
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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COVID 19 - Antigenní testy
Nově otevřené TESTOVACÍ MÍSTO 

v bývalém objektu Technických služeb, 
tř. T. G. Masaryka 322 – dvůr radnice

Testování bude probíhat od 2. 3. 2021: 
každé úterý a pátek od  13 do 15 hodin

Rezervace na telefonním čísle: 
728 768 670 

pondělí-pátek 10.00-15.00.
Testování pouze po provedení 

rezervace!
Povinnost ochranných pomůcek - respi-
rátor FFP2/KN 95 nebo dva přes sebe 

přeložené ochranné prostředky.
S sebou - kartičku zdravotní pojišťovny a vyplněnou žádanku.

Žádanka je ke stažení na webových stránkách www.mesto-blatna.cz nebo
k dispozici na místě. Testování je zdarma 1 x 3 dny.

Proč se nechat testovat?
Je třeba vědět, že nakažené osoby jsou infekční již dva dny před tím, než se u nich projeví první 

příznaky nemoci. U některých nakažených osob se dokonce žádné příznaky neprojeví. To znamená, 
že infekční můžete být i přesto, že se cítíte zdravě. Značná část osob šíří onemocnění COVID-19 
zcela nevědomě. Cílem dobrovolného preventivního testování veřejnosti s využitím antigenních 
testů je včasné odhalení infekčních osob a tím omezení dalšího šíření onemocnění COVID-19.
Kdo se může nechat testovat?

Všichni občané ČR, kteří se prokáží průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem.
Mohou se jít otestovat opakovaně, avšak nejvýše jedenkrát za 3 dny.
Kdo se nemůže nechat zdarma testovat?

● osoby, které nejsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice
● osoby, které se neprokáží průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem
● osoby, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu 

podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování 
izolace a karantény a zároveň u nich neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR tes-
tu s pozitivním výsledkem

● osoby, kterým byl v posledních 3 dnech proveden test metodou RT-PCR nebo POC
antigenní test s negativním výsledkem

Postup
1. Zájemci o antigenní test se předem k odběru telefonicky zaregistrují. Neobjednané osoby nelze 
vyšetřit.
2. Dostaví se v daném termínu k odběru do testovacího místa.
3. Vyšetření se provádí výtěrem z nosohltanu. Výsledek je k dispozici do 15 - 30 minut, na výsledek 
je třeba vyčkat v místě odběrového centra.
4. Výsledek je testované osobě předán v písemné podobě.
5. Osoby, u kterých je antigenní test pozitivní, jsou povinny se na základě mimořádného opatření 
ministerstva zdravotnictví podrobit dalšímu odběru za účelem PCR diagnostiky. Toto vyšetření bude 
provedeno následně po prokázání pozitivity na stejném pracovišti.

REKLAMA BÖHM – BLATNÁ 
– RŮŽE
„Ani zlato bez reklamy neprodáš!“ říkával 
prý Jan Böhm. Zmíněné heslo nebylo zce-
la z jeho hlavy. Pocházelo z firmy Tomáše 
Bati, která oproti růžařství v Blatné začala 
fungovat již před první světovou válkou. 
Böhm si ze zlínského velkovýrobce bot 
vzal dobrý příklad a využíval jeho strategie 
k úspěchu, i když se produkty jejich práce 
do značné míry lišily.

Jedním z prvních důležitých kroků byla 
pro Böhma reklama, která by informovala 
zákazníka mimo region i mimo republiku 
o nádherných růžích z Blatné. Zde nastal 
hlavní problém, a to finanční: „U takových 
podniků, které nemusí s počátku šetřit, je 
věc velmi jednoduchá. Dají se do denních 
listů i do odborných časopisů veliké inse-
ráty a ty už pak kupce přivolají. Ale takhle 
já jsem to dělat nemohl! Z čeho pak bych 
ty drahé inseráty platil!“ 

Racionální základ těchto úvah podtrhuje 
skutečnost, že Böhm se svou manželkou 
bydlel poblíž plantáže v domečku 4x4 m, 
který si postavil svépomoci se svými pří-
buznými, a to ještě s použitím kamene ze 
své první plantáže.

(pokračování uvnitř)

Známka POEMA oceněné ve Francii v roce 
1934
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Projekt obchvatu „Přeložka silnice II/173 obchvat Blatná 1. etapa“ 
Přeložka silnice druhé třídy  II/173 mezi silnicemi I/20 a III/1738 k obci Chlum by měla řešit  převedení dopravy z průmyslové zóny 

mimo centrum Blatné. Psali jsme o ní už v minulém čísle BL. Na základě žádosti Správy a údržby silnic Jihočeského kraje p.o.  z 16. 
10. 2020  o vydání rozhodnutí o umístění stavby  zahájil Krajský úřad Jihočeský kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství územní 
řízení - viz Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení územního řízení z 6.1.2021.  Dne 17. února 2021 proběhlo na závěr  řízení v Českých 
Budějovicích ústní jednání. 
Plánek zamýšlené stavby promítnutý do mapového podkladu mapy.cz:

Občané Řečice založili spolek BS-KRK z.s., který inicioval sepsání Petice, 
která požaduje, aby bylo upuštění od záměru realizace stavby „Přeložka silnice 
II/173 obchvat Blatná 1. etapa“ zejména z důvodů:
1. Neopodstatněnosti výstavby nové komunikace z hlediska predikovaného 
dopravního zatížení této komunikace.
2. Finanční náročnosti výstavby uvedené komunikace (viz odhad nákladů ve 
výši 350-450 mil. Kč).
3. Necitlivému a nevratnému zásahu do krajiny, který by spočíval ve vybudo-
vání silničních náspů v okolí nově postavených mostů, zejména v místě křížení 
se železniční tratí (násep délky cca 300 m s mocností od 4 m do 7 m), a ke 
zhoršení povodňové situace v části obce Řečice, jež by bylo nevyhnutelným 
důsledkem vytvoření náspu u mostu přes potok Lomnice.
Člen petičního výboru Petr Král informuje, že Petice s více více než 400 pod-
pisy byla odeslána na Krajský úřad, ale další občané se mohou ještě k petici 
připojit. Členy výkonného výboru spolku BS-KRK a petičního výboru jsou  
Petr Král (602 463 569, petr-kral@centrum.cz), Miloš Rozhoň (776 533 353, 
rozhon-milos@email.cz) a Ing. Petra Kuparová (albertzone@post.cz).     ZM

NA SVATÉHO BEDŘICHA, SLUNKO TEP-
LEM ZADÝCHÁ (6. 3.)

BŘEZEN – konečně jarní měsíc, kdy nám 
srdce opět jihne při pohledu na první jarní kvít-
ky, které se derou na svět mnohdy ještě mezi 
suchým porostem a spadaným listím. Jaký to 
zázrak a nádhera!

