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PÍLE PŘINÁŠÍ RŮŽE

Již v předchozích příspěvcích jsme se zmi-
ňovali o tom, že Jan Böhm se nezastavil 
před ničím a pracoval na svém snu růžo-
vých plantáží od úsvitu do soumraku. Ve 
svých vzpomínkách přímo píše: „Myslím, 
že bych nevydržel ani den bez práce. – 
Když se mi někdy stane, že zrovna pra-
covat nemohu, tedy na svou práci aspoň 
myslím. Myslit na práci a myslit při práci, 
to je polovina úspěchu.“  Taková prohlá-
šení se mohou mnohým zdát trochu pře-
hnaná. Zvláště pak vezmeme-li v potaz, že 
tato vzpomínka byla napsaná v roce 1931, 
kdy již každý znal blatenské růže a mnozí 
navštívili výstavu růží nebo plantáže Jana 
Böhma, aby přivoněli ke královnám kvě-
tin. Ani Tomáše Baťu bychom si v té době 
neuměli představit jako člověka, který sedí  
v dílně a vyrábí boty, natož pak jemu po-
dobného podnikatele přezdívaného „Ba-
ťou v růžích“. A přeci právě jeho naturel 
vykouzlil dnešní humornou historku, která 
pasuje na apríl, tedy měsíc duben.

(pokračování uvnitř)

Jan Böhm před svou vilou na výstavě růží  
v září 1929

Vážení spoluobčané,
pro všechny alespoň trochu znalé historie 

není jistě neznámé, že epidemie a pandemie 
přicházely v každé době. Nikdo z nás si ale 
nedovedl představit, jaký dopad na naše životy 
bude mít skutečný průběh pandemie. Žili jsme 
v přesvědčení, že se nám nemůže nic stát 
a vše, co k žití patří, je samozřejmostí. Ale 
bohužel poslední rok nás přesvědčil o opaku. 
Žijeme v omezeních, ve strachu o sebe a o své 
blízké. Prožíváme zlé časy. 

Je ale zbytečné si toto smutné období dělat 
ještě horším. Snažme se k sobě chovat slušně, 
nešířit negativní či nepravdivé zprávy. Apeluji 
na Vás všechny a především rodiče, abyste 
věnovali pozornost svým dětem a tomu, jak 
tráví volný čas. Přikládám několik fotografi í 
poničeného městského mobiliáře a zeleně. 

V některých případech je viník znám, ve vět-
šině případů ale nikdo nic neviděl, neslyšel. 
Samozřejmě, že jsou poničené věci opraveny, 
v některých případech nám část fi nančních 
prostředků uhradí pojišťovna, ale je to nut-
né? Co byste řekli svému synovi, kdyby 

rozbil zahradní nábytek ve Vaší pergole nebo 
posprejoval Váš dům? V lepším případě by 
dostal vynadáno a Vy byste museli vynaložit 
nemalé fi nanční prostředky na opravu. Finanč-

ní prostředky, které město ročně vynakládá 
na opravy laviček, košů, lamp veřejného 
osvětlení či informačních tabulí, jsou řádově 
v desetitisících. 

Možná, že mi chcete oponovat, že to mají 
nyní děti těžké. Zavřely se školy, nemohou 
chodit na kroužky, sportovat a z frustrace 

prostě „udělají hloupost“. Ale těžké to máme 
všichni. To ještě neznamená, že ztratíme ja-
kékoli zábrany a slušné chování. 

Bc. Kateřina Malečková
starostka města Blatná 
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Poděkování
Děkuji touto cestou všem gratulantům 
za projevená blahopřání při příležitosti 

dožití mých 96 roků a k současným 
jmeninám.

Josef Jančar

Blatenské listy přejí Josefu Jančarovi ke 
společným jmeninám a 96. narozeninám 

hodně zdraví a spokojenosti.

Vážení rodiče, 
 

v období 1. 4. - 30. 4. 2021  
 na naší škole proběhne distanční formou 

 
 zápis k povinné školní docházce 

 dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. 
 

Veškeré informace ohledně doručení žádosti o přijetí k povinné 
školní docházce, jejím odkladu či požadovaných příloh k žádosti 
najdete na webových stránkách naší školy – www.zsblatna.cz, 

popřípadě na tel. číslech – 383 422 881, 731 526 937. 
 

Mgr. Radka Kocúrová 
Základní škola, Blatná, Holečkova 1060 

Vzpomínka na
Jaroslava Chladu
(ředitele školy v Kadově)
k nedožitým 100. narozeninám

O  p o č á t c í c h 
k a d o v s k é  š k o l y 
se dochovaly  jen 
kusé informace, ale 
o závěru vzdělá-
vání místních dětí 
je důkazů mnoho, 
jsou živé a rostou 
na kdejaké stráni, 
zahradě, u rybníků 
či na návsích.

První zmínky 
o vyučování v Ka-

dově sahají do 17. století. 
Počet osadníků se natolik rozšířil, že 

vzdělávání již nezastával samotný farář, ale 
byli ustanoveni zvláštní učitelé. Jedním tako-
vým byl např. roku 1662 Jan Mařík z Vrbna.
Samostatnou budovu se podařilo díky hraběti 
Františku K. R. Sweerts-Sporkovi vystavět  
roku 1757. „Nacházel se zde byt učitele a svět-
nice pro děti, kde bylo osm lavic, tři okna, 
hřebíčková kamna z kachlíků, kříž, tři tabule“1

Nová školní budova byla postavena roku 
1845 a děti byly vyučovány nejprve v jedné 
třídě, od roku 1873 ve třech a roku 1884 
ve čtyřech třídách. Vzdělávání se týkalo obcí 
Kadov, Pole, Vrbno, Lnářský Malkov.

Kadovská škola pak prošla mnohými 
změnami. Budova byla do dnešní podoby 
rozšířena v 60. letech 20. století, vybavová-
na školními pomůckami a obohacena třeba 
o tělocvičnu či jeviště. Během let zde také 
prošlo mnoho kantorů i kantorek ( pro pří-
klad uveďme Marii Matějkovou – ředitelku, 
Marii Kubátovou, Annu Divišovou) z nichž se 
každý snažil vložit do dětí potřebné vzdělání. 
Poslední kantor a zároveň ředitel Jaroslav 
Chlada (9.4.1921 – 16.5.1993) se snažil nejen 
o vzdělávání, ale také podněcoval žáky ke  
kladnému vztahu k přírodě.

(dokončení na str. 6)
1) Hille, Jan Pavel: Památky farní osady kadovské, 1900, vlastním 
nákladem v Písku

J. Chlada s jedním z mno-
ha výpěstků

APRÍLOVÉ POČASÍ JSOU ČASY A NE-
ČASY

Dubnové počasí bývá často proměnlivé, 
střídá se slunečno se zamračeným počasím 
a občas se objeví i nějaká ta sněhová vločka. 
Jaro už ale nastupuje o tom nemůže být 
pochyb. Zpěv ptáků nás v tom každé ráno 
utvrzuje.
JARO MÁ SEDMERO DRUHŮ POČASÍ, 
V DUBNU VŠAK ŽÁDNÉ NESCHÁZÍ
APRÍLOVÉ POČASÍ JE NAD ŽENU VRT-
KAVĚJŠÍ
NA DUBEN NEMĚJ SPOLEH VALNÝ, 
BÝVÁ JASNÝ DNES A ZÍTRA KALNÝ
TŘEBAŽE DUBEN DOSTI DOBRÝ BYL, 
PŘECI PASTÝŘOVI KLOBOUK ZASNĚ-
ŽIL
PŘESTOŽE DUBEN ČASTO SÍPÁ A VĚT-
REM DUJE, TEPLÉ DNY JIŽ PŘISLIBUJE

VÍTÁME JARO VELIKONOČNÍMI 
SVÁTKY

V letošním roce máme znovu jarní svátky 
omezené, ale nic nám  nemůže pokazit radost 
z vítání nového vegetativního roku. Slunce 
i příroda nám dodávají energii a tak se všichni 
již jistě připravujeme na lepší časy…!

