
Určitě si vybavíte i některé další, jako 
ryby, voda, žula, ševci atd. Žádný z těch-
to pojmů však není spojen s Blatnou tak 
silně jako růže.
Identity měst jsou zažitými predikáty (pří-
domky), které mnohdy neodpovídají sku-
tečnosti. Přesto je máme natrvalo někde  
v hloubi duše zaryté. Známe například 
Praha stověžatá, Praha matka měst, či 
právě Blatná – město růží.
Vydali jsme se po stopách toho, kdy se 
Blatné začalo říkat „město růží“ a kdo  
je původcem tohoto přídomku.

(pokračování uvnitř)

Katalog k jubilejní výstavě růží v roce 1928.
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JESTLI ÚNOR HONÍ MRAKY, STAVÍ 
BŘEZEN SNĚHULÁKY

Zima je v letošním roce více v bílém kabá-
tě než jsme zvyklí z posledních let. Konečně 
pravá zima! Stříbřitě bílé lehounké vločky 
pokryly vše kolem nás a kouzlo je hotovo. 
Zimní království. Ve vzpomínkách takový 
čas býval již v prosinci a pokud se zadařilo 
i v době Vánoc. To snad bylo to nejkrásněj-
ší, bílé Vánoce – Ladova zima. Věřme, že 
na dnešní děti i takové svátky čekají. Zima 
pak pokračovala i v lednu, únoru v době Ma-
sopustu (od Tří králů do Popeleční středy)…

ÚNOR je posledním zimním měsícem, 
BŘEZEN, ten už voní jarem, ale často ještě  
přichází sněhová nadílka, když už se jara 
nemůžeme dočkat.  Pomalu přečkáváme ty 
nejhorší dny  ošizené o sluneční paprsky, 
proto ještě rychle využijme sněhové nadílky 
a vydejme se do přírody s dětmi na saních, 
běžkách nebo jen tak na pěší túru. Načerpáme 
tak novou energii do dalších dnů, které jsou 
stále nepřehledné  a jen málo optimistické. Je 
to už celý rok, který prožíváme tak nezvykle 
ve stínu obav a úzkosti.

Nyní je ale období MASOPUSTU –  ob-
dobí radosti, rejů a taškařic a i když jsou stále 
ještě téměř všechny akce zrušeny, připravme 
si masopustní oslavu alespoň v úzkém kruhu 
rodiny s dobrým jídlem  a pitím. Přibývající 
sluneční paprsky jistě přinesou radostnější 
zprávy.

V ÚNORU PRUDKÝ SEVERNÍČEK – HOJ-
NÉ ÚRODY BÝVÁ POSLÍČEK
V ÚNORU SNÍH A LED, V LÉTĚ NANE-
SOU VČELY MED
SVATÁ AGÁTA – BÝVÁ NA SNÍH BOHA-
TÁ (5. 2.)
NA SVATOU DOROTU, ODMEŤ SNÍH 
OD PLOTU (6. 2.)

LIDOVÉ ŘEMESLO NA TŘ. J. P. KOUB-
KA 3 –  V ÚNORU STÁLE ZAVŘENO – 
JARO SE BLÍŽÍ

Náš prodej zůstává stále ještě uzavřený 
a podle toho jak se situace vyvíjí, nebudou 
ještě pravděpodobně ani letos Velikonoce 
to pravé ořechové. Nicméně velikonoční 
nabídku připravujeme a vybírat si můžete 
přes náš e-shop www.lidove-remeslo.cz. 
Trvale jsou na našich stránkách výrobky 
z proutí, slámy, šustí, perníku, paličko-
vané krajky, ale také kraslice, řehtačky, 
píšťalky aj.

MASOPUST NA SLUNCI – POMLÁZKA 
U KAMEN

Eva Fučíková - lidové řemeslo 

To se mi snad jenom zdá
(dokončení ze str. 1)

Z doslechu vím, že z důvodů omezeného 
počtu vakcín se v některých případech může 
stát, že zvolený termín očkování se musí 
zrušit, ale v tom případě dostane dotyčný 
senior současně s oznámením o zrušení 
termínu novou nabídku míst a termínů 
očkování.

Tak a je to. Byl to sen? Ne nebyl, ne-
zdálo se mi to. Je to skutečnost, o které se 
ale nám v Česku může jen zdát, ale kterou 
v reálu prožívá můj švagr, který emigroval 

v sedmdesátých letech do Německa a žije 
ve Frankfurtu nad Mohanem.

Ach jo, my to tu s Centrálním rezervač-
ním systémem nemáme tak snadné, a to ani 
mladší příbuzní seniorů. 

Věřím, že se v jihočeském kraji prosadí 
jiné řešení očkování, které více zohlední 
naši lidskou důstojnost. 

Ale stejně si na osmdesátku radši ještě 
chvíli počkám.

ZM
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Zprávy
z radnice

„TŘÍDÍME“ 2021
 Třídíme již pátým rokem! V roce 

2021 dostanete razítka na sběrném 
dvoře při odevzdání některého z ná-

sledujících druhů odpadů - množství platí pro celou domácnost:
– použité jedlé oleje - 0,5 litru,
– úsporné žárovky, LED žárovky - 2 ks,
– baterie - 10 ks,
– plechovky/konzervy od potravin a krmiv pro zvířata - 20 ks,
– hliníkové obaly od nápojů - 20 ks,
– vysloužilé elektrozařízení - 1 ks.
Není nutné odevzdat všechny druhy uvedených odpadů, pouze 

ty, které se ve Vaší domácnosti vyskytují.
Nárok na slevu 100,- Kč z místního poplatku za odpady má pak 

každý zapojený občan v dané domácnosti (nutno uvést na přední 
straně karty - jméno, příjmení, rok narození). Sleva se poskytuje 
zpětně, tzn., pokud jste včas odevzdali kartu za rok 2020, získali 
jste nárok na slevu při placení poplatku za odpady na rok 2021. 
Odevzdáte-li včas kartu za rok 2021, získáváte nárok na slevu při 
placení poplatku za odpady na rok 2022.

Vyplněnou kartu s 5 razítky odevzdejte nejpozději do 
31. prosince 2021:

- na Odbor životního prostředí MěÚ Blatná (dveře č. 317, 318) 
- do schránky v průjezdu MěÚ Blatná č. p. 1520 (vedle školy 

T. G. Masaryka),
- do schránky na sběrném dvoře.

Další podmínky dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 – nemít 
nedoplatek na poplatku za odpady, umístit samolepku „Třídíme“ 
na poštovní schránku. 

Karty na rok 2021 a samolepky jsou k dispozici na Odboru 
životního prostředí, na sběrném dvoře nebo nově na pokladně 
MěÚ Blatná.

Dotazy k programu: Odbor životního prostředí MěÚ Blatná, M. 
Scheinherrová, tel.: 383 416 232. Správcem poplatku za odpady 
je Finanční odd. MěÚ Blatná, které Vám zodpoví dotazy ohledně 
placení poplatku. Splatnost poplatku je do 31. 5.