V současné neutěšené době potřebujeme 
všichni pohlazení po duši a právě probouzející 
se příroda nám  ho může poskytnout. Také 
světlo a sluneční paprsky přinášejí naději, naději 
na lepší zítřky. Tohle vše nás čeká v následu-
jících dnech a týdnech. Jarní svátky se opět 
přiblížily, nastanou již za měsíc. 
BARVENÍ VAJEC

Jednou ze slovanských tradic spojenou 
s vítáním jara je zdobení  a barvení vajec jako 
symbolu životní síly, nového života. Vejce byla 
kouzelníky používána k léčbě různých nemocí, 
ženské neplodnosti, ale také k posílení slabých 

kusů dobytka. Aby měla vejce magickou moc, 
musela být plná, nikoliv vyfouknutá. Proto se 
také původně  zdobila vejce plná, která se poté 
darovala. A to i ta velmi náročně ozdobená. Po-
stupem času  se tradice zdobení vajec rozvinula 
až v umělecké řemeslo. O mnoho později, počát-
kem 19. století se začala náročně zdobit vajíčka 
vyfouklá, tzv. vejdunky. V žádné jiné zemi se tak 
rozmanitě a masivně zdobení vajec nerozšířilo 
jako v českých zemích. Každá oblast, vesnice 
měla své techniky zdobení podle svých tradic. 
Malovaná vejce jako  velikonoční dekorace jsou 
oblíbená dodnes.

Vajíčka se barvila  přírodními  materiály, 
.zpočátku hlavně na červeno, také zlatě. Červená 
byla velmi oblíbená, říkalo se  jí kráska. Od toho 
také vzniká pojmenování KRASLICE. Barvilo 
se  slupkami z cibule, červenou řepou, sazemi, 
osením, kůrou aj.

Tradiční techniky zdobení: Reliefní – naná-
šením vosku na obarvené vejdunky, batikované 
– zdobené voskem a poté opakované  barvení 
a nanášení vosku v několika barvách, nakonec  
stírání vosku z hotové kraslice. Nalepováním 
slámy, nejlépe ječné, která je tenčí než pšeničná, 
nebo sítiny. Také vyškrabováním různých moti-
vů. V současné době přibyly ještě nové techniky 
např. drátování, vrtání a reliefní zdobení otvorů 
a další kreativní způsoby zdobení.

Zdobení vajec je skvělá zábava pro celou 
rodinu. Právě v tomto čase vám může rozptýlit 
unavenou mysl. Pokud budete mít víc času, vy-
tvořte a darujte vlastní kraslice svým blízkým. 
Jistě je mile překvapíte a potěšíte zároveň.
LIDOVÉ ŘEMESLO NA TŘ. J. P. KOUBKA 
3 – VELIKONOČNÍ PRODEJ ZRUŠEN

Už je téměř jisté, že letošní „živý“ prodej 
před Velikonocemi se opět neuskuteční. Naše 
velikonoční nabídka tak zůstane pouze na našich 

webových stránkách www.lidove-remeslo.cz. 
Aby byla lépe dohledatelná a přehledná, zavedli 
jsme pro ni novou sekci Velikonoce, ve které na-

jdete hlavní část všech velikonočních výrobků, 
které si u nás můžete v současné době objednat. 
obchod@lidove-remeslo.cz, mob. 736765747

Prodej v průjezdu se tak zatím ještě stále 
odkládá.
SKŘIVAN SI V BŘEZNU MUSÍ VRZNOUT, 
I KDYBY MĚL ZMRZNOUT
O SVATÉM TOMÁŠI (7. 3.), SNÍH BŘEDNE 
NA KAŠI
BŘEZEN SUCHÝ, DUBEN MOKRÝ A KVĚ-
TEN VĚTRNÝ, PYTLE OBILÍM A SUDY 
VÍNEM NAPLNÍ

 Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Zprávy
z radnice

Prodloužení platnosti 
řidičských průkazů z důvodu 
epidemie Covid 19

Dne 6. března nabývá účinnosti nařízení EU č. 2021/267, kterým 
se z důvodu epidemie Covid 19 mimo jiné prodlužuje platnost řidič-
ských průkazů. Řidičské průkazy, kterým uplynula nebo uplyne 
doba platnosti v období od 1. září 2020 do 30. června 2021, se 
považují za platné ještě po dobu 10 měsíců ode dne uplynutí jejich 
vyznačené platnosti.
Příklad: pokud uplynula doba platnosti řidičského průkazu dne 
10.11.2020, prodlužuje se jeho platnost až do 10.09.2021.

Stejné prodloužení platnosti platí i pro profesní způsobilost řidiče. 
Nařízení EU nahrazuje původní opatření Ministerstva dopravy, které 
předpokládalo prodloužení platnosti řidičských průkazů o 6 měsíců.

V případě jakýchkoliv nejasností se můžete obrátit s dotazem 
na pracovníky odboru dopravy.

Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná

Zp r á v y
T S  B l a t n á

Zemřelí únor 2021:
Jeništová Marta - nar. 3.2.1935, Praha 5, úmrtí 6.2.2021

Štěpánek Vlastimil - nar. 31.7.1942, Praha 10, úmrtí 9.2.2021

Balík František - nar. 21.10.1929, Blatná, úmrtí 7.2.2021

Čapek Jaroslav - nar. 9.11.1949, Chlum, úmrtí 15.2.2021

Zedlo Václav - nar. 14.8.1936, Blatná, úmrtí 21.2.2021

Vencovská Naděžda - nar. 17.7.1928, Blatná, úmrtí 20.2.2021 

Ublová Vlasta - nar. 8.2.1929, Plzeň, úmrtí 20.2.2021

NOVINKA V NABÍDCE!!!
Podniková prodejna Blatenská ryba spol. s r. o.

z vlastní rybí farmy v Blatné
Siven chlazený     179,-/kg
kuchaný s hlavou, VAC, cca 300g 
Jeseter chlazený    290,-/kg
kuchaný s hlavou, VAC, cca 1,5-2,5kg

NA OBJEDNÁVKU!!!
Objednávky do středy, výdej čt, pá.

Objednávky
chlazené ryby: na tel. čísle 777 632 175 nebo přímo na prodejně
živé ryby:  na tel. čísle 777 632 177

Otevření nového sběrného 
dvora

15. 3. 2021 otevřeme nový sběrný 
dvůr v Riegrově ulici.

Provoz sběrného dvora v Čechově ulici 
zůstane zachován, ale bude v provozu 

pouze 2 dny v týdnu.

Naopak nový sběrný dvůr bude mít ještě 
delší provozní dobu, než má současný 

SD.
Největší přínos pro občany určitě bude 

větší prostor na novém SD.
Podrobné informace ke sběrným 

dvorům připravil odbor ŽP MěÚ Blatná 
a k přečtení budou také v Blatenských 

listech.
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Historie téměř detektivní

Nejstarší beran na Blatensku
První kolonizace Blatenska lidem, který žil v pevných stavbách 

a živil se zemědělstvím, proběhla v 6. století př. n. l. Jednalo se prav-
děpodobně o kulturu vycházející z halštatské mohylové kultury, která 
již o století dříve osídlila kraj podél řeky Otavy. Teprve v 6. století 
př. n. l. došlo pravděpodobně k oteplení a technologickému rozvoji, 
který otevřel těmto lid em výše postavené polohy s méně úrodnou 
půdou podél řeky Lomnice. A právě někdy v této době vznikl nejstarší 
a ojedinělý beran pocházející z Blatenska.

