
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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Historie téměř detektivní

Pár úvah nad 
založením Blatné

V roce 2019 jste se na výstavě Tajemnou 
krajinou Blatenska mohli seznámit s pověstí 
o založení Blatné. Dle ní měl vévoda Vyšemír 
zabloudit při lovu na stříbrného jelena do blat, 
kde se mu jej podařilo skolit. Nalezl zde také 
pevnou skálu uprostřed mokřadů, která mu 
připadala příhodná pro založení svého sídla, 
a tak měl dáti počátek blatenskému hradu. 
Bylo by to velice lákavé, přijmout romantic-
kou pověst za skutečnou, avšak dle vyznění 
se jedná o konstrukt z 20. století, který svou 
domnělou pravdivost opírá o jedinou reálnou 
postavu Vyšemíra z Blatné. Ten se poprvé 
objevuje v listině krále Václava I. z roku 1235. 
Jedná se také o první zmínku o Blatné vůbec. 
Co se však pravdivosti týče, má již příběh 
velice daleko od pravdy a svými fi gurami 

připomíná řeckou báji o Dianině lani. Tímto 
úvodem se dostáváme k naší dnešní otázce, 
a to proč byla Blatná založena na tomto místě? 
Jaký měla účel a kdo stál u jejího počátku?

Předpokládáme, že středobodem osady 
bylo pravděpodobně opevněné sídlo (tvrz 
nebo hrad), které se nacházelo v poloze 
dnešního blatenského zámku, a právě v něm 
musíme hledat onen domnělý počátek města. 
Dodnes patrnou a pravděpodobně nejstarší 
stavbou v areálu hradu byla hradní kaple, ze 
které můžete obdivovat pouze její sklepní část 
s dvěma patrnými románskými okénky a zbyt-
ky opěrných sloupů podpírajících nedocho-
vanou klenbu a celé nadzemní patro. V roce 
1926 ji odkryl Karel Fiala, který se nechal 
zmást romantickou přestavbou provedenou 
pravděpodobně Františkem Hildprantem 
v první čtvrtině 19. století. Podle Fialy měla 
na čtvercové sklepní budově stát válcovitá 
kaple se čtyřmi apsidami. Taková stavba by 
byla unikátem a dle stavebně-historického 
rozboru jejich reliktů by se pravděpodobně 
i zbortila. Místo toho František Záruba před-
stavil jinou podobu kaple, kdy se mělo jednat 
o čtverhrannou věžovitou stavbu. Ta byla 
propojena s dnes již neexistujícím románským 
palácem na západní straně dnešního areálu 
zámku. Obě stavby měly vzniknout v první 
třetině 13. století. Z toho bychom mohli 
usuzovat, že Blatná vznikla jako podhradská 
osada pod opevněným sídlem vévody Vyše-
míra, který z toho odvozoval svůj přídomek 
„de Blatna“. Proto byl také ve zmíněné listině 
z roku 1235 uveden na druhém místě jako 
významný a mocný pán.

Problém však vzniká v další stavbě o něco 
dále od Blatenského zámku, a to v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie. K jeho severní 
straně přiléhá sakristie, která byla dlouhou 
dobu chybně interpretována jako kněžiště 
staršího kostela založeného údajně Bavory 
ze Strakonic.

(dokončení na str. 4)
Kresba sklepní části románské kaple od 
Karla Fialy (Městské muzeum Blatná)

RŮŽE A TVÁŘ BLATNÉ

Blíží se Mezinárodní den památek a historic-
kých sídel, který je již tradiční pořádanou akcí 
v Blatné připadající na 18. dubna. Během něj 
se pokaždé dozvídáme více o vlastním městě, 
o jeho budovách, znacích, architektonických 
prvcích a osobnostech, které jsou s ním spjaté. 
Poslední dva ročníky se dotkly osobnosti Jana 
Böhma a jeho růžových plantáží, a proto jsme 
si v dnešním příspěvku položili jednoduchou, 
otázku: „Jak Böhmovy podniky přímo ovlivnily 
tvář města Blatné?“ Otázka se může zdát zpr-
vu jednoduchá. Vždyť každý, kdo projíždí přes 
Kalinovo náměstí, nepřehlédne Böhmovu vilu 
s velkým nápisem BÖHM, avšak zde se obje-
vuje první háček. Jan Böhm tuto jedinečnou 
rondokubistickou památku zakoupil až v roce 
1928 za 430 436 Kč. Dům doopravdy postavil 
stavitel Jan Komanec o šest let dříve v roce 
1922, a to nikoliv pro účely růžařských podni-
ků. Mělo se jednat dle Jiřího Sekery o nájemní 
dům o pěti bytových jednotkách a ne o úřed-
nickou budovu s byty pro rodinu Jana Böhma 
a jeho zaměstnance.

(pokračování uvnitř)

foto Jakub Loula
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Aktuální otevírací doba zámecké 
pokladny  

Zámecká pokladna bude otevřena pro prodej vstupenek a permanentních karet 
do parku od soboty 17. dubna 2021 vždy o víkendech od 10:00 do 16:00. Vzhledem 
k aktuálně platným vládním nařízení zůstávají interiéry zámku stále zavřené. Zámec-
ký park je otevřený denně od 6:00 do 20:00 a Oh My Deer Café má otevřené výdejní 
okénko od úterý do neděle od 10:00 do 17:00. 

Foto Jakub Loula

Zápis do 1. ročníku ZŠ
Ředitelství ZŠ T. G. Masaryka Blatná 

a ředitelství ZŠ J. A. Komenského Blatná 
oznamují, že zápis dětí do 1. ročníku ZŠ 
pro školní rok 2021/2022 se na základě 
vyhlášených mimořádných opatření koná 
bezkontaktní formou prostřednictvím portá-
lu 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 dět-
mi s  odloženou školní  docházkou, 
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 zá-
kladních 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.

APRÍLOVÉ POČASÍ MÁ DALEKO 
DO KRÁSY

Dubnové počasí si s námi letos pohrává. 
Paní ZIMA se jen tak snadno  nechce vzdát své 
vlády. Sluneční paprsky však už mají velkou 
sílu, a tak pokud je nezastíní oblohou plující 
mraky, příroda kolem nás se dále probouzí 
k novému životu.

Také my všichni. Zdá se, že i coronavirus 
malinko ustupuje a možná se postupně  začne  
„blýskat na lepší časy.“ Ale to bychom nechtě-
li zakřiknout!

