
ČTRNÁCTIDENÍK
CENA 8 Kč

3. PROSINCE
 2021

ČÍSLO

Ročník 32 (42)

21
BLATENSKÉ LISTY O PÁR DNÍ DŘÍV NEŽ VÝTISK A VÍCE STRÁNEK NA http://blat.listy.ch.sweb.cz/ nebo https://www.plantaz-blatna.cz/blatenske-listy/

PODĚKOVÁNÍ
Dovolte nám poděkovat žákům pěveckého sboru ZŠ  T. G. Masaryka, kteří pod 

vedením paní učitelky Věry Uriánkové  nazpívali pásmo koled a vánočních písní 
na zahájení adventu.

Bohužel adventní akce 28.11. 2021 nemohly proběhnout, ale nechtěli jsme Vás 
o program připravit a proto jste toto nádherné vystoupení mohli slyšet zprostředkovaně 
z městského rozhlasu.

Nahrávku si  budete mít možnost  poslechnout ještě 24.12.2021.

Kateřina Malečková, starostka města Blatná
Pavel Ounický, místostarosta města Blatná 

Letos se vánoční stromy v centru 
města a na zámku musely rozsvítit bez 

doprovodného programu

 
zahrádce, kol. 1440
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ktual i ty
Prodej permanentních 
karet do zámeckého 
parku

Pokud milujete procházky parkem, hledá-
te krásné a klidné místo pro rozjímání, nebo 
jste rádi v bezprostřední blízkosti zvířatům, 
využijte možnost pořídit si novou permanent-
ku do zámeckého parku, který již staletí patří 
mezi nejpůvabnější místa našeho regionu.

Cena permanentní karty pro rok 2022 je 
300 Kč, což se rovná deseti jednotlivým vstu-
pům. Děti do 6 let v doprovodu dospělé osoby 
a držitelé průkazu ZTP/P mají vstup do parku 
zcela zdarma. Požadavek na vstup s kočárkem 
je potřeba při nákupu nahlásit. Rybáři platí 
jednorázový manipulační poplatek 100 Kč při 
první registraci, pro další období je jim nová 
permanentka zdarma vyměněná za starou. 
Všechny permanentky jsou nepřenosné a platí 
pouze pro své držitele.

Od loňského roku je platnost nově za-
koupených permanentních karet 365 dní. 
Znamená to, že kdo si pořídí permanentní 
kartu například 2. dubna 2022, její platnost 
bude do 1. dubna 2023.

Kdo bude mít zájem koupit sobě nebo 
svým blízkým permanentní kartu ještě letos, 
může tak učinit v zámecké pokladně o sobo-
tách 11. a 18. prosince 2021 a v pondělí 13. 
prosince vždy od 10:00 do 14:00. V příštím 
roce bude možné zakoupit permanentky 
v rámci otevírací doby pokladny, která se 
návštěvníkům otevře 2. dubna 2022.

Oproti jednorázové vstupence mají drži-
telé permanentky možnost vstoupit do parku 
oběma branami, tedy z nádvoří zámku i brá-
nou u Sokolovny. Návštěvníci s kočárky či 
invalidním vozíkem mohou vstupovat pouze 
z nádvoří zámku. Otevírací doba parku je 
v zimním období od 6:00 do 18:00 (15. říjen - 
14. březen) a v letním období od 6:00 do 20:00 
(15. březen - 14. říjen) každý den.

Přejeme vám hezké toulání zámeckým 
parkem.

Správa zámku Blatná

Mikulášská nadílka a vánoční trhy 
na zámku Blatná - ZRUŠENO 

S ohledem na aktuální vládní opatření bohužel musíme zrušit mikulášskou nadílku 
a vánoční trhy na zámku Blatná. Slibujeme, že jakmile to situace dovolí, vynahradíme si 
zrušené události něčím opravdu nezapomenutelným! Přejeme vám poklidný předvánoční 
čas, užijte si ho v klidu a míru. 

Zámek Blatná  

KDYŽ V PROSINCI MRZNE A SNĚŽÍ, 
ÚRODNÝ ROK NA TO BĚŽÍ

ZIMA se již přihlásila, čas vánoční  nastá-
vá a nový rok je za humny. To to zase uteklo, 
již zanedlouho se budeme loučit se starým 
rokem a přát si, aby ten příští byl pro nás příz-
nivější. Jen málo si ale uvědomujeme, jak moc 
svůj život můžeme ovlivnit i my sami, jak moc 
nám právě naše konání zasahuje do života. 
Jací vlastně jsme? Říkáme, že doba je bláz-
nivá, příšerná…, je ale obrazem nás všech. 
Jací jsme, taková je i doba.  Pokud chceme 
změnu, co vše jsme ochotni pro lepší zítřek 
udělat? Jak moc jsme zodpovědní, nesobečtí, 
skromní, pokorní a přející? Zodpovězme si 
na tyto otázky každý sám.

SVATÁ KATEŘINA PRÁDLO MÁCHÁ 
A BARBORA JE ŠKROBÍ
O SVATÉ BARBOŘE LEŽÍVÁ SNÍH 
NA DVOŘE
O SVATÉM MIKULÁŠI, ČASTO SNÍŽEK 
PRÁŠÍ
KDYŽ JE BARBORKA UCOURANÁ, 
BUDE SVATÝ ŠTĚPÁN NA LEDĚ

LIDOVÉ VÁNOCE S ČESKOU POHÁD-
KOU NA TŘ. J. P. KOUBKA 3 – TENTO 
VÍKEND OTEVŘENO I V NEDĚLI 
OD 11.00  DO 16.00 HOD.