Vrata  na tř. J. P. Koubka 3 s prodejnou 
lidového uměleckého řemesla zůstávají však 

i nadále v sobotu zavřeny, ale i my se již tě-
šíme, až je opět otevřeme. Zatím se tak stává 
pouze v případech, kdy si u nás objednáte ně-
jaké zboží. Znovu proto upozorňujeme na náš 
internetový obchod www.lidove-remeslo.
cz, (736765747) kde najdete naši nabídku 
a můžete si vybrané zboží objednat s tím, že 
se domluvíme, kdy a jak vám bude vydáno. 
Stejně tak je možné, že pokud nakupujete 
na blatenském www. scuk.cz, o kterém jsme 
vás již také informovali, tak si u  nás vybrané 
zboží můžete vyzvednout na adrese Blatenka 
20, kam si jezdíte pro farmářské výrobky. 
Stejně tomu tak je letos i s medvědím česne-
kem, který si na www. scuk.cz můžete přímo 
i objednat.

Všem vám přejeme nádherné Velikonoční 
svátky plné slunce, radosti a pohody. Ať se 
vám vydaří mazance, beránek i všechny dob-
roty, které si budete připravovat a pomohou 
vám tak překonat obtížné období, které nás 
všechny dosud trápí. A nezapomeňte, že jarní 
vítr přináší vždy lepší časy.

I KDYŽ KLUCI  V DUBNU BEZ KABÁTŮ 
BĚŽÍ, ČASTO HOSPODÁŘI NA OSENÍ 
SNĚŽÍ
DUBEN ČASTO ČASY MĚNÍ, ALE OBDA-
ŘÍ JIŽ VIOLŮ ZEMI

Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Zprávy
z radnice

REGISTRACE OČKOVÁNÍ PROTI Covid-19
Od jakého data je možné se 
registrovat k očkování proti 
Covid-19?
Aktuálně se mohou registrovat oso-
by starší 70 let.

Jak je možné se 
registrovat?
Registrovat se můžete:
- na webových stránkách 
http://registrace.mzcr.cz
- na bezplatné telefonické 
lince 1221

Nevíte si rady s registrací  k očkování proti Covid-19?
Pokud si nevíte rady, volejte pracovníky Sociálního odboru 

Městského úřadu v Blatné, kteří Vám 
s registrací pomohou.
Telefon: 383 416 212 nebo 383 416 213
Volat můžete v pondělí a ve středu 
od 8,00 do 12,00 a od     13,00 do 16,00 
hodin.

Prodloužení platnosti technických 
prohlídek z důvodu epidemie Covid 19 
platí pouze pro některá vozidla

Jak již informovala média, na základě nařízení EU č. 2021/267 
dochází k prodloužení platnosti technických prohlídek vozidel. Vozi-
dlům, kterým uplynula nebo uplyne doba platnosti technické prohlídky 
v období od 1. září 2020 do 30. června 2021, se lhůta k provedení pra-
videlné technické prohlídky prodlužuje o 10 měsíců ode dne uplynutí 
platnosti prohlídky.

Z aktuálního výkladu Ministerstva dopravy ovšem vyplývá, 
že uvedené prodloužení platnosti technických prohlídek z důvodu 
epidemie Covid 19 se nevztahuje na všechny kategorie vozidel!

Prodloužení platnosti technických prohlídek se vztahuje na osobní 
automobily, autobusy, nákladní automobily, nákladní přívěsy/návěsy 
nad 3,5 t a na traktory s konstrukční rychlostí přesahující 40 km/hod.

Nařízení se naopak nevztahuje na přípojná vozidla do 3,5 t, 
na motocykly (vč. čtyřkolek), na většinu traktorů (výjimkou jsou 
traktory, jejichž konstrukční rychlost převyšuje 40 km/hod.) 
a na traktorové přívěsy. Provozovatelé těchto vozidel se bez ohledu 
na stávající epidemickou situaci musí na technickou prohlídku 
dostavit v zákonných lhůtách, uvedených v technickém průkazu 
či na protokolech z poslední technické prohlídky.

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

Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná

Stručně o odpadech, které 
sbíráme v rámci motivačního 
programu „Třídíme“ 2021
nově v roce 2021 sbíráme ÚSPORNÉ ŽÁROVKY, LED 
ŽÁROVKY

Úsporné žárovky šetří el. energii, ale po ukončení životnosti se 
stávají velmi problematickým odpadem (obsah jedovaté rtuti). Některé 
typy rtuť neobsahují, ale většina spotřebitelů to kvůli podobnému 
designu není schopna určit. Neuděláte chybu, když vhodíte všechny 
typy úsporných žárovek či jiných světelných zdrojů do speciálního 
kontejneru na sběrném dvoře. Recyklační fi rma následně světelné 
zdroje roztřídí. Klasická wolframová žárovka patří do směsného komu-
nálního odpadu. Úsporné žárovky třídí v ČR zhruba 40 % domácností. 
Množství světelných zdrojů v Blatné v r. 2020 – 390 kg.

BATERIE
Baterie, které dáváme do boxů v prodejnách či na sběrném dvoře: 

všechny druhy monočlánků, tužkové baterie, buřty, ploché baterie, 
knofl íkové baterie z hodinek, ovladačů a dalších strojků; vyměnitelné 
baterie z notebooků, foťáků, kamer a dalších elektrozařízení. Pokud 
je baterie součástí elektrozařízení, vyhoďte ji spolu s ním do elektro-
odpadu. Autobaterie odevzdávejte nejlépe do sběrných dvorů nebo 
autoservisů. Recyklací 100 kg baterií lze získat až 65 kg druhotných 
surovin, které by jinak byly ztraceny! Množství baterií v Blatné v roce 
2020 – 574 kg.

ELEKTROODPAD
V současnosti je elektroodpad jedním z nejrychleji rostoucích dru-

hů odpadů. Jak to je s elektroodpadem v ČR? Mezi lety 2006 a 2016 
byl zaznamenán nárůst elektroodpadu z 22 170 tun na 91 513 tun. Při 
přepočtu na jednoho obyvatele to znamená nárůst ze 2,2 kg na 8,7 kg 
ročně. Více nakupujeme a více třídíme. Množství elektroodpadu 
v Blatné v roce 2020 – 23,097 t (velké elektro - lednice, mrazáky) + 
22,694 t (ostatní elektro) + 33 ks televize a monitory.