V životě lidí dříve žijících v těsném sepětí 
s přírodou byl málokterý přírodní úkaz tak pů-
sobivý a ohromující jako bouřky doprovázené 
blesky. Měsíc duben je právě měsícem, kdy 
dochází k výraznému oživování bouřkové čin-
nosti, silným jarním bouřím. Díky neznalosti 
přírodních zákonů vznikla celá řada bouřko-
vých pověr, obyčejů a pověrečných pranostik:
HŘÍMÁNÍ V DUBNU ZNAMENÁ VESELÝ 
A HOJNÝ ROK, ALE ZLÝCH SMRT PŘED-
POVÍDÁ (Šimon Partlic 1617)

DUBNA MĚSÍCE JESTLI HŘMÍ, TEHDY 
NÁSILNÍCI A ZLODĚJI TRÁPENI BUDOU 
I JINÍ ZLÍ HOJNOU POMSTU ZA SVÉ 
ČINY TOHO ROKU VEZMOU (Jiří Stře-
dovský 1698)
HROM V DUBNU DOBRÁ NOVINA - 
MRÁZ KVĚTU JIŽ VÍC NESTÍNÁ
PŘIJDE-LI PŘED JIŘÍM BOUŘE, BUDE 
DLOUHO ZA KAMNY DOBŘE.
JE-LI DUBEN BOUŘLIVÝ, SHNIJE KOPA, 
MANDEL ZPLESNIVÍ.
JAK PRVNĚ ZAHŘMÍ, FIALKA JIŽ VÍCE 
NEVONÍ.
KDYŽ SE OZVE PRVNÍ HROM, CHYŤ 
KÁMEN NEBO STROM A TŘES JÍM, NE-
BOŤ TAK PRAVÍ POVĚRA, ŽE TĚLESNÉ  
SÍLY TO PŘIDÁ. 
LIDOVÉ ŘEMESLO NA TŘ. J. P. KOUB-
KA 3

Prodej lidového uměleckého řemesla ještě 
nebude v provozu, ale při troše trpělivosti se 
již určitě dočkáme. Stále funguje náš interne-

tový obchod, pro místní i zákazníky z bližší-
ho okolí zde máme pouze výdejové místo.
www.lidove-remeslo.cz (736 765 747).

Nezahálíme, nadále se připravujeme 
na pomalu začínající letošní sezónu a dopl-
ňujeme různé i drobné novinky.

A těšíme se na Vás, až se znovu setkáme 
tváří v tvář.

FIALA RŮSTI NEMŮŽE, AŽ JÍ JIŘÍ PO-
MŮŽE
UDATNÝ RYTÍŘ JIŘÍ, K MÁJI NÁM JAS-
NÝ DEN ŠÍŘÍ
NA SVATÉHO JIŘÍ, PRODEJ BOTY A KUP 
SI NOTY, JARO JE ZDE!

Eva Fučíková, lidové řemeslo

Dne 18. dubna 2021 
uplyne rok, kdy nás 
navždy opustil pan 

Jiří Michal.

Za tichou vzpomínku 
děkuje rodina. 
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Zprávy
z radnice

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ 
DVA. SČÍTÁNÍ 2021
Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021 

Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 
27. 3. online sčítáním. Z důvodů epidemické situace byla možnost 
sečíst se online prodloužena do 11. 5. Elektronický sčítací formulář 
naleznete na webu www.scitani.cz  nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, 
která je dostupná v Google Play i App Store. Online formulář můžete 
jednoduše a bezpečně vyplnit z pohodlí domova i za ostatní členy do-
mácnosti, ať už se jedná o rodinné příslušníky nebo o starší příbuzné.
Listinné sčítání 17. 4. - 11. 5. 2021

Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 
vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují 
sčítací komisaři, což jsou zaměstnanci České pošty, příp. Českého 
statistického úřadu. Vzhledem k současné epidemické situaci upravil 
ČSÚ v součinnosti s Českou poštou distribuci a sběr listinných formu-
lářů tak, že při nich dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů 
mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formuláře spolu 
s odpovědní obálkou do domácností bude probíhat podobně, jako nyní 
probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování 
přísných hygienických pravidel (respirátor, dezinfekce, fyzický kontakt 
primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Sčítací komisaři budou 
také pravidelně testováni na koronavirus. Z epidemických důvodů 
však nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby 
se můžete obrátit na infolinku 253 253 683, napsat dotaz na e-mail 
dotazy@scitani.cz nebo chatbota a online chat virtuální poradny 
na webu scitani.cz a v elektronickém formuláři.

Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpovědní 
obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na kon-
taktních místech sčítání (viz dále). Na kontaktních místech sčítání bude 
možné si formulář i vyzvednout. I po obdržení listinného formuláře 
bude stále platit možnost využít praktičtější i jednodušší online způsob 
sečtení.
Koho se sčítání týká 

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k roz-
hodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů 
na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo 
skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 
18 let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich 
zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání 
se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou 
diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů. 
Kontaktní místa 

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca 800 vybraných poboč-
kách České pošty a všech krajských správách Českého statistického 
úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, 
na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře. Na kontaktních 
místech budou zavedena přísná hygienická opatření. Adresy a telefony 
kontaktních míst sčítání zjistíte na webu https://scitani.ceskaposta.cz.
Ochrana dat 

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré údaje jsou zpracovávány 
v souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně 
zabezpečené informační systémy. 
Veškeré informace o sčítání naleznete na webu www.scitani.cz. In-
formace k vyplnění sčítacího formuláře jsou dostupné v sekci „Jak se 
sečíst“. Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v sekci „Časté dotazy“.

Informace o nových 
dálkových autobusových 
linkách
Vážení čtenáři,

v uplynulých letech jsme vás informovali o postupném rušení 
spojů dálkových autobusových linek jedoucích přes Blatnou. Proto 
jsme rádi, že tentokrát vás naopak můžeme informovat o zavedení 
nových spojů.

Od 27.03.2021 je v provozu linka společnosti DATA AU-
TOTRANS s.r.o. Praha-Blatná-Horažďovice-Sušice-Prášily. 
Spoj jezdí v sobotu, neděli a státní svátky v 8,30 hod. z Prahy 
Na Knížecí, po cestě zastavuje v Milíně, Mirovicích, Myšticích 
a do Blatné (B. Němcové) přijíždí v 9,54 hod. Autobus dále po-
kračuje ve směru Horažďovice, Sušice, Kašperské Hory, Kvilda, 
Modrava, Srní a Prášily. Zpáteční spoj ze Šumavy na Prahu odjíždí 
ze zastávky Blatná, Palackého v 19,30 hod. (v období od 03.07. 
do 29.08.2021 pojede spoj o půl hodiny později, s odjezdem 
z Blatné ve 20,00 hod.).

Nevýhodou této linky je povinnost mít předem zakoupenou 
místenku a to nejen pro cestu z Blatné do Prahy, ale i pro cestu 
na Šumavu. Místenky lze zakoupit v kancelářích AMS nebo 
na webu https://amsbus.cz. V jízdním řádu linky je dále poznámka, 
že při zákazu cestování mezi okresy může být provoz spojů a před-
prodej místenek dočasně přerušen. Nicméně pokud systém umožní 
cestujícímu zakoupení místenky, mělo by to znamenat jistotu, že 
jeho spoj opravdu pojede. 

Od 16.04.2021 má být zahájen provoz linky Blatná-Praha, 
společnosti KOVY BUS s.r.o. Trasa linky je vedena přes Miro-
vice a v úseku Mirovice-Blatná budou spoje zastavovat v Pohoří, 
Svobodce, Kožlí (na rozcestí „Drtina“), Myšticích, Vahlovicích 
a Skaličanech. Ranní spoj z Blatné do Prahy, který začne jezdit 
až od 19.04.2021, bude odjíždět v pracovních dnech z Palackého 
ulice v 5,25 hod. s příjezdem do Prahy v 6,50 hod. Zpáteční spoj 
bude v pracovních dnech odjíždět z Prahy, Na Knížecí v 15,15 
hod. s příjezdem do Blatné v 16,34 hod. Linka má být v provozu 
i o víkendu, kdy v sobotu pojede spoj z Prahy, Na Knížecí v 8,00 
hod. s příjezdem do Blatné v 9,19 hod. V neděli pojede spoj s od-
jezdem ze zastávky Blatná, Palackého v 16,00 hod. s příjezdem 
do Prahy v 17,25 hod.