Vánoční prodej trvá, doba se vyhrotila, 
tak snad nebudeme muset zavírat… Zatím 
ale pokračujeme dál. V nabídce máme již 
téměř všechno letošní zboží. Košíkáři začali 
plést, a tak máme i nové proutěné koše. 
Zároveň nastalo období pletení na přání, 
kdy si u nás můžete objednat koš dle vašich 
rozměrů.

TENTO VÍKEND OTEVŘENO NEJEN 
V SOBOTU, ALE TAKÉ V NEDĚLI!

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ ZBOŽÍ, ČERS-
TVÉ JMELÍ A MNOHO ORIGINÁLNÍCH 
DÁRKŮ OD ČESKÝCH TVŮRCŮ VYRO-
BENÝCH S LÁSKOU.

www.lidove-remeslo.cz 736765747

SVATÁ LUCIE UKAZUJE SVOU MOC, 
NEB NÁM DÁVÁ NEJDELŠÍ NOC (13. 12.)

Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Zprávy
z radnice

MILOSTIVÉ LÉTO 
běží od 28. 10. do 28. 1. 2022

Návrh na milostné léto byl schválen letos v červenci.
Tato jedinečná příležitost, která umožní desítkám tisíc lidí vymanit 

se z dluhové pasti.
PRINCIPY 

Zaplatí-li povinný mezi 28. 10. 2021 a 28. 1. 2022 z pohledávky, 
kde je oprávněným veřejnoprávní subjekt a dluh je vymáhán soud-
ním exekutorem, jistinu dluhu a 908 Kč (poplatek + DPH), odpustí 
se mu zbytek dluhu.
KTERÝCH VEŘITELŮ SE TO TÝKÁ? 
Veřejnoprávním subjektem se pro účely tohoto zákona rozumí: 

● Česká republika, 
● územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského 

obvodu nebo městské části hlavního města Prahy, 
● státní příspěvková organizace, státní fond, veřejná výzkumná 

instituce nebo veřejná vysoká škola, 
● dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti, 
● příspěvková organizace územního samosprávného celku, 
● ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem, 
● obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním 

samosprávným celkem, 
● státní podnik nebo národní podnik, 
● zdravotní pojišťovna, Český rozhlas nebo Česká televize, nebo 
● právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek 

sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou 
majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby 
(dále jen „veřejnoprávní oprávnění“). 

Pozn.: Jsou to např. obce, zdravotní pojišťovny, nemocnice, dopravní 
podniky, technické služby obcí a měst, ČEZ.
NA CO SI DÁT POZOR?

● Odpouštění příslušenství se týká pouze exekucí vymáhaných 
soudním exekutorem. Na daňové a správní exekuce se milostivé 
léto nevztahuje! Dlužník nesmí být v insolvenci. 

● Milostivé léto je účinné až od 28. 10. 2021. Platby exekutorovi 
před tímto datem budou nejspíše použity na úhradu příslušenství, 
nikoliv jistiny! Exekuční srážky nebudou do platby na milostivé 
léto započítány! 

● Dlužník musí při platbě výslovně uvést, že chce využít institut 
milostivého léta a vyzývá exekutora, aby postupoval dle zákona 
č. 286/2021 Sb., část 2, čl. IV, bodu 25.

Potřebujete poradit či zjistit více informací zavolejte na hel-
plinku: 770 600 800, a to každý pracovní den od 9 do 17 hodin.

REGISTRACE OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19 
 
 
 
Jak je možné se registrovat? 
Registrovat se můžete: 
- na webových stránkách http://crs.uzis.cz     

http://registrace.mzcr.cz 
- na bezplatné telefonické lince 1221 
 

Nevíte si rady s registrací k očkování proti     
Covid-19? 

 
Pokud si nevíte rady, volejte pracovníky Sociálního 
odboru Městského úřadu v Blatné, kteří Vám 
s registrací pomohou. 

   Telefon: 383 416 212 nebo 383 416 213 
Volat můžete v pondělí a ve středu od 8,00 do 12,00    
a od 13,00 do 16,00 hodin. 

Výtvarná soutěž pořádaná 
ke Dni otevřených dveří

na novém sběrném dvoře v Riegrově ulici 
Obrázky od dětí, které se zúčastnily výtvarné soutěže, byly vy-

staveny v galerii na internetových stránkách města Blatná. Hlasování 
o nejpovedenější obrázky skončilo 15. 11 2021. Podívejte se, které 
obrázky se nám, občanům, nejvíce líbily. 

1. Tim Flandera, 3.A ZŠ T.G.M. Blatná

2. Nela Tůmová, 3.A ZŠ T.G.M Blatná

3. Štěpán a Adam, 4.B ZŠ J.A.K Blatná
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Zp r á v y
T S  B l a t n á

Nová rubrika Blatenských listů  - 

Ekonomické okénko 
s Oskarem:

Jak kupovat budoucnost
Trhy s investicemi představují svobodu. Mají totiž úžasnou vlast-

nost dát každému přesně to, po čem touží. Každý člověk zde může najít 
relativní jistotu, ale i divoké investice s potenciálem velkých zisků. 
Stejně jako v životě se vždycky ke všemu váže riziko. A většinou platí, 
čím větší potenciální zisk, tím větší riziko. 

Jak na nákup investic? Stejně jako u velikosti kabátu, je potřeba 
porozumět na co kabát obdarovaný potřebuje, jaká velikost mu bude 
sedět a kde ho můžeme koupit. Zároveň takový kabát nekupujeme 
na měsíc, ale na několik let dopředu. Podobně jednoduše se dá při-
stoupit k investičním dárkům. 

Několik příkladů investičních dárků:
Konzervativec - zlato a stříbro - jsou tu s námi od počátku civili-

zace a pořád si za ně můžeme koupit podobné množství věcí jako před 
100 lety. Dobře chrání proti dlouhodobé infl aci. Nejčastěji ve formě 
slitků nebo mincí. Hezky se na něj dívá.