Informace pro poplatníky daně 
z nemovitých věcí ohledně podání 

daňového přiznání k dani z nemovitých 
věcí na zdaňovací období roku 2021
S ohledem na složitou epidemiologickou situaci a v zájmu 

omezení šíření viru SARS CoV-2 jsou DOČASNĚ uzavřena 
pracoviště v tzv. „optimalizovaném režimu 2+2“. V Jihočeském 
kraji se jedná o Územní pracoviště v Blatné, Dačicích, Kaplici, 
Vodňanech a Trhových Svinech. Na budově bývalého fi nančního 
úřadu (dnes Úřadu práce) na tř. J. P. Koubka 91 v Blatné je zpří-
stupněna schránka, kam lze podat písemnost určenou fi nanční 
správě. Schránka je pravidelně vybírána.
Finanční správa v reakci na aktuální epidemiologickou situ-
aci zřídila pro poplatníky daně z nemovitých věcí infolinky 
pro případné obecné dotazy i konkrétní problémy s vyplně-
ním daňového přiznání. Čísla infolinek určené pro poplatní-

ky, kteří vlastní nemovitosti v okrese Strakonice,  jsou:
383 363 437,   383 363 374. 

Čísla infolinek jsou zveřejněna na i stránkách Finanční správy 
a na úředních tabulích města s informacemi o dani z nemovitých 
věcí.

Žádáme poplatníky daně z nemovitých věcí, aby omezili 
osobní kontakt se správcem daně, nenavštěvovali správce daně 
na úřadech a využívali zejména elektronické formy komunikace. 
V případě telefonické komunikace prosíme daňové poplatníky, 
pokud to bude možné, aby si předem připravili e-mail, přes 
který bude možná emailová komunikace se správcem daně. 
Na tento e-mail správce daně v případě potřeby zašle návrh 
podání (předvyplněné přiznání), odpověď na dotaz nebo 
požadované informace. 

Pracovníci správce daně se budou ve věci daně z nemovitých 
věcí na uvedených telefonech věnovat daňové veřejnosti každý 
pracovní den, vždy MINIMÁLNĚ v době pondělí a středu 
od 8:00 do 16:30 hod., úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:30 hod. 
a v pátek od 8:00 do 13:30 hod. 

V případě, že z důvodu dopadů pandemie viru SARS-
-CoV-2 nemůžete podat daňové přiznání k dani z nemovitých 
věcí a k dani silniční do 1. února, je v letošním roce možné jej 
podat později, aniž by vám vznikla pokuta za opožděné podání 
daňového tvrzení. Fakticky se tak termín podání daňového 
přiznání k těmto daním odsouvá pro všechny daňové subjekty 
z 1. února na 1. dubna 2021, a to bez rizika sankcí z prodlení. 

Rozhodnutím o prominutí příslušenství daně byla vzhledem 
k současné pandemii prominuta pokuta za opožděné podání 
přiznání k dani silniční za zdaňovací období roku 2020 a daně 
z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021, za podmínky, 
že k podání daňového přiznání dojde nejpozději dne 1. 4. 2021. 

Placení místních poplatků v roce 2021
Výše místních poplatků se pro rok 2021 nemění.
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepra-

vy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je splatný 
k 31. 5. běžného roku.

Poplatek ze psa má splatnost k 30. 6.
S ohledem na omezení pokladních hodin (pondělí a středa 8.00-

10.00 a 13.00-16.00h) upřednostňujte bezhotovostní placení na účet 
města č. 271688994/0300 s přiděleným variabilním symbolem. 
Variabilní symboly jsou stejné jako v loňském roce – jsou uvedeny 
na stvrzenkách, případně lze požádat o jejich sdělení pracovnice po-
kladny na tel. 383 416 145 a 383 416 141. 

Aktualizace strategického plánu 
města Blatná

Vzhledem ke stále trvajícím vládním opatřením, která neumožňují 
veřejná setkání, bylo připraveno náhradní řešení, jak širší veřejnost 
s připravenou aktualizací seznámit. Pracovní skupiny dokončily svoji 
činnost a předsedové jednotlivých pracovních skupin Vás prostřednic-
tvím prezentace seznámí s novými navrhovanými opatřeními. Tuto 
prezentaci naleznete na webových stránkách města Blatná v aktualitách 
od 4.2.2021 do 14.2.2021 a po tuto uvedenou dobu můžete přispět 
svými náměty před fi nální úpravou dokumentu, který bude předložen 
zastupitelům města ke schválení na zasedání Zastupitelstva města 
Blatná dne 24. 02. 2021. K Vašim námětům či postřehům použijte 
e-mail strategie@mesto-blatna.cz  . 

Bohumila Hoštičková, OMIR MěÚ Blatná
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Zemřelí leden 2021:
Husáková Marcela - nar. 10.11.1945, Blatná, úmrtí 3.1.2021

Beneš Ladislav - nar. 24.3.1935, Řečice, úmrtí 4.1.2021

Machovec František - nar. 28.1.1945, Tchořovice, úmrtí 5.1.2021

Princová Jiřina - nar. 24.4.1942, Blatná, úmrtí 22.12.2020

Aleš František - nar. 15.9.1931, Závišín, úmrtí 6.1.2021

Šlaisová  Marie - nar. 18.9.1937, Lnáře, úmrtí 8.1.2021

Kouba Zdeněk - nar. 31.1.1939, Blatná, úmrtí 10.1.2021

Hanzlíková Dana - nar. 1.2.1954, Blatná, úmrtí 12.1.2021

Hadravová Marie - nar. 10.1.1932, Blatná, úmrtí 10.1.2021

Kučera Jiří - nar. 14.12.1966, Blatná, úmrtí 17.1.2021

Šourek Jiří - nar. 2.10.1957, Roželov, úmrtí 16.1.2021 

Šípová Marie - nar. 3.11.1931, Blatná, úmrtí 16.1.2021

Mach Václav - nar. 14.2.1939, Blatná, úmrtí 18.1.2021

Rohlenová Jiřina - nar. 25.1.1935, Blatná, úmrtí 21.1.2021

Faja Vladimír - nar. 7.4.1951, Blatná, úmrtí 23.1.2021

Čaloun Jiří - nar. 5.2.1954, Blatná, úmrtí 27.1.2021

Harášek  Vojtěch - nar. 22.5.1968, Záboří, úmrtí 27.1.2021

Domov pro seniory, tř. T. G. Masaryka 272, 388 01  Blatná, 

vyhlašuje výběrové řízení

NA POZICI PRACOVNÍKA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Druh práce: 
Pracovník v sociálních službách (pečovatel/ka) v pobytové sociální 
službě
Předpokládaný termín nástupu: 03. 05. 2021
Kvalifi kační požadavky:

Minimálně úspěšné ukončení základního vzdělání
Předpoklady pro výkon práce:
Očkování proti hepatitidě typu B, samostatnost, pečlivost, fl exi-
bilita, schopnost kolektivní spolupráce, zdravotní (potravinářský) 
průkaz, zdravotní způsobilost, občanská bezúhonnost doložená 
výpisem z evidence Rejstříku trestu, ne starším než 3 měsíce.
Základní popis činnosti:
Výkon přímé obslužné péče o klienty (osobní hygiena, koupání, 
výměny inkontinenčních pomůcek, podání jídla, péče o lůžko 
a osobní věci, oblékání, vstávání a uléhání na lůžko, polohování, 
vysazování, pobyt na vzduchu, aktivizační činnosti, manipulace 
s prádlem atd.).
Spolupráce na individuálním plánování péče o klienta nebo přímé 
plánování péče, zácvik probíhá vždy s metodikem péče.
Dodržování vnitřních předpisů s důrazem na důstojnost klientů 
a ochranu majetku zřizovatele.
Pracovní režim: 
nepřetržitý třísměnný provoz
Plat: 
Platové ohodnocení v rozpětí 5. třídy v rozpětí (20.000Kč – 26.870 
Kč+ zvláštní příplatek za 1.900 Kč+ příplatek za směnnost 750 Kč). 
Po zapracování osobní ohodnocení, odměny
Benefi ty:
Stabilní prostředí veřejného poskytovatele sociálních služeb
Příspěvek na závodní stravování
Školící a vzdělávací aktivity zdarma
Týmové akce
Další zaměstnanecké benefi ty (zvýhodněné účty, zvýhodněné 
volání apod.)
Přihlášku předložte v písemné formě s tímto obsahem:

● Jméno, příjmení 
● Datum a místo narození
● Místo trvalého pobytu
● Telefon, e-mail
● Strukturovaný životopis
● Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
● Ověřenou kopii dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Na obálku uveďte:
- adresu odesílatele
- výběrové řízení „pracovník v sociálních službách – neotvírat“
- adresu domova pro seniory

Přihlášky do výběrového řízení doručte poštou nebo osobně do Do-
mova pro seniory, tř. T. G. Masaryka 272, 388 01 Blatná, a to nejpoz-
ději do 16. 02. 2021 do 12,00 hodin k rukám Mgr. Markéty Tvrdé.
Účastníci budou o průběhu výběrového řízení vyrozuměni písemně 
do 24. 02. 2021.
Zaměstnavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení v odůvodněných 
případech zrušit v jakékoliv fázi.
Informace podává Mgr. Markéta Tvrdá, tel. 608 609 015

Blatná 01. 02.2021
Mgr. Hana Baušová

Zbytky barev v kontejnerech 
na plasty!

Žádáme občany, aby nevhazovali do kontejnerů plastové 
nádoby i s obsahem. Již jsme informovali o oleji, který vytekl 
z kanystru. Nyní došlo k znečištění třídicí linky barvou z plas-
tového kýble, jednalo se o barvu na malování bytů. 

Do barevných kontejnerů patří pouze prázdné obaly. Obaly 
se zbytky olejů a barev přijímáme od občanů na sběrný dvůr. 

Zp r á v y
T S  B l a t n á
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Co čte a o čem přemýšlí Jan Kára
Vážené čtenářky, vážení 

čtenáři, 
u nás v rodině se tradovalo, 

že asi tak v pěti letech – poté, 
co jsme někde na poli našli pár střepů dávné 
keramiky (ještě je mám) – jsem projevil přá-
ní stát se archeologem. Bezmála 60 let poté 
jsem se konečně ocitl tváří v tvář skutečnému 
archeologovi (tedy archeoložce), Dagmar 
Dreslerové z Archeologického ústavu České 
akademie věd, která mi osvětlila, že současná 
archeologie se zabývá také krajinou, a věno-
vala mi svou knížku s názvem Historie krajiny 
severního Prácheňska. Nedočkavě jsem se 
pustil do čtení. 

Zároveň oživla moje dávná vzrušení z ná-
lezu střepů, z informací o chatrčích pravěkých 
„Blateňáků“ v zámeckém parku za domem 
Vohryzků či z výprav na mystický Kátlperk. 
V rodinné blatenské knihovně naštěstí stále 
ještě dřímal „Pravěk jižních Čech“ od Bed-
řicha Dubského, znovuobjevil jsem Josefa 
Siblíka, opatřil jsem si práce Jana Michálka, 
Jiřího Fröhlicha a dalších, a samozřejmě jsem 
zašel do blatenského muzea. Blatensko je 
archeology probádáno velmi důkladně.

To pak se dá putovat současnou krajinou 
jako „archivem“, ukrývajícím svědectví 
dávného života: v tomto remízku se skrývají 
pravěké mohyly, na tomto poli byly vyorány 
popelnice dávných pohřbů, zde u Bezdědovic 

si někdo „odložil“ železné nástroje atd. Já 
bych ovšem také rád věděl, jak krajina vy-
padala třeba v době, kdy ty mohyly vznikaly 
a popelnice byly kladeny do země. I výše 
zmíněná kniha ale v tomto směru dává jen 
hrubou orientaci.

S určitostí se dá říci jen to, že morfologie 
krajiny Blatenska se během pravěku již příliš 

neměnila, a že měnil hlavně její vegetační 
kryt - poměr zalesněných a nezalesněných 
ploch, skladba lesů či rozloha polí. Tyto změ-
ny archeologové ve spolupráci s klimatology, 
paleobotaniky a dalšími dovedou popsat, 
mimo jiné na základě analýzy vrstviček pylu. 
První studie tohoto typu pro Blatensko se ob-
jevila teprve před pár lety a analyzuje vzorky 
od Bělčic, ale i tak se musíme nadále opírat 
spíše o analogie.

Když začneme od závěru starší doby 
kamenné (někdy před 20000 lety), můžeme 
si při troše fantazie představit mamuty, kor-
zující zdejší chladnou stepí; ovšem pokud 
je tady někdo lovil, nic po sobě nezanechal. 
O pár tisíc let později doznívá doba ledová, 
krajina se postupně pokrývá jakousi tajgou 
(borovice, břízy), mamuty střídají pratuři 
a losové. Evidentně ani tehdy se pravěcí lidé 
na Blatensko nijak zvlášť nehrnuli, a totéž 
platí i o následující době bronzové, kdy Bla-
tensko – na rozdíl od některých nedalekých 
oblastí - zůstává téměř nedotčenou divočinou. 
Jen skladbu porostu se podle pylové analýzy 
mění: na úkor borovic přibývá jedlí, dubů 
a buků, v zamokřených lokalitách pak olší 
a smrků. 

Nový obraz získáváme až v průběhu 1. 
tisíciletí před naším letopočtem, ve starší době 
železné („halštatské“). Vidíme na něm první 
osadníky, postupující proti toku Lomnice 
a vytvářející ve víceméně souvislých lesech 
první ostrůvky malých políček. Právě oni zde 
zanechali výše zmíněné pozůstatky obydlí 
a různých pohřebišť. Za jejich opevněnými 
hradišti bychom ale museli od Blatné trochu 
dál; jde například o Boudy u Čimelic, Záhrobí, 
Zámek u Zadních Zborovic či hradiště Láz 
u Sedlice.