Poprvé se o něm dozví-
dáme v roce 1909 v časopise 
Památky archeologické, kde 
amatérský archeolog Josef 
Siblík píše: „Z jednotlivých 
hrobů žárových sluší vzpome-
nouti »Vyšova«, polohy lesní 
panské, náležející k obci Zá-
věšínu. (Závišín)…vprostřed 
mohyly zjištěny dva pohřby 
žárové…Z množství střepů 
nezdobených, k několika ná-

dobám patřících, vybrán jeden 
z misky uvnitř pásky zdobené 

a jiný představující uraženou hlavu beraní hlíněnou s párem očí 
a kroužek bronzový…“ Již Siblík zmínil, že mohyla byla narušena. 
Bohužel neuvedl, zdali se jednalo o zásah vykradačů hrobů – tento 
nešvar byl rozšířen již v době železné a následujících obdobích – nebo 
o zásah místního obyvatelstva, které kámen z pláště mohyly využívalo 
ke štětování cest či ke stavbě zídek a domů. Jan Michálek navštívil 
lokalitu o 70 let později a nenalezl již žádnou stopu po zmíněné mo-
hyle. Můžeme se pouze domnívat, zdali nezanikla např. těžbou dřeva. 
Zemědělskou činnost, která tyto pravěké stavby v české krajině běžně 
ničí, můžeme vyloučit, protože lokalita byla vždy porostlá lesem.

V pozdní době halštatské (6. – 5. stol. př. n. l.) jsou zoomorfní plas-
tiky vzácností. Z jižních Čech je snad nejznámější lokalita Burkovák 
u Němějic (okr. Písek), kde byly nalezeny asi čtyři tisíce drobných 
keramických plastik. Mezi nimi se objevili koníci, ptáci, sluneční 
kolečka a cívky. V roce 1945 bylo Bedřichem Dubským odhaleno 
několik kůlových jamek, které poukazovaly na existenci konstrukce či 
kůlů, na kterých byly předměty zavěšené. Unikátní nález byl datován 
do 6. století př. n. l. Podobný objekt se objevil pouze v severovýchodní 
Itálii (venetská svatyně). Další halštatské zoomorfní plastiky jsou 
známé z Němětic (koník) a z akropole na Závisti (býček nebo koník). 
Poslední nejmenovaný a jediný beránek pochází ze zmíněného lesa 
Vyšov u Závišína. Je to tedy nejstarší beran na Blatensku, který dnes 
odpočívá ve sbírkách Městského muzea Blatná.

Josef Siblík jej původně určil jako součást nádoby, avšak to 
vzhledem k jeho archeologickým metodám a fragmentárnosti zpráv 
můžeme jen těžko potvrdit. Stejně tak se mohlo jednat o sošku, která 
měla nebožtíka doprovázet na onen svět jako jeho majetek. My tomuto 
drobnému hliněnému artefaktu připisujeme hodnotu rovnou pokladu, 
a proto byl uveden spolu s dalšími poklady Blatesnka v katalogu k ex-
pozici Muzeum všemi smysly. Pokud máte zájem a budeme náhodou 
zase otevření, zdarma si tento katalog můžete vzít v IC Blatná nebo 
na recepci Městského muzea Blatná. Tam se dozvíte o dalších prozatím 
utajených pokladech z minulosti Blatenska.

Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná

Hlava beránka z Vyšova (foto J. Kortus)

Blatenští osmáci se on-line 
dozvěděli o ochraně páchníka 

„Zajímavá a naučná!“ „Celá přednáška byla srozumitelná, dozvě-
děla jsem se nové informace o Blatné.“ „Byla super úplně nejlepší!“ 
Osmáci z blatenské základní školy T.G. Masaryka absolvovali on-line 
přednášku, kterou si pro ně připravila Eva Ježková, vedoucí projektu 
CZ-SK SOUTH LIFE, jenž se mimo jiné věnuje ochraně brouka 
páchníka hnědého (Osmoderma eremita). 

Jedná se o kriticky ohrožený druh. Jednou z významných lokalit 
jeho výskytu je například známý park u blatenského zámku. „Byl jsem 
překvapený, tyhle informace o Blatné jsem nevěděl. Jsem přesvědčený, 
že lidé z CZ-SK SOUTH LIFE toho dělají pro ochranu přírody hodně,“ 
uvedl jeden z osmáků Jiří Mázdra

Ondřej Štěpánek, další z žáků, si jen povzdechl, že mu ne úplně 
dobře fungoval mikrofon u jeho notebooku. Taková je ale koronado-
ba. „Naším úkolem je také osvětová a vzdělávací činnost a jiná cesta 
dnes bohužel není možná. Absolvovali jsme řadu přednášek v terénu, 
či přímo školách, v současnosti to bohužel není reálné. Jsem ráda, že 
jsme žákům z Blatné měli možnost vysvětlit, proč je pro nás ochrana 
páchníka tak důležitá,“ uvádí Eva Ježková.

Česká republika patří mezi země s výrazným výskytem páchníka 
hnědého, který je vázán na dutiny s trouchem. „Mimo jiné je naším 
cílem v blatenském parku prodloužení životnosti mnohdy velice 
vzácných stromů, v nichž páchník žije, a navíc chceme přispět k roz-
voji parku výsadbou vhodných druhů dřevin, jako jsou například dub 
letní nebo lípa srdčitá,“ uvedl vedoucí Odboru životního prostředí, 
zemědělství a lesnictví Jihočeského krajského úřadu Zdeněk Klimeš. 
V krajinářském parku přiléhajícímu ke známému vodnímu zámku, 
který je dominantou města Blatná, se nachází mnoho vzrostlých stromů. 
Ty, které se plánovaně ošetří v průběhu projektu CZ-SK SOUTH LIFE, 
odborní pracovníci pečlivě vybírají. Většinou se jedná o duby, lípy 
nebo buky. „Vytipované stromy jsou rozmístěné mozaikovitě po celém 
parku. Nastavený management zajistí regeneraci stromů a zabezpečí 
je proti ulamování velkých větví. Udělá se kompletní bezpečnostní 
a zdravotní ořez, který stromům zabezpečí zdárný vývoj a udrží nebo 
zlepší podmínky pro život páchníka,“ uvedl Klimeš.

Učitelka přírodopisu Ivana Matějovicová byla s přednáškou CZ-SK 
SOUTH LIFE velice spokojená. Aktuálně jiná možnost prezentace 
ve třídách neexistuje. „Ocenila jsem přístup i aktivitu těch, kteří projekt 
prezentovali. Pro žáky to znamenalo zpestření výuky, tento školní rok 
jsme externí přednášku neměli. Děti také ocenily nabídku a řada z nich 

se těší, že se bude 
př ímo podí le t 
na vzniku po-
hádkové knížky, 
která se o pách-
níkovi chystá,“ 
uvedla Matějovi-
cová. Na vzniku 
knihy, která má 
pracovní název 
„O b roukov i , 
který smrděl“ 
a měla být hotová 

v příštím roce se budou autorsky podílet Hynek Klimek, který vydal 
mnoho pohádkových bestsellerů o vílách či jiných strašidlech a Pavel 
Pechoušek, PR manager projektu CZ-SK SOUTH LIFE.  „Naši žáci 
žijí v regionu, kde se páchník hnědý vyskytuje. Oba autoři využijí 
pohled našich dětí na svět v Blatné. Na tvorbu této knihy a jiných 
aktivit spojených s tímto tématem, se žáci velice těší,“ uzavřela Ivana 
Matějovicová.
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Co čte a o čem přemýšlí Jan Kára
Vážené čtenářky, vážení čte-
náři,

možná máte pocit, že jsem 
se zatím vyhýbal aktuálním 

tématům, a tak to zkusím teď napravit. Pře-
mýšlím o pandemii COVID-19 a při tom čtu 
Dekameron.