Majitel - akcie, podíl na podnikání - Dostat dividendy (neboli 
podíl na zisku), to je pocit, který stojí za to zažít. Stačí občanka s pl-
noletostí, krátká návštěva obchodníka (fi rma, co nám zprostředkuje 
nákup akcie), založení účtu a můžeme vesele obchodovat. Zde bych 
pro jednoduchost doporučil darovat peníze a následně pomoci se za-
ložením účtu a nákupem. Obchodníků je na tuzemském i zahraničním 
trhu mnoho. Je dobré se podívat na poplatky a recenze uživatelů.

Degustátor - investiční alkohol - Trochu složitější kategorie, ale 
i tu lze při troše studia zvládnout. Kromě výběru prodejce a alkoholu 
je potřeba myslet i na možnosti dlouhodobého skladování. A hlavně 
to nevypít. 

Technologický nadšenec - kryptoměny - zábavné, velmi rychlé, 
rizikové. Nejjednodušší způsob je založit sobě i obdarovanému krypto 
peněženku a objem nějaké kryptoměny mu převést. 

Pozor na emoce. Ceny se totiž pohybují nahoru a dolů. Proto by-
chom se neměli nechat rozhodit krátkodobými změnami cen a panikou 
na trzích. Investujme vždy na několik let dopředu. Vyplatí se nakupo-
vat, když jdou ceny dolů a prodávat, když jdou nahoru. Jednoduché, 
ale ne snadné. 

Pozor na prodejce. Jako všude jinde, i tady se najdou podvodníci. 
Vyhledávejme si informace, čtěme recenze a kriticky přemýšlejme. 
Také si dávejme pozor na všelijaké zázračné kurzy a investiční guru. 
To je nejlepší obrana proti šmejdům. Zaručeně vysoké zisky bez rizika 
neexistují. 

Protože se jedná čistě o informativní článek, musí tu být na závěr 
jedna formalita. Nejedná se o investiční doporučení, investiční po-
radenství či fi nanční poradenství. Neposkytuji žádnou z hlavních či 
vedlejších investičních služeb vyjmenovaných v zákoně o podnikání 
na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb.

Vysloužilá elektrozařízení 
patří na sběrná místa, aby 
nezamořila životní prostředí
Žárovky do koše nepatří

V domácnostech jsou v posledních letech klasické žárovky postup-
ně nahrazovány úspornými světelnými zdroji: jde zejména o lineární, 
kompaktní úsporné zářivky či LED žárovky. Jejich předností je, že 
vydrží svítit mnoho let a spotřebují až o 90 % méně elektřiny než kla-
sické žárovky. Obsahují užitečné druhotné suroviny a zářivky i velmi 
malé množství toxické rtuti. Proto, když doslouží, nesmějí se vyhodit 
do koše, ale je potřeba odevzdat je k odborné recyklaci, kterou zajišťuje 
kolektivní systém EKOLAMP. 

„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů 
na skládkách komunálního odpadu dochází k únikům rtuti do ovzduší 
nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man z organizace Arnika. 
Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť může 
transformovat do organické formy, která je obzvláště nebezpečná pro 
nervovou soustavu lidí i zvířat.

Postaráme se i o klasické žárovky a ostatní vysloužilé elektro
Od roku 2005 je EKOLAMP jedničkou v péči o světelný elekt-

roodpad. Od roku 2019 se však stará také o vysloužilé malé i velké 
domácí spotřebiče. Podle nových pravidel platných od ledna 2021 
spadají do zpětného odběru rovněž klasické přímo žhavené žárovky 
včetně halogenových, jejichž sběr provádí EKOLAMP v rámci zpět-
ného odběru dříve sbíraných světelných zdrojů.

Kam s nefunkčním elektrozařízením?
Vysloužilé žárovky či nefunkční elektrozařízení je třeba odnést 

do sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra či do označených sběr-
ných nádob, které se nacházejí na řadě míst po celé České republice. 
EKOLAMP v současnosti provozuje přes 4300 sběrných míst. 

Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné likvidaci 
starého elektra se dozvíte na www.ekolamp.cz.

Elektrozařízení, žárovky, zářivky apod. přijímají oba sběrné dvory 
(SD Riegrova i SD Čechova ulice). 
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Blatná – fyzický rozbor směsného komunálního odpadu
V rámci přípravy na optimalizaci odpadového hospodářství, proběhl dne 16. 11. 2021 na sběrném dvoře v Čechově ulici fyzický rozbor směsného 

komunálního odpadu. Vzorek odpadu byl v ranních hodinách svezen Technickými službami města Blatné s.r.o. a následně roztříděn na jednotlivé druhy 
odpadů, konkrétně na papír a lepenku, sklo, gastroodpad, textilní materiály, plasty a nápojový karton, kovy, biologicky rozložitelný odpad, objemný odpad, 
nebezpečný odpad, elektroodpad a směsný komunální odpad. 
Obrázky: Realizace rozboru směsného komunálního odpadu

             1. Směsný komunální odpad                     2. Vytříděný bioodpad                              3. Vytříděný papír                                 4. Vytříděné sklo a gastroodpad