Na všechny spoje linky bude možné (nikoliv povinné) zakoupit 
místenku.

V obou případech se jedná o komerční (nedotované) dálkové 
linky, zachování jejich provozu v delším časovém horizontu bude 
záviset zejména na jejich obsazenosti. Z důvodu možných změn 
jízdních řádů doporučujeme se o provozu daného spoje vždy předem 
přesvědčit prostřednictvím internetového vyhledávače.

I nadále zůstávají v provozu přímé spoje společnosti ARRIVA 
STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. přes Březnici a Příbram. V pracovní dny 
odjíždí přímý spoj z Palackého ulice v 5,33 hod., v neděli v 17,28 
hod. Z Prahy Smíchovského nádraží odjíždí přímý spoj do Blatné 
v pracovních dnech v 17,25 hod. Toto spojení se bohužel aktuálně 
ve vyhledávači již opět nezobrazuje jako přímé, protože byť není 
nutný přestup a lze si koupit jednu jízdenku z Blatné do Prahy, jsou 
spoje formálně vedeny jako dvě samostatné linky (Blatná-Příbram 
a Příbram-Praha). V této věci jsme opakovaně komunikovali se 
správcem vyhledávače IDOS, který již několikrát nastavil vyhle-
dávač tak, že se spojení po nějakou dobu zobrazovalo jako přímé, 
ovšem při jakýchkoliv změnách jízdního řádu se přímé spojení 
pokaždé zobrazovat přestane.

Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná
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Zp r á v y
T S  B l a t n á

Pár úvah nad založením Blatné
(dokončení ze str. 1)

Tento závěr o zakladatelích měl být potvrzen erbovním štítkem 
Bavorů, který je zde dodnes patrný, avšak také mohl být na své dnešní 
místo druhotně přenesen. V roce 2015 vyšla publikace o tomto kos-

tele, kde se této 
problematice vě-
noval Roman La-
vička, který stavbu 
datoval do první 
třetiny 13. století. 
Do přibližně stej-
né doby byla da-
tována i zmíněná 
kaple. Neumíme 
si představit, že 
by Vyšemír dispo-
noval dostatečným 
bohatstvím ply-
noucím z Blatné, 

aby inicioval dvě souběžné a nákladné kamenné stavby zároveň. Tomáš 
Durdík poukázal na skutečnost, že v listině z let 1289-1307, kdy byl 
Bavor III. ze Strakonic zvíkovským purkrabím, se poprvé dozvídáme 
nejen o hradu (castro Platena), ale také o dvoru (curia), kde doo-
pravdy mohl sídlit správce hradu Vyšemír z Blatné. Ten by inicioval 
kamennou stavbu v podhradské osadě, a tak by si zajistil trvale svůj 
majetek v Blatné v podobě kamenného kostela a ukotvil se natrvalo 
v Blatné, což se jeho rodu nakonec podařilo. Stavba jednopalácové 
tvrze s kaplí by pak náležela královské huti, která by si tímto počinem 
rozšířila své hospodářské domény a zajistila západní stranu důležité 
komunikace podél Vltavy.

Pokud se jednalo o královské založení z počátku 13. století, zůstává 
otázka, proč byl hrad založen v tomto prostoru? Někteří jej kladou 

Listina z roku 1235 se zmínkou o Vyšemírovi 
z Blatné (Červenka-Lavička, 2015, obr. 6)

do kontextu s obchodní cestou, 
kterou můžeme doložit stříbrným 
pokladem z Lažánek z 12. století 
nebo mladším depotem mincí z 13. 
století z prostoru mezi Budislavicemi 
a Dožicemi. Podle toho by cesta měla 
vést mezi Pootavskými opevněnými 
sídly a opěrnými body na úpatí Brd. 
Prohlédneme-li si pečlivě mapu, 
nalezneme velká města a hrady 
v povodí Otavy a Vltavy, které do-
zajista představovaly významnější 
komunikační tepnu než Zavišínský 
potok a řeka Lomnice. Blatná tedy 
ležela mimo tyto hlavní trasy.

Odpověď můžeme hypoteticky 
nalézt v sejpech, které jsou patrné 
v zámeckém parku, podél Zavi-
šínského potoka a vůbec po celém 

Blatensku. Někteří je sice spojují s aktivitou Keltů, avšak tuto teorii 
nepotvrdily ani dosavadní archeologické nálezy. Pravděpodobněji 
vznikly ve středověku, kdy se v krajině tímto způsobem těžilo zlato. 
Neplynulo z toho přílišné bohatství, a tak prvotní jednopalácová tvrz 
s kaplí se ve vlastníctví zakladatele více nerozrůstala a brzy připadla 
do vlastnictví Vyšemíra z Blatné, jeho potomků nebo jeho příbuzných 
Bavorů ze Strakonic. Blatná by dle této nejpravděpodobnější teze byla 
založena jako opěrný bod pro těžební aktivitu, která se postupem času 
stala nevýnosnou.

Petr Chlebec - Městské muzeum Blatná
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Výsek z Klaudyanovy mapy Čech (1518) s vyznačenou Blatnou

Sakristie na severní straně kostela 
Nanebevzeti Panny Marie

Plošná deratizace v Blatné
Technické služby města Blatné, s. r. o., ve spolupráci s fi rmou 

Profi -Dera, s. r. o., budou provádět plošnou deratizaci. Půjde o hu-
bení zejména myší a potkanů.

V případě, že budete mít požadavky na provedení deratizace 
na konkrétním místě, pak nás prosím kontaktujte na telefonním 
čísle 383 422 541 nebo na e-mailu kontakt@tsblatna.cz Sdělte 
prosím přesné místo, kde žádáte deratizaci provést, vaše kontaktní 
údaje včetně tel. čísla. Firma Profi -Dera vás bude před deratizací 
kontaktovat ohledně podrobné domluvy k zásahu.

Deratizaci ve své nemovitosti nebo na svém pozemku hradí 
přímo občan.

Deratizace je naplánována na dny 6.5. a 7.5. 2021.
Z důvodu maximální efektivity vyzýváme SVJ ke kontaktování 

fi rmy Profi  DERA, která bude deratizaci provádět. Služby, za cenově 
zvýhodněných podmínek, si můžete objednat na e-mailu: info@
profi -dera.cz nebo na tel. čísle: 777 78 08 78.

Deratizace provedená na co nejvíce místech ve stejný čas je 
nejefektivnější.

Hlodavci, kteří požijí jedovou nástrahu ztrácí na dobu až 7 dnů 
plachost. Hlodavci jsou dezorientovaní, mohou ze svých úkrytů 
vylézat i přes den. Po ztrátě plachosti dochází u hlodavců k úmrtí 
během krátké doby.
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Co čte a o čem přemýšlí Jan Kára
Vážené čtenářky, vážení čte-
náři,

kniha „Jan Žižka - život 
a doba husitského válečníka“ 

od současného českého historika Petra Čor-
neje se stala „knihou roku 2019“. Je to im-
pozantní dílo: přes 600 stran textu, 200 stran 
poznámek a vysvětlivek, ilustrace… Dostal 
jsem ji pod stromeček a moc jsem se do čtení 
nehrnul, už proto, že Žižkou a husitstvím nás 
krmili v hodinách dějepisu od malička a lec-
cos z toho si ještě pamatuji. 