S „Koronáčem“ žijeme právě jeden rok, 
a i když zrovna nejsme na plicním ventilátoru, 
může se zdát, že před ním není úniku. Ovládá 
veřejný i soukromý prostor, valí se na nás z te-
levize, rádia, novin i sociálních sítí a ovlivňuje 
prakticky všechno, od mezinárodních vztahů 
přes ekonomiku a politiku až po životy nás 
všech. A také testuje naší adaptabilitu, trpěli-
vost a zejména mezilidskou solidaritu.

V Česku probíhá tento test zvlášť drsně.  
Proč české statistiky patří mezi nejhorší 
na světě? Proč krátké vzepjetí solidarity loni 
na jaře vystřídala blbá nálada? Jak je možné, 
že před rokem jsme s napětím prožívali boj 
o život jednoho nakaženého taxikáře a v po-
sledních měsících celkem netečně registruje-
me přibývající tisíce mrtvých. Jak si vysvětlit, 
že zároveň kolabují nemocnice a přístupové 
cesty k lyžařským areálům? Co děláme hůř, 
než ostatní? 

Část problému vidím v médiích. Samo-
zřejmě spousta lidí odvádí skvělou práci 
na hranicích svých možností, zejména ti, kdo 
jsou v první linii boje: zdravotníci, záchranáři, 
hasiči a další. To však v celkové mediální 
vřavě tak nějak zaniká, stejně jako třeba 
hlasy ohrožených skupin a seniorů. O to víc 
je vidět a slyšet třeba vlekaře a aktivisty ze 
skupiny „Chcípl PES“. Mediální prostor bo-
hužel dostávají přednostně ti, kdo vyvolávají 
kontroverzi, včetně různých sabotérů typu 
Václava Klause. 

Pak je tu politika. Čelíme krizi, jejíž roz-
měry si nikdo nedokázal představit a vláda 
řeší kvadraturu kruhu: na jedné misce vah 
je utlumování ekonomiky a společenského 
života, na druhé fungování zdravotního 
systému a záchrana životů. Tuto vládu jsem 
nevolil, dělá chyby, ale chci se jí trochu zastat. 
Opravdu nemůže přijmout všechny „dobré 

rady“ opozice, zájmových skupin i chytráků, 
kteří nejlépe vědí, co dělat. Víc než chyby 
vlády mě pobuřují výroky typu „vláda nic 
nedělá“ a požadavky na „jasný plán“ na týd-
ny dopředu. V situaci připomínající válečný 
stav je třeba respektovat generály, které právě 
máme. Místo toho zde zuří politické hrátky 
a rozepře, živené s potěšením médii.

A co my občané? Chápu, že bychom chtěli 
žít jako do roku 2020: podnikat, pracovat a mít 
„své jisté“. Cítíme skoro jako „svaté právo“ 
vyrážet v létě k moři a v zimě brousit rakouské 
či italské sjezdovky, chodit do kina, na kon-
certy, do hospody… Ale musíme opravdu být 
takoví kverulanti? Musíme brblat při každém 
vládním nařízení, které nedává 100% smysl, 
nebo je rovnou ignorovat, když je stát neumí 
(nebo nechce) vymáhat silou? Jistě, vůbec 
nepomáhá, když vládní či policejní činitelé 
porušuje vlastní pravidla. Ani to ale není dů-
vod, aby se obcházení vládních restrikcí stalo 

masovým sportem; ta opatření nejsou proti 
nám, jsou pro nás. Možná jsme opravdu ještě 
nedospěli k opravdovému občanství. 

Každopádně národ ani politiky asi jen 
tak nepřevychováme a tak raději nahlédněme 
do historie. Nebyly morové rány mnohem 
horší? Mor v Čechách řádil od 14. století, 
při velké epidemie kolem roku 1680 zemřelo 
na 100000 lidí a ještě krutější daň si vybrala  
poslední velká morová epidemie v letech 
1713-1715. Žádné kompenzace, žádné vak-
cíny, leda tak modlitby a procesí ke svatým 
patronům. V Blatné to zřejmě zabralo, mor 
se jí vyhnul a díky tomu má hezký Mariánský 
sloup z roku 1726.

A o moru je vlastně i Dekameron, kniha, 
kterou sepsal ve 14. století Ital Boccaccio. 
Pokud jste jí nečetli, nejspíš jste o ní ales-
poň slyšeli. Je to skvělá literatura a zůstává 
přitažlivá i po téměř sedmi stoletích, a určitě 
nejen pro svojí erotickou lechtivost. Stovku 
rozverných příběhů Dekameronu totiž rámuje 

Bohudík český humor ještě žije

Křížek u Velké kuše připomíná mor 
z konce 17. století

popis kruté morové epidemie ve Florencii, 
před kterou skupinka půvabných slečen a mla-
díků prchá na odlehlý statek, a těmi příběhy si 
krátí čas. Taky řešení. Ostatně leckdo to dnes 
dělá podobně.

Ne všichni ale chceme či můžeme prch-
nout. Tak se zkusme chovat odpovědně a ohle-
duplně, nosit respirátor, dodržovat pravidla 
(i když nám mohou připadat hloupá) - a číst 
třeba Dekameron. A až to přejde, postavme si 
v Blatné vedle „morového“ sloupu na náměstí 
i sloup „kovidový“.

Jan (z) Blatný

Tady by mohl stát „kovidový“ sloup

13. března oslaví
77. narozeniny

Josef Synek
Hodně zdraví a dalších obrázků

přejí Blatenské listy

Z reportáže Jihočeské televize
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Identitu nekoupíš. A neprodáš
V různých obdobích bývají oblíbená různá slova. V poslední době 

se oblíbeným slovem nejen v Blatné stalo slovo „identita“. Od začátku 
roku na stránkách Blatenských listů čteme o „oživování identity Blatné 
jako města růží“. Nic proti tomu. Růže k Blatné patří, velkolepý životní 
příběh Jana Böhma i vzpomínky na růžařský podnik, který zde fungoval 
do roku 1992, to vše jednoznačně stojí za připomínání. Je to unikát.

Co však přesně znamená slovo identita? Do češtiny ji můžeme 
přeložit jako „totožnost“ a „sebeurčení“. Je to to, čím jsme. A také to, 
čím chceme být. Jak osoba, tak město. Není to jen jedno téma, které 
si vybereme, které se nám líbí nejvíc. Je to vše, co k nám, k našemu 
městu patří. Jak vyplynulo z nedávné ankety, k Blatné patří vedle růží 
také například zámek, krajina s rybníky nebo četné kavárny. Ale také 
silný automobilový provoz, problémy s alkoholem a drogami či van-
dalismus. To vše je blatenská identita. S tím vším je potřeba pracovat. 
To vše žije, vyvíjí se, mění.

Jak taková identita vzniká? Nedá se koupit. Identitou nejsou vy-
designované logo města nebo originální upomínkové předměty pro 
turisty. Jsou to konkrétní příběhy, minulé i současné. Konkrétní místa, 
konkrétní lidé. Ti, co tu žili dříve, i ti, co tu žijí dnes. Ne jen to, co 
zrovna někdo chce.