JEDLÉ OLEJE A TUKY
Menší množství tuků, např. z pánve, je možné vsáknout do ubrous-

ku a pak vhodit do směsného odpadu. Základem je nevylévat oleje 
do kanalizace, záleží na naší osobní zodpovědnosti. Oleje přelijeme 
do plastové lahve, zavřeme a odneseme nejlépe na sběrný dvůr. V roce 
2018 byla statistická spotřeba jedlých tuků téměř 18 kg na osobu. Jak 
se recyklují odpadní oleje a tuky? Odpadní tuky je možné použít při 
výrobě metylesteru (příměs do nafty jako biopalivo). Další využití je 
v kosmetickém, chemickém průmyslu, gumárenství. Jedlé oleje sbírá-
me v rámci programu od r. 2018 – 1,25 t; r. 2019 – 0,96 t; r. 2020 – 1,7 t. 
V roce 2017 jsme odevzdali na sběrný dvůr 0,44 t olejů.

KOVY
Vše železné a kovové odevzdávejte na sběrný dvůr, do sběrných 

surovin nebo do kontejnerů na drobný kovový odpad (nápojové ple-
chovky, konzervy, drobné kovové předměty). Do těchto kontejnerů 
nepatří tlakové nádoby od kosmetiky (deodoranty, pěny na holení …), 
jednak jsou pod tlakem a při lisování mohou explodovat a obsahují 
plastová tlačítka a hadičky. Množství kovových odpadů v Blatné v roce 
2020 – 50,81 t.  

Zdroje informací - trideniodpadu.cz; enviweb.cz; evidence odpadů 
Města Blatná

M. Scheinherrová,OŽP MěÚ Blatná
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Zp r á v y
T S  B l a t n á

Zápis do 1. ročníku ZŠ
Ředitelství ZŠ T. G. Masaryka Blatná a ředitelství ZŠ J. A. Ko-

menského Blatná oznamují, že zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro škol-
ní rok 2021/2022 se na základě vyhlášených mimořádných opat-
ření koná bezkontaktní formou prostřednictvím portálu ONLINE 
ZÁPIS DO ŠKOL v termínu 9. a 30. dubna 2021. Přesné 
pokyn budou zveřejněny na webových stránkách škol. 

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi s odloženou školní docház-
kou, od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti narozené od 1. 9. 2015 do 
30. 6. 2016, jejichž rodiče požádají ředitelství ZŠ o předčasné 
zařazení. K zápisu rodiče přinesou občanský průkaz a rodný 
list dítěte.

Na rozdělení školských obvodů základních škol se rodiče 
mohou informovat v mateřských školách, které děti navštěvují, 
na ředitelství základních škol a ve vývěskách u hlavních vchodů 
ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ J. A. Komenského v Blatné či webových 
stránkách škol.

Zemřelí březen 2021:
Burian Zdeněk - nar. 8.5.1951, Řevnice, úmrtí 23.2.2021 
Fous Pavel - nar. 1.6.1945, Drahenický Málkov, úmrtí 26.2.2021
Rambousková Věra - nar. 30.1.1931, Blatná, úmrtí 5.3.2021 
Klásek Zdeněk - nar. 23.11.1933, Blatná, úmrtí 11.3.2021 
Bláhová Irena - nar. 10.7.1932, Blatná, úmrtí 9.3.2021 
Kadlec Josef - nar. 6.11.1946, Chobot, úmrtí 11.3.2021
Brož Václav - nar. 27.7.1946, Blatná, úmrtí 12.3.2021
Dibová Marie - nar. 10.10.1932, Sedlice, úmrtí 11.3.2021
Hanzal Václav - nar. 11.5.2001, Čekanice, úmrtí 12.3.2021 
Lis Jiří - nar. 23.4.1942, Blatná, úmrtí 13.3.2021  
Jiřincová Marie - nar. 4.3.1939, Bezděkov, úmrtí 16.3.2021 
Kumhera František - nar. 12.8.1946, Blatná, úmrtí 17.3.2021
Blovský Stanislav - nar. 25.1.1965, Blatná, úmrtí 17.3.2021 
Štrobl  Jan - nar. 25.12.1941, Onšovice, úmrtí 19.3.2021 
Tintěra Vladimír - nar. 20.1.1927, Chlum, úmrtí 22.3.2021 

Provozní doba sběrných dvorů
Od pondělí 15. 3. 2021 je otevřen nový sběrný dvůr v Riegrově ulici.
Provozní doba nového sběrného dvora:
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.
(liší se pouze odpolední hodiny oproti letnímu provozu a to tím, že 
je otevřeno do 16.00 h.)

Sběrný dvůr v Čechově ulici zůstane v provozu. Dojde ale ke zkrácení 
provozní doby:
Provozní doba SD ul. Čechova od 15. 3. 2021:
(celoročně, není zimní a letní 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

Ještě o jednou o plánovaném 
obchvatu, tentokrát obchvatu Sedlice

V Blatenských listech č. 3 a 4 jste se mohli seznámit s plány 
na obchvat silnice I/20 kolem Blatné a chystané přeložce silnice II/173 
– obchvat Blatná 1. etapa, tedy spojnice od I/20 na III/1738 k obci 
Chlum. Zbývá ještě informace o plánované přeložce I/20 v úseku 
od Hněvkova kolem Sedlice.

Informační leták Ředitelství silnic a dálnic z ledna 2021 k tomuto 
projektu „Hněvkov – Sedlice“  přináší mapku a informaci o dosavad-
ním a plánovaném průběhu projektu.

Délka úseku je 6 640m. Územní rozhodnutí bylo vydáno 5.6.2020 
a 11.7.2020 nabylo právní moci. Zpracovatel dokumentace pro sta-
vební povolení byl vysoutěžen – Valbek spol. s r.o. Vydání stavebního 
povolení je plánováno na rok 2022, výběrové řízení zhotovitele stavby 
na rok 2023. Se zahájením stavby se počítá v roce 2024 a s uvedením 
do provozu v roce 2027. Předpokládaná cena stavby cca 1 mld. Kč..

Z.M.
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Co čte a o čem přemýšlí Jan Kára
Vážené čtenářky, vážení čte-
náři,

některé národy mají kro-
niky, jiné zase eposy. Naši 

Kosmovu kroniku jsme „probrali“ minule, 
a za jedním eposem se vydáme do střední 
Asie. Může za to drobná, bezmála 20 let stará 
příhoda z New Yorku.

Počátkem tohoto tisíciletí jsem měl 
v OSN na starost sjednávání několika rezo-
lucí Valného shromáždění. Jedna z nich měla 
celému světu připomenout 1000 let od údaj-
ného vzniku kyrgyzského národního eposu 
Manas. Nebylo to nic složitého a rezoluce 
byla bez problémů přijata. Načež mi volali 
z kyrgyzského velvyslanectví, jestli bych 
mohl přijmout jejich prezidenta Akaeva. To 
se neodmítá, a tak se v mé kanceláři záhy ob-
jevil sympatický chlapík s výraznou asijskou 
fyziognomií, uctivě poděkoval, prohodili jsme 
pár vět a já jsem za svůj přínos k povznesení 
kyrgyzských tradic obdržel knihu s názvem 
„Kyrgyzská státnost a epos Manas“. Jejím 
autorem nebyl nikdo jiný, než můj host; takže 
to mám i s věnováním.