Z fyzického rozboru směsného komunálního odpadu se 
ukázalo, že 58 % daného vzorku odpadu z popelových nádob 
je možné dále vytřídit. To znamená, že pouze 42 % obsahu 
vzorku směsného komunálního odpadu je skutečně odpadem, 
který nelze dále vytřídit nebo využít. Z obsahu, který lze vy-
třídit, představovaly SEPAR odpady 26 % (papír a lepenka, 
plast a nápojový karton, sklo, kovy a textilní materiály). Další 
významnou složkou vzorku byl biologicky rozložitelný odpad 
(30 %), kam byl zařazen kuchyňský gastroodpad a biologicky 
rozložitelný odpad (rostlinné zbytky). V nepatrném zastou-
pení se zde objevily objemné, nebezpečné odpady a drobný 

elektroodpad.
Na začátku roku 2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech. Jeho hlavním cílem je předcházet vzniku odpadů a omezit množství ukládaného odpa-

du na skládky. Velmi zjednodušeně řečeno stát bude obce nutit daleko důsledněji třídit. Jak to chce udělat? Obce, které nesplní požadovanou míru separace 
(třídění) odpadů, budou na poplatcích platit více. Nesplněním separačních cílů, jejichž milníky jsou defi novány v roce 2025, 2030 a 2035 (viz níže), se obec, 
dle § 112 zákona o odpadech, vystavuje riziku sankcí až do výše 200 tis Kč za každý rok neplnění. 
Separační cíle pro obce a města
Rok   2025 2030 2035
Hodnota separačního cíle 60 % 65 % 70 %

Dalším důvodem pro snahu dosáhnout uvedené míry separace a snížení produkce směsného komunálního odpadu je nárůst sazby za ukládání odpadu 
na skládku a omezená kapacita skládky v Hněvkově, na kterou jsou sváženy odpady z města Blatná. Pro rok 2021 je zákonem stanovený limit 200 kg sklád-
kovaného odpadu na osobu. Do výše tohoto limitu platí obec poplatek za uložení odpadu na skládku ve výši 500 Kč/t. Množství skládkovaného odpadu 
na obyvatele nad 200 kg je zpoplatněno částkou 800 Kč/t. Limit skládkovaného odpadu na obyvatele postupem času klesá a v r. 2029 a dále bude pouze 
120 kg/osobu, zatímco poplatky se budou v čase zvyšovat z částky 500 Kč/t na 800 Kč/t (do výše limitu) a z částky 800 Kč/t až na 1850 Kč/t (nad limit) 
skládkovaného odpadu od roku 2030 a dále. V roce 2020 připadalo na 1 obyvatele Blatné 226 kg skládkovaného odpadu.

V rámci optimalizace odpadového hospodářství a snahy splnit veškeré legislativní požadavky kladené na obce, město Blatná uvažuje o zavedení 
některých změn v odpadovém hospodářství. 

Zásadní změnou, která přichází v úvahu, je zavedení odvozového systému sběru biologicky rozložitelného odpadu (door-to-door systém). Současný 
systém sběru bioodpadu ve městě Blatná se po provedení fyzického rozboru směsného komunálního odpadu ukázal jako nedostatečný. Hnědé nádoby přímo 
u domu by měly občanům zajistit pohodlí, protože s vytříděným rostlinným odpadem už nemusí chodit na sběrná místa. Ovšem je třeba nastavit optimální 
systém nakládání s bioodpady, aby se městu nepřiměřeně nezvyšovaly náklady na odpadové hospodářství.
Do jaké nádoby by se biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu třídily:
Co jsou biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu?
Ze zahrady (tráva, listí, plevele, suché květiny, větve, květiny z truhlíků, květináčů i se zeminou, apod.)

Kuchyňský biologicky rozložitelný odpad (slupky a odřezky ovoce a zeleniny, zvadlé řezané květiny, apod.)

O všech budoucích změnách v systému sběru a nakládání s odpady ve městě Blatná budou občané včas informováni. Rádi bychom požádali o spolupráci, 
protože jedině tak může město splnit požadavky, které na nás nová odpadová legislativa klade. 
Prosíme, prokažte nám součinnost s vyplněním Dotazníku pro domácnosti ohledně nakládání s odpady ve městě Blatná, ve kterém nám vyjádříte 
také Váš názor na zavedení door-to-door systému svozu biologicky rozložitelných odpadů (přistavení hnědé popelnice k Vaší nemovitosti).
Za vyplnění Dotazníku předem děkujeme! Dotazník je přiložen k Blatenským listům nebo jej lze vyplnit on-line na stránkách www.mesto-blatna.cz.
PROSÍME O VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU  DO PÁTKU 10. 12. 2021.                                                               Odbor životního prostředí, MěÚ Blatná

                    5. Vytříděné plasty                                 6. Vytříděné nápojové kartony a plechovky
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Dotazník pro domácnosti ohledně 
nakládání s odpady ve městě Blatná 

 
Vážení občané, 
prosíme o vyplnění dotazníku, jehož cílem je získání 
názoru domácností města Blatná na současný systém 
svozu odpadů a zavedení odvozového systému sběru 
biologicky rozložitelného odpadu.  
Prosíme, vyplňte vždy 1 dotazník za 1 domácnost.  
 
Děkujeme za Váš čas a za co nejpřesnější odpovědi. 
Váš názor nám pomůže nastavit v Blatné efektivní 
systém odpadového hospodářství.  
 
1. Jaký je počet členů ve Vaší domácnosti? 

□ 1   □   4   
□ 2 □   5 a více 
□ 3 

__________________________________________ 
2. Uveďte, kolik členů Vaší domácnosti má ve městě 
Blatná trvalé bydliště. Doplňte číslo. 
____________________________________________ 
3. Bydlíte:  

□ V domě se zahradou 
□ V domě bez zahrady 
□ V bytě 

___________________________________________ 
4. Třídíte odpad ze zahrady? Možno více odpovědí. 

□ Ano, používám vlastní kompostér 
□ Ano, využívám sběrných nádob na bioodpady 

v rámci obecního systému 
□ Ano, využívám sběrný dvůr 
□ Netřídím bioodpad vůbec, využívám nádoby         

na směsný odpad (popelnice) 
____________________________________________ 
5. Třídíte kuchyňský biologicky rozložitelný odpad 
rostlinného původu? Možno více odpovědí. 