Zastupitelstvo města Blatné odhlasovalo na svém jednání 24. února 
2021 záměr prodeje kulturní památky Vily Fialy na Vinici. Stavby 
navržené blatenským rodákem, architektem Karlem Fialou, stavitelem 
Pražského hradu. Stavby s velkým příběhem a velkou památkovou 
hodnotou. Jediné zachovalé výletní restaurace z přelomu 19. a 20. 
století v jižních Čechách. Paní Malečková, Karbanová, Michalová, 
Braunová, Tvrdá, pánové Ounický, Srb, Flandera, Vaněček, Vít, Lin-
hart, Cheníček, Tvrdý a Scheinherr bez zaváhání rozhodli, že město 
o tuto stavbu nestojí. Zajímavě tuto událost okomentovala jedna dáma 
na našem facebooku, kulturní manažerka: „Většina měst horkotěžko 
hledá na čem stavět svoji identitu. Blatná to má na stříbrném podnose 
a s lehkostí to vyhodí do koše.“ 

V debatách o růžích v Blatné lidé často vzpomínají na růžové 
plantáže, které dříve byly na západ, později, do devadesátých let, 
na východ od města. Na obou místech nyní vznikly obytné čtvrti. Kam 
se růže poděly? Zanikly před necelými třiceti lety. I tehdy mělo město 
možnost růžařství zachránit, zachovat pro veřejnost. Rozhodlo se, že 
to není potřebné. A růžařství zaniklo. Naštěstí, díky jedinému růžaři, 
panu Šípovi, nezaniklo úplně. V rámci „marketingové strategie město 
růží“ se budou po městě nově vysazovat.

Teď se město zříká Vily Fialy. Nemyslím teď to, že Vila Fiala za-
nikne. Pro to, aby zůstala zachována, jsme udělali vše, co bylo možné 
– je státem chráněnou kulturní památkou. Přejde ale pravděpodobně 
do soukromých rukou, nebude sloužit veřejnosti. Stejně jako později 
pravděpodobně její zahrada. Zastupitelé to tak chtějí.

Zbudou, stejně jako po těch plantážích, jen fotky. Ten, komu to bude 
časem nejvíce líto, bude město Blatná. Na kopci Vinice je vybudovaná 
naučná stezka. Dostává dnes od vandalů zabrat. Ve strategickém plánu 
je záměr budovat na vrcholu kopce rozhlednu, zřejmě bez jakéhokoli 
provozního zázemí – toalet, občerstvení. Jaké návštěvníky takový 
obecní turistický cíl přitáhne? Budeme tam sedět na lavičce s done-
senou tatrankou a říkat si: „Kdyby tady byla kavárna, kde bychom se 
mohli posadit a dívat na město...“ Nebude. Hmotný doklad blatenské 
identity bude pryč. Zbudou jen vzpomínky.

Chtěli byste to jinak? Můžete se sami do výběrového řízení na kou-
pi Vily Fialy přihlásit a stát se těmi, kdo na terase vily kávu budou 
pít. Nejnižší cena je 1 270 000,- Kč. Anebo dejte svým zastupitelkám 
a zastupitelům vědět, že ji prodat z obecního nechcete. Ještě pořád 
mohou záměr prodeje zrušit. Ostatně, i ta oprava Vily Fialy je stále 
ve strategickém plánu...společně s růžemi a rozhlednou.

Mgr. Pavla Váňová Černochová

Soutěžte s CZ-SK SOUTH 
Life

Pracovníci z projektu CZ-SK SOUTH Life si připravili pro 
čtenáře našeho zpravodaje kvíz. Správné odpovědi hledejte 
na webových stránkách - www.south-life.cz. Třem vylosovaným 
výhercům pošleme ceny související s projektem a posílejte na e-
-mail - info.southlife@seznam.cz

1. Vedle dvou brouků - páchník hnědý a střevlík Menetriesův se 
projekt CZ-SK SOUTH LIFE věnuje ochraně prioritního druhu 
květiny. Jak se jmenuje?

2. Kolik evropsky významných lokalit ležících na území jižních 
Čech je do projektu zařazených?

3. Projekt CZ-SK SOUTH LIFE byl v době schválení projektem 
s nejvyšší dotací od Evropské komise a je rovněž projektem 
s nejdelší realizací. Do kdy bude fungovat? 

Páchník hnědý Střevlík Menetriesův
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ulturní  kalendář

PŘEDSTAVENÍ DEŠTIVÉ DNY 
PŘELOŽENO NA 18. 5.
Podařilo se nám s Divadlem Ungelt najít 
další náhradní termín ceněného předsta-
vení Deštivé dny s Davidem Švehlíkem  
a Richardem Krajčem.
Zakoupené vstupenky zůstávají dále  
v platnosti, přehled zbývajících dostup-
ných naleznete na www.ckvb.cz.

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

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 ZRUŠENY
Vážení účastníci tanečních kurzů, 
vzhledem k neočekávaným událostem 
vás musíme informovat, že Taneční kurzy 
manželů Strnadových jsou v jarním termí-
nu 2021 zrušeny. 
Ohledně vrácení kurzovného navštivte 
webové stránky CKVB – konkrétně h�ps://
www.ckvb.cz/novinka/3770-82/ 
Po vyplnění zde umístěné žádosti, odešle-
me přihlášeným kurzovné zpět nejpozději 
do konce března 2021.

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/

ZA VITRÍNOU 
IC Blatná
V uplynulých čtrnácti dnech na vás za vit-
rínou blatenského infocentra čekaly opět 
dvě minivýstavy. Od 19. 2. jsme vám před-
stavili trochu netypickou tvorbu místní 
keramičky Kláry Jánské, a to tvorbu ma-
lířskou. Klára se totiž kromě keramiky 
věnuje i malbě, kresbě, ale i dalším umě-
leckým činnostem. Je hlavní výtvarnicí  
i tvůrkyní kostýmů blatenského masopus-
tu a také již více než dvacet pět let vede 
keramické kurzy pro děti v blatenském 
DDM. 

Klára Jánská vystudovala Střední umě-
leckoprůmyslovou školu v Bechyni – obor 
Umělecké zpracování keramiky. Po škole 
pracovala ve staré tradiční keramické díl-
ně Uměleckých řemesel ve Štěchovicích, 
později v podniku Dílo – v keramické pro-
vozovně v Malé Chuchli.
Pravidelně se účastní proslulých keramic-
kých trhů v Berouně, kde momentálně 
„probíhá“ její výstava v Muzeu berounské 
keramiky. Protože jsou nyní muzea zavře-
ná, natočili zaměstnanci muzea z výstavy 
alespoň krátké video.  Chcete-li vidět to 
nejlepší z keramické tvorby Kláry Jánské, 
odkaz na virtuální prohlídku výstavy na-
jdete na internetové adrese www.muzeu-
mberounskekeramiky.cz.
O týden později, od 26. 2., jsme plánova-
li vystavit díla Jana Hály. Nakonec vás 
za vitrínou mohla překvapit bílá plátna 
opařená pouze zaškrtaným podpisem 