Stalo se 
však  ne tu-
šené, knihu 
jsem přečetl 
jedním de-
c h e m .  P a -
rametry de-
tektivky sice 
nemá, ale už 
jen způsob, 
jakým autor 
pátrá v kal-
ných vodách 
dávné histo-
rie, je docela 

napínavý. Je patrné, že veškeré bádání 
o Žižkovi je postaveno na velmi chatrných 
a často podezřelých informacích z různých 
dob, v nichž se prolínají fakta, mýty i čiré 
fi kce. Málokterá postava českých dějin byla 
tolik glorifi kován a či naopak démonizována, 
opředena tolika legendami a podle potřeby 
„dokreslována“. Tyto nánosy se Čornej snaží 
odfi ltrovat – a já mám pocit, že o Žižkovi vím 
méně, než dřív. Při troše zjednodušení a ironie 
bych nyní Žižkův životopis napsal asi takto: 

Narodil se snad někdy kolem roku 1360 
v jižních Čechách. Měl patrně nějaký vztah 

k tvrzi v Trocnově. V mládí, o kterém nic 
nevíme, přišel o oko. Veškeré stopy o něm 
se kolem roku 1380 na dlouho ztrácejí, snad 
někdy v té době působil ve skupině lapků 
na česko-moravském pomezí, a snad se v roce 
1410 účastnil tažení proti Řádu německých 
rytířů na Baltu. Někdy před rokem 1419 se 
možná usadil v Praze jako čeledín českého 
krále Václava IV.….

Jak je možné, že dominantní osobnost 
geniálního vojevůdce do svých 60 let nezane-
chala v dobových análech téměř žádné stopy? 
Žižka se na scéně vynořuje až v souvislosti 
s krvavou defenestrací novoměstských kon-
šelů v létě 1419, která roztáčí obecně známý 
revoluční kolotoč. V něm jsou ve všeobecném 
chaosu sváděny bitvy, dobývána a ničena 
města, vyvraceny kláštery, a to vše je prová-
zeno masakry, z nichž ještě dnes tuhne krev 
v žilách. Upalování protivníků a popravy jsou 
na denním pořádku. 

V té době již o Žižkově existenci v zásadě 
nepochybujeme, ani o ukrutnostech, kterých 
se dopouštěl; spousta nejasností ovšem zůstá-
vá. Žižka opakovaně na dlouhé měsíce mizí ze 
scény a jistá není ani jeho role (či přítomnost) 
v různých bitvách, v nichž měl být strůjcem 
vítězství, počínaje Sudoměří až po Malešov 
v létě 1424, nedlouho před jeho smrtí. Čornej 
pečlivě sleduje veškeré stopy, které by mohly 
Žižkovo působení ve víru doby osvětlit, ale 
často končí povzdechem typu „Žižka tu mohl 
být i nemusel“. Konec konců, pochybuje se 
i o tom, že byl slepý. Z jedné z ústředních 
postav českých dějin tak máme spíše ja-
kéhosi fantoma, který je spojován s řadou 
významných událostí své doby, ale zdaleka 
ne vždy je to prokázáno. Jako určitý symbol 
byl do událostí „dosazován“ i s odstupem 
několika staletí.

Ale pozor - rozostření zavedeného pohle-
du na husitského válečníka nikterak nesnižuje 
hodnotu knihy. Jde o podmanivé vylíčení 
politických, ekonomických, sociálních a ná-
boženských poměrů v Čechách (a střední 
Evropě) počátkem 15. století. Vidíme drolící 
se jednotu husitů, seriál násilných převratů 
na pražských radnicích, námluvy s litevskými 
knížaty, jimž je nabízena česká koruna; vidíme 
osobnost císaře Zikmunda a dalších velkých 
aktérů dobového dění, jejich lavírování a ná-
zorové kotrmelce podle toho, jak se přelévalo 
„válečné štěstí“ (kronikář Vavřinec z Březové 
hovoří o „nestálosti neupřímné mysli“), a po-
chopíme, že za vznešenými idejemi se často 
skrýval boj o majetek.

U Blatné se (bohužel či naštěstí) žádná 
husitská bitva neodehrála a s Žižkou ji – po-
kud vím - nikdo nespojuje. A přitom, když 
se na jaře roku 1420 Žižka přesouval z Plzně 
k Sudoměři a dále na Tábor, musel být hodně 
blízko (Čornej naznačuje Lnáře a Sedlici; 
údajně Žižka několik dní tábořil u Třebohos-
tic). A v jihozápadních Čechách se pak objevil 
ještě několikrát, bojoval u Rabí, Horažďovic, 
Strakonic či Nepomuku; významná husitská 
posádka sídlila v Písku atd. Ale o katolické 
Blatné Jana z Rožmitálu (s výjimkou jeho 
podpisu na příměří s tábority v roce 1424) 
nikde ani zmínka. Ještě že je tu jistý Příbík 
z Kadova, jehož střela snad v roce 1422 
na Rabí zasáhla Žižku do jeho zdravého oka. 
Doufám, že regionální historikové zjevnou 
mezeru v dějinách Blatenska brzy vyplní.

Jan Kára

Vandalismus na pokračování
V návaznosti na článek v minulém čísle Blatenských listů ohledně 

vandalismu si dovoluji kratičkou citově zabarvenou glosou informovat 
o další neúctě. 

Člověk si už tak nějak zvykl na to, že po některých „bezmozcích“, co 
za sebou v přírodě dokáží nadělat neskutečný svinčík, uklidí. Kdo není 
zcela lhostejný ke svému okolí ani k sobě, se sehne a odhozený odpad se-
bere, a nemusí jít vždy o organizovanou akci slavně prezentovanou médii. 
U nás ve Skaličanech se snaží o úklid svého okolí téměř každý, pro něhož 
nekončí svět svým vlastním plotem či zdí. Nikdy si však nezvyknu na igno-

rantství, neúctu, debilitu, 
tupost a ubohost... Ně-
komu možná dělá radost, 
že ničí dílo našich před-
ků a kazí radost tomu, 
který se dokáže postarat 
o pravidelné udržování 
a případně i rekonstruk-
ce drobných sakrálních 
objektů v krajině, ale TY 
nebo VY, kdož se těchto 

činů dopouštíte, vězte, že Boží mlýny melou, že karma existuje a že se 
na každou svini voda vaří.... Křížek nad Pejchou ve Skaličanech u ně-
kdejší cesty do Blatné, se patrně o druhém dubnovém víkendu „dočkal“ 
zájmu „veřejnosti“, jak dokazují přiložené fotografi e… Tuto historickou 
součást krajiny jsme v minulosti již párkrát sanovali a opravovali, zejména 
díky péči města Blatná a několika nezištných dobrovolníků, a učiníme 
tak opětovně, sice jsou pro nás činy tupých hlav deprimující a mnohdy 
demotivující, ale odradit se nenecháme!