Proces kolonizace Blatenska pokračoval 
i během mladší doby železné („laténské“) 
přibližně do počátku našeho letopočtu. Úbytek 
lesů v této době mohl být docela urychlen 
nálezem zlata v naplaveninách Lomnice či 
Závišínského potoka; je totiž pravděpodob-
né, že „Kelty“ na Blatensko přitahovalo více 
zlato, než kvalita zdejších půd. Z období, 
kdy Římské říši vládl Caesar, je na Blatensku 
doloženo na 50 pravěkých osad, tehdy vznikal 
předobraz pozdější kulturní krajiny.

Zůstává víceméně záhadou, proč v ná-
sledujícím půl tisíciletí osídlení Blatenska 
v podstatě mizí a celá krajina se opět pokrývá 
lesem. Teprve potom další kolonizační vlna 
vrací Blatensko člověku (snad již defi nitiv-
ně) a začínají proměny, směřující k současné 
krajině. Ale to už je jiný příběh.

Jan Kára

Historie téměř detektivní

Počátky 
Blatenských listů

V loňském roce v únoru se nám ozval 
pan Alois Burkoň z Chrudimi se zvláštní 
nabídkou, a to s prodejem Blatenských listů 
z roku 1899. Mělo se jednat o první výtisk 
tohoto periodika vůbec. Prošli jsme si pro-
to svazky uložené v Knihovně Městského 
muzea Blatná a s úžasem jsme zjistili, že 
Blatenské listy uložené v knihovně začínají 

datem 30. prosince a že se jedná o 2. číslo 
periodika. Tímto začala být pro nás jeho 
nabídka velmi lákavá, neboť bychom takto 
nejen zkompletovali celou řadu Blatenských 
listů od jejich počátku, ale také bychom se 
snad na úvodní straně dozvěděli motivaci 
k vydávání Blatenských listů. S panem Burko-
něm jsme se dohodli na podmínkách odkupu 
a dnes vám již můžeme odpovědět, za jakým 
účelem započalo vydávání Blatenských listů 
16. prosince 1899.

Dle slov redakce se rozhodli vydávat 
Blatenské listy, neboť si uvědomili sílu žurna-
listiky a ještě větší nebezpečí, pokud je vedena 
nezodpovědnou vůli, která se snažila nabourat 
české myšlenky. Tisk měl sloužit k výchově 
obdobně jako škola, avšak s uvědoměním po-
litického směřování, které vedlo dle tehdejší 
doby k české otázce, rozšíření volebního práva 
a zrovnoprávnění obou jazyků. 

Oproti některým dnešním hlasům zdů-
razňující nedosažitelnou apolitičnost médií 
uvedla redakce Blatenských listů své politic-
ké názory na první straně. Na přední místo 
postavila výchovu v politickém směru. Rea-
govala tak na ústavní krizi Říšského sněmu 
monarchie, který nastal po pádu Badeniho 
vlády v roce 1897 a následným střídáním vlád 
Gautscheho a Thuna.

(dokončení v příštím čísle).

Celý článek Petra Chlebce najdete už dnes na 
webu Blatenských listů.

První strana Blatenských listů, 16. prosince 1890 
(výřez)
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Vražda hajného Františka Šlajse otřásla roku 1930 celým 
Blatenskem. Pachatel násilného činu nebyl nikdy dopaden

Jen málokte-
rý zločin vzbu-
dil u obyvatel-
stva Blatenska 
v jeho dějinách 
takové emoce 
a pobouření jako 
vražda hajného 
Františka Šlajse 
ve službách ba-
rona Ferdinan-
da Hildprandta. 
Přestože četnic-

tvo a policie pátrali po pachateli s maximál-
ním úsilím a dokonce v průběhu vyšetřování 
zatkli několik podezřelých, zůstal nakonec 
ohavný a brutální skutek z panského lesíku 
„Kněžohájek“ neobjasněn dodnes. Zbyla jen 
řada otazníků, divokých teorií a další krimi-
nalistický „pomníček“.
Dokumenty hovoří……

V archivu Obecního úřadu Mačkov se 
dochovalo několik dokumentů a novinových 
zpráv, podávajících detailní popis okolností 
oné tragické události z roku 1930. Díky nim 
lze nahlédnout též do zapomenutého děje, jenž 
následoval bezprostředně i s dlouhým odstu-
pem po vraždě pětašedesátiletého Františka 
Šlajse z Hněvkova u Blatné…..

Osudného 27. října 1930 odešel panský 
hajný František Šlajs nakrmit bažanty. Jak či-
nil ostatně pravidelně, vzal si na cestu do lesa 
„Kněžohájku“ oblíbenou pušku Lankasterku. 
Vedle toho naložil na rameno pytel ječmene. 
Rozloučiv se s manželkou, vykročil za svými 
povinnostmi. To bylo naposledy, co ho spat-
řila jeho životní družka živého. Domů se už 
nikdy nevrátil.

Jak vypovídají dobové materiály, „Druhý 
den byla po něm sháňka, ale hledání po lese 
bylo marné“. Teprve později ho nalezl jeho 
věrný lovecký pes, kterého pán tenkrát nechal 
doma. Možná to byla zásadní chyba - třeba 
by Františka Šlajse jeho čtyřnohý průvodce 
zachránil. Třeba by vraha zahnal, třeba by ho 
zneškodnil. Třeba…. Bohužel život na termín 
„třeba“ nehraje.

Lovecký pes tehdy vedl lidi, pátrající 
po nezvěstném hajném, automaticky k houští 
v hlubokém lese. Zde ležela pod ševelícími 
korunami stromů mrtvola hledaného nešťast-
níka, který do posledních okamžiků věrně 
sloužil blatenské vrchnosti. František Šlajs 
byl střelen dvěma ranami ze své vlastní Lan-
kasterky. První zásah jen sedřel kůži na jeho 
prsou. Zato ten druhý byl smrtelný - pronikl 
přímo do srdce.

Na podkladě zajištěných stop na místě 
činu bylo seznáno, že zde došlo k zápasu. 

Vrah vytrhl hajnému zbraň a dvakrát na něho 
vypálil snad jen ze vzdálenosti několika 
centimetrů. Zločin byl o to otřesnější, že se 
vrah neštítil po spáchaném skutku mrtvému 
prohledat kapsy a ukrást mu všechny peníze. 
Stejně tak odnesl zabiják vražednou pušku.

Bohužel až na výjimky nezbyly na místě 
činu v „Kněžohájku“ použitelnější stopy, což 
četnictvu značně ztěžovalo pátrání. Obvykle 
tahle zalesněná lokalita hojně přitahovala mi-
lenecké páry, jenže v osudný večer silně pršelo 
a tak široko daleko nebylo člověka, který by 
zaslechl výstřely nebo spatřil podezřelého 
jedince. Jedinými svědky zde byly vzrostlé 
stromy. Ale jejich řeči lidé nerozumí…. Není 
vyloučeno ani to, že pachatel, pokud byl 
místní, počítal s tím, že vytrvalý lijavec odradí 
hajného Šlajse od pochůzky s krmením.

