
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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Rostlina roku 2021 – vstavač kukačka
Česká Botanická společnost letos poprvé 

vyhlásila rostlinu roku. A historicky první 
Rostlinou roku se stala drobná orchidej, která 
se na Blatensku vzácně vyskytuje - vstavač 
kukačka (Anacamptis morio). 

Vstavač kukačka byl v dřívějších dobách 
velmi častý, rostl na mezích, drahách i na vlh-
kých loukách a pastvinách. V současnosti zmi-
zel na 80% svých lokalit. Hlavním důvodem 
je změna hospodaření v krajině. Konkurenčně 
slabá rostlinka neroste na zarostlých a neu-
držovaných loukách, stejně tak jí nesvědčí 
hnojení luk, natož rozorání. 

Má totiž velmi zajímavý a složitý životní 
cyklus. Začneme od semínka. V jedné tobol-
ce se vytvoří ohromné množství (10 000 až 
100 000) semen, která jsou velmi lehká a dob-
ře se šíří větrem. Nemají ale žádné zásobní 
látky, a tak když dopadnou na zem, musejí 
se potkat s houbovými vlákny. Ta proniknou 
do semínka a začnou novou rostlinku vyživo-
vat. Zprvu se vyvíjejí podzemní orgány, hlízky 
a kořeny. Po třech až pěti letech se objevují 
první zelené lístky a rostlina může pomocí 
fotosyntézy získávat potřebné živiny sama 
a zase je na oplátku vracet houbě, která však 
orchidej stále vyživuje. První kvítky se mohou 
objevit po pěti až deseti letech od uchycení 
semínka. Vstavač kukačka kvete brzy na jaře, 
je to jedna z prvních rostlinek, které září v pro-
bouzející se jarní krajině. Kvete v době, kdy 
se začínají ozývat kukačky vracející se z tep-
lých krajin.  Květy jsou nejčastěji nachové, 
ale mohou být i růžové až bílé. V květenství 
bývá 5 až 25 kvítků. Kvítky lákají opylovače, 
na které se nalepí slepená pylová zrna (tzv. 
brylky) a ti je pak roznáší na další rostliny. 
Po opylení se vytvoří nová semínka a koloběh 
může znovu začít. 

Vzhledem k životně nezbytnému vztahu 
s houbami, tzv. mykorhize jsou vstavače 
kukačky citlivé na průmyslová hnojiva a jiné 
postřiky. S intenzivním hospodařením v kra-
jině, ale zároveň i s opouštěním málo výnos-

ných luk tak počet těchto krásných orchidejí 
rapidně poklesl.

Na Blatensku máme pořád několik lokalit 
v rezervacích a dokonce i ve volné krajině. 
Musím poděkovat všem osvíceným hospo-
dářům, kteří se snaží vytvářet pro kriticky 
ohrožený a zákonem chráněný druh životní 
prostor. Vstavač kukačka je totiž nejen Rost-
linou roku 2021, je to i vzpomínka na doby 
minulé. V NPP Kocelovické pastviny se rok 
od roku zvětšuje počet kvetoucích rostlin. 
I letos pěkně vykvetly. Kukačky můžeme 
pozorovat v okolí Zadních Zborovic, Řepice, 
Krt u Strakonic, Poříčí nebo Mečichova.

Jak hezky řekla paní Krejčová ze Zadních 
Zborovic: „Kukačky rostly za mého dětství 
všude kolem. Ale trhat jsme je nesměli. Ma-
minka říkala: Netrhej kukačku, neponesou 
slepice!“ 

Pokud i Vy, Vážení čtenáři, máte vzpomínky 
na tuto krásnou rostlinu. Nebo víte o místě, kde 
se vyskytuje a zasluhovala by lepší péči, budu 
ráda, když mi Vaše postřehy zašlete na email: 
jitka.sterbova@nature.cz 

Jitka Štěrbová, AOPK ČR, RP Jižní Čechy

Na přiložených fotografi ích jsou vstavače 
kukačky v NPP Kocelovické pastviny.

Výstava růží v centru 
města růží
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BEJLÍ NA POLI, Z PECNU ODKROJÍ
Mokrý květen jako ten letošní ještě 

stupňuje růst trávy a plevele. Stejně jako my, 
měli i naši předkové velkou starost zejména 
v květnu s plevelnatými rostlinami na zahra-
dách i na polích. Krajově byl plevel nazýván 
plevelím, plevelinou, bejlím, býlím, byliním. 
buřinou, chamratí, lupením, cvízelí, zunou…

Mezi deset hlavních plevelů u nás patři-
ly: chrpa polní (charpa, sinokvět, modrák, 
modřice), koukol polní (koukolka, koukole, 
černucha žitná, černý kmín, pšeničník, chle-
blíček), hořčice rolní (blejskavka, blejskavi-
ce, hadrych, hořička), ohnice rolní (vohnice, 
ohnina, rupec, trýzel, ředkev, řepka, žlutice), 
mák vlčí (mačec, makůvka, hlidíček, kokeš, 
kokrhelí, panáček, panenka, ohníček, pán 
Ježíš, kokrhelí, tleskanec, psí růže), lebeda 
a merlík (beraní ocásek mastnútka, lebedník, 
mastný kořen), pýr plazivý (pýřavka, pejř, 
psí tráva, věchtoví), přeslička rolní (bezlist, 
blivačka, kocourek, kudelka, přaslička, přesle, 
vechtoví, veverčí ocásky), podběl obecný 
(bábuška, devaterník, podbělice, podbíl, 
májík, mateří líčko) a pcháč oset (bodláčí, 
čubek, jehlák, ježek, mládenec, ostí, píchák)
NENÍ POLE BEZ PLEVELE
Z PLEVELE SE NEMELE
ZASIJ ŽITO A CHRPA VYROSTE SAMA
VŠADY KOUKOL MEZI PŠENICÍ
PÝR SE HLADOVÉMU POLI VYHÝBÁ, 
NA DOBRÉM ALE ÚRODY NEPŘIDÁ

MÁLO PLEVEL JMÉNEM ZNÁTI, PLE-
VEL MUSÍŠ VYTRHATI
JE-LI NA POLI CHRPA A MÁK, BUDE 
CHLEBA JEN TAK TAK TAK

LIDOVÉ ŘEMESLO NA TŘ. J. P. KOUB-
KA 3 – PRODEJ V ČERVNU

Léto a prázdniny se přiblížily, situace 
s koronavirem se lepší, tak tedy konečně 
znovu otevřeme! Už se na vás těšíme. V druhé 
polovině června, tedy v sobotu 19. června 
od 9.00 – 16.00 opět zahájíme náš prodej.