V Kyrgyzstánu jsem nikdy nebyl, ale ta 
oblast mě dlouhodobě přitahuje; Kyrgyzové 
jsou mi sympatičtí snad i proto, že se původně 
označovali jako Kara-Kyrgyzové. Termín 
„kara“ (= černý) je ostatně mezi geografi c-
kými názvy v regionu stále h ojně rozšířený. 
A navíc o paralely s Čechy není nouze: malý 
národ bez přístupu k moři, legendární počátky, 
mocní sousedé….

Každopádně Manas není lecjaký epos, je 
údajně nejdelší na světě, 20x delší, než Homé-
rovy Illias a Oddysea dohromady. Po staletí 
se udržoval jen v ústní tradici jako zpívaný 
a hraný text, který byl průběžně upravován 
a doplňován. Písemně byl zachycen až v 19. 
století, ústní tradice však pokračuje a i dneš-

ní „manasisté“ jej dokáží celý nazpaměť 
deklamovat.

Manas se jmenuje i hlavní hrdina eposu; 
jde o legendárního vůdce Kyrgyzů z úsvitu 
dějin, a Kyrgyzové se k němu dovolávali 
v těžkých dobách. Něco jako náš svatý Václav. 
A že těch těžkých dob nebylo málo. Nomád-
ské kmeny Kyrgyzů se po staletí pohybovaly 
v oblasti průsečíků čínských, mongolských, 
perských, ruských a dalších zájmů; v místech 
střetávání buddhismu, islámu a křesťanství; 
valily se přes ně Čingizchánovy hordy, rozpí-
nala se k nim říše indických Mughalů, různé 
chanáty i carské Rusko. Kyrgyzové museli 
neustále obhajovat svojí identitu a existenci. 
Až to nakonec na nějakých 70 let „vyřešil“ 
Sovětský Svaz.

Když se Kyrgyzstán před 30 lety vyno-
řoval z trosek říše sovětů, Askar Akaev jako 
novopečený prezident neváhal epos Manas 
prezentovat jako základ kyrgyzské státnosti. 
Nebyl ostatně první, kdo využil státotvornou 
sílu legendy: fungovalo to v antice, ve středo-

věku, i u obrozenců a nacionalistů 19. století. 
A zabíralo to i v postsovětském prostoru. Lidé 
si z desítek let diktatury proletariátu často 
přinášeli to, čemu se říká „otrocká mentalita“, 
a utužování sebevědomí národa odkazem 
na slavné tradice je docela účinný způsob, 

jak ji překonávat. Na historické odkazy na-
víc navazovaly velkolepé plány, které měly 
z Kyrgyzstánu udělat „asijské Švýcarsko“ se 
švédským sociálním systémem.

Jenže panu prezidentovi také zachutnala 
moc a zapletl se do korupčních afér, zpronevěr 
a nekalých kšeftů, takže v roce 2005 proti 
němu národ vyšel do ulic a donutil ho k rezig-
naci. Půvabné na tom je, že jednou z hlavních 
příčin jeho pádu byl Manas. Akorát že v tomto 
případě šlo o kyrgyzské mezinárodní letiště, 
kde fi rmy napojené na Akaeva podivným způ-
sobem získaly většinu lukrativních kontraktů. 
Část letiště navíc používali Američané jako 
leteckou základnu, takže se Akaev - ke své 
smůle – zároveň namotal do geopolitického 
střetu USA a sílícího putinovského Ruska, 
které americká základna v jeho „sféře vli-
vu“ stále více dráždila. Dopadlo to tak, že 
Akaev skončil v exilu v Moskvě a Američané 
s poukazem na politickou nestabilitu země 
Kyrgyzstán nakonec opustili.

Asi se to s posilováním národní hrdosti 
nemá přehánět, zvláště když je roubována 
na otrockou mentalitu. A s divnými kšefty 
také ne. Kyrgyzstán ovšem zůstává nádhernou 
zemí a docela rád bych se tam konečně jednou 
podíval.            Jan KáraAskar Akaev mezi svými

Ad Quo vadis, školství?
Paní Korcová,

vaše polemika zveřejněná v předešlých Blatenských listech (Ročník 
32, číslo 5) vyvolává řadu otázek a především obsahuje informace, které 
nejsou pravdivé. Dovolím si na váš text reagovat.

Tvrdíte například, že se zrušila maturita z matematiky, což není pravda. 
Zrušila se povinná maturita z matematiky a studenti si tak mohou vybrat 
mezi ní a cizím jazykem.

Vymezujete se vůči zemím „na východ“. Právě inkluze je výsadou 
západních a progresivních zemí jako je Německo, Finsko či Francie. 
Např. ve Francii probíhá integrace dětí s postižením do běžných škol již 
mnoho let a na vlastní oči jsem se přesvědčila, že je tento krok funkční. 
Vím, že podoba inkluze v našich školách zatím není ideální, ale je zde 
mnoho skvělých učitelů a asistentů, kteří ztíženou výuku skvěle zvládají. 
Právě odmítnutím inkluze byste nás přiřadila ke zmiňovaným zemím 
„na východ“, vůči kterým jste se (tedy paradoxně) postavila. 

Dále mě mrzí, že zakládáte část své úvahy na tom, „co koluje po so-
ciálních sítích“ a obviňujete vysoké školy ze „šílenosti“. Podle odborníků 
z EDUinu (společnost informující o dění ve vzdělávání) mnoho studentů 
vysokých škol ve svém životě začne vykonávat řemeslo, někteří z nich se 

vyučí a začnou se tímto řemeslem živit (takových příkladů mám ve svém 
okolí více – kováři, elektrikáři, kuchařky atd.) Vznikají tak šikovní 
a vzdělaní řemeslníci s  přehledem a jazykovou vybaveností, kteří nemají 
problém se uplatnit i za hranicemi.

A dále, mohla byste mně i dalším čtenářům Blatenských listů, objasnit 
v čem konkrétně a jaké státy „na východ“ nás předhonily? Kde jste četla 
návrh, že by ze vzdělávacích programů měly zmizet Newtonovy zákony? 
A nakonec, mohla byste upřesnit kdo je ten (až mytický) „někdo jiný“ 
v předposlední větě vašeho textu, který nám má údajně diktovat nesmysly?

Paní Korcová, mluvíte o štěstí dětí a chcete ty nejslabší vyloučit z ko-
lektivu. Vztahy v rodinách se kvůli pandemii zhoršují a vy omíláte osnovy 
a prestiž. Netvrdím, že je české školství dokonalé. Myslím ale, že právě 
v posledních měsících se projevila neskutečná učenlivost a přizpůsobivost 
všech učitelů a pracovníků škol. A jestli žáci nestačili v dějepisu probrat 
Bitvu na Bílé hoře a v češtině vedlejší větu doplňkovou? Čert to vem. 
Doženou to příští rok a hlavně – nebojte se, že neuspějí.

Chcete-li zareagovat na moje poznámky neveřejně, ozvěte se mi 
na mail marketa.dadakova@gmail.com. Ráda si s Vámi o současném 
stavu školství popovídám.

S pozdravem       Markéta Dadáková
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Hrad Buzice
Hradním pánem ve 21. století. Zdeněk 
Sedlák „staví na nohy“ polozapomenuté 
feudální sídlo na okraji Buzic.