 Komunitní centrum

 IC Blatná

 Výstavy

v pravém dolním roku. Více o autorovi 
neobvyklých děl jste se mohli dozvědět  
z textu kurátora výstavy, jež byl též zčásti 
načerněn. Tento text byl ovšem datován 
až do roku 2030. Z roků budoucích byla 
i vystavená plátna. Ono páteční odpole-
dne také (ne)proběhla před infocentrem 
vernisáž pro kolemjdoucí za přítomnos-
ti třech neživých hudebníků. Smyšlený 
umělec i celá doprovodná akce se zrodila 
v hlavě Antonína Řehoře, kterého známe 
především jako autora obrazů a kulis pro 
blatenské ochotníky: „ Hledám stále nové 
prostředky a nástroje pro svoji tvorbu. 
Sice mám nejraději vůni olejové barvy, ale 
chtěl jsem se tentokrát v Blatné prezen-
tovat jinak. Období tomu nahrává. V této 
umělecky smutné době nemůžu vystavo-
vat rozkvetlou louku nebo třeba milující 
se dvojici. Také jsem chtěl humorem, kte-

rý rád používám jako časté medium svých 
obrazů, poukázat na některé nešvary  
a zákazy dnešní doby. A veliké riziko ne-
svobody doby budoucí.“ Dále nám Anto-
nín Řehoř prozradil, že se v létě, v čase 
okolo blatenské pouti, můžeme těšit na 
jeho novou performance.

 Akce

 Knihovna

Klára Jánská, foto K. Berndorffová

Tajemný autor, foto K. Berndorffová
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Za vitrínou od 5. 3. už opravdu najdete 
slibovaná díla Jana Hály a od 12. 3. nové 
obrazy Josefa Synka. Tak se zastavte.

Pavlína Eisenhamerová
Městské muzeum Blatná

REKLAMA BÖHM – BLATNÁ – RŮŽE
(pokračování z titulní strany)
Většinu svých peněz investoval do růžo-
vých plantáží, avšak jeho fiskální možnosti 
měly své hranice a nestačily by na place-
nou reklamní kampaň. Přesto se nehodlal 
vzdát a rozhodl se nahradit kapitál pro 
reklamu svou vlastní prací. Jaké byly jeho 
možnosti?

V mládí se Jan Böhm seznámil s růžař-
stvími v zahraničí, především v Německu, 
a přispíval do odborných časopisů, kde in-
formoval veřejnost o svých prvních poku-
sech s křížením růží. Někdy jeho příspěvky 
vzbudily rozruch mezi odborníky, čímž se 
zvyšovalo i povědomí o mladém pěsti-

teli. Když tedy před ním vyvstala otázka 
propagace vlastních podniků, vrhl se do 
známých vod a začal publikovat své člán-
ky v československém tisku. Jeho čtenáři 
se brzy stali prvními zákazníky růžarství. 
V roce 1921 vydal také pravděpodobně 
svůj první ceník růží, který byl zaměřen  
i na laickou veřejnost: „Pro odběratele ne-
znající druhy učiním výběr sám, třeba jen 
udati, k jakému účelu růže mají sloužiti…“  
Jan Böhm propojil reklamu s vřelým pří-
stupem k zákazníkovi. Zejména tímto způ-
sobem nahrazoval chybějící reklamu.

Další levný způsob propagace se nabízel 
ve výstavách. Jan Böhm své růže přihlásil 
poprvé na výstavní trhy v Brně, odkud si 
odnesl také první ocenění v podobě stříbr-
né medaile. Ačkoliv zde ještě nepředstavil 
své vlastní křížence, jeho růže rostoucí 
na kamenitých plantážích v nadmořské 
výšce 440 m, ošlehávané Šumavskými 
studenými větry učarovaly pro svou krásu  
a nepoddajnost. V témže roce slavil 
úspěch na výstavě v Písku. Jan Böhm 
nezmeškal žádnou takovou příležitost  

a pravidelně se účastnil všech výstav, až 
nakonec v roce 1924 uspořádal první vý-
stavu růží v Blatné.

Někdy se v literatuře dočteme o Böhmovi, 
že nebyl příliš zručný v reklamní strate-
gii oproti Baťovi, avšak on prodával boty  
a nikoliv růže. Blatenský pěstitel si byl této 
skutečnosti vědom, a proto volil mírně od-
lišnou strategii, kdy jeho vlastní píle, vřelý 
přístup ke všem zákazníkům, kteří se jezdili 
k němu dívat na jeho plantáže do Blatné, 
kvalitní produkty a služby při exportu mu 
vytvořily světoznámé renomé nahrazující 
placenou reklamu. Svou propagaci platil 
neutuchající prací, svými nápady a odhod-
láním. Právě proto se mohl stát „králem 
růží“ s vlastním erbem v Blatné – městě 
růží.

1 Čermák, Pavel: Jak jsem začínal. Vzpomínky 
Tomáše Bati, Jana Böhma, Václava Klementa, 
Bedřicha Kočího, Františka O�y. Brno 1931, II. 
vydání, s. 64. 
1 Ceník růží. Růžové školky, Jan Böhm, Blatná
-Hajany. Podzim 1921.

Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná 

Noviny k 15. jubileu Böhmových podniků

Druhá získaná medaile na výstavě v Písku, 
1922

Erb Böhm Blatná ČSR, 1934

 Blatná – město růží
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Na plný plyn
Obě blatenské posádky závodních aut ata-
kovaly ve zkrácené sezóně 2020 medailové 
hranice. A naprosto totožně.

(dokončení článku z minulého čísla).
Nicméně i přesto se nám podařilo vyhrát 

v naší třídě a v kategorii vozů s jednou po-
háněnou nápravou nám byl souzen bronz,“ 
vzpomíná na perfektní rozjezd blatenské 
dvojky Václav Stejskal jun.

Naprosto stejného výsledku dosáhlo se-
hrané duo z Blatné i na posunuté „Valašské ra-
llye“ začátkem srpna. Ale procházka růžovou 
zahradou to rozhodně nebyla: „Tamní trasa je 
specifi cká tím, že se mnoho kilometrů jede 
na polygonu v Kopřivnici. Tyhle rychlostky 
mi moc nesedí. Navíc na jedné klasické erzetě 
nám odešlo servořízení,“ poukazuje na vady 
na dokonalosti borec, co kroutí kilometry 
stejně suverénně jako paragrafy. I tak parťáci 
zopakovali úspěch z předchozí rallye.

Do třetice všeho dobrého. Na „Rallye 
Pačejov“, která znamená pro tandem Stejskal 
jun.- Viktora jun. prestižní a hlavně srdeční 
záležitost, to oběma motoristickým nadšen-
cům jako vždy sedlo a tak až k neuvěření si 
znovu sáhli na drahé kovy ve stejném pořadí 
a stejných kategoriích jako minule a před-
minule. Zlato s bronzem bylo o to cennější, 
že „Rallye Pačejov“ bylo tentokrát zařazeno 
do velkého mistrovství.

Oproti tomu došlo ke zrušení oblíbené 
„Rallye Šumava“ v podzimním čase. Ještě 
předtím- a to bylo pro srdce každého věrného 
mistra rychlého volantu rána nemalá- vzala 
za své nejslavnější tuzemská soutěž „Barum 
Rallye“ . Navíc při svém jubilejním 50. 
ročníku. „Pořadatelé tohoto motoristického 
„Everestu“, co je navíc součástí Mistrovství 
Evropy, odmítli uskutečnit podnik v omeze-
ných podmínkách a raději ho zrušili úplně,“ 
konstatuje zklamaně blatenský přeborník. 
Na zahraniční soutěže se posádka z Blatné 
nedostala vůbec.