Zabíjel v „Kněžohájku“ pytlák?
Od počátku vyšetřování vraždy hajného 

Šlajse se soustředili četníci na verzi, že za-
městnance blatenského barona zabil pytlák 
nebo pytláci. Bylo to samozřejmě logické, 
k podobným případům v minulosti docházelo 
velmi často. Okamžitě po ohlášení případu se 
rozjela mašinérie v podobě Okresního čet-
nického velitelství pod velením nadporučíka 
Stejskala a blatenské četnické stanice v čele 
s vrchním strážmistrem Formanem.

Příslušníci četnických skupin se horečně 
pustili do práce a skutečně činili, co bylo 
v jejich silách a možnostech. Dnem i nocí 
byli na nohou, od zahájení pátrání se prak-
ticky pořádně nenajedli ani nevyspali. Jak 
stojí ve starých dokumentech, v celém okolí 
probíhala řada systematických domovních 
prohlídek a na samotné četnické stanici bylo 
neustále vyslýcháno množství osob. Četnic-
tvo v tomto případě postupovalo opravdu 
důsledně a jejich výjimečné nasazení při 
pátrání po vrahovi Františka Šlajse hodnotila 
veřejnost s uznáním.

Jak už to při podobných kauzách bývá, 
mezi obyvatelstvem se začaly mezitím šířit 
četné dezinformace, polopravdy a i pražské 
noviny, zabývající se celou tragédií, přinesly 
místo seriózních informací často prachoby-
čejné „kachny“.

Pohřeb zavražděného hajného Františka 
Šlajse se stejně jako jeho trpký osud setkal 
s obrovským zájmem veřejnosti. Na jeho 
poslední cestě ho přišel vyprovodit vysoce 
početný zástup truchlících. Za rakví dokonce 
kráčel i jeho věrný lovecký pes.

Zatýkání bez výsledku a tajemná sebevraž-
da v pražském hotelu

Během vyšetřování vraždy v blatenském 
„Kněžohájku“ se několikrát užuž zdálo, že 

četníci uhodili hřebík na hlavičku. Předně 
se v hledáčku strážců zákona ocitla dvojice 
mladíků z Prahy. Jeden z nich - jistý František 
Vydra - se nacházel v kritické době na Bla-
tensku a bylo dopátráno, že vlastní pušku. 
Když ho šli detektivové zatknout do jednoho 
z pražských hotelů, zareagoval tak, že obrátil 
zbraň proti sobě a zabil se.

Nakonec však vyšetřování prokázalo 
nevinu obou mladíků. Jediným porušením 
paragrafů bylo u druhého mládence, že zcizil 
svému mistrovi obnos 450 korun a za to puto-
val nakonec před soud. Proč se jeho kamarád 
zastřelil, zůstává dodnes obestřeno tajemstvím 
a patří to k četným otazníkům celého hrůzného 
případu.

Dalším podezřelým a posléze zatčeným 
mužem se stal pytlák z Buzic u Blatné, známý 
pod přezdívkou „Šlofík“. Jednalo se o bývalé-
ho obuvníka, posléze stavebního dělníka Ru-
dolfa Beneše. Při domovní prohlídce u něho 
ve stavení četníci v almaře nalezli náboje 
do pušky a na půdě v trámoví krovu ukrytou 
samotnou pušku. Dodatečně se skutečně po-
tvrdila jeho pověst pytláka.

Při výsleších byli ovšem všichni tázaní 
občané velmi opatrní až nesdílní. Jakoby se 
báli pomsty dotyčného. Nakonec zatčenému 
Benešovi nejvíc přitížila výpověď jeho bratra 
a fakt, že několikrát sám změnil výpověď. 
Nakonec byl silně podezřelý Beneš převezen 
do vazby krajského soudu. Ale ani on nakonec 
nebyl usvědčen z vraždy Františka Šlajse a vy-
šetřování se vrátilo do starých kolejí.

Obnovené vyšetřování po devíti letech
Naděje na zdárné odhalení vraha či vrahů 

panského hajného z Hněvkova svitla po dlou-
hých devíti letech. Tehdy četníci z blatenské 
stanice zjistili nové indicie, na jejichž základě 
v součinnosti s četnickou pátrací stanicí z Pís-
ku zatkli další dva podezřelé muže. Tragédie 
z „Kněžohájku“ se tedy začala znovu vyše-
třovat. Nicméně opět veškerá práce vyústila 
do prázdna.

Vrah Františka Šlajse nebyl nakonec nikdy 
dopaden. Spravedlnost dostala /pokolikáté 
už?/ na pamětnou. Ten, který prostřelil srdce 
oddaného služebníka majitele blatenského 
panství Ferdinanda Hildprandta, stanul na-
konec až před božím soudem. Vyšší sprave-
dlnosti neunikne nikdo!

Údajně se však podle nepotvrzených 
informací k vraždě hajného Františka Šlajse 
přiznal na smrtelné posteli jeden pytlák ze 
samotného Hněvkova. Tyto údaje však nebude 
možno již nikdy ověřit

Tenhle epilog velmi připomíná případ 
z Polné, kde se bezúspěšně vyšetřovala zá-

Foto zastřeleného F. Šlajse ve 
službách rodiny Hildprandtů
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hadná smrt dívky Anežky Hrůzové, aby na-
konec vyústila v protižidovské tažení a jednu 
z nejostudnějších afér země české. I tam se 
hovořilo o tom, že se na smrtelném loži přiznal 
k její vraždě pravý pachatel. A ani tam nikdy 
pravda nevystoupila na povrch.

Zůstal jen pomník v lesním zátiší.
Na místě, kde byla nalezena mrtvola 

hajného Františka Šlajse, později nechal zbu-
dovat na jeho čestnou památku velkostatkář 
a baron Hildprandt důstojný pomník. Dodnes 
k němu zamíří leckterý turista a milovník 
historie. Pomník všem připomíná křehkost 
a pomíjivost práva a spravedlnosti, které právě 
v tomto případě toliko usnulo.

A navždy připomínat bude!

Dodatek: V osadě Pacelice žije jistý Pavel 
Šlajs, příbuzný oběti z „Kněžohájku“. 

V. Šavrda

Tento lesní pomník v Kněžohájku připomíná 
dodnes nikdy neobjasněnou vraždu hajného

F. Šlajse, ke které zde došlo v roce 1930
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PŘEDSTAVENÍ DEŠTIVÉ DNY 
PŘELOŽENO NA 18. 5.
Vzhledem k situaci s Covid-19 nebylo 
možné představení Deštivé dny v hlavních 
rolích s Richardem Krajčem a Davidem 
Švehlíkem v termínu 12. 1. 2021 uspořá-
dat. Divadlo Ungelt nám nabídlo náhrad-
ní termín 18. 5. od 19:00.
Zakoupené vstupenky zůstávají dále  
v platnosti.
V případě, že budete chtít vstupenky vrá-
tit, obracejte se na personál infocentra – 
info@icblatna.cz, 731 910 357.
Děkujeme za pochopení

Do odvolání UZAVŘENA

Poskytujeme službu

5 KNIH U DVEŘÍ
Knihy objednávejte v pracovních dnech 
na telefonním čísle 383 311 258 a my  
s vám 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 po domluvě vy-
zvednete před knihovnou.