Už když byl dnes 
významný starožitník 
z Blatné Zdeněk Sedlák 
klukem, učaroval mu 
objekt hradu na okraji 
obce Buzice. Sice polo-
rozpadlý a zanedbaný, 
možná právě proto ale 
tím přitažlivější. „Lezli 
jsme tam s naší par-
tou přes zeď a hráli si 
na nádvoří. No, vyblbli 
jsme se tam dosytosti!“ 
vzpomíná ještě dnes 

megafanda historie všeho druhu na šťastné 
a bezstarostné zážitky ve stínu středověké pa-
mátky. Tehdy ještě Zdeněk Sedlák nemohl tušit, 
že se jednou na buzický hrad vrátí v dospělosti 
jako jeho právoplatný uživatel. Ne nadarmo se 
říká, že ty nejlepší příběhy píše sám život. A ta-
hle story vážně stojí za všechny peníze.
Sny se plní / nejen / o Vánocích

Všechno, co předcházelo tomu, jak blaten-
ský starožitník k hradu přišel, prostě nutně k ta-

kovému či podobnému vyústění logicky spělo. 
„Od dětství jsem prolézal a prohledával půdy, 
kde jsem hledal staré věci. Vůbec nejdříve jsem 
sbíral pohlednice. Zajímalo mně, jak žili naši 
předkové, takže jsem si četl ve starých knihách 
a dokumentech. A to s takovou dychtivostí, s ja-
kou mí vrstevníci hltali mayovky a foglarovky,“ 
uvádí Zdeněk Sedlák.

Že mu již tenkrát kolovala v žilách krev dob-
rodruha, o tom svědčí skutečnost, že se neváhal 
pouštět i do průzkumu blatenského podzemí: 
„Existovala ideální cesta přímo z jednoho domu, 
který to je zůstane tajemstvím. Ta pokračovala 
směrem k restauraci „U bílého lva“. Dnes je 
bohužel blatenské podzemí již částečně zasy-
páno,“ lituje této skutečnosti upřímně badatel, 
jemuž z dějin Blatenska zůstalo utajeno máloco.

Okolo roku 2000 už Zdeněk Sedlák vlastnil 
tak rozsáhlou sbírku pohlednic a fi latelie, že 
začalo být v panelákovém bytě těsno. „Ze-
jména manželka žehrala. A tak jsem se pustil 
do rozprodávání tohoto nastřádaného majetku. 
Při objíždění zájemců mi část z nich začala pak 
nabízet starožitnosti. No a tím pádem se rozjelo 
mé podnikání v tomto oboru. Následoval další 
krok v podobě otevření obchodu. Nějaký čas 
už mám klientelu z celé Evropy. Nejnověji 
jsem zprovoznil Aukční dům Blatná, s. r. o., 
kde  obchoduji s celým světem,“ hovoří o svých 

úspěších na mezinárodním trhu se starožitnostmi 
Zdeněk Sedlák tak skromně jako kdyby prodával 
na ulici kopečkovou zmrzlinu.

Buzický hrad, který byl spolu s dalším ma-
jetkem po roce 1990 navrácen v rámci restituce 
rodině Hildprandtů, má Zdeněk Sedlák v nájmu 
na neurčito cca dva a půl roku: „Vlastně to 
proběhlo velmi jednoduše. Když paní baronka 
navštívila můj obchod se starožitnostmi, zvěda-
vost mi nedala a otázal jsem se jí, jaké má s tímto 
feudálním sídlem úmysly. Paní baronka na dotaz 
odpověděla dotazem, zda-li o něj nemám zájem. 
A hned jsme se dohodli na pronájmu. Samozřej-
mě že v mém případě nešlo o náhlé vzplanutí. 
Nápad pronajmout si buzický hrad už jsem nosil 
v hlavě delší čas. To pouto s mým dětstvím tu 
prostě pořád je. A hodně silné!,“ pousměje se 
nostalgicky blateňák, co už stihl sepsat a vydat 
brožuru o této jedinečné stavbě.
Jó, hradní pán- ten tvrdý chleba má!

V jedné populární písni se zpívá, že řidič- ten 
tvrdý chleba má! O tom není sporu. Nicméně 
Zdeněk Sedlák alias hradní pán má ten boží 
dar o poznání tvrdší. Protože jde neohroženě 
za svým vznešeným cílem navrátit buzickému 
hradu důstojnost a zdravý vzhled, není mu věru 
co závidět. (Bez jazykové úpravy).
(Dokončení článku v příštím čísle).

Vladimír Šavrda

Nájemce buzického 
hradu - Zdeněk Sedlák

Vzpomínka na Jaroslava Chladu (pokr. ze str. 2)
Mladý učitel v Kadově začínal ke konci 

2. světové války, kdy se následně se svou ženou 
Annou rozhodl věnovat  učitelství v Kadově, 
jehož okolní příroda ho doslova uchvátila. Vy-
učování se neslo hlavně v praktickém duchu. 
Podle osnov tehdejších učitelských ústavů musel 
každý kantor umět hrát na housle, díky tomu se 
také začínalo kadovské vyučování  společnou 
lidovou písničkou za doprovodu houslí. Poté 
přišlo na řadu rozdělení učiva pro tři oddělení. 
Když se mladší věnovali psaní, starší procvičo-
vali matematické příklady formou hry. K tomu 
posloužila třeba obyčejná prkna v podlaze, 

která se na okamžik stala pomyslnými stupínky 
na cestě k úspěchu. Řada žáků stála na konci 
třídy, kdo znal výsledek, postupoval dopředu 
„po prknech“ směrem k tabuli.

Kromě znalostí bylo potřeba rozvíjet 
i v dnešní školní terminologii řečeno komunikač-
ní dovednosti. Ty si žáci vyzkoušeli na školním 
podiu, kde recitovali, vymýšleli dialogy či hráli 
divadlo. Jako publikum posloužily děti z ma-
teřské školy, která byla v budově školy zřízena. 
Učitelkou a později ředitelkou se stala Anna 
Chladová, k níž časem přibyly či ji následně vy-
střídaly tyto učitelky Helena Liebichová, Marie 
Langerová, paní Troníčková, paní Leváková, 

Dana Veselá, Jana Husáková – což byla poslední 
úřadující ředitelka kadovské MŠ.

Nejdůležitější součástí výuky se ale stala 
příroda. Zde mohl učitel Chlada propojit hned 
dvě své vášně: kantořinu a zahradničení. Spolu 
s dětmi se mu podařilo zvelebit nehostinný kout 
země pod školou.