□ Ano, používám domácí kompostér (např. 
vermikompostér, zahradní kompostér) 

□ Ano, využívám sběrných nádob na bioodpad               
v rámci obecního systému 

□ Ne, využívám nádoby na směsný odpad 
□ Jiné  

 
____________________________________________ 
6. Jaký systém třídění bioodpadu je pro Vás optimální  

□ Rozmístění nádob na bioodpad v rámci města 
– donáškový sběr na sběrných hnízdech 

□ Podpora domácího kompostování – např. 
pořízení zahradních kompostérů 

□ Kombinace uvedených možností – donáškový 
sběr a domácí kompostování 

□ Rozšíření služby – svoz bioodpadu od domu 
(hnědá nádoba) 

□ Nevnímám potřebu třídění bioodpadu jako 
zásadní  

____________________________________________ 
7. Pokud jste v otázce č. 6 vybrali „rozšíření služby – 
svoz bioodpadu od domu (hnědá nádoba)“, máte zájem 
o přistavení nádoby na bioodpad ke své nemovitosti? 
□  Ano   □ Ne    
____________________________________________ 
8. V případě zavedení svozu bioodpadu od domu, 
vyhovoval by vám čtrnáctidenní svoz směsného 
komunálního odpadu? (např. sudý týden svoz BIO                    
a lichý týden svoz směsného komunálního odpadu) 
□  Ano   □ Ne    
 

 
9. Co by Vás více motivovalo ke zlepšení třídění 
bioodpadu? Můžete uvést více možností. 

□ Motivaci nepotřebuji (jsem si vědom(a) smyslu 
třídění) 

□ Lepší informace o smyslu třídění a celém 
procesu nakládání s bioodpadem 

□ Blízká docházková vzdálenost ke kontejnerům 
od mého bydliště 

□ Svoz bioodpadu od domu (hnědá nádoba) 
□ Zajištění kompostovatelných sáčků 
□ Jistota, že bude vytříděný bioodpad správně 

zpracován (pozitivní vliv na životní prostředí) 
□ Finanční profit (např. snížení poplatku         

za směsný komunální odpad) 
□ Jiné  

____________________________________________ 
10. Třídění odpadu má smysl, a proto v naší domácnosti 
důsledně třídím(e) odpad  

□ Rozhodně ano  □   Spíše ne 
□ Spíše ano  □   Rozhodně ne 

____________________________________________ 
11. Pokud netřídíte odpad nebo ho třídíte minimálně, 
specifikujte důvod 

□ Nevidím v tom smysl 
□ Nejsem dostatečně informován(a) o tom, jak se 

má třídit 
□ Nejsem informován(a), co se s odpadem děje 

po vytřídění 
□ Nejsem zvyklý(á) třídit 
□ Třídění mi zabírá spoustu času 
□ V blízkosti mého bydliště nejsou kontejnery     

na tříděný odpad 
□ Jiný důvod 

____________________________________________ 
12. Pokud netřídíte, řekněte nám, co by Vás přimělo 
změnit přístup ke třídění … 
 
 
 
____________________________________________ 
13. Jak vnímáte současný systém sběru směsného 
komunálního odpadu (černé popelnice)?  

□ Dostačující  
□ Optimální  
□ Nedostačující 
□ Neumím posoudit 

Případně okomentujte …  
 
____________________________________________ 
14. Jak vnímáte současnou sběrnou síť na tříděný 
komunální odpad (barevné kontejnery)? Případně 
okomentujte … 

□ Dostačující  
□ Optimální  
□ Nedostačující 
□ Neumím posoudit 

 
 
 

Děkujeme za vyplnění dotazníku! 
 

Dotazník vyplňte nejpozději do 10. 12. 2021 
 

Dotazník můžete vyplnit on-line na stránkách města 
Blatná (www.mesto-blatna.cz). 
 

Dotazník lze také vyplnit ručně a odevzdat na odboru 
životního prostředí nebo vložit do schránky         
na kartičky „Třídíme“ – v průjezdu budovy Měú Blatná 
č. p. 1520 (u ZŠ T. G. M.). 
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Co čte a o čem přemýšlí Jan Kára
Vážené čtenářky, vážení čte-
náři,

před více než třemi de-
setiletími jsem do jednoho 

odborného geografického časopisu napsal 
recenzi na knihu Krásy a bohatství české země 
od Bohuslava Balbína. Psal jsem ji hlavně pro-
to, abych poškádlil kolegy geografy, jejichž 
metody jsem konfrontoval s více než 300 let 
starým dílem příslušníka řádu Tovaryšstva 
Ježíšova. Kniha mě ale natolik okouzlila, že 
jsem se k ní často vracel; a vracím se k ní i teď.

Ano ,  Bohus lav 
Balbín byl jezuita. Je-
zuité u nás nemají dob-
rou pověst minimál-
ně od dob národního 
obrození, které z nich 
učinilo symbol pobě-
lohorského útlaku, ztě-
lesněný démonickým 
Antonínem Koniášem 
(1691 – 1760), pálícím 
jako o závod české „ka-

cířské“ knihy. Tenhle obrázek je ale hodně 
zjednodušený. K jezuitům patřili nejen fana-
tičtí misionáři, ale třeba významní matematici, 
astronomové, přírodovědci, 
pedagogové či cestovatelé – 
prostě plejáda mimořádných 
osobností. Mezi jinými i vý-
znamní inspirátoři národního 
obrození Josef Dobrovský 
(1753 – 1829) a Václav Matěj 
Kramerius (1753 – 1808). 
A z běžné představy o jezu-
itech se hodně vymyká také 
Bohuslav Balbín (1621 – 1688).