Kříž je svým umístěním hraniční katastrálních území Skaličany a Blat-
ná. Původně na tomto místě stával kříž dřevěný,  který stářím ztrouchnivěl, 
a proto byl v roce 1922 postaven z milodarů občanů ze Skaličan kříž 
nový, umístěný na kónickém pilíři, pod nímž je hranolový kamenný sokl. 
Křížek označuje místo tragické smrti chudé ženy, jakési Kvasničkové, 
která zde umrzla. Části této památky – kříž i pilíř pocházejí patrně z 2. 
poloviny 19. století a je možné, že v roce 1922 došlo k jejich přemístění 
na toto místo z jiné, nám neznámé lokality. Pokud procházíme podél staré 
cesty a zastavíme se u křížku, můžeme se pokochat zajímavým výhledem 
na skaličanské rybníky, či na paštický kostel. Z místa jsou vidět i obce 
Buzice, Václavov, město Blatná nebo skaličanská hajnice. Podél této staré 
cesty byly v roce 2010 vysázeny ovocné dřeviny, o jejichž údržbu se starají 
nejen skaličanští hasiči a myslivci. 

Text Václav Cheníček, foto Zbyněk ŽižkaKřížek Pejcha
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Hrad Buzice
Hradním pánem ve 21. století. Zdeněk Sedlák „staví na nohy“ 
polozapomenuté feudální sídlo na okraji Buzic.
(Dokončení článku z inulého čísla).

Na straně druhé ho tvrdá práce a vložené investice velmi šlechtí. 
„Doposud nemám ani jediného sponzora,“ prozrazuje Zdeněk Sed-
lák, „Všechno hradím ze svých vlastních zdrojů. Nechci prozrazovat 
přesnou sumu, kterou jsem do tohoto projektu vložil.“

Již nyní jsou patrné zásahy, které středověké památce pořádně 
ulehčily. „V první řadě bylo nutno odvozit z nádvoří obrovskou černou 
skládku, kde „dobří lidé“ odložili kdeco. Byly toho desítky a desítky 
kontejnerů. Podařilo se v souladu s předpisy vyčistit i okolí hradu, 
včetně výřezu náletových dřevin. 

A což patřilo 
mezi další priority, 
důsledně se opravi-
ly všechny podlahy 
v hradu.“ Bohužel 
se nepodaří vrátit 
hradu vzhled a zá-
zemí, jakými dispo-
noval kdysi: „V 60. 
letech se vystavěl 
současný rybník 
a koryto řeky se 
odvedlo. Ale letos 
chci ten hrad ales-
poň trochu otevřít 
a prosvětlit. Počí-

tám s vyčištěním a vyklizením celého vodního příkopu. Bude nutné 
ovšem prostor zabezpečit, protože hrozí pád stromů a i nějaké střešní 
tašky,“ vysvětluje „hradní pán“, kterého takhle žertem titulují všichni 
kamarádi.

Dále má Zdeněk Sedlák v plánu vyklidit sklepy z původní stavby 
ze 14. století, které byly při přestavbě hradu v 16. století zasypány 
zhruba do poloviny. A to ve spolupráci s archeology. Stranou nezůstane 
ani vyčištění hradní věže, což také znamená značné náklady. Pokud se 
tam ale mají dostat turisté, jde o věc nezbytnou.
Velkým společenským plánům brání zatím Covid.

Nový „hradní pán“ nechce buzickou památku jen opravit a zatrak-
tivnit ji pro turisty. Hodlá z ní také učinit středisko významných kultur-
ních akcí. Počítáno je i se zázemím pro sportovce, zejména cyklistické 
nadšence. A pak- hrad má sloužit především dětem a mládeži. Jenže….

Zatím brání takovým masovým aktivitám covidová bariéra. Zdeněk 
Sedlák tak dosud mohl pouze v prosinci 2019 zorganizoval se spolkem 
Modrásek ze Sedlice „Peklo na tvrzi“ u příležitosti Mikulášské nadíl-
ky. A tady dokázal své všestranné schopnosti a obratnost, když sem 
dorazilo několik set návštěvníků z celé ČR. Celá akce se mimořádně 
vydařila a ještě dlouho se o ní veřejně hovořilo. „Jinak loni v době 
rozvolnění jsme tam mohli uspořádat jen několik menších akcí. Ko-
nala se tam vůbec první svatba na hradním nádvoří, během léta tam 
venku přespávaly děti z putovního tábora. Aby si to jak se patří užily, 
připravil jsem pro ně takovou strašidelnou procházku, kde na ně čekalo 
pár překvapení, což je neobyčejně nadchlo. Chtěl bych věřit, že letos 
ten hradní program bude pestřejší. Ale to záleží výhradně na tom, 
zda stávající pandemie poleví,“ doufá v dobrý konec Zdeněk Sedlák.

Pak už by nestálo nic v cestě plánům, o kterých si romantické 
prostředí buzického hradu dosud mohlo nechat jen zdát. „Momentálně 
se tam snažím pro mládež připravit naučně-strašidelné bludiště, kte-
rému chci vyhradit jednu kompletní síň,“ prozrazuje nejbližší záměr 
zanícený opatrovník hradního komplexu. Ale nezůstane jen u toho. 
„Máme v plánu jako první velkou akci uspořádat u buzického hradu 
hromadný sraz švédských aut značky Volvo. Jakou to má souvislost 
s hradními dějinami? Jde o napojení na trezorový fi lm „Čest a sláva“, 
který tady roku 1968 natočil režisér Hynek Bočan a který je situován 
do éry, kdy Českou zemi plenila švédská vojska. Symbolicky by tak 

REALITY BLATNÁ – RNDr. PETR KERNDL
B. Němcové 29, 388 01 Blatná 

29 let praxe na realitním trhu!
Tel.: 604 518 400, 383 42 35 22

Všechny nabídky na: www.realityblatna.cz .
– HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, chalupy, 

chaty, byty, pozemky, lesy … v jakékoliv lokalitě.
Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!

Zajistíme Vám bezstarostný prodej. 
Prezentace na největších realitních serverech

a právní servis ZDARMA! Ocenění nemovitostí.
Smlouvy o převodu nemovitostí - darovací, kupní, směnné... 

Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte služeb nejdéle 
působící realitní kanceláře v regionu. 

Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!

Buzický hrad - historický snímek 
(zřejmě 30. léta 20. století)

buzický hrad Švédové dobyli podruhé. Jen beze zbraní. Moji kamarádi 
z Volvo klubu byli touto myšlenkou moc nadšeni a už se na takový 
počin těší. Mimoto jsem hovořil právě s panem Bočanem o tom, že 
by bylo fantastické pro veřejnost na nádvoří hradu připravit promítání 
zmíněného fi lmu na třech velkoplošných plátnech ze tří projektorů. 
A kdyby se mohly při té příležitosti objevit na této produkci poslední 
dvě žijící herečky z onoho černobílého snímku- paní Blanka Bohdano-
vá a paní Iva Janžurová- no, to by byla bomba. A hradu by tohle všechno 
přineslo vítané oživení a perfektní reklamu,“ hovoří s neskutečným 
zápalem Zdeněk Sedlák.

Blatenský starožitník a hradní pán v jedné osobě má nepočítaně 
kontaktů na slavné osobnosti- herce, zpěváky atd. „Všichni tihle veřej-
ně známí lidé by mohli obohatit zdejší kraj. Zatím nám ale v rozpuku 
takové „seznamovačky“ pořád brání covidová pandemie,“ listuje 
lítostivě chumlem vizitek Zdeněk Sedlák.
Možná bude i vyhlídka

Práce na úpravách hradního sídla v Buzicích bere Zdeněk Sedlák 
smrtelně vážně. „Dřiny je tu moc. A na většinu fyzického díla jsme tady 
tři. Ano, opravdu tři. Já a mí kamarádi, kteří mi pomáhají za „mírnou 
úplatu“ jako jsou buřty a tak podobně. Někdy jsem tu na to taky úplně 
sám,“ uvádí průkopník, jemuž doopravdy manuální námaha není cizí. 
Jedním z jeho snů je vybudování vyhlídky na hradní věži: „Ne zrovna 
rozhledny, ale vyhlídky určitě.  (dokončení na str. 