„Dejte škole ten kus země.“ Členové jakési 
komise, kteří si lámali hlavu, co s ní udělat, 
protože na žule ještě žádná pšenice ani brambory 
nerostly, se zadívali na učitele J. Chladu. „Co 
asi tenhle hubený střízlík a jeho školní dětičky 
svedou s žulovým polem?“...Nevlídný školní 
pozemek se zazelenal ořešáky i morušemi. Jako 
na stole mezi balvany svítila tráva a záhony. 
Učitel i děti, které začínaly chápat, že život 
se může rozvíjet všude a nikde a nikdy není 
ztracen, měli své hospodářství. To samo bylo 
a je nejpodivuhodnější školou, učebnicí i me-
todickým poradcem.... Z nevlídného žuloviska 
se stal terasovitý ráj s alejemi třešní, ovocných 
keřů, záhonů jahod.... Mezi žulovými balvany je 
dnes i pohledné hřiště. Opodál na nižším stupni 
terasy dětská besídka i další hřiště pro mateřskou 
školu, kousek lesní mýtiny, kde rostou hřiby 
a tam dole rybníček s ostrůvkem. Prohání se 
v něm střevle i kapříci. Konečně Blatensko je 
kraj rybníků a rybářů. Vodní ptactvo, užovky, 
žáby, málem je tu malé jihočeské safari. Přichá-
zejí generace nových žáků. Každý si zasazuje 
svůj stromek, každý se učí pěstovat rostlinu 
a s ní život. Malotřídka v Kadově připomíná 
odvážnou zahradnickou školu. A přece má jen 
své prvňáčky až páťáčky.2

Nápad „přírody ve škole“ si našel příznivce 
i mimo Kadov a přinesl mnohá pozitiva. Díky 
celorepublikové soutěži  Zeleň pro Ostravsko 
se objevila v kadovské škole první televize. 

Škola ji získala na počátku 60. let jako cenu 
za zaslané sazenice, které vypěstoval učitel 
společně s dětmi.

Keře moruší, a především jejich listy, po-
sloužily jako krmivo pro bource morušového, 
jehož larvy chované ve škole vytvářely  kokony 
hedvábí, které pak sloužilo pro zdravotnické 
účely v Plzni. 

Výpěstky  ze školní zahrady putovaly také 
na různá místa obce např  k pomníku padlých 
hrdinů, tůje zas  ozdobily okolí  rybníčku před 
autobusovou zastávkou.

Naopak místní přírodu obohatila i cizokrajná 
zeleň. Vedle dětského tábora pod hřištěm se tyčí 
topol až z Krymu, jehož větvičky si přivezl učitel 
z  cesty po ruských venkovských školách. Vedle 
topolu roste jemná bříza, a proto této dvojici 
začaly místní školní děti říkat ženich s nevěstou.

Tyto dva stromy jsou dnes skryty v mohutné 
zeleni, která se divoce rozrůstá po bývalé školní 
zahradě, ale jsou živou připomínkou osobnosti 
učitele, který se snažil předávat dětem nejen 
vědomosti, ale hlavně lásku k přírodě a  ke vše-
mu, co může s pokorou k ní vytvořit či ovlivnit 
lidská ruka.

PhDr. Marta Bonnetto 
(vnučka pana učitele Chlady)
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ulturní  kalendář

PŘEDSTAVENÍ DEŠTIVÉ DNY 
PŘELOŽENO NA 18. 5.
Sokolovna Blatná, divadelní sál
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.

Do odvolání UZAVŘENA

Poskytujeme službu

5 KNIH U DVEŘÍ
Knihy objednávejte v pracovních dnech 
na telefonním čísle 383 311 258.
Knihy si po domluvě vyzvednete před 
knihovnou.

Do odvolání UZAVŘENO

Do odvolání UZAVŘENO

Jakmile se otevře, navštivte výstavu
PETR HANČ – KULTURA ŽIJE

3. 4. – 30. 6.
Výstava fotografií
Pořádá fotoklub Spektrum
V případě otevřeného Komunitního cent-
ra proběhne vernisáž 3. 4. v 16:00.

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
Tentokráte jsme si obrazy za vitrínu bla-
tenského infocentra přišli vypůjčit na 
blatenský zámek. Tři díla Karla Hildpran-
dta nám předal současný majitel zámku 
Stephanos Germenis-Hildprandt. Karel 
byl strýcem jeho maminky, paní Jany Ger-
menis-Hildprandt. Malíř se narodil v roce 
1894 jako druhorozený syn barona, svo-
bodného pána Ferdinanda Hildprandta  
z O�enhausenu a Josefíny hraběnky Thun 
Hohensteinové.  Karel ovšem neměl, na 
rozdíl od svého bratra, akademického so-
chaře Jindřicha, umělecké vzdělání, ale 

učil se soukromě. Především ho ovlivnil 
a inspiroval Viktor Stre�i, který jako mla-
dý talentovaný malíř rodinu Hildprandtů 
portrétoval. 
Po absolvování píseckého gymnázia ode-
šel Karel H. na vojenskou akademii do 
Stockerau u Vídně, kde portrétoval své 
přátelé z řad kadetů i důstojníků. Poté byl 
povolán do první světové války. Po jejím 
skončení se vrátil do rodného kraje, kde 
se ujal panství a zámku Škvořetice. V roce 
1919 se oženil s Marií von Daubek. 
Díky tomuto sňatku mohl v letech 1921-
22 provést novorenesanční úpravy škvo-
řetického zámku, a taktéž vyženil panství 
Osek. Na obou místech měl samozřejmě 
ateliér, aby mohl malovat.  V jeho tvorbě 
nalezneme portréty, lovecké výjevy a pří-
rodní scenérie, jak z našeho regionu, tak 
i z jeho cest. Po komunistickém převratu 
přišli Hildprandtové o majetek. Karla vy-
stěhovali z oseckého zámku, ve kterém 
pobýval, a opět se vrátil do Škvořetic. 
Našel si byt ve staré škole, kde si vytvořil  

 Komunitní centrum

 IC Blatná

 Výstavy

i skromný ateliér. V nuzných poměrech 
zde žil až do svých 80. narozenin. V roce 
1975 zemřel ve strakonické nemocnici.

Od 26. 3. jste mohli zcela poprvé zhléd-
nout obrazy Drahomíry Husičkové, kte-
rá je pro mě v Blatné novým malířským 
talentem. K tvorbě přivedl Drahomíru její 
bratr, který měl k umění vždy blízko a na-
učil ji svět kolem sebe vnímat a pozoro-
vat. Už od mládí si kreslila, ale také psala 
básně. Po střední škole odešla z Blatné  
a žila na mnoha místech České republiky.   

Za sebou má rozmanité pracovní zku-
šenosti: pracovala v keramické dílně,  
v kavárně, u restaurátorů i archeologů, 
s postiženými, s dětmi z ulice v misijním 
středisku, ale také tvořila vlastní šperky, 
které jste mohli zakoupit na Karlově mos-
tě. Studovala waldorfskou pedagogiku, 
muzikoterapii a arteterapii. Ta jí učarovala 
nejvíce a v budoucnu by se jí ráda více vě-
novala. Nyní už opět žije v Blatné a ve vol-
ných chvílích, mezi staráním se o mamin-
ku a o svého dospívajícího syna, maluje. 
Vystavené obrazy nepojmenovala. Ať si 
prý každý sám „přebere“, o čem jsou. Spí-
še než malířkou si přijde vizuální vypra-
věčkou příběhů, a těch je v jejích obrazech 
požehnaně. Stačí se do nich jen ponořit. 
Bezbřehou imaginaci Drahomíry Husičko-
vé jste mohli „Za vitrínou“ obdivovat až 
do 2.4. A na co se můžete těšit v dalších 
týdnech? Na sochy Jitky Křivancové, která 
vyučuje na blatenské ZUŠ, a obrazy Vác-
lava Sedláčka z depozitáře muzea.