Balbín byl tak trochu jezuitský „disident“ 
– jako zapálený český vlastenec velebil vše 
české (napsal dokonce spis na obranu českého 
jazyka) a pranýřoval vše cizácké, udržoval 
styky s českými nekatolickými emigranty, 
pochvalně se zmiňoval o svém starším vrs-
tevníkovi Komenském a nikterak nezatraco-
val Husa ani Žižku, kteří pro jezuity museli 
představovat arcikacíře. Do jezuitského řádu 
vstoupil už jako patnáctiletý a vše naznačova-

lo slibnou kariéru. Ale byl asi příliš inteligent-
ní a vzdělaný na to, aby mohl bezproblémově 
působit v rámci řádu, sešněrovaného tuhými 
vnitřními předpisy. Stal se sice záhy široce 
respektovaným učencem, ale v rámci Tovaryš-
stva se pro své názory a postoje stával nepo-

hodlným a často byl 
překládán z místa 
na místo, vlastně 
tak trochu do vy-
hnanství – i když šlo 
o místa jako Jičín, 
Klatovy či Český 
Krumlov.

Možná, že právě 
toto nechtěné pu-
tování po Čechách 
v Balbínovi  pro-

hloubilo zájem o historii, zeměpis a vlastně 
vše, co se v Čechách odehrávalo. A tak se 
pustil - vedle didaktických a dalších spisů 
– do mnohosvazkového vlastivědného díla 
s názvem Rozmanitosti z historie Království 
českého. Dokončit je bylo nad jeho síly, ale 
i tak je výsledek impozantní. A právě vybrané 
části „rozmanitostí“ v novodobém českém 
překladu tvoří knihu Krásy a bohatství české 
země.

Je dobré si uvědomit, že Balbín  psal své 
dílo nedlouho po skončení Třicetileté války, 
které sám v jiném díle vystavil hrůzný účet: 
spočetl, že v Českém království bylo zničeno 
278 zámků, 102 měst a 1 145 vesnic. V „Krá-
sách a bohatství“ se ale o devastaci nemluví, 
vše působí víceméně „normálním“ dojmem. 
Na zámcích, ve městech či v lázních je živo, 
řekami táhnou lososi, obory se hemží zvěří, 
nevyčerpatelné jsou „zásoby“ ptactva atd.

Kniha především poskytuje velké množ-
ství zajímavých dobových informací; je v ní 
pro každého něco, nejen pro historiky, vlas-
tivědce a milovníky starých časů. Při zevrub-
ném líčení českých hor či řek si na své přijdou 
zeměpisci; pasáže o výskytu rud a drahých 
kovů zaujmou geology (Balbín uvádí, že se 
stříbro rozmnožuje spojením jeho samčích 
a samičích buněk!); botanici, ornitologové 
i myslivci mohou být nadšeni z jeho výčtu 

rostlin, zvěře a ptáků (nejtupějším ptákem 
je podle Balbína bažant!); rybáři a rybníkáři 
se dozví, že největším rybník v Čechách se 
jmenoval Čeperka, nacházel se u Pardubic 
a měl rozlohu přes 1000 hektarů, popřípadě že 
„Neratovice patří mezi místa proslulá lovem 
lososů“. Balbín vás také zavede do jeskyní, 
k pramenům léčivých vod, do pivovarů atd. 
Historicky cenný je dobový přehled všech 
měst, hradů a zámků, a speciální kapitolka 
je věnována každému českému kraji, včetně 
našeho Prácheňského.

Místy suchý výčet je pak kořeněn různými 
historkami, docela vážným popisem výskytu 
nadpřirozených bytostí a hlavně alegoriemi: 
Balbín s oblibou přirovnával tvar určitého 

území k předmětům, rostlinám či živočichům, 
takže například Plzeňský kraj se „docela přes-
ně podobá hlemýždi, který vystrkuje podle 
svého zvyku hlavu z domečku u Otročína“. 
Celé Čechy pak Balbín připodobnil ke květu 
růže („Bohemiae Rosa“), což by mohlo Bla-
teňáky obzvláště zajímat. 

Prostě půvabné a zajímavé čtení. „Na je-
zuitu hodně dobrý!“, jak by možná pozname-
nal můj vnuk.                                   Jan Kára

Dobový portrét Bohu-
slava Balbína

Emblém 
Tovaryšstva 

Ježíšova (IHS 
jsou iniciály 

Ježíšova jména 
v řečtině)

Takhle nějak si předsta-
vujeme pátera Koniáše

Mapa Čech v podobě růže podle Balbínova 
návrhu

Hledám zájemce, který by chtěl provozovat 
chráněnou dílnu v Blatné na výrobu zdra-

vých potravin pro seniory, lidi se speciálními 
stravovacími potřebami stanovenými léka-
řem, děti a pod. To vše pod vedením diete-

tických odborníků. Zemědělec pro dodávku 
surovin je zajištěn.

Více informací na telefonu č.:
704 567 123, nebo na e-mailových adresách:

zdenekhokl@gmail.com,
kuho.tabor@gmail.com.
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„Záhadná“ erbovní galerie na blatenském zámku
Význam čtveřice kamenných znakových 

desek, zasazených vedle sebe ve výšce asi 
7–8 m do stěny západního průčelí takzvaného 
Rejtova paláce zámku v Blatné, není příliš 
zřejmý. Pozornosti běžných návštěvníků ob-