Připraveno pro  vás máme mnoho i no-
vého zboží, velký výběr košíků z proutí, 
keramiky, ošatky ze slámy, korálky, šperky,  
knihy i různé drobnosti.

Podle počasí také zprovozníme PŮJČOV-
NU LODĚK, která jako v loňském roce bude 
otevřena pouze o víkendech.

www.lidove-remeslo.cz    736 765 747
CO Z NEBE PRŠÍ, ŽÁDNÉMU NEUŠKODÍ

Eva Fučíková, lidové řemeslo 

Startuje velkolepá 
soutěž pro děti a mládež 
o dva víkendové pobyty 
na Šumavě aneb Kreslete! 
Buzický hrad včera, dnes či 
zítra

Ještě před několika lety zbědovaný hrádek 
na okraji obce Buzice tonul v zapomnění 
a vzbuzoval maximálně lítost. Teď s přícho-
dem nového nájemce Zdeňka Sedláka zavanul 
feudálním sídlem čerstvý vítr a bezpochyby 
mu nastávají lepší časy. Starožitník z nedaleké 
Blatné investoval nemalé fi nanční prostředky 
do jeho úklidu a oprav. Nebýt vypuknutí ko-
ronavirové pandemie, středověká památka by 
už dva roky lákala širokou veřejnost na četné 
akce pestré skladby. Takhle se zatím provoz 
společenských aktivit sestává z jednoho pro-
běhnuvšího podniku- ovšem o to vydařeněj-
šího! Prosincové „Peklo“ v roce 2019, plné 
soutěží a korunované nadílkou z čertovské 
dílny, navštívilo 400 až 500 zvědavců z celé 
republiky.

Zdeněk Sedlák věří, že bude lépe a že 
bude moci konečně své skvělé nápady 
proměnit v realitu. Jeden z nich se právě 
ocitá na startovní čáře. Půjde o zhotovení 
nejoriginálnějšího a nejnápaditějšího obrázku 
buzického hradu. „ Soutěž je určena dětem 
a mládeži do osmnácti let. Každý účastník si 
může zvolit jedno ze tří časových pásem- hrad 
za starých dob, hrad v současnosti nebo vize 
hradu v budoucnosti. Uzávěrka příjmu obráz-
ků na formátu A4 je 1. července tohoto roku. 
Výtvory lze poslat poštou, donést osobně 
do mého blatenského obchodu se starožitnost-
mi, případně na další kontaktní místa / vše je 
upřesněno na internetových stránkách hradu 
Buzice www.hradbuzice.cz /. Na zmíněných 
stránkách budou zveřejněny všechny ilustrace 
bez výjimky a tam proběhne i hlasování o jed-
nu ze dvou hlavních cen “ upřesňuje odvěký 
milovník historie.

Zdeněk Sedlák apeluje i na tu nejmenší 
drobotinu: „Pokud udržíte tužku v ruce, ne-

bojte se něco podle vzoru zkusit namalovat! 
I vy máte šanci vyhrát!“ 

A teď to nejlepší! Za každou ilustraci bu-
zického hradu obdrží autor či autorka volnou 
vstupenku na veřejné vyhlašování výsledků, 
které proběhne na nádvoří hradu. Úderem 
čtrnácté hodiny se otevře hradní brána a o ho-
dinu později vystoupí se svým repertoárem 
skvělá skupina „Maxíci“. „Ti budou také zvát 
na pódium mladé výtvarníky a program mo-
derovat tak, jak to umí jen oni“ poznamenává 
Zdeněk Sedlák. „Pochopitelně bude zajištěno 
občerstvení a děti si jako bonus budou moci 
při vstupu vybrat malý dárek“.

Kdy zažije hrad v Buzicích tu velkou 
slávu, oznámí s předstihem plakáty a interne-
tové stránky hradu. Stejně tak tam lze vyčíst 
i defi nitivní verzi kompletního doprovodného 
programu.

Jedno je jisté už teď - taková show tady 
ještě nebyla! A takové dvě hlavní ceny, o které 
se soutěží / vedle internetových vavřínů ty 
druhé v určený den nadělí právě „ Maxíci“/, 
také ne. Vítězové se mohou těšit na prožití 
bezva plně hrazeného víkendu pro čtyři osoby 
v lůně čarokrásné a tajemné Šumavy.

A to už přece stojí za to!
Vladimír Šavrda
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Zprávy
z radnice

Vážení spoluobčané,
blíží se léto a s tím i více času stráveného venku. Město Blatná se 

snaží Vám vytvořit dost míst k příjemnému odpočinku. V posledním 
roce však narostl jeden velký nešvar – vandalismus a nepořádek 
na těchto místech.  Městská policie provádí pravidelné kontroly 
míst, kde k poškozování věcí v majetku města a narušování ve-
řejného pořádku dochází a tyto škody eviduje. Bohužel ale velmi 
často k těmto škodám dochází ve večerních hodinách, kdy městská 
policie nemá služby. Ohledně nepořádku – je takový problém si 
po sobě uklidit? Zejména v okolí altánu na Vinici to občas vypadá 
jako na smetišti, bohužel. 

V případě, že Městská policie zjistí pachatele, po tomto následně 
vyžaduje náhradu škody a řeší jako přestupky proti majetku podle 
§ 8, případně jako přestupky proti veřejnému pořádku podle § 5 
zákona č. 251/2016 Sb. o přestupcích, v případě vyšší škody toto 
řeší Policie ČR v trestním řízení. Chtěl bych Vás tímto požádat – 
reagujte na to, když vidíte, že kdokoliv ničí náš společný majetek, 
ať už voláním na Městskou policii, nebo i na policii ČR toto pře-
devším ve večerních hodinách, kdy Městská policie nemá služby.  
Všichni chceme mít kolem sebe příjemné prostředí a ne poničené 
od vandalů a plné odpadků.  Děkuji. 