Do odvolání UZAVŘENO

ZA VITRÍNOU aneb
KDYŽ NEMŮŽETE ZA UMĚNÍM,  
PŮJDE VÁM TROCHU NAPROTI
Jelikož v současné době není možné na-
vštívit prakticky žádné vnitřní muzejní 
ani galerijní prostory, rozhodli jsme se, že 
vám v rámci našich možností pomůžeme 
pocity z této aktivity trochu oživit. Místní 
infocentrum disponuje poměrně velkory-
sou vitrínou, která je dostatečně veliká na 
to, aby se za ní vešlo i několik uměleckých 
děl naráz. Postupně zde uvidíte např. vy-
brané obrazy z depozitáře Městského 
muzea Blatná, ale také vám představíme 
současnou tvorbu jak místních, tak také 
hostujících umělců. Každý kolemjdoucí 
tak bude mít možnost zhlédnout vedle 
sebe práce se starším datem vzniku ve-
dle těch, na kterých ještě sotva zaschla 
barva. Za vitrínou vás bude čekat každý 
pátek nová „minivýstava“, tak se určitě 
zastavte…
Jako prvního v infocentru uvedeme 
místního dobře známého malíře pana 
Jindřicha Krátkého, který v tomto týdnu 
oslavil své 89. narozeniny.

Pevné zdraví, mnoho štěstí a inspirace přejí 
zaměstnanci Městského muzea Blatná i ce-
lého Centra kultury a vzdědávání Blatná.

Do odvolání UZAVŘENO

Po domluvě probíhá pouze

NÁPRAVA ŘEČI
Mgr. Květa Zbíralová 
Úterý, liché týdny od 15:00 do 18:00
Kontakt 606 655 713
Mgr. Petra Tuháčková
Středy dle telefonické domluvy
Kontakt 602 303 083

TANEČNÍ KURZY | ZMĚNA TERMÍNU
Vzhledem k nepříznivé situaci s Co-
vid-19 je začátek tanečních kurzů přelo-
žen na 20. 3. 2021.
V případě, že vám termín nevyhovuje, 
prosíme, kontaktujte Alexandru Kalouso-
vou (kalousova@ckvb.cz / 604 723 646), 
se kterou se domluvíte na podmínkách 
stornování přihlášky.
Stále nabízíme několik volných míst. Pre-
ferujeme přihlášky v páru, možné je však 
i přihlášení jednotlivců. Přihlášky rovněž 
na výše uvedeném kontaktu.

MUZEUM VŠEMI SMYSLY
EXPOZICE MĚSTSKÉHO MUZEA 
BLATNÁ
Do odvolání ZAVŘENO
Historie Blatné a Blatenska od příchodu 
prvních lidí až po současnost je však ná-
vštěvníkům přístupná prostřednictvím 
webové aplikace na adrese h�ps://app.
ckvb.cz/cs/home/

 Komunitní centrum

 IC Blatná

 Výstavy

BLATNÁ – MĚSTO RŮŽÍ
pokračování z titulní strany

Poprvé se označení Blatná = město růží 
objevilo na jubilejním katalogu růží z roku 
1928,  jak již bylo obrazově napovězeno na 
titulní straně, a nevydal jej nikdo jiný nežli 
Jan Böhm. Ten neváhal a spojil 10. výročí 
Československa s výročím svého podniku: 
„…podnik můj slaví jubileum, neboť jest 
tomu též právě 10 let, kdy vrátiv se po pěti-
leté vojenské službě z válečné litice, počal 
jsem pracovati na dávném mém ideálu…“ 
Jak je z textu patrné, Böhm se cho-
pil každé příležitosti k sebepropagaci.  
V tomto případě věnoval státnímu ju-
bileu také výstavu růží. Výstavu samo-
zřejmě uspořádal již 14. až 16. července,  
s předstihem samotného výročí vzniku Čes-
koslovenska, neboť plný květ růží nesouzní  
s datem 28. října. Návštěvníci výstavy si tak 
mohli naplno vychutnat rozkvetlé růžové 
plantáže.
V tomto jubileu spatřujeme počátek zmí-
něného predikátu „město růží“, který byl 
úzce spjat s naší Blatnou. Jeho zpopula-
rizování a rozšíření po celém světě zapří-
činil určitě pěstitel Jan Böhm. Budování 
nové identity však nebylo jednoduché  
a městem růží i přes již existující rozsáh-
lé plantáže se Blatná nestala přes rok. 
To dokazuje i vzpomínka Jana Böhma 
vydaná v roce 1931: „Rok co rok přijde se  
k nám na růže podívati tisíce – ba desetiti-
síce lidí. Začíná se už pomalu vžívat název 
Blatná – město růží. Přicházejí lidé prostí  
i vysoce postavení a nejednou i žurnalisté, 
aby o mých růžích psali do svých listů.“ 
Pouto mezi růžemi a městem Blatná 
přetrvalo i v době protektorátu, kdy se 
objevila poprvé ulice Růžová, nebo i po 
zestátnění Böhmových podniků, a to  
v názvu JZD Blatenská růže. I když růžař-
ské podniky zanikly po roce 1989, Blat-
ná je stále pevně zažita jako město růží  
a rádi bychom toto dědictví spolu s vámi 
uchovali i do budoucna.

Vaše 
Centrum kultury a vzdědávání Blatná

 Akce

 Knihovna

Návštěvníci mířící na Böhmovu výstavu růží  
z blatenského nádraží (ilustrační foto, 1929)

 Blatná – město růží

ulturní  kalendář



Ročník 32 (42) Blatná 5. února 2021 Číslo 2 / strana 9

port

Jak se „kroutí“ náročné cyklistické kilometry 
po boku živých legend a v covidové atmosféře

Mladý jezdec z Nahošína František 
Honsa jich v sezóně 2020 přemohl 23 500, 
počet plánovaných závodů nakonec klesl 
na polovinu.

Úspěšný jednadvacetiletý cyklistický 
závodník František Honsa z Nahošína se 
neztratil ani v loňské sezóně 2020. Bohužel 
vinou koronavirové pandemie se nastavený 
kalendář startů znatelně scvrkl. „V běžné 
sezóně jsem absolvoval vždycky čtyřicet až 
padesát přeborů za rok. Loni jich bylo cca 
pětadvacet nebo třicet. Začátek sezóny se 
nesl v těžkém útlumu- jako první na náš tým 
čekaly závody v Chorvatsku. Jenže když už 
jsme dorazili na místo, den před nimi došlo 
k jejich zákazu pro zhoršenou epidemiolo-
gickou situaci a naše skupina se musela vrátit 
domů,“ říká „namakaný“ sympaťák, kterému 
se splnil nádherný sen o kariéře profesionální-
ho cyklisty s úžasnou smlouvou, zastřešenou 
mezinárodní stájí „TOPFOREX LAPPIER“ 
s úzkou specializací na borce do 23 let. 
Jarní měsíce i potom byly na příležitost pro 
nositele reprezentačních dresů ukázat, co 
umí, velice skoupé- kde dříve hustě pršelo, 
nyní jen dopadaly kapky vody na rozpálený 
kámen. „Týmový program se rozjel naplno 
až v červnu, kdy docházelo všeobecně k roz-
volňování přísných zdravotních opatření,“ 
dodává František Honsa.