Taky jsme zjistili, že ve středu nádvoří se nacházela studna. A po-
dle mých kamarádů badatelů tu ještě před stavbou hradu bylo docela 
určitě keltské oppidum.“

Zdeněk Sedlák by rád dosáhl toho, aby buzický hrad jednoho dne 
vypadal tak jako v 19. století, než byl po nástupu komunistů k moci 
zkonfi skován. Tehdejší garnitura neměla zájem udržovat a opravovat 
„feudální pozůstatky“ regionálního významu. Před rokem 1989 sloužila 
nejdříve památka jako sýpka JZD, poté ji užívali blatenští rybáři. Rodi-
na Hildprandtů po převzetí hradu do svého vlastnictví nejděsivější stav 
nechala uvést do důstojné podoby, ale nebylo v jejich silách věnovat 
mu hlubší pozornost.“

Zásluhou blatenského starožitníka Zdeňka Sedláka a jeho přátel 
již nyní majestátní hradní sídlo řádně prokouklo a splynulo s krásným 
okolím, kudy vede turistická stezka a v budoucnosti snad tady vznikne 
i cyklotrasa, o což nový hradní pán velmi usiluje.

Zdeněk Sedlák patří k jedincům, kteří historii a dějiny svého kraje 
nejen miluje a disponuje jejich mimořádnou znalostí. On je ochoten pro 
zachování starých památek i mnoho obětovat. Před vytčenou metou 
neuhne ani o píď. A ty nové časy jeho úsilí a šlechetné činy ve jménu 
předků jistě náležitě zhodnotí.

Více o historii i současnosti hradu naleznete na stránkách: 
www.hradbuzice.cz

(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda
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ulturní  kalendář

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

BLATNÁ TANČÍ A MEZINÁRODNÍ DEN 
TANCE

Stejně jako v letech minulých se i my  
v Blatné opět připojíme k oslavě Mezi-
národního dne tance sice ne s obvyklou 
venkovní akcí „Blatná tančí“, ale symbo-
lickou virtuální účastí na celorepubliko-
vém flashmobu ve společné choreografii, 
kterou pro letošek připravil choreograf  
a vítěz Star Dance Marek Zelinka. Na 
webu www. mezinarodnidentance.cz je již 
umístěno video a instrukce, podle kterých 
můžete začít trénovat. Letošními amba-
sadory se stali Taťána Gregor Brzobohatá, 
Ondřej Gregor Brzobohatý, Vlastimil Ha-
rapes a Elis Mraz.
Rádi bychom opět v Blatné vyrobili spot, 
složený z tanečních kreací došlých i od 
čtenářů Blatenských listů. Chcete-li se 
stát součástí výsledného videa, zašlete do 
25. 4. vaši nahrávku na rebrina@ckvb.cz  
a 29. 4. se těšte na výsledný sestřih.

Vážení čtenáři a čtenářky, i přes aktua-
lizaci protiepidemických opatření, kte-
ré v době uzávěrky Blatenských listů 
platily a povolovaly otevření knihoven, 
vám musíme oznámit, že do odvolání 
bude blatenská knihovna UZAVŘENA.
V současnosti stále poskytujeme službu 
5 KNIH U DVEŘÍ, díky níž máte možnost 
přečtené knihy vrátit a zapůjčit si nové.
Knihy objednávejte v pracovních dnech 
na telefonním čísle 383 311 258.
Knihy si po domluvě vyzvednete před 
knihovnou.

Do odvolání UZAVŘENO

Do odvolání UZAVŘENO

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

Od pátku 2. dubna mohli pravidelní di-
váci výstav „Za vitrínou“ obdivovat díla 
sochařky a učitelky výtvarného oboru na 
blatenské ZUŠ Jitky Křivancové. Ačkoliv 
se Jitka narodila v Jeseníku a dlouhá léta 
žila v Kadani, jeden z kořenů má i na Bla-
tensku. Její dědeček Alois Cimburek byl 
oblíbený radomyšlský malíř. Jitky ateliér 

 Komunitní centrum

 IC Blatná

 Výstavy

proto najdete právě poblíž Radomyšle,  
a to za obcí Láz u Velkolázského rybníka. 
Z malého lesíka na hrázi Velkolázu na vás 
budou vykukovat Jitky pískovcové sochy, 
protože zde pro kolemjdoucí a kolemje-
doucí cyklisty vytvořila malou galerii pod 
širým nebem. Můžete sem na procházku 
klidně zajít i vy. 
Jitka Křivancová vystudovala Střední 
kamenicko-sochařskou průmyslovku  
v Hořicích v Podkrkonoší, obor kameno-
sochař a poté absolvovala studijní pobyt 
na Vysokých výtvarných školách v Berlíně 
v ateliérech figurálního sochařství. Jitky 
sochy zdobí i veřejná prostranství např.  
v Kadani, Mostě či v Chomutově. Některé 
realizace byste objevili také v zahraničí 
(Německo, Polsko, Japonsko). Jitka se 
ráda účastní nejrůznějších sochařských 
sympózií, a to nejenom v Čechách, ale  
i v zahraničí. Pracuje převážně s kame-
nem, pískovcem, opukou a v posledních 
letech si oblíbila i dřevo. V Jitky tvor-
bě nejčastěji dominují zvířecí, figurální  
a rostlinné náměty. 
V roce 2011 se přestěhovala do Blatné 
a nastoupila jakou učitelka výtvarného 
oboru na místní ZUŠ, na které učí dodnes. 
Několik let je taktéž lektorkou sochařské-
ho ateliéru v Komunitním centru. V sou-
časné době žije ve Strakonicích. 
Od 9. dubna jsme vystavili obrazy Vác-
lava Sedláčka (1925-1981), které jsme 
vybrali v depozitáři muzea. Rodák z neda-
lekých Lažánek se ve své tvorbě věnoval 
výhradně krajině. Podle své ženy, Hany 
Storchové, jejíž grafiky jste mohli v info-
centru zhlédnout před několika týdny, byl 
Václav Sedláček velice uzavřený člověk. 
Nejraději se prý toulal v přírodě nebo ma-
loval ateliéru. 
Sedláček studoval v Praze na Státní 
grafické škole a poté na Vysoké škole 
uměleckoprůmyslové, ze které přešel na 
Akademii výtvarných umění. Po ukončení 