jektu tento heraldický soubor již kvůli své 
pozici většinou uniká. O jeho interpretaci 
se pokusil Mgr. Jan Olejník, ředitel Státního 
okresního archivu Strakonice a blatenský 
patriot, v článku zveřejněném v periodiku 
Výběr, časopis pro historii a vlastivědu jižních 
Čech, roč. XXXVII, č. 3, 2000, s. 207–213. 
Přínos jeho příspěvku spočívá především 
v tom, že danou památku uvedl do odborného 
povědomí. Upozornil na podobné provedení, 
jež nasvědčuje tomu, že celý soubor vznikl 
jako jedna zakázka v jedné kamenické dílně. 
Dobu vzniku kladl do závěru 15. nebo první 
poloviny 16. století. Jednotlivé erby se pokusil 
určit, nebo uvedl alespoň výčet šlechtických 
rodů, jimž by mohly patřit. O významu heral-
dické galerie a smyslu jejího umístění nabídl 
hned několik domněnek. Mohlo jít o vyjádření 
příbuzenských vztahů urozených osob z Bla-
tenska či s bezprostřední vazbou na Blatnou. 
Dále, že tato čtveřice znaků reprezentuje 
osoby, jež plnily nějaké funkce ve službách 
Zdeňka Lva z Rožmitálu či v krajské správě 
Prácheňského kraje, byla-li právě soustředěna 
v Blatné. Uvažoval i o památce na nějaké 
politické setkání šlechty, k němuž mohlo 
na blatenském zámku za téhož pána dojít 
a způsobu vyjádření díků konkrétním osobám 
za pomoc a spojenectví. K tomu všemu bych 
si dovolil připojit svou vlastní teorii, snad ne 
zcela vzdálenou historické skutečnosti. 

Podobu jednotlivých erbů z blatenského 
souboru přibližují připojené kresby. Tři znaky 
se nápadně podobají těm, které doprovází 
výčet předků Alžběty (Elišky) z Kalenic 
(připomínána 1542–1548), manželky Pře-
cha z  Čestic  na  Lčovicích a Česticích 
(† 1570) v genealogicko-historickém díle 
Bartoloměje Paprockého z Hlohol, vydaném 
roku 1602 na Starém Městě pražském pod 
názvem „Diadochos, id est successio, jinak 
posloupnost knížat a králův českých, biskupův 
i arcibiskupův pražských a všech třech stavův 
slavného Království českého, to jest panského, 

rytířského a městského“. Alžbětiným otcem 
byl Beneš z Kalenic, matkou Johanka z Tiso-
vé, jíž náleží erb se znamením kruhového štítu 
s hrotem uprostřed. Jako dědeček a babička 
v otcovské linii se uvádí opět Beneš z Kalenic 
a jeho manželka Johanka z Lovčic, kterou 
reprezentuje štít s kosmým břevnem. Na nej-
zazším místě rodové posloupnosti pak stojí 
pradědeček Jan z Kalenic a jeho žena Kateřina 
z Harrachu. Její rodový erb je zobrazen tak, 
jak jej tento významný rod používal v době 
vydání Diadochu, to jest se dvěma přilbami. 
Základní podobou však byl ve středověku štít 
s koulí, do níž jsou zastrkána tři pera v posta-
vení 2 : 1 a nad přilbou buvolí rohy ozdobené 
na vnější straně pery. V erbu Kaleniců pak 
vidíme prosté rohy, na rozdíl od blatenského 
zpodobnění ale dole nespojené.

Tři z výše popsaných erbů v Paprockého 
Diadochu tedy můžeme s vědomím drob-
ných odchylek ztotožnit s těmi na západním 
průčelí Rejtova paláce blatenského zámku. 
U Johanky z Lovčic lze podpořit spojitost 
i přes opačnou orientaci břevna a absenci 
klenotu odkazem na pečeti jejích příbuzných 
Václava (1457) a Mikuláše z Lovčic a Mezné-
ho (1485, 1491), které obsahují štít s šikmým 
břevnem a v klenotu ptačí (paví) hlavu stejně 
jako v Blatné. 

U erbu s rohy ve štítu i nad přilbou může-
me s ohledem na výše psané bez výhrad sou-
hlasit s Olejníkovým primárním přisouzením 
Kalenicům z Kalenic. 

Erb s kruhovým štítem s hrotem lze 
vztáhnout k rodu z Tisové, neboť stejně jako 
u Paprockého je vyobrazen i na pečeti Bo-
huslava Šlejbora z Tisové z roku 1578 (týž 
byl o několik let dříve poručníkem sirotků 
Jana Kalenice z Kalenic na Škvořeticích). 
Problematickým však zůstává zbývající erb 
blatenské heraldické galerie. Jeho ztotožnění 
s erbem Harrachů není až na jistou podobnost 
znamení nad přilbou (rohy) bezpečně možné. 

Co tedy z výše psaného vyvodit? Že se 
nabízí další možnost interpretace blatenské 
heraldické galerie jako vyjádření zpětné 
rodové posloupnosti do určitého stupně, 
takzvaný vývod. Ten začíná od osoby, které 
se říká probant, a postupuje do minulosti 
přes její rodiče, prarodiče, praprarodiče atd. 
Někdy je přitom sledována jen otcovská linie. 

Takovéto vývody sloužily k doložení nebo 
demonstraci urozeného původu a byly tudíž 
často prezentovány právě prostřednictvím 
erbů coby základních symbolů urozenosti 
na veřejně dostupných místech, kupříkladu 
na exteriérech a v interiérech šlechtických 
sídel, v kostelech apod.

Byla-li Blatná v dané době venkovským 
sídlem předního šlechtice království a je-li 
čtveřice erbů přítomna na tehdy nejvýstavněj-
ším paláci blatenského hradu, zůstává otázka 
proč. Jde o erby méně významných rodů, které 
nebyly s pány z Rožmitálu spřízněné, někteří 
jejich příslušníci nicméně mohli patřit k rož-
mitálské klientele. Ani to však není důvod, aby 
se jejich znaky ocitly na nejreprezentativnější 
budově panského sídla v Blatné. I Mgr. Olej-
ník připustil druhotné umístění. Kde však 

byly původně?
Klíčem by mohl být erb Kaleniců z Ka-

lenic. Tento rod totiž sídlil nejméně od roku 
1446 až do roku 1673 na Škvořeticích. Ty pak 
v roce 1701 přikoupil hrabě Franz Wilhelm zu 
Salm-Reiff erscheidt pro své poručence, bratry 
Serényie, dědice blatenského panství. Od té 
doby měly Škvořetice společného majitele 