Za nejzdařilejší start sezóny 2020 pova-
žuje nahošínský bohatýr ten úplně poslední, 
kde na polské půdě ve čtyřetapovém závodě 
v brutálních kopcích „utrhl“ celkově 8. místo 
a ve své kategorii dokonce pronikl na bednu. 
Tady si před zraky početného publika a no-
vinářů právem vychutnal bronzovou trofej. 

„Naopak protipólem se mi stalo Mistrovství 
ČR jezdců do 23 let. Tam mi to dost nesedlo- 
mírně zvlněný terén a sprintérský dojezd já 
nemusím, doma jsem spíše právě v kopcích,“ 
uvádí výborně se rozvíjející talent od boha. 
I tak ale František Honsa dosáhl solidního 
výsledku, když protnul cílovou čáru jako 
dvacátý v pořadí.

Radost mu udělala jeho premiéra na ča-
sovkářském speciálu v Mladé Boleslavi. Tam 
na Mistrovství ČR- opět do 23 let- ve stíhací 
jízdě, vymykající se přírodním zákonům, 
zaznamenal pátý nejlepší čas. „Považuji to 
za slušný výkon, protože časovku jako tako-
vou na tomhle superstroji jsem absolvoval 
takříkajíc „z voleje“, netají srdečnou radost 
nad dalším stupínkem do cyklistického Olym-
pu elitní cyklokavalerista.

Účast na zahraničních závodech se loni 
pro 13 členů týmu „TOPFOREX LAPPIER“ 
omezila pouze na dva státy- Slovensko 
a Polsko. „Na čtyřetapovém přeboru „Soli-
dárnost“ v Polsku jsem na rovinatém profi lu, 
co je vážně moje slabá stránka, byl nasazen, 
abych pomáhal sprintérům z mateřské stáje 
v dojezdech.
(Dokončení článku V. Šavrdy v příštím čísle).

F. Honsa na casovkarskem speciálu letěl jako vitr.

Florbal v Blatné 
Oddíl mládežnic-

kého fl orbalu patří mezi 
nejaktivnější sportovní 
celky v Blatné. Jako 
bonus má pod palcem 
i příměstský letní tábor 
a každoroční turnaj 

základních škol.
Mezi pro mládež nejatraktivnější sporty 

v Blatné patří bezesporu fl orbal. O tom svědčí 
vysoký počet benjaminků školou povinných, 
které toto pohybové odvětví ve městě růží 
oslovilo. V současné době je tady zaregistro-
váno v Českém fl orbalu 41 jedinců, 33 členů 
hraje aktivně. Žákům se obětavě ve svém 
volném čase věnují tři trenéři a tři vedoucí 
družstev a stejně jako jejich svěřenci odvádějí 
velmi dobrou práci, což se promítá pozitivně 
do výsledkových tabulek. Děti reprezentují 
rodné město v kategoriích „Liga starších 
a mladších žáků - region JC“. Mladší roční-
ky pak nastupují v kategorii „Jihočeská liga 
elevu“.

Podle Radka Kareše se trénuje dvakrát 
týdně v součtu necelých tří hodin. „Mimo 
tréninky a vlastní soutěže pořádáme každo-
ročně turnaj Základních škol v sále blatenské 
sokolovny. K těmto povinnostem a hrám 
dobré vůle patří ještě organizace příměstské-
ho táboru pro vlastní základnu. Zaměření? 
Samozřejmě sportovní,“ hovoří o superakci 
na konci letních prázdnin představitel fl orba-
loveho tělesa Radek Kareš. 

Výsledkově si v sezóně 2019/2020 nejlépe 
vedli starší žáci, kteří vybojovali po základní 
části bronzovou ratolest. Mladší fl orbalisté 
po odehraném šestikolí setrvali v čistém stře-
du žebříčku. Elévové neboli potěr tuto sezónu 
do soutěže nezasáhl. Vzápětí došlo k vyhlá-
šení covidových omezení a to pro blatenský 
fl orbal znamenalo totální „stopku“. Stejně 
jako pro ostatní kolektivní sporty.

Neutěšená situace trvá doposud a Radek 
Kareš si může jen přát následující: „Jen co 
to bude možné, chceme dál rozvíjet fl orbal 
v Blatné. Pro jeho budoucnost je nezbytné 
udržet mládežnické kategorie. Jinak mu hrozí 
zánik a to by si tak fajn sport pro správné 
kluky nezasloužil.“

Florbalový oddíl zahájil svou činnost 
pod hlavičkou Sokola Blatná v roce 2016. 
Pomocnou ruku mu v rozjezdu podali vedle 
města Blatná ještě KOVO Kasejovice - Zby-
něk Šejvar, tiskárna „POLYGRAPH“ Pavla 
Aichingera a TRUSTsoft Jana Kortuse.

V této zlé době by si zejména mladí 
sportovci měli vzít za bernou minci tuto větu: 
„Byli jsme před covidem, budeme i po něm!“

Jednou se přece to světlo na konci tunelu 
objevit musí! A oslní jistě i blatenské fl orba-
listé, kteří jsou bojovníky za všech okolností. 

(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda 

Vánoční turnaj

Meziškolský turnaj

Starší žáci v Táboře
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Sedláček

  žaluzie všech         žaluzie všech       
     typů     typů

  sítě proti hmyzu  sítě proti hmyzu

Šilhova 756, 388 01 Blatná
Mobil: 606 212 353, 607 760 407
www.psinterier.cz

ELEKTROMONTÁZE

Petr Hrubý 

Autodoprava Petr Chvátal Blatná
Chlumská 1355 - 388 01 Blatná

+420 603 247 601

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

  Zemní a výkopové práce, traktorbagr + otočný bagr

  Dovoz kameniva, písku, betonu

  Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,

 odvoz suti

  TATRA 815 sklápěč  + hydraulická ruka

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

mzdové ohodnocení – 38.000 Kč čistá mzda,

pojištění pracovní neschopnosti, 13. plat, víkendy volné,

stálá práce

125x70.indd   1 18.01.2021   16:35:43
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Autodíly -         železářství
MAREK CHVÁTAL

  náhradní díly Škoda 
      + zahraniční vozidla
  autodoplňky, maziva, oleje
  výroba klíčů
  prodej vložek, zámků, kování
    sjednocování a oprava vložek FAB,
      TITAN
  elektrické a ruční nářadí
  vruty, šrouby, hmoždinky, kotvy

Provozní doba: Po-Pá 7.30 - 16.00
 So 8.00 - 11.00

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

 
 

 
 

 

 

+420 777 481 959    www.stcoating.cz    info@stcoating.cz 
STcoating s.r.o., BUBOVICE 31, 262 72 Březnice 

TRYSKÁNÍ  A  MOKRÉ  LAKOVÁNÍ 
 Mokré lakování 
kovové díly – ocel, pozink, 
hliník, nerez  
nábytek z MDF desek 
plastové díly 

 Nátěrové systémy 
vlastní nebo podle 
předpisu zákazníka 
měření síly DFT, rosného 
bodu a kontrola kvality 

 Tryskání  
průmyslové svařence 
ocelové konstrukce 
sweeping pozinku a 
měkkých kovů 

Přijmeme řidiče nákladního 
automobilu (skupina C + E).