Velmi skvěle si vedlo i druhé blatenské 
těleso Milan Liška- Hynek Středa. Stříbro 
z „Rallye Bohemia“ a zlato z „Rallye Pačejov“ 
hovoří samo za sebe.

Blatenská závodní stáj si udělala nyní no-
vou a mimořádnou radost. „Přivezli jsme nové 
závodní auto z dílen „Renault Sportu“. Jedná 
se o Renault Clio 5. generace- vhodné pro 
zkušené i začínající řidiče. Bude připravené 
i k pronájmu,“ informuje Václav Stejskal jun.

Faktem je, že samo auto ještě dobré vý-
sledky nedělá. Ale v rukou a péči blatenských 
sekáčů jim jistě přinese přinejmenším tolik 
radosti a prestiže jako jeho starší sourozenci.

Závěrem by Václav Stejskal jun. rád 
upřímně poděkoval za podporu rodině a ce-
lému týmu. Dále pak partnerům, co umožňují 
posádkám dobývat svět. Konkrétně se jedná o: 
Město Blatná, Nářadí Online / Roman Pojer /, 
AGRO Blatná, JVP Systém, ARCO- komíny 
a stavby, BRISK Tábor, FOLT a FoltEn.

(Bez jazykové úpravy).

Vladimír Šavrda Valaška 2020

Výbor Tělocvičné jednoty Sokol Blatná děkuje všem členům, kteří 
i za situace, kdy nikdo neví, kdy bude možné opět cvičit a sportovat, 
zaplatili roční příspěvky. Pro jednotu je to důležité jednak jako projev 
sounáležitosti, jednak pro prokázání počtu členů. Snažíme se využít všech 
možností získat granty a dotace na zlepšení vybavení a na provoz a nutnou 

podmínkou je, samozřejmě, mít doložený počet členů.
Bohužel, nejnovější usnesení vlády ze dne 26. února vzhledem k neutěšené a stále se 

zhoršující epidemiologické situaci nám zakazuje zavřít nejen vnitřní prostory, ale i hřiště.
Nezbývá, než věřit, že zodpovědným přístupem (a očkováním) nad virem zvítězíme 

a při sportovních aktivitách se zase sejdeme.
Za výbor TJ Sokol Blatná Blanka Malinová

Oslnivá hvězda profesionální cyklistiky Martin 
Stošek z Blatné míří na titul mistra světa
Má k jeho zisku nejlepší předpoklady. 
Karty budou rozdány na ostrově Elba.

Přihořívá, přihořívá a - hoří! Tak takhle 
by se v sezóně 2021 mohla rozvinout per-
fektní kariéra mladého blatenského rodáka 
a cyklistického závodníka Martina Stoška, 
na jejímž vrcholu může být reálně titul mistra 
světa. Fakt, že věčně pohodový a usměva-
vý sympaťák z malého jihočeského města 

již jednu medaili 
z Mistrovství světa 
vlastní, ho ke snu 
každého „drt iče 
kilometrů“ v profi  
dresu detailně při-
bližuje. „Navíc se 
letos mistrák pojede 
na Elbě. Tam jsem 
už dvakrát vyhrál 
a tamní podmín-

ky mi sedí,“ brnká 
skromně na svoji velkou šanci Martin s tím, 
že ke zdolání cyklistického Olympu nasadí 
všechny fyzicko-psychické páky. Již v těch-
to chvílích mu drží palce celý jeho fanklub 
z rodné Blatné i Plzně, kde má nyní trvalé 
bydliště. Byla by to skutečně „hauptrefa“, 
kdyby se prvním mužem světa v tomto stále 
populárnějším sportu stal „náš Martin“!

Martin Stošek z Blatné si velmi skvěle 
vedl v právě uplynulé sezóně 2020. Dokonce 
tak skvěle, že jeho výsledky jakoby mu už 
předem položily k nohám trůn a odznaky 
královské „moci“ v říši, kde korunu nahrazuje 
přilba a žezlo bidon s „energiťákem“. „Ano, 
naše závodní šňůra nakonec byla pro mě i mou 

stáj velmi úspěšná. Nezačala však zrovna 
šťastně. Kvůli vypuknuvší pandemii došlo 
48 hodin před startem ke zrušení prestižního 
přeboru „Cape Epic“ v Jižní Africe a my mu-
seli o den později opustit zemi,“ konstatuje 
nevesele blatenský borec. Jihoafrické dobro-
družství mělo být pro Martina a jeho parťáka 
z týmu Kristiána Hynka jedním z vrcholů 
sezóny: „Výborně jsme se na něj připravili 
a přiznávám- rána to pro nás byla nemalá! 
Letos je exotický závod přesunut na konec 
října, takže věřím, že už mi tentokrát premi-
éra neuteče,“ doufá špičkový jezdec, který je 
pomalu „všudezdejší“.

I přes tuto nepříjemnost v harmonogramu 
absolvoval Martin Stošek cca dvacet cyklis-
tických závodů. A vždy a za všech okolností 
si udržel medailové postavení. Následující 
výčet hovoří sám za sebe: MČR v marato-
nu- 2. místo, MČR Cross Country- 3. místo, 
1. místo světové maratónské série na Elbě 
- podruhé v řadě, celkové 3. místo na eta-
povém závodě dvojic ve Švýcarsku „Swiss 
Epic“- tam s Kristianem Hynkem dokázali 
zvítězit v jedné etapě a dvakrát kynuli da-
vům z pódia, mocně medializovaný „NOVA 
CUP“ na Sázavě- 1. místo, 1. místa ve Stupně 
a ve Vimperku a jako bonus rovnou čtvero 
zlatých medailí na závodech „Kola pro život“. 
„Naštěstí ke mně byla sezóna 2020 ohleduplná 
a šetrná, i co se týče zranění a zdravotních 
komplikací. Prostě mi tam někde ve vesmíru 
svítila moje šťastná hvězda,“ pousmívá se 
„železný blateňák“. (Bez jazykové úpravy).
Dokončení článku v příštím čísle.

Vladimír Šavrda

Foto: M. Červený



 

TECHNICKÉ SLUŽBY města Blatné s.r.o. 
telefon +420 383 422 541  e-mail kontakt@tsblatna.cz 

 

Nový Sběrný dvůr v Blatné 
Riegrova ulice 

zahájení provozu 15. března 2021 
 

 
 

 Rozšířená provozní doba – o 8 hodin týdně více 
 Více prostoru při předávání odpadů 
 Vše pohromadě – sběrný dvůr, RE-USE centrum, 
třídící linka, kompostárna, sídlo firmy 

 
Provozní doba – letní provoz od 1.5. do 31.10. 

Den Dopoledne Odpoledne 
Pondělí 9:00 – 12:00 14:00 – 17:00 
Úterý 9:00 – 12:00 14:00 – 17:00 
Středa 9:00 – 17:00 
Čtvrtek 9:00 – 12:00 14:00 – 17:00 
Pátek 9:00 – 12:00 14:00 – 17:00 
Sobota 9:00 – 12:00 zavřeno 
Neděle zavřeno zavřeno 
 
Provozní doba – zimní provoz od 1.11. do 30.4. 