 Akce

 Knihovna

Jitka Křivancová, foto Kamila Berndorffová

Václav Sedláček, Dvůr v Lažánkách, foto Kamila Berndorffová
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studia působil na AVU jako asistent své-
ho bývalého profesora Vlastimila Rady 
a Františka Jiroudka. Po roce 1968 byl 
nucen své místo na AVU opustit a živil se 
především restaurováním fresek a sgrafit. 
Restauroval například sgrafita Mikoláše 
Alše na Wiehlově domě v Praze.
V depozitáři muzea máme hned něko-
lik obrazů, na kterých Václav Sedláček 
namaloval okolí svého rodného domu  
v Lažánkách, kam paní Storchová po 
jeho smrti stále jezdívá na chalupu. Ve 
své tvorbě byl nejprve ovlivněn klasic-
kou krajinomalbou svého učitele Vlas-
timila Rady. Později se však dopracoval 
ke svému osobitému zpodobnění krajiny, 
kdy se oprostil od reality, prostoru i de-
tailů. „Za vitrínou“ jsme představili ob-
razy právě z tohoto pozdějšího období, 
o kterých se v katalogu k jeho poslední 
samostatné výstavě v Galerii Nová síň  
v Praze z roku 2008 píše: „…obrazy zachy-
cují hlavně jeho niterné pocity z přírody. 
Krajina v jeho obrazech je teskně poetická 
a abstraktní, vyjadřuje jeho dojmy a vzpo-
mínky, je tichá, ztlumená, zachycuje často 
večerní a podzimní nálady.“ Doufám, že  
i přes sklo takto zapůsobily obrazy Václa-
va Sedláčka  i na vás.
V příštích dvou týdnech se můžete tě-
šit na další díla od místních výtvarníků.  
S fotografkou Kamilou Berndoffovou se 
zastavíme v ateliéru u Evy Durčové a Jiří-
ho Karmazína.

Pavlína Eisenhamerová
Městské muzeum Blatná

RŮŽE A TVÁŘ BLATNÉ
(pokračování z titulní strany) 
Navíc Böhm ještě v té době sídlil v Ha-
janech, odkud řídil svůj kvetoucí podnik  
z malého domku u růžových plantáží. 
Tudíž nelze tvrdit, že by tato dominanta 
vznikla zásluhou Jana Böhma. 
Přesto si dovolím tvrdit, že růže měly 
nepřímý vliv na tvář Blatné. Neboť tyto 
pozemky sloužily jako zemědělská půda, 
představovaly v 70. a 80. letech 20. sto-
letí také ideální stavební parcely pro roz-
šíření Českých závodů motocyklových, 
jejichž pokračovatelem je dnes závod 
DURA. Plantáže i s balírnami se musely 
přesunout na druhý konec města směrem  
k Buzicím do okolí krematoria, které bylo 
zprovozněno v roce 1974. Obdobný osud 
jako zmíněné plantáže měly i růžové za-
hrady kolem zmíněné Böhmovy vily. Blat-
ná po celé 20 století trpí na nedostatek 
bytů, a proto zde vyrostly dva čtyřpatrové 
bytové domy. Tím se zmenšily původní 
růžové zahrady kolem vily, kde Jan Böhm 
experimentoval se šlechtěním růží a dal-
ších plodin a kde zahajoval i své růžové 
výstavy.
Jeden z pozitivních dopadů na tvář města 
Blatné měla i rostoucí popularita výstav 
růží. Většina turistů, kteří mířili na tuto 

každoroční akci nebo jen za prohlídkou 
Böhmových podniků, jela vlakem. Z ná-
draží návštěvníci pokračovali po Fügnero-
vě ulici až ke svému cíli. Jak se zdá, tak 
ještě v roce 1935, tedy 11 let po přestěho-
vání růžařství do Blatné, nebyly tyto cesty 
ideálně upraveny. Tohoto aspektu se do-
tkl i stěžovatel v článku „Co se v Blatné 
nelíbí.“ otištěném v roce1935 v Blaten-
ských listech. Neznámý autor píše: „Ulice 
Fügnerova, vedoucí k Böhmovým růžo-
vým plantážím jest ze všech blatenských 
ulic nejhůře upravená. Zde možno za 
deštivého počasí v blátě a vodě utonouti, 
za sucha pak v prachu se udusit. Již kvů-
li tisícům návštěvníků, kteří po celé léto 
přijíždějí prohlížeti blatenské růže, měla 
by býti tato ulice upravena. Pěkný dojem 
o Blatné, který cizinec získá uvnitř města, 
ztratí v této ulici.“  V následujících letech 
dozajista došlo k úpravě cesty, která se 
právě díky Böhmovým podnikům stala 
důležitou turistickou trasou od nádraží  
k růžařství, a pak dále do města.
Jan Böhm sice nevystavěl žádnou vel-
kolepou stavbu v Blatné, i když musíme 
připomenout jeho záměr s vybudováním 
hotelu a rozária na třídě T. G. Masaryka 
v místech dnešního Domova pro seniory, 
který by svou rozlohou a dispozicí výrazně 
ovlivnil tvář Blatné. I tak přispěl nepřímo 
k dnešní podobě města, a to volnými po-
zemky pro výstavbu v době industrializa-
ce Blatné v druhé polovině 20. století, kdy 
rostl hlad po bydlení společně s popula-
cí města. Kromě jména Böhm na vile jej 
dodnes připomíná také Böhmova ulice  
a kamenné růže na konci třídy J. P. Koub-
ka. Růže se nesmazatelně vepsaly do tvá-
ře Blatné.

Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná

JOM HA ŠOA 2021 V BLATNÉ
Od 8. 4. můžete opět v dolní části třídy  
J. P. Koubka zhlédnout výstavu k příleži-
tosti Dne hrdinství a holocaustu – Jom ha 
šoa. Výstava připomíná v stylizovaném 
prostoru šesticípé hvězdy všechny dolože-
né blatenské občany, které zasáhly hrůzy 
holocaustu.

Každoročně se oběti holocaustu připo-
mínají v rámci akce „Veřejné čtení jmen 
obětí holocaustu – Jom ha šoa“. Kvůli 
epidemiologickým opatřením však stejně 
jako vloni akce za normálních podmínek 
proběhnout nemohla a záleželo na ka-
ždém zapojeném subjektu, jak si s touto 
situací poradí.
Centrum kultury a vzdělávání Blatná se 
rozhodlo oslovit pro tento projekt žáky 
místních základních škol a k naší velké 
radosti do toho s námi obě školy tzv. šly.
Žáci obou škol nahrávali sebe při čtení 
obětí a jejich osudů a výsledné video za-
sílali ke zpracování k nám. Celý sestřih 
jsme navíc opatřili řadou dobových foto-
grafií z muzejního archivu, které jsou rov-
něž k vidění na výstavě. Výsledek můžete 
posoudit sami na h�ps://www.youtube.
com/watch?v=hHFp2MrhUEI .
Děkujeme mnohokrát všem zúčast-
něným žákům ze ZŠ J. A. Komenského  
i ZŠ T. G. Masaryka a samozřejmě i je-
jich pedagogickému vedení za ochotnou  
a vstřícnou spolupráci.

za Centrum kultury a vzdělávání Blatná
Radek Řebřina

Böhmova vila s přilehlou zahradou v roce 1929

 Blatná – město růží

Výstava na třídě J. P. Koubka k připomínce 
blatenských obětí holocaustu.
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Sokolky z oddílu Prezioso 
nezahálejí ani při 
uzavřených sportovištích

Na holky z PREZIOSA čekala o Velikono-
cích velikonoční challenge (pro menší Cesta 
po stopách velikonočního zajíčka) 

Děvčata nejdříve musela vyluštit místa, 
kde se ukrývaly jednotlivé obrázkové indicie. 
Pokud hádaly správně, zavedly je indicie 
do míst, kde se natáčela pohádka „O Šíleně 
smutné princezně“, a to na náš vodní zámek. 
Cesta je provedla celou Blatnou a udělaly 
si tak krásnou 5 km dlouhou velikonoční 
procházku.