Po zapracování mzda
40 000,- čistého.

Kontakt: 00420 602 327 419  

VÝSTAVBA  A REKONSTRUKCE 
BYTOVÝCH 
I NEBYTOVÝCH OBJEKTŮ
NOVOSTAVBY 
KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST

+420 737 18 19 19
info@spacesolution.cz

www.spacesolution.cz

BLATNÁ

SpaceSolution s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
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Hajanka
výroba prošívaných přikrývek

a polštářů, čištění peří
Otevřeno:
Po - ZAVŘENO Út - 8.00-14.00
St  -   8.00-14.00 Čt - 8.00-14.00
Pá - 14.00-18.00 So (lichý týden   
   pouze po dohodě)

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

7.007.00  -14.00-14.00383 422 044, 602 158 284383 422 044, 602 158 284

BLATNÁ, UL. PIVOVARSKÁ 200
PO – PÁ 8:00 – 17:00 h., SO 8:00 – 12:00 h. 

VAŠE ELEKTRO

Z202744_EXP_Stala_Inzerce_Blatna_135x100.indd   1 18.12.20   12:03

JIŽ DOSTUPNÝ PRO VÍCE NEŽ 56% OBYVATEL BLATNÉ
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Historie téměř detektivní

Počátky Blatenských listů
V loňském roce v únoru se nám ozval 

pan Alois Burkoň z Chrudimi se zvláštní 
nabídkou, a to s prodejem Blatenských listů 
z roku 1899. Mělo se jednat o první výtisk 
tohoto periodika vůbec. Prošli jsme si pro-
to svazky uložené v Knihovně Městského 
muzea Blatná a s úžasem jsme zjistili, že 
Blatenské listy uložené v knihovně začínají 
datem 30. prosince a že se jedná o 2. číslo 
periodika.  Tímto začala být pro nás jeho 
nabídka velmi lákavá, neboť bychom tak-
to nejen zkompletovali 
celou řadu Blatenských 
listů od jejich počátku, 
ale také bychom se snad 
na úvodní straně dozvě-
děli motivaci k vydávání 
Blatenských listů. S pa-
nem Burkoněm jsme se 
dohodli na podmínkách 
odkupu a dnes vám již 
můžeme odpovědět, 
za jakým účelem zapo-
čalo vydávání Blaten-
ských listů 16. prosince 
1899.

Dle slov redakce se 
rozhodli vydávat Blaten-
ské listy, neboť si uvě-
domili sílu žurnalistiky 
a ještě větší nebezpečí, 
pokud je vedena nezod-
povědnou vůli, která se 
snažila nabourat čes-
ké myšlenky. Tisk měl 
sloužit k výchově ob-
dobně jako škola, avšak 
s uvědoměním politic-
kého směřování, které 
vedlo dle tehdejší doby 
k české otázce, rozšíření 
volebního práva a zrov-
noprávnění obou jazyků. 

Oproti některým 
dnešním hlasům zdů-
razňující nedosažitelnou 
apolitičnost médií uved-
la redakce Blatenských listů své politické 
názory na první straně. Na přední místo po-
stavila výchovu v politickém směru. Rea-
govala tak na ústavní krizi Říšského sněmu 
monarchie, který nastal po pádu Badeniho 
vlády v roce 1897 a následným střídáním 
vlád Gautscheho a Thuna. Všechny vlády 
se pokoušely vyřešit dlouhotrvající spor 

mezi Čechy a Němci a rozšířit volební 
právo, protože tak by i stabilizovaly vládu 
v mnohonárodnostní monarchii. Proto re-
dakce volá po moderní ústavě a plné rov-
noprávnosti obou národů. S tímto bodem 
je spojena otázka samosprávy, která díky 
uvědomělé a rozvinuté občanské společ-
nosti měla bránit centralistickým snahám 
absolutistické monarchie.

Redakce chtěla také publikovat téma-
ta k otázce společenské, zahrnující ženy 

a jejich místo ve společnosti jakožto opo-
ra národnostních tendencí českého národa. 
Také refl ektovala sociální skladbu Blaten-
ska, a proto zdůraznila otázky živnostníků, 
rolníků a dělnictva. Je patrné, že i tehdy 
nebylo v kraji větších továren a že se sklá-
dal spíše z drobných podnikatelů a rolní-
ků. Jako antagonismus na nás zapůsobila 

otázka Židovstva, kdy redakce proklamo-
vala svůj záměr: „…budeme otevřeně pro-
ti zhoubnému vlivu jich (Židů) pracovati, 
nestotožňujíce se však nikterak s antisemi-
tismem klerikální strany…“ Je patrné, že 
i tehdy si byla redakce vědoma možnosti 
překroucení jejich výkladu, a proto byla 
tato věta doplněna o negaci antisemitis-
mu založeného na náboženství. Oním ne-
gativním vlivem byl myšlen příklon Židů 
k německé národnosti, jak odhaluje ihned 

druhá strana Blatenský 
listů, kde čtenáře zaujme 
titulek „Otázka zrušení 
německé židovské školy 
v Blatné“.

Je patrné, že Bla-
tenské listy byly infor-
mačním a vzdělávacím 
nástrojem české většiny 
v okrese, proto byl zde 
dán prostor Sokolům 
nebo inzerci si mohly 
podávat pouze důvěry-
hodné a výhradně české 
fi rmy. Nemluví se zde 
však ještě o jakémkoliv 
státoprávním provolá-
vání jako v roce 1917. 
V této době by byly tako-
vé myšlenky brány jako 
nepřijatelné a radikální. 
Bylo to ovšem již se-
mínko vedoucí k rozko-
lu mezi českým národem 
a Habsburskou monar-
chií. Blatensko patřilo 
původně k Prácheňsku, 
a proto se snad autoři 
hlásí společně s okresem 
Blatenským k Národní 
Jednotě Pošumavské. 
Nebo možná tímto kro-
kem chtěli posílit český 
element v pohraničních 
oblastech, kde majoritu 
tvořili Němci, ale to již 

spíše hádám. Takto na první straně zazněly 
důvody vydávání Blatenských listů a jejich 
následovníci tuto tradici dodrželi i v letech 
1931 a 1990, kdy byly Blatenské listy ob-
noveny a vždy začínaly uvedením důvodů 
znovuobnovení tradice regionálních novin.

 Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná 

První strana Blatenských listů, 16. prosince 1890
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