Další věc, o které bych Vás chtěl opakovaně informovat je re-
gistr psů Městské policie Blatná. Jak jistě všichni majitele psů vědí, 
čipování psů je již dlouhou dobu povinné.  Stále však není povinnost 
tento čip zaregistrovat. Městská policie Blatná proto zavedla pro ma-
jitele psů registr čipů. Za rok jeho existence se již několikrát vyplatil. 
Odchycený pes byl díky našemu registru obratem vrácen majiteli. 
Výhodou je, že Městská policie je zde každý den. Ze zkušenosti 
víme, že některé internetové registry nejsou funkční o víkendech 
a tudíž nelze rychle zjistit majitele psa. Vzhledem ke skutečnosti, 
že v Blatné platí dle vyhlášky č. 6/2017 povinnost mít vždy, mimo 
vyhrazená místa, psa na vodítku, je majitel psa, který je odchycen 
vystaven nebezpečí pokuty za porušení této vyhlášky. Městská 
policie Blatná bude při řešení tohoto přestupku rozhodně přihlížet 
k tomu, zda je pes registrován v naší evidenci. Pokud odchycený 
pes v naší evidenci nebude, bude majitel, vzhledem ke složitější 
možnosti zjištění pachatele, vystaven nebezpečí vyšší sankce. 

Dále jste si jistě všimli, že Městská policie Blatná provádí 
měření rychlosti v obci. Místa, kde měření probíhá, jsou vybírána 
především na základě stížností občanů z těchto lokalit na vysokou 
rychlost projíždějících automobilů. Pokud by jste byli názoru, že 
i ve vaší lokalitě je rychlost projíždějících vozidel vysoká, je možné 
se obrátit na Městskou policii Blatná se žádostí o měření rychlosti 
v tomto místě. Toto lze osobně na služebně MP, nebo i případně 
e-mailem – mpolicie.blatna@email.cz.

Roman Urbánek – Vedoucí strážník Městské policie Blatná 
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T S  B l a t n á

Zemřelí duben 2021: 
Lojda Lukáš - nar. 28.12.1986, Blatná, úmrtí 29.3.2021   
Jíchová Jiřina - nar. 29.3.1935, Předmíř, úmrtí 8.4.2021
Vrbský Karel - nar. 1.12.1930, Blatná, úmrtí 10.4.2021 
Karlíková Marie - nar. 19.2.1944, Újezd u Kasejovic, úmrtí 
10.4.2021   
Červenka Josef - nar. 17.2.1937, Chlum, úmrtí 15.4.2021
Maršík Václav - nar. 2.10.1944, Bezdědovice, úmrtí 25.4.2021
Bárta Jaroslav - nar. 9.2.1934, Blatná, úmrtí 26.4.2021
Strnadová Milena - nar. 17.7.1942, Pačejov-Nádraží, úmrtí 
24.4.2021
Šampalík František - nar. 5.7.1954, Blatná, úmrtí 27.4.2021
Vylita Václav - nar. 5.7.1936, Příbram, úmrtí 25.4.2021 
Hrdina Svatoslav - nar. 29.8.1954, Kadov, úmrtí 27.4.2021 

Možnost bezplatného odběru 
kompostu z blatenské kompostárny

Technické služby města Blatné umožní odběr kompostu 
za těchto podmínek:

odběr kompostu do výše limitu je umožněn pouze občanům 
města Blatná a osad města (je nutné předložit 

občanský průkaz),
odběr bude umožněn za přítomnosti zaměstnance sběr-

ného dvora nebo kompostárny v provozní době sběrného 
dvora v Riegrově ulici,

limit je 120 litrů za kalendářní rok na číslo popisné (nebo byt 
v případě bytového domu),

nakládku kompostu do vlastních nádob či pytlů si zajišťují 
občané vlastními prostředky.

Kompostárnu naleznete vedle sběrného dvora v Riegrově ulici, 
pro příjezd na kompostárnu používejte pouze 

vjezd sběrného dvora.

Prodej kompostu
Zahradnický kompost  – 420,- Kč vč. DPH za 1 tunu
Kompost je registrovaný u ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní 

a zkušební ústav zemědělský)
Nakládka přívěsů za osobní automobil – 50,- Kč 

vč. DPH/1 přívěs
Kompost je možné naložit na blatenské kompostárně 

u sběrného dvora v jeho provozní době.
Vážení prázdného přívěsu před naložením a plného 

po naložení probíhá na sběrném dvoře.
Nakládka nakladačem se domlouvá na Technických službách 

města Blatné, s.r.o., Riegrova 59. Tel.: 383 422 541

Otevření plovárny
Od 1. 6. 2021 bude v provozu plovárna v Blatné.

Aktuální podmínky pro otevření budeme zveřejňovat na 
webových stránkách plavecakblatna.cz

Žádáme návštěvníky o dodržování hygienických pravidel.

Jak jsem daroval Blatné růže
Sice se zpožděním, ale přesto jsem se rozhodl uvést na pravou míru infor-

maci zveřejněnou ve skupině „BIS - blatenský informační servis“ na sociální 
síti Facebook, ve které bylo uvedeno, jak Kulturní plantáž Blatná odpověděla 
na dotazy týkající se výsadby růží v obci. Zde se kromě jiného projednávalo 
i to, že část fi nancí z 500 000,- Kč mohla být použita na nákup růží, jejichž 
hlavním dodavatelem je Miloslav Šíp.

 Letos v červenci to bude 30 let, kdy jsme ve Skaličanech očkovali první 
růže. Po celou tuto dobu jsem sháněl po rozáriích, ať již tuzemských, nebo 
zahraničních, růže vyšlechtěné panem Janem Böhmem a doufal jsem, že se 
v Blatné podaří udělat vzpomínkové rozárium složené ze sortimentu růží 
Jana Böhma, neboť obec považuji za jedinou kompetentní instituci, která se 
o takové rozárium může v budoucnu starat. 