A výzva k veřejnosti : Zkuste 
také běhat!

S holkama jsme už před časem naplánovaly PREZIOSO maraton 
(čekaly jsme na uvolnění volného pohybu osob). Původně to měla být 
naše akce, ale nakonec jsme se rozhodly, že akci rozšíříme i mezi dal-
ší..:-) Různě po rebublice se k nám připojí i jiné mažoretkové týmy :-) 
Judisté také plánují se zapojit... a další?.. :-)

Vlastně jde o to, že každý tým by měl společnými silami uběhnout 
vzdálenost maratonu.. (každý ale běží sám za sebe svoji trasu, kilometry 
se načítají v mobilní aplikaci).  Možné je pak vyhodnotit i jednotlivé 
týmy mezi sebou. Připravím diplomy / účastnické listy, pro členy so-
kola bude i odměna...  Pokud byste zvládli vytvořit další týmy, bude 
to fajn.. :-)

Za Prezioso Sokol Blatná Hanka Novotná

Novinky z TC VITALITY Březnice z.s. 
S blížícím se jarem se znovu „probouzí“ 

život ve všech tenisových klubech. Nejinak je 
tomu i v Tenisovém a sportovním clubu Vitality 
Březnice z.s. Přes všechny obtíže a nejistoty 
spojené s epidemií koronaviru, se klub začíná 
připravovat na nadcházející letní tenisovou 
sezónu. Většina z nás doufá, že s příchodem 
teplejšího počasí a s postupujícím očkováním se 
situace v celé zemi zlepší a po mnoha měsících 
se bude vše vracet k normálu.

Pokud to epidemická situace dovolí, roz-
běhne se přibližně v polovině dubna v našem 
tenisovém klubu letní sezóna. Náš klub a město 
Březnici by mělo v soutěžích smíšených druž-
stev reprezentovat 7 závodních týmů všech 
věkových kategorií (minitenis, babytenis, mladší 
žactvo, starší žactvo, dorost a dospělí).

Pro nové zájemce o kvalifi kovaný tenisový 
trénink, z řad dětí, mládeže i dospělých, na-
bízíme možnost se v termínu od poloviny až 
do konce dubna přihlásit na nábor do Tenisové 
školy Jiřího Veselého, která s klubem dlouho-
době spolupracuje. Nábory proběhnou z epi-

demických důvodů individuálně a je možné se 
na ně informovat na telefonním čísle 776634047 
nebo 777161922. 

V letošní letní sezóně bychom rádi nabídli 
pro děti a mládež z březnických mateřských 
školek a ze základní školy „tradiční“ sportovky 
a kroužek fl órbalu. Z důvodu epidemie korona-
viru  byly obě výše uvedené sportovní aktivity 
v zimní sezóně zrušeny, a tak pokud to epi de-
mická situace dovolí, budou mít děti možnost si 
po dlouhé pauze znovu zasportovat. Přihlášky 
na sportovky a flórbal bude možné zasílat 
na E- mail: info@tenisova-skola.cz od poloviny 
do konce dubna. Je možné, že sportovky i fl órbal 
budou z epidemických důvodů probíhat na ven-
kovních tenisových dvorcích. 

V průběhu letních prázdnin by se v našem 
klubu mělo uskutečnit velké množství celostát-
ních a krajských tenisových turnajů mládeže. 
Stejně jako v minulých letech, tak i letos, proběh-
nou v našem areálu opět různé sportovní kempy 
v tenisu, volejbalu, fl órbalu, aerobiku a zumbě. 
V termínu od 19.07. do 23.07. 2021 organizuje 

náš tenisový klub ve spolupráci s Tenisovou 
školou Jiřího Veselého tradiční letní tenisový 
kemp pro děti a mládež. Více informací najdete 
na webových stránkách: www.tenisova-skola.cz. 

Závěrem bych chtěl všem členům klubu, 
rodičům dětí, ale i všem březnickým spoluob-
čanům popřát hodně zdravíčka, optimismu a tr-
pělivosti. Společnými silami ten zákeřný virus 
porazíme a s postupujícím očkováním pevně 
věřím, že v létě již „bude líp“.

Mgr. Jiří Veselý, TC Vitality Březnice z.s.
předseda klubu
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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
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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

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/hththththtthththththttttttptptptpptptttptppptptpptttt s:s:ss:s:s:ss:s:s:ss:s:s:ss:s://///////////////////////////////////jojjoojojojoojojoojojoooooojj bsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsssbbbbsb .v.v.v.v.v.v.v.vvvv.v.v.v.. isisissssssssssssssssshahahahahaahaaaaaaaaahaay.y.y.yy.yy.y.yyy.yyy.y..yyyy cococococoocococococococococococcc m/m/m/m/mm//m/m//m///mm//////hththththththhththtthtthtththttttpttptptptptptttptptptptptpttptpsssssssssssssss::s:://///////////////////jojojojojojojojjojjojjoojoojjoooo:ss:s:s:ss:s:s:s::ss::://///////////////////////////// ooobsbsbssssbsssbssss vvvvvvvvvvvvvvvisisisisiisiiisisisisisiississshahahahahahahhahahahahahahaaahaayyyyyyyyyyyyyyy cocococcoocococcocococcococoocoooom/m/m/m/m//m/m/m/m/m/m/m/m/m/m/mmmmmoooooooooooobsbbbbbbbsbbsbbsbsbbbsbss

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 

vívívívívívívívívívívívívívvvvívícececececececcececececececececececeeceeeeeeeeeeeeeeeeee nnnnnnnnnnnnfofofoffofofofofofofofofooofoooooininiiniiininiininiiiininninnnn ooooooooooooooooo nanananaanaananaaaaaananaaaaa ssssssssssssssssssstrtttrtrtrtrtrtrtrtttrtrtrtrrrrrránánáánánánánánánánánánánánááánánánánánáá kákákákákákáákákákákákákákákáákákákááááchchchchchchchchchchchchccchchccchccccnnnnnnnnnnnnvívvíívvícecececeeee nnnnfoffoofoiniininnini oo nnnaaaaaan ssssssssstrttrrt ánáánánáánnnnná kákákkkááákk chchchhhhchhh  nnnn

Přijmeme nové jj
spolupracovníky pp pp yy

é 
y yyy !

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.  

Doučim češtinu - ZŠ, SŠ, 
cizince /FOREIGNERS/. 

Dohoda na mobilu 
605/291 851

www.kotis-sro.cz

 
 

Pracovník technické kontroly 

 
 

BRIGÁDA - PRODEJ TOČENÉ ZMRZLINYBRIGÁDA - PRODEJ TOČENÉ ZMRZLINY
Hledáme vhodné uchazeče na brigádu do zmrzlinového stánkuHledáme vhodné uchazeče na brigádu do zmrzlinového stánku

před zámkem ve Lnářích (u Blatné).před zámkem ve Lnářích (u Blatné).

Období brigády:Období brigády: od června do září (možná domluva)
Pracoví doba:Pracoví doba: 10-1100 – 18-1830

V případě zájmu nás kontaktujte na čísle 732 805 431.

Vhodné pro studenty, maminky na mateřské dovolené 
i důchodce

Pronajmu byt 4+1 v Blatné , lokalita 
Nad Lomnicí, 2 patro s výtahem.

Volné ihned.
Kontaktní informace

605 450 956
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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
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