Heraldická galerie na západní straně Rejtova 
paláce blatenského zámku (foto autor článku)

Kresebné reprodukce jednotlivých erbů z popisovaného souboru (kresba autor článku)

Zpráva o předcích Alžběty z Kalenic, provdané 
z Čestic, v Diadochu Bartoloměje Paprockého 

z roku 1602
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Vývod otcovské linie Jana Kalenice z Kalenic 
na Škvořeticích († 1568)

s Blatnou. Můžeme se tedy domnívat, že 
popisovaný erbovní soubor původně zdobil 
šlechtické sídlo – tvrz ve Škvořeticích, kde 
na nějakém přístupném místě, kupříkladu nad 
branou, vyjadřoval urozenost svých dlouhole-
tých vlastníků. Někdy po roce 1701, nejspíše 
ale až v první půli 19. století v souvislosti 
s romantickými úpravami blatenského zámku 
za Hildprandtů von und zu Ottenhausen, byly 
desky přeneseny a osazeny na stávající místo. 
Jejich nynější pořadí přitom dost možná již 
neodpovídá původnímu. Podrobnější údaje 
o okolnostech by snad mohl přinést průzkum 
archivního fondu Velkostatek Blatná, ulože-
ného ve Státním oblastním archivu v Třeboni.

Zbývá jen vysvětlit vlastní genealogické 
souvislosti blatenského znakového souboru. 
Nejpravděpodobnějším se jeví, že jde o erby 
předků Jana Kalenice z Kalenic na Škvo-
řeticích († 1568), v písemných pramenech 
doloženého od roku 1535. Týž byl nejen 
majitelem Škvořetic (zprvu se svými bratry 
Jiříkem a Zikmundem), ale též přísedícím 
zemského soudu a roku 1563 i jedním ze 

dvou hejtmanů Prácheňského kraje. Jako re-
gionálně významný představitel nižší šlechty 
(rytířstva) pravděpodobně podnikl přestavbu 
svého škvořetického sídla a s ní mohl souviset 
i vznik předmětné erbovní galerie. Dodejme, 
že Janu Kalenicovi nejspíše patří jeden ze 
dvou dochovaných heraldických náhrobníků 
v kostele v Sedlici.

Janovým otcem byl Beneš z Kalenic 
na Škvořeticích († před 1541), dědečkem 

ale nikoli další Beneš, jak uvádí Paprocký, 
ale patrně Jan z Kalenic (připomínán 1466–
1505), pradědečkem pak ale naopak Beneš 
(† 1476, pohřben v Blatné). Tyto nesrovnalosti 

v křestních jménech lze přičíst na vrub tomu, 
že Paprocký pracoval se zprostředkovanými 
informacemi a pořadí osob mohl omylem 
prohodit.                          Vladimír Červenka

Ve společnosti okřídlených manekýnů
Bodovaná výstava exotů v Blatné byla 
soustem pro odbornou i laickou veřejnost, 
nádavkem se zájemci mohli vyfotit s kapi-
tálním exemplářem Ary.

Měsíc listopad je zpravidla skoupý 
na akce společenského charakteru. Týká se 
to i města Blatné. Nicméně všude také platí, 
že výjimka potvrzuje pravidlo. Členové „Čes-
kého svazu chovatelů“ v Blatné si právě ne-
vlídný a zachmuřený víkend o půli listopadu 
zaškrtli v kalendáři červeně. Ve svém areálu 
nedaleko školy T. G. Masaryka totiž v tomto 
čase zorganizovali třetí bodovanou výstavu 
exotického ptactva. A dlužno podotknout, že 
hrstka nadšenců si opravdu mákla a nepone-
chala nic náhodě. Výsledkem byla nesmírně 
zajímavá a poutavá expozice, která za dva dny 
trvání přilákala 144 platících návštěvníků. 
Prohlídka celkem 133 pestře vybarvených 
exotů nadchla především děti. Ovšem na své 
si přišli i dospělí- lhostejno, či odborníci nebo 
laici. „Loni jsme tu měli exemplářů víc – přes-
ně 206,“ uvedl jeden z hlavních pořadatelů 
Miloš Maleček, „Nicméně vzhledem k neu-
těšené situaci, kterou nastolila opakující se 
covidová pandemie, je letošní počet více než 
solidní.“ Dále se zmínil blíže o náročných pří-
pravách „ptačího“ podniku: „Prakticky jsme 
se tomu věnovali už od srpna. Co můžu dát 
k lepšímu je fakt, že úzký profi l lidí, kteří se 
na tom podíleli, „ztrestali“ za toto období dvě 
fl ašky slivovice,“ směje se pohodář, kterému 
maximální nasazení pro dobrou věc není cizí. 
Poslední tři neděle před zahájením výstavy 
už tam prý blatenští obětavci trávili 48 hodin 
čistého času v jednom týdnu.

Na unikátní přehlídce kategorií zebřiček, 
andulek barevných, andulek výstavních, ka-
nárů, drobných exotů a agapornisů nemohl 
chybět a také nechyběl velký příznivec zdejší 
chovatelské buňky- místostarosta Blatné 
Pavel Ounický. Osobně v obležení dětského 
kolektivu dekoroval jednoho z „okřídlených 
manekýnů“ stuhou s nápisem „Čestná cena 
místostarosty“. Právě přítomný „potěr“ mu 
pomohl vybrat ze svého pohledu onoho nej-
hezčího z hezkých kandidátů ptač í říše v tam-
ním zastoupení. Spolupráci s blatenskými 
chovateli si Pavel Ounický jednoznačně a hla-
sitě chválí: „Město jim poskytuje dotaci a oni 
na oplátku strojí výstavy pro