Od začátku jsem byl rozhodnutý, že všechny růže obci věnuji bez nároku 
na fi nanční úhradu. A to jednak jako poděkování obci za to, že mi tady umož-
nila růže pěstovat, a jednak jako poděkování Janu Böhmovi, který mi – ač 
jsem se s ním v čase setkat nemohl, velice pomohl tím, že zde růže pěstoval 
a svoje zkušenosti a postřehy zanesl i do svých knih, takže jsem po jejich 
přečtení s řadou problémů, které pěstování růží v dané lokalitě přináší, dopředu 
počítal a mnohdy se tak vyhnul práci stylu „pokus – omyl“. 

Vypěstování růže trvá dva roky a obnáší to velké množství ruční práce 
(převážně na poli) v podstatě za každého počasí. Je v nich především práce 
mých dětí a několika brigádníků, které si velice vážím. Neboť v současné 
době je mnoho jiných způsobů, jak přijít k penězům, než zrovna prací na poli. 
Tuto práci jsem se v podobě růží rozhodl darovat městu Blatná. 

Za to se mi nicméně dostalo takřka nepřímého nařčení, že jsem napomohl 
rozebrat 500 000,- Kč, o kterých jsem ani nevěděl, že existují. Kolekce růží pro 
podzim 2021 je již připravena a na podzim ji městu Blatná předám zdarma tak, 
jak bylo dohodnuto. Další růže však již pro město Blatná připravovat nebudu. 
Velice rád budu i nadále spolupracovat s Technickými službami, kde jsem se 
setkal vždy se vstřícným, slušným a konstruktivním jednáním. Výše uvedené 
jednání však opravdu nemám zapotřebí.                                      Miloslav Šíp

Terčin zvířecí svět
V průběhu května se v zámeckém parku v Blatné 

natáčel jeden z dílů oblíbeného dětského pořadu Terčin 
zvířecí svět. Hlavní hvězdou byl vedle populární prů-
vodkyně Terky, také brouk páchník hnědý (na snímku), 
který je jedním z prioritních druhů ochrany přírody 
projektu CZ-SK South LIFE. „Naším cílem v blaten-
ském parku je také prodloužení životnosti mnohdy 

velice vzácných stromů, v nichž páchník žije, a navíc chceme 
přispět k rozvoji parku výsadbou 
vhodných druhů dřevin, jako jsou 
například dub letní nebo lípa 
srdčitá,“ uvedl vedoucí Odboru 
životního prostředí, zemědělství 
a lesnictví Jihočeského krajského 
úřadu Ing. Zdeněk Klimeš.

Právě Jihočeský kraj řídí pro-
jekt přispívající k záchraně 
populace páchníka hnědého (Os-
moderma eremita), což je kriticky ohrožený druh brouka, který žije 
jen na několika místech v jižních Čechách.

„Terčin zvířecí svět je skvělý pořad, který slouží k popularizaci 
ochrany přírody. Důležitým posláním projektu je také zvyšovat 
povědomí veřejnosti o důležitosti páchníka a jeho biotopu,“ uvedla 
Ing. Eva Ježková, vedoucí projektu CZ-SK South LIFE. 

Projekt se ochraně páchníka, který je existenčně vázán 
na ztrouchnivělé dutiny stromů, věnuje v České republice na sed-
mi evropsky významných lokalitách. Česká republika patří mezi 
země s nejvýraznějším celosvětovým výskytem páchníka hnědého, 
který se živí mrtvým dřevem. Jednou z významných lokalit je právě 
známý park u unikátního blatenského zámku, který ročně navštíví více 
než 100 000 lidí.                                    Pavel Pechoušek, ČSOP ONYX  



Ročník 32 (42) Blatná 28. května 2021 Číslo 10 / strana 5

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

určitě to znáte: jedete 
na kole a těsně kolem vás pro-

frčí velkou rychlostí auto, popřípadě nákla-
ďák, a vyvolaný vzdušný vír s vámi pořádně 
zacloumá. Nebo naopak sedíte za volantem 
a před vámi se plouží cyklista, trochu šněruje 
cestu a možná mu i dělá radost, že vás při-
brzdil. Podobných výjevů se denně odehrají 
na našich silnicích tisíce.

Je to prostě boj, brnkáme si na nervy 
a občas to i „bouchne“. Jako v případě „tcho-
řovického fantoma“, jemuž byl adresován 
anonymní vzkaz v Blatenských listech před 10 
lety. Já jsem celkem kliďas, ale když se cítím 

ohrožen, také 
si někdy ule-
vím, třeba vý-
křikem „debi-
le“. Vyletí to 
ze mě úplně 
s a m o v o l n ě 

a ten „debil“ to naštěstí ani neslyší. Zato já 
jindy vyslechnu ze staženého okénka ledacos, 
tykání a vůl je to nejmenší, občas přijde i sprš-
ka z ostřikovače. Zdaleka ne vždy to ovšem 
končí slovní přestřelkou či sprškou, a nejspí-
še to odskáče cyklista (i když pomuchlaná 
kapota také „bolí“). Skoro to vypadá, že tu 
vedle sebe existují dva různé živočišné druhy, 
bez ohledu na to, že mnozí z nás střídají role 
řidičů, cyklistů či chodců celkem pravidelně. 
Postě sednete za volant nebo na kolo – a jste 
někdo jiný. 

Je dobře, že se s tím občas někdo pokusí 
něco dělat. Naposledy to byla iniciativa 
k úpravě silničního zákona, stanovující povin-
nost zachovat při předjíždění cyklistů boční 
odstup alespoň 1,5 metru. Iniciativu podpořili 

mimo jiné i někteří špičkoví cyklisté včetně 
Romana Kreuzigera, ze Slovenska přidal hlas 
Peter Sagan. A světe div se, návrh příslušné no-
vely zákona 
letos v dub-
nu schválila 
Pos lanecká 
s n ě m o v n a . 
Ještě Senát 
a podpis pre-
zidenta, a ně-
kdy od léta by 
novela mohla platit. Přinese na české silnice 
více bezpečí? 