Den Dopoledne Odpoledne 
Pondělí 9:00 – 12:00 14:00 – 16:00 
Úterý 9:00 – 12:00 14:00 – 16:00 
Středa 9:00 – 16:00 
Čtvrtek 9:00 – 12:00 14:00 – 16:00 
Pátek 9:00 – 12:00 14:00 – 16:00 
Sobota 9:00 – 12:00 zavřeno 
Neděle zavřeno zavřeno 
 
Co zde lze odevzdat? 
Vše co jsme zvyklí odevzdávat na stávajícím 
sběrném dvoře. 
► Veškerý separovaný odpad – papír, plast, sklo, 

nápojové kartony, kovy 
► Velkoobjemový odpad (nábytek, koberce, apod.) 
► Nebezpečný odpad (odpadní barvy, laky, motorové a 

mazací oleje, obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek nebo jimi znečištěné, apod.) 

► Jedlé oleje (použité oleje ze smažení nejlépe 
v plastových lahvích) 

► Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu 
(odpad ze zahrad – tráva, větve, apod.) 

► Odpadní elektrozařízení, baterie, akumulátory  
► Odpadní pneumatiky 
► Použitý textil, boty a oděvy 

Stávající Sběrný dvůr v Blatné 
Čechova ulice 

v provozu od roku 2009 
 

 
 
Provozní doba – celoroční provoz 

Den Dopoledne Odpoledne 
Pondělí zavřeno 
Úterý 9:00 – 11:00 15:00 – 16:00 
Středa zavřeno 
Čtvrtek 9:00 – 11:00 15:00 – 16:00 
Pátek zavřeno 
Sobota zavřeno 
Neděle zavřeno 
 
Změny na stávajícím sběrném dvoře v Čechově ulici: 

 Sběrný dvůr zůstane pro potřeby občanů v provozu! 

!   Provozní doba bude omezena na dva dny v týdnu 
(úterý, čtvrtek - otevírací doba v tyto dny je zachována).  

  Na sběrném dvoře v Čechově ul. nepůjde odevzdat:   
 Velkoobjemový odpad (nábytek, koberce, apod.) 
 Odpadní pneumatiky 
 Stavební a demoliční odpad 

  
Motivační program „Třídíme“ zavedený městem Blatná 

 Schránky k odevzdání vyplněných karet programu 
budou občanům k dispozici na obou sběrných dvorech! 
 
RE - USE centrum 
Součástí nového sběrného dvora jsou 3 mobilní buňky, 
ve kterých bude probíhat příjem a výdej vyřazených věcí, 
pro které může mít někdo jiný ještě další využití. Cílem 
je snížit množství vyprodukovaného odpadu a zároveň 
dát starým věcem nový život.   

 Příklady věcí, pro které je projekt určen: 
- nábytek (židle, stolky, skříňky, osvětlovací tělesa, ...) 
- zařízení a vybavení domácnosti (nádobí, hrnce, ...) 
- dekorace do domácnosti (obrazy, vázy, …) 
- mediální produkty (CD, DVD, knihy, …) 
- hračky, sportovní vybavení, jízdní kola 

Věci prosíme nosit pouze čisté a funkční. 
 Projekt není určen pro ošacení, obuv, ani pro 
elektrozařízení. Tyto věci je možno odložit na 
samostatném místě ve sběrném dvoře. 
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Obecné informace k pravidlům sběrných dvorů: 
 
Kdo může využívat sběrné dvory 

 Sběrný dvůr slouží pro občany města Blatná a jeho 
osad, kteří zde mohou odkládat komunální odpady 
bezplatně.  

 Občané obcí, které mají uzavřenu smlouvu 
s Technickými službami města Blatné a podílí se na 
provozu. 

 Podnikatelé, kteří jsou smluvně zapojeni do systému 
pro nakládání s komunálními odpady (vždy pouze pro 
smlouvou vymezené druhy odpadů). 

Obsluha sběrného dvora si může v rámci kontroly 
vyžádat doklady prokazující oprávněnost využívání 
sběrného dvora (např. občanský průkaz, nebo jiný 
doklad prokazující bydliště v Blatné, jeho osadách, 
případně smluvně zapojených obcích; doklad 
o zaplacení místního poplatku za odpad; případně 
podnikající osoby smlouvu o zapojení do systému pro 
nakládání s komunálním odpadem města). 

Přivezený odpad je nutné na sběrném dvoře vytřídit 
dle jednotlivých druhů a umístit na vyhrazená místa! 
 

Stavební a demoliční odpad 

Stavební a demoliční odpad není odpadem komunálním.  

Vytříděné recyklovatelné složky stavebního odpadu 
(např. beton, cihly, střešní tašky a keramické výrobky, 
asfalt, dřevo, sklo, plasty apod.), lze přednostně 
nabídnout provozovateli zařízení k nakládání se 
stavebním odpadem. 

Pokud není stavební odpad k recyklaci vhodný, předává 
se k odstranění na skládku odpadů na vlastní náklady. 

Na sběrném dvoře lze omezené množství odpadu 
odevzdat pouze po domluvě s provozovatelem sběrného 
dvora. 

Stavební a demoliční odpad nelze bez předchozí úpravy 
v recyklačním zařízení využít na terénní úpravy! 

Bioodpad  

Žádáme občany, aby využívali vyhrazené kontejnery 
či sběrný dvůr pro odkládání bioodpadu rostlinného 
původu a neodkládali jej do popelnic na směsný odpad. 

Bohužel není výjimkou, že popelnice na směsný odpad 
svážené z našeho města, obsahují velké procento 
biologicky rozložitelných odpadů – např. plevele z úklidů 
záhonů, spadaná jablka, apod. 

Provozujeme kompostárnu, kde lze tento odpad využít! 

Uložením do popelnice dojde k jeho znehodnocení! 

Uložení biologicky rozložitelného odpadu na skládce 
zatěžuje životní prostředí a zároveň naše peněženky. 
S přijetím nového zákona o odpadech bude množství 
uložených využitelných odpadů na skládce velmi 
ovlivňovat výši poplatků, které musí město za ukládání 
na skládku hradit. 

Děkujeme za Váš zodpovědný přístup! 

Vaše dotazy k nakládání s komunálními i stavebními 
odpady ochotně zodpoví zástupce sběrného dvora, tel. 
777 715 807; případně odbor životního prostředí, tel. 
383 416 232, 383 416 233. 
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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

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

Vyměním městský byt 1+kk 
za větší (1+1, 2+kk, apod.).

Sídliště Nad Lomnicí, 1. patro.
tel. č.: 776 679  229

Nabízím
prostory 

k pronájmu 
v Blatné v ulici 
Zahradnická 38 
ke komerčním 
účelům (kance-
lář, služby,..), 

27m2, tel 
602 447 803 
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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

Firma Blatná Trans s. r.o.
přijme řidiče nákladního automobilu 

(skupina C + E). Destinace dopravy 
DE + CZ. 

Pracovní doba pondělí – pátek. 
Víkendy volné.

Po zapracování čistá mzda 40 000 Kč
Kontakt:

Petr Slezák st.

00420 602 327 419  
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