Pavlína Eisenhamerová
Městské muzeum Blatná

JOM HA ŠOA – DEN HOLOCAUSTU 
A HRDINSTVÍ
Den holocaustu a hrdinství, hebrejsky 
„Jom ha-šoa ve ha-gvura“  je dnem, kdy si 
prostřednictvím vzpomínkových obřadů 
připomínáme památku obětí holocaustu. 
Pro tento pietní den byl stanoven termín, 
kdy bylo zahájeno povstání ve varšav-
ském ghe�u v roce 1943 (14. Nisan/19. 
dubna 1943). Tento den předchází pohy-

 Akce

 Knihovna

Stephanos Germenis-Hildprandt se svým 
oblíbeným obrazem od KH, v pozadí portrét 
Jiřího Karmazína, foto Kamila Berndorffová

mladý Karel Hildprandt, archiv zámku Blatná

Drahomíra Husičková, foto Kamila Berndorffová
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blivému svátku pessach, a proto i datum 
čtení jmen se každý rok mění. V České 
republice se stal významným dnem pro 
židovskou komunitu po roce 
1989, kdy se v Čechách začal tento den 
připomínat nejprve uvnitř židovské ko-
munity v pražské Pinkasově synagoze  
a v Terezíně. 
Blatná se do této akce veřejného čtení 
jmen obětí holocaustu přidala v roce 2016. 
V následujících letech byla doplněna  
o venkovní výstavu, připomínající obra-
zem a slovem všechny blatenské oběti ho-
lo-caustu. Čest jejich památce. Od čtvrtka 
8. 4. bude instalace v podobě šesticípé 
hvězdy opět umístěna v dolní části třídy 
J. P. Koubka v prostoru u kašny.  Výstava 
fotografií z muzejního archivu připomíná 
oběti holocaustu z dob, kdy vedli život  
v našem městě. Z vystavených fotografií je 
mimo jiné patrné, jak se změnilo pokojné 
soužití v maloměstě ve slepou nenávist. 
Připomínejme si to stále, abychom se ta-
kových věcí už nikdy nedopustili.

PÍLE PŘINÁŠÍ RŮŽE
Jak jsme již psali, na plantáže se chodi-
li dívat davy turistů a i případní zájemci  
o výpěstky Böhmova růžařství. Jeden 
takový pán přišel přímo do kanceláře  
s přesnou představou, jak má vypadat ta-
kový šéf. Přečtěte si sami, jak tuto histor-
ku zachytili v novinách „Růžový záhon čsl. 
zahrádkáře“ v roce 1935: 

„Do kanceláře Böhmova podniku přijde 

cestující a chce mluvit přímo jen se šéfem. 
Personál kanceláře, který má nakázáno 
šéfa nevyrušovati, když nejedná se o nut-
nou záležitost, sděluje, že se šéfem není 
možno právě mluviti.
Vtom však šéf přichází z plantáží, otvírá 
dveře u domu, kdež se setkává s cestují-
cím, který započne rozhovor:
Cestující: Poslechněte příteli, nevíte, kde 
bych našel vašeho starého?
Šéf: To nevím, je nyní poledne a tu chce 
mít také trochu klidu a nebude lze s ním 
mluviti.
Cestující: Poslouchejte, a mohl bych s ním 
mluviti až po obědě?
Šéf: To můžete.
Cestující: Ale jen zdali si po poledni neho-
dí na 2 hodiny šlofíka. Oni ti páni šéfové 
si na to potrpí.
Šéf: Jste velmi na omylu, náš šéf tu bude 
z nás prvý, a jakmile přijdeme, rozdělí 
nám práce.
Cestující v obdivu: Jistě? No jo, proto on si 
tak za krátkou dobu pomohl.
Šéf: Ano, ale musí velmi mnoho pracova-
ti a má mnoho starostí.
Cestující: No, ale z toho trní si pořádně 
pomohl, kdo by to byl kdy řekl. Z počátku 
prý se mu tady kde kdo smál a považo-
vali ho za blázna.

Šéf: No a vidíte, co dokázal. Dnes je zase 
mnoho lidí, kteří jenom práci a všecky ty 
starosti co tak velký podnik přináší, závi-
dí. Říkají, že má »na růžích ustláno«, ale 
není tomu tak. Mnohý by nechtěl starosti 
a povinnosti na sebe převzíti.
Cestující se rozmýšlí a praví: A prosím 
vás, proč se tak toho vašeho starého za-
stáváte?
Šéf: Víte co, pojďte se mnou k obědu, já 
vám to nahoře povím. Zde na chodbě 
není místo pro rozmluvy, a pak mám již 
sám hlad.
Cestující: Ale jak bych k tomu přišel, 
abych vás vyjídal, máte jistě oběd svůj 
odměřený. Počkám do jedné hodiny, tu 
pak jistě vašeho »starého« najdu.
Šéf: No, tak když chcete, nemusíte jej hle-
dati, ten »váš starý« je v mé osobě.
Cestující chytí se otevřených dveří  

a mumlá mezi zuby: Prosím vás, nedělej-
te si blázny, vy a šéf. Chodil by také šéf 
v tak umazaných kalhotách, bez límce, 
bez vesty a kabátu a v tak zaprášených 
botách?
Vtom vychází personál kanceláře, přeje 
»dobrou chuť« a poslední praví: Prosím 
pane šéfe, vezměte si klíče od kanceláře 
s sebou?
Do cestujícího jako když hrom uhodí, ne-
může najíti slov omluvy, ale šéf nenechá 
jej dlouho v rozpacích, béře jej s sebou  
k obědu a že i cestující obchod udělal je 
vidět z toho, že je spokojen a venku, když 

se setkal se zaměstnancem, praví: Kdo by 
to byl řekl, že je to šéf, ne, tak bych si byl 
»krále růží« nikdy nepředstavoval…“ 

Těžko si lze prvorepublikového továrníka 
nebo v tomto případě pana velkorůžaře 
představit, jak se ohání motykou, očkuje 
nebo pleje, neboť kdesi v paměti máme 
neustále vystupující ikonu úspěšného 
podnikatele jako šéfa někde v kancelá-
ři s nohama na stole. Při tom i ti dnešní 
úspěšní „šéfové“ se často mohou pochlu-
bit stejnou vlastností jako Jan Böhm, a to 
že se nebojí chopit práce, a proto je ně-
kdy jen stěží dokážeme rozeznat od jejich 
zaměstnanců. Podobné humorné srážky  
s touto realitou nám pak utkví nadosmrti 
v paměti a stávají se často veselými příbě-
hy k dlouhým večerům.

Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná

Jan Böhm ve svém obvyklém pracovním oděvu.

 Blatná – město růží

Reprofoto z připravované výstavy.
Mladičká Eva Druckerová nar. 28. 3. 1928 
prošla Terezínem, Osvětimí, Bergen-Belsenem 
a jako jedna z velmi mála dotčených blaten-
ských holocaust přežila.
Zemřela v roce 2016.
Archiv Městského muzea Blatná

Návštěvníci Böhmových podniků u plantáží za nádražím.
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Holky z PREZIOSA 
trénují Covidu 
navzdory.. 