Jednoduché to určitě nebude, návrh 
vyvolal vášní víc než dost. Stačilo trochu 
sledovat zmatečnou a mimochodnou debatu 
v Poslanecké sněmovně či záplavu nenávist-
ných a vulgárních komentářů na sociálních 
sítích. Velká část debat nad novelou zákona 
navíc nese cejch českého švejkování. Jak to 
budeme měřit? Jak se to bude vymáhat? Co 
když cyklista nepojede úplně rovně? Bude to 
platit i při předjíždění auta cyklistou? Co když 
to a ono. V tomto duchu promluvil dokonce 
i šéf dopravních policistů Jiří Zlý. 

Je jasné, že odstup auta od cyklisty nepů-
jde měřit na centimetry, ne všichni jej vždy 
dodrží (jako řadu dalších pravidel) a dost 
těžko se to bude kontrolovat (jako u jiných 
pravidel). Takto zaměřená debata ale jen od-
vádí pozornost od jádra věci: význam nového 
pravidla, je především výchovný a preven-
tivní; je to další vzkaz účastníkům provozu, 
aby k sobě byli ohleduplní. Což by měla být 
samozřejmost (§4 silničního zákona to uvádí 
jako povinnost!), ale bohužel není.

Chci věřit, že v naprosté většině případů 
u řidičů nejde o bezohlednost, spíše o špatný 
odhad situace a o jakési celkové „mentální na-

stavení“. Pomalý cyklista před vámi na delším 
nepřehledném úseku nebo na rovném úseku 
s auty v protisměru je vnímán jako „překáž-
ka“, a vaše nastavení vám velí, že překážku je 
třeba „překonat“. Vedle cyklisty je víc místa 
než vedle takového traktoru, a tak je tu poku-
šení šlápnout na plyn. To je ale špatně - když 
vás něco přinutí vracet se rychle do svého 
pruhu, může být na neštěstí zaděláno. Takže 
pokud cyklista sám nezastaví u krajnice, aby 
vás pustil před sebe (stává se to, snažím se 
jít příkladem), nejlepší je zpomalit a chvíli 
počkat. Ztratíte pár vteřin….

Úprava zákona to samozřejmě hned 
nevyřeší; ale když to celkem dobře funguje 
v Německu, ve Franci, ve Španělsku a jinde, 
proč by to nemohlo fungovat u nás? Ostatně 
se mi zdá, že nějaké náznaky zlepšení lze 
pozorovat již nyní: na silnicích jakoby při-
bylo „třímetrových“ řidičů, tedy těch, kteří 
objíždějí cyklisty širokým obloukem. Těch 
„půlmetrových“ je ale pořád ještě dost.

Prosím tedy všechny o ohleduplnost. 
A dávejte pozor na „tchořovického fantoma“!

Jan Kára

Úsvit smyčcové komorní hudby na blatenské 
ZUŠ
Od nového školního roku 2021/2022, který, dou-

fejme, bude probíhat standardním způsobem, rozšíří naše škola nabídku 
o kvalitní výuku smyčcových nástrojů pod odborným vedením peda-
gogů, kteří mají ohromné zkušenosti z domácích i zahraničních pódií 
a hudebních institucí. Rádi přivítáme zájemce o výuku hry na housle, 
violu, violoncello i kontrabas, kterou budou vést Mgr. Jaroslav Kriš-
tůfek a MgA. Vladan Kočí. Oba zkušení pedagogové jsou absolventy 
pražské AMU a vystupovali v renomovaných souborech, hudebních 
tělesech a koncertních sálech na mnoha místech světa. 

Prvně jmenovaný Mgr. Jaroslav Krištůfek (housle, viola) již 
na naší škole vyučuje několik let a vyučuje také na ZUŠ Písek. Je absol-
ventem ZUŠ Písek, Konzervatoře Plzeň (1976 prof. Vronský) a AMU 
Praha (1980 doc. Vlach). Během studia AMU hrál v souboru Musica 
Bohemica a úspěšně složil konkurz do Sukova komorního orchestru. 
Později působil v České Filharmonii, FOK, natáčel fi lmovou muziku, 

hrál i v dalších komorních seskupeních. Od ledna 1994 
působil v komorním orchestru Virtuosi di Praga u Ol-
dřicha Vlčka. V roce 2012 se vrátil do rodného Písku 
a začal učit v ZUŠ Písek, později v ZUŠ Blatná.

MgA.Vladan Kočí (violoncello, kontrabas) je 
absolventem AMU (1987) ze třídy Prof. Miloše Sádlo. 
Vystupoval či hudebně působil na čtyřech kontinentech, 
byl členem těchto komorních seskupení: 2002 – 2007 
Art Trio Bohemia, 1996 – 2004 Tre solisti di Praga, 1997 – 2002 Do-
ležalovo kvarteto, 1995 – 1997 České noneto, hrál také v Dánském 
klavírním triu. V posledních letech vyučoval v Mexiku. 

Rádi bychom časem vytvořili smyčcové komorní soubory a formy, 
které zpestří nabídky hudebního oboru naší školy, který už je takto 
poměrně pestrý a bohatý. 

Martin Škanta, ředitel školy



Číslo 10 / strana 6 Blatná 28. května 2021 Ročník 32 (42)

O včelařské škole na SOU Blatná psal 7. dubna deník Metro Speciál
České vydání deníku Metro je distribuováno zdarma v Praze a dalších 50 městech v průměrném denním nákladu 280 tisíc výtisků. Tím 
se Metro řadí na první místo mezi deníky v počtu distribuovaných výtisků, navíc v Praze udržuje pozici deníku nejčtenějšího.
Vydává ho Mafra a.s.
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Historie téměř detektivní

Proč sv. Voršila? aneb kde se vzalo ojedinělé zasvěcení 
kostela v Újezdci u Bělčic
Čestmír Cimler
Městské muzeum Blatná

Kostel sv. Voršily v Újezdci u Bělčic je 
široké veřejnosti znám jako jedna z nejlépe 
zachovaných románsko-gotických staveb 
na Blatensku, ba dokonce v celé České re-
publice. Atraktivita této památky je navíc 
umocněna jejím zasazením ve vsi, která se 
nachází v malebné až kýčovitě vyhlížející kra-
jině. Co však dělá tento kostel tak zajímavým 

a unikátním? Upozorňujeme, že nic z výše 
uvedeného. Je tomu díky jeho zasvěcení (pa-
trocinium) sv. Voršile, se kterým se na půdě 
středověkých Čech fakticky nesetkáváme. 
Pro tuto skutečnost, která je i v odborných 
kruzích značně opomíjena, nemáme doposud 
žádné relevantní vysvětlení. Z jakého důvodu 
mohl být prostý venkovský kostel zasvěcen 
právě této světici se tak pokusíme osvětlit 
v následujících řádcích.

První  písemná 
zmínka o panském/
tribunovém román-
sko-gotickém kostele 
postaveném v období 
kolem poloviny 13. 
století, byť nepřímá, 
pochází až z roku 
1360, v ní je Újezdec 
uveden jako farní ves. 
Vzhledem k tomu, že 
se v jeho nejbližším 
okolí nacházelo vel-
ké množství dalších 

farních kostelů (Lnáře, Hvožďany, Bělčice, 
Kocelovice) musíme předpokládat malou 
působnost zdejšího farního okrsku. Patronát 
nad újezdeckou farou v té době držel nám 
blíže neznámý Jan z Újezdce, který v roce 
1362 na místo farního správce dosadil jistého 
Přibyslava z Kasejovic. Ten se však v Újezdci 
takříkajíc dlouho neohřál, neboť patron kos-
tela Jan z Újezdce byl za poměrně nejasných 
okolností brutálně zavražděn. To sice nebyla 
praxe neobvyklá, ale na společenské poměry 

čtrnáctého století v Českých zemích už jaksi 
ojedinělá. Po této události tak celá farnost 
přešla do držení nedaleko sídlících pánů 
z Křikavy (Dornštejna), kteří si do Újezdce 
dosazovali duchovní pastýře dle svých vlast-
ních potřeb. V „divokým“ letech těsně před 
vypuknutím husitské revoluce pak byla far-
nost v Újezdci v držení starobylého rodu pánů 
z Miličína. Tím ve zkratce historie újezdecké 
farnosti ve středověku konči. Na dlouhých 
více jak 200 let o ní dalších písemných zpráv 
nemáme. 

Vraťme se však k jádru našeho problému. 
Architektura kostela sv. Voršily není kromě 
vysokého stupně zachování, upřímně řeče-
no, nijak netradiční. Jedná se o jednoduchou 
stavbu, která sestává z obdélné lodi s věží 
v jejím koutu a kvadratického presbytáře. 
Toto schéma je typické pro mnoho staveb tzv. 
přechodného slohu (první polovina 13. století) 
v celých jihozápadních Čechách (kostel sv. 
Maří Magdalény v Malém Boru, kostel sv. 
Jana Křtitele v Česticích, kostel sv. Jakuba 
Staršího v Kasejovicích, kostel sv. Petra 
a Pavla ve Zdíkovci aj.). Charakteristický pro 
stavby jihozápadních Čech je i masivní žulový 

severní portál, jímž se 
vstupuje do lodi újez-
deckého kostela. Por-
tály s tzv. talířovými 
prstenci spatřujeme 
na mnoha místech 
(johanitská komen-
da ve Strakonicích, 
ruiny cisterciáckého 
opatství v Klášteře 
u Nepomuku, kostel 
sv. Ondřeje v Bezdě-
kově aj.). Všechny 
tyto architektonické 

rysy jsou typické pro díla, jež jsou víceméně 
silně ovlivněna největšími stavebními pro-
jekty vyrostlými na území celého regionu – 
cisterciácké opatství v Klášteře u Nepomuku 
a johanitská komenda ve Strakonicích. To 
nám však k objasnění otázek vážících se k pa-
trociniu kostela v Újezdci nepřináší mnoho 
uspokojivých závěrů, ale … 

Svatá Voršila (4. století) byla podle 
nejrozšířenějších legend dcerou britského 
krále, jež se odmítala vdát za (z jejího úhlu 
pohledu) nevyhovujícího ženicha a rozhodla 
se společně se svými společnicemi vykonat 
svatou pouť do Říma. Nevíme, zda tak uči-
nila z důvodu oddálení potenciálního sňatku 
nebo šlo jen o ryzí plán útěku z domoviny. Při 
zpáteční cestě však byla u Kolína nad Rýnem 
celá skupina přepadena hunskými nájezdníky 
a kromě Voršily, která se zalíbila jejich panov-

níkovi, pobita šípy. Jelikož ho však Voršila 
s razancí odmítla, skončila stejně jako její 
družky. Voršila se tak v důsledku této události 
stala budoucí patronkou Kolína nad Rýnem, 
kterou je dodnes, a oblíbenou říšskou světicí. 

Pro nás není 
u r č i t ě  b e z 
zajímavosti, 
že její kult 
v  ho jnos t i 
pěstoval řád 
cisterciáků. 
Je tak možné, 
že za zasvě-
cením a zalo-
žením kostela 

v Újezdci stojí již zmínění cisterciáci z Kláš-
tera u Nepomuku. Písemné ani jiné důkazy 
však pro tento výrok nemáme. A to obzvláště 
v kontextu s další výše uvedenou informací, 
že za stavbou újezdeckého kostela mohla stát 
kamenická huť, která pracovala pro johanity 
potažmo Bavory ze Strakonic ve Strakonicích 
a okolí. Johanité totiž v určité, i když omezené 
míře, kult sv. Voršily a přednostně jedné z je-
jích družek, konkrétně sv. Korduly, provozo-
vali. Sv. Kordule např. zasvětili řádový kostel 
v Kolíně nad Rýnem či oltáře v mnoha svých 
svatostáncích (např. v kostele sv. Leonar-
da v Řezně). 
V krátkost i 
zmiňme, že 
nedaleký kos-
tel sv. Petra 
a Pavla v Běl-
čicích byl po-
dle některých 
z p r á v  p o d 
p a t r o n á t e m 
strakonických 
Bavorů, což je zpráva nemalého významu. 

Závěrem tak můžeme konstatovat, že 
kostel sv. Voršily v Újezdci u Bělčic je svým 
patrociniem, a to i přes svou jednoduchou 
architekturu, objektem mimořádné hodnoty, 
kterým byl s jistotou i v době svého vzniku. 
Zda za jeho založením stojí cisterciáci nebo 
johanité je otevřené. Nicméně předpokládá-
me, že k tomu došlo v kontextu s rýžováním 
zlata v nedalekém okolí, a z toho vyplývající 
teoretickou kolonizací lokality německým 
obyvatelstvem. Pro ucelenost tématu si při-
pomeňme, že jedinou středověkou sakrální 
stavbou zasvěcenou sv. Voršile na území 
dnešní České republiky je kaple na falci řím-
ských králů a císařů v Chebu. Podotýkáme 
však, že chebský hrad v době založení kostela 
v Újezdci nespadal, stejně jako celé Chebsko, 
pod správu Zemí Koruny české.  

Újezdec u Bělčic, kostel sv. Voršily, kol. 1250, 
pohled od jihozápadu, foto - Čestmír Cimler

Zdíkovec, kostel sv. 
Petra a Pavla, kol. 

1250, pohled od severo-
západu, 

foto - Čestmír Cimler

Újezdec u Bělčic, kostel 
sv. Voršily, severní por-
tál, kol. 1250, pohled 

od severu, 
foto - Čestmír Cimler

Klášter u Nepomuku, ruiny 
cisterciáckého kláštera ve stejno-
jmenné obci, po 1144,  pohled na 
centrum, foto - Čestmír Cimler

Cheb, hrad, kaple sv. Erharda s 
Voršily, po 1188, pohled od jiho-

západu, foto - Čestmír Cimler
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Kino
Rytíři spravedlnosti
2. 6. 19 h

Knihovna
Otevřeno v omezeném režimu – 
pondělí, středa, čtvrtek  
9–12 h a 13–16 h

Infocentrum
Otevřeno od 10. 5. v omezeném 
režimu – pondělí–pátek 9–12 h 
a 13–15 h, sobota 9–12 h,
neděle zavřeno

Komunitní 
centrum
Petr Hanč – Kultura žije
3. 4. – 30. 6. 
Galerie Fotografie Spektrum

Kulturní
kalendář

Akce
Noc muzeí
18. 6. 17–21 h

Jihočeské klavírní kurzy, 35. ročník
1. – 14. 7.

Vliv pohybových stereotypů na zdraví 
klavíristů
2. 7. 18 h

Klavírní recitál Pavla Voráčka
4. 7. 19 h

Klavír hrou
5. 7. 18 h

Etudy C. Czerneho a J. B. Cramera 
jako základ koncertní improvizace
6. 7. 18 h

České tance v tvorbě A. Dvořáka 
a B. Smetany
8. 7. 18 h

Přednáška prof. Cyrila Höschla na 
téma Umění a (neuro)věda
10. 7. 14 h

Galakoncert Miroslava Sekery
10. 7. 19 h

Masterclass a seminář Miroslava 
Sekery
11. 7. 9 h

Slavnostní koncert účastníků 
35. ročníku JKK
13. 7. 19 h

Závěrečný koncert účastníků 
35. ročníku JKK
14. 7. 11 h

Letní kino – Na růžích ustláno
2. 7. 21.30 h

Výstava růží
3. 7. 9–23 h
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Jak se žilo na zámečcích a tvrzích 
dříve i dnes
15. 6. 17. h

Blatenský blešák dětského zboží
18. 6. 9–13 h

Den jógy s Ivou Ceradskou
Pá 18. 6. 9–15.30 h

Anglická konverzace 
Po 18–19 h

Německá konverzace
St 17–18 h

Kurz předškoláček
Pondělí 15.30–16.30 h dle telefonické 
domluvy

Náprava řeči
Středy dle telefonické domluvy

Zumba
St 18.30–19.30 h

Jóga s Lenkou Vávrovou
Pá 17.30–19 h

Pilates clinic a zdravotní cvičení
Út, st

Výstavy
Muzeum všemi smysly
út–ne 10–17 h

Ivana Fašianoková Rakoušová: 
S láskou k Blatné
10. 5. – 9. 7.

VĚCI aneb O každodenních 
předmětech našich předků
29. 5. – 29. 8. út – ne 10–17 h

Jindřich Krátký – Obrazy
červen a červenec

O(d) nás
JAK VYPADÁ MOTOVIDLO? 
Dozvíte se na výstavě „VĚCI aneb 
O každodenních předmětech našich 
předků“
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Blatná – město 
růží 

Výstava růží v centru 
města růží

...neposednej jako 
šídlo, hloupej jako 
cep, děravej jako 
řešeto, motá se 
jak motovidlo... Historické 

interiéry i 
exteriéry a genius 
loci dodá kráse 
vystavených růží 
zcela jiný rozměr.
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Nejen z růží živ je Böhm
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port
SPORTOVNÍ P M STSKÝ CAMP

Ve spolupráci s 
TJ Sokol Blatn  

MINI (4-5let)

26.-30.7.2021

„Pětidenn  program pln  dětských
her a spo  ovních aktivit.

Zam en  na rozvoj spo  ovních 
dovednost .

Poj  s n mi spo  ovat!“

V cen  2x zdrav  sva ina, oběd a pitn  re im po 
cel  týden .
Program je zajišt n v TJ SOKOL BLATNÁ od POND LÍ 
AŽ PÁTKU OD 8: 0-14. 0.

                CENA 2.2 0,-
Kontakt – Dor  a Zdychyncov
spo  kempblatna@seznam.cz
Tel . +420724192387 (D. Zdychyncov )
Tel . +4207 3194918 (W. Christl)

SPORTOVNÍ P M STSKÝ CAMP
Ve spolupráci s 
TJ Sokol Blatn  

Junior (6-9let) Maxi (10-13let)

• Červencov  term ny 12.-16.7.2021 (Junior)

• Srpnov  term ny 09.-13.8.2021 (Maxi)
 16.-20.8.2021 (Junior)

„Pětidenn  program pln
spo  ovních aktivit. Zam en  
na v estrann  rozvoj pro děti . 

P idej se i Ty!“

V  cen  2x zdrav  sva ina, oběd 
a pitn  re im po cel  týden . Program je zajišt n 
v  TJ SOKOL BLATNÁ od POND LÍ AŽ PÁTKU 
OD 8:30-16: 0.

             CENA 2.5 0,-
Kontakt – Dor  a Zdychyncov
spo  kempblatna@seznam.cz
Tel . +420724192387 (D. Zdychyncov )
Tel . +4207 3194918 (W. Christl)
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www.nej.cz
sluzby.blatna@nej.cz

+420 488 999 488

První 4 měsíce za

(měsíčně)

99 Kč

Tělocvičná jednota Sokol Blatná
zve všechny své členy a příznivce na

  

VALNOU HROMADU,

která se bude konat

v pátek 4. 6. 2021od 17.00 hodin.

Na programu bude:
zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření,

zpráva kontrolní komise, rozpočet,
rozprava, a vystoupení hostů.



Ročník 32 (42) Blatná 28. května 2021 Číslo 10 / strana 13

Pfeifer – 
stabilní rodinná firma s budoucností.

Přijďte se informovat osobně každou středu v 9,00 hod,  popř. zavolejte a domluvte 

si datum a čas, který Vám vyhovuje.

 Obsluha lisu

 Obsluha výrobní linky

 Směnový údržbář

 Řidič bočního VZV – nakládka 

 kamionů na hale – 2 směny

 Řidič VZV nad 5t

Volné pracovní pozice v Chanovicích:

PŘIDEJTE SE K NÁM A STAŇTE SE SOUČÁSTÍ SILNÉ RODINY PFEIFER! TĚŠÍME SE NA VÁS!

Pfeifer Holz s.r.o · paní Ivana Šimonová 

Chanovice 102 · CZ-341 01 Horažďovice

Tel. 602 659 522 · nabor@pfeifergroup.cz

karriere.

pf
e
if
e
rg

ro
up.

com

          
  Vše kolem

zaměstnání u firmy Pfeifer

ONLINE PŘIHLÁŠKA

Nabízíme:

 Atraktivní systém odměňování 

 Transparentní prémiový systém

 13. plat, stravenky

 Náborový příspěvek 12.000,- Kč

 Příspěvek na penzijní připojištění  
 ve výši 3% hrubé mzdy 

 Svozy do zaměstnání ze směrů:

 Klatovy, Sušice, Horažďovice, 

 Nepomuk, Strakonice a Blatná
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nzerce

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

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

► ►
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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/hthhthththtthtthttthttth tptptptptptptptppppptpptppt s:s:sss:s:ss:s:s:s::s::ss::://///////////////////////////////////jojojojojojoojooojojoooojoojooojooj bsbbsbsbsbsbssbsbsbsbsbsbsbbsbsss.v.v.v.v.v.v.vvv.v.vvv.v...vvisisiissssssisssssssssshahahahahhahahaaahaaahaahaaaaay.yy.y.y.yy.y.y.yyyyy.y.yy.y.y...cococcocococococoocococococoococcocoom/m/m/m/m/m/m/m/m/m/m/m/m//////hthththththhththththtththtththtttptptptptpttptptptptpttttptpssssssssssss:s:://///////////////////jojojojojojojojjjjojojjojooss:s:s:s:s:s:ss::s::://////////////////////////// oooobsbsssbssssbsssssss vvvvvvvvvvvvvvvisiisisisisiisiisiisisisiisissssshahahahahahhahahahahahahahhaaaaayyyyyyyyyyyyyyyy cocococococooccocococoocococcooocoom/m/m/m/m/m/m/m//m///m/m/m//m/m/mm/m/m/mooooooooooooobsbbsbbbbbbbsbbbbbbbbssss

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 

vííívívívívívívívívívívvíívvvívvv cececececececcecececececececcecccececeeeeeeeeeeeeeeeee nnnnnnnnnnnfofofoffofofoffofofoffofofofooooooininiiiniininininiinininnininninn ooooooooooooooo nananaaananananananaanannaaaaaaa ssssssssssssssssssstrtrtrtrtrtrtrtrtrrtrtrrtrtrrrtrrrt ánánánánánánánánánánánááánánánánnánnnánááá kákákákákákákákákkkákákáákákákákááákkkákáááák chchhchchchchchchchchchchchcchchchcccccccnnnnnnnnnnnnnnnnnvívívívívícececeeee nnnnfoffoofoiinnnin oo nnnaaaaaan ssssssstrttrtrrrtránáááánnnnnnkákkkákáááákákk chchchhchchh  nnnn

Přijmeme novéjj
spolupracovníky pp pp yy

é 
yyyy !

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.  

Koupím BYT v Blatné. 
Velikost bytu nerozhoduje.  

(2+ kk, 2+1, 3+ kk, 3+1  aj.) 

Za případné nabídky děkuji. 

Kontakt : 721 575 502 

Email: kustfilip@gmail.com 

Bc.Filip Kůst 

Koupím BYT v Blatné.
(byt k užívání, ne k investici).

Za nabídky moc děkuji.
Kontakt: 607 016 738

Jakub Jukl (místní občan)
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Sedláček

  žaluzie všech         žaluzie všech       
     typů     typů

  sítě proti hmyzu  sítě proti hmyzu

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

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 - Út - ZAVŘENO
St  - Čt - 8.00-11.00
Pá - 14.00 - 17.00

Jinak možno po telefon ické dohodě

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

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

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

VAŠE ELEKTRO

Z202744_EXP_Stala_Inzerce_Blatna_135x100.indd   1 18.12.20   12:03

JIŽ DOSTUPNÝ PRO VÍCE NEŽ 56% OBYVATEL BLATNÉ
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