Už je to rok, co mažoretkám, stejně jako 
ostatním sportovcům, skončily pravidelné tré-
ninky, jak na ně byly zvyklé. Až na pár týdnů, 
kdy bylo možné trénovat alespoň s různými 
omezeními (počty osob, roušky apod..), se 
dívky potkávají především v on-line prostředí 
a plní nejrůznější úkoly.

Je až neuvěřitelné, že i po roce jsou naše 
mažoretky stále aktivní, zapojují se do tré-

Velká jarní soutěž Českéhho 
rozhlasu České Budějovicee

VYHRAJTE 
TRAKTŮREK  
za 120 000 Kč

jižní Čechy |  106.4 FM |  R-CB |  www.vyhrajtetrakturek.cz

Po celý duben každý všední denn
v čase 9.45–10.00 hodin

Soutěž

HLAVNÍ 

CENA

ninků i dalších úkolů. Za to patří obrovské 
díky jim všem a také rodičům, kteří je v tom 
podporují!

A jak vlastně trénu-
jeme? On-line tréninky 
připravujeme 4x týdně, (2 
tréninky týdně pro každou 
skupinu). Snažíme se udr-
žet v kondici a zároveň se 
naučit i něco nového. 

V březnu jsme vyhlásili 
soutěž o nejlepšího běžce 
měsíce, kdy si mažoretky 
v mobilní aplikaci postupně 
připisují naběhané kilomet-
ry. Holky si zaslouží velký 
potlesk, protože za měsíc 
zvládly naběhat v týmu 

1000 km! A nezapojují se pouze mažoretky. 
V našem snažení nás podporují i fanoušci, 
kteří mají vlastní tým!

V dubnu nás čekají hned dvě „společné“ 
akce. Během Velikonoc se naše mažoretky 
vydají na „Velikonoční challenge“, kdy budou 
po Blatné hledat schované indicie. Kam je asi 
úkoly zavedou?

Pokud nám to situace dovolí, v sobotu 
17.4. nás čeká PREZIOSO maraton! Již 
máme sestaveny tři týmy – tým mažoretek 
PREZIOSO, tým fanoušků PREZIOSO a tým 
trenérek! Zvládne každý z týmů v jednom dni 
uběhnout vzdálenost maratonu? Každý poběží 
sám za sebe, svoji trasu, ale zároveň se těšíme 
na společný cíl – uběhnout maraton!  Připojí 
se někdo k nám?.. 

H. Novotná
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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

► ►
Přijmeme do pracovního poměru pracovníka/

pracovnici na pozici
Dělník/dělnice na zpracovně ryb, prodavač 

/prodavačka
(se zaměřením na uzení a prodej ryb, výdej a prodej zboží)

Požadavky:
vzdělání nejlépe v gastronomickém oboru, práce s PC (skla-

dová agenda)  - možnost zaučení, pracovitost, samostatnost, od-
povědnost, příjemné vystupování
Nabízíme:

Mzda od 16 800,- do 19 000,-Kč (dle dosažených výsledků), 
jednosměnný provoz, fi remní benefi ty
Bližší informace podá p. Koubek tel. 777 632 172, 383 421 037
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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

Nabízím
prostory k pro-
nájmu v Blatné 
v ulici Zahradnická 
38 ke komerčním 
účelům (kancelář, 

služby,..), 27m2, tel 
602 447 803 

Nabízíme:
slušné výdělky, každoroční navyšování mzdy 
příspěvek na dovolenou a Vánoce (13. a 14. plat)
dovolenou 5 týdnů + další dny za odpracovanou dobu
dotované stravování, příspěvek na dopravu 
příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění
příjemné pracovní podmínky
stabilitu celosvětového výrobce součástek

více info na stránkách  
https://jobs.vishay.com/hththththttthhtthttttttptptptptpptttptptppptppttt s:ss:s::s:ssss:s:s:s:s:s:s //////////////////////////////////jojojojoojooojojojojojoojooojojj bsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbssbsbsbsbsb .v.v.v.v.v.v.v.vv.vv.vvv.v.v. isisissssssssssssssshahahahahahahaahhaaaaaaaahaaay.y.yy.yyy.yy.y.y.yyy.yyyy..yyy coccocococoocococococoococococooocoooc m/mm/m/m/m/m/m/mm//mmm/m/////hthththththththththttthtthththhhtttttptptptpttttptpttttpttptptpppptpssssssssssssssssss:::s:////////////////////////jojojojjjojojojojjojojoojoooooos:s:s:s:s:::s:s::s::s //////////////////////////////// ooobssbsssbsbssbssssss vvvvvvvvvvvvvvvvvisisiisisisisisisisisisississsshahahahahahahahahhaahahhahahaaaaayyyyyyyyyyyyyyyy cococococococococccococcoocoococoocooom/m/m//m/m/m/m/m/m//m/m/m/m/m/mm/mmmmoooooooooooobsbsbsbbsbsbbsbbsbbbbbss

VISHAY ELECTRONIC spol. s r. o. VISHAY E
Blatná

Pracovník elektromontáže, Pracovník expedice,  
Pracovník kovovýroby, Pracovník navijárny,

Operátor/ka ve výrobě, Mechanik,  Seřizovač

Pro bližší informace volejte: 
Ing. Klára Pilečková, závod ESTA, tel. č. 383 455 516, email: klara.pileckova@vishay.com
Martina Říhová, závod Sfernice, tel. č. 383 455 611, email: martina.rihova@vishay.com

Přijmeme nové 
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Přijmeme nové jj
spolupracovníky p p y

é 
y yy !

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

Vrbenská 2769/2, Č. Budějovice 

   IČ: 281 17 581, www.blfacility.cz 

 

- SERVIS A OPRAVY PLYNOVÝCH KOTLŮ (havárie řešíme max. do 48 hod) 
o jen pravidelně a řádně udržovaný kotel či ohřívač je bezpečný a může prodloužit životnost  
o povinnost provozovat plynový spotřebič bezpečně ukládá provozovateli česká legislativa 

(Energetický zákon), návod výrobce = pravidelný servis 
o cena za servis kotle včetně dopravy a DPH 1590 Kč – hlídáme za Vás termíny 

 
- Výměna starých plynových kotlů - cenové nabídky zdarma  

= úspora nákladů na vytápění o 20% na spotřebě plynu 
o Možnost výměny kotle na splátky  
o Za jeden den máte kotel nainstalovaný a topíte 

KONTAKTY:  604 140 210 - objednávky na  servisy, asistentka@blfacility.cz       
                773 555 880 - opravy, havárie, montáže poruchy@blfacility.cz 

Proškoleného a zkušeného servisního technika máme ve Vaší blízkosti i když sídlo máme v ČB.  
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Blatenské listy – čtrnáctideník – vydává Spolek Blatenské listy zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu 
v Českých Budějovicích v oddílu L, vložce č. 2708, IČ 69092923, redakční rada: František Komorád, František Machovec, 
Petr Chlebec, Zdeněk Malina – šéfredaktor, Vladimír Šavrda. Adresa redakce: Z. Malina, Holečkova 784, 388 01 Blatná,
tel. 731 367 507. Náklad: 3 000 výtisků. Bankovní spojení: KB, a. s., Strakonice, expozitura Blatná, č. ú. 4196610297/0100.
E-mail: blat.listy.ch@seznam.cz. Jazyková úprava: vydavatel. Sazba a tisk: Blatenská tiskárna, s. r. o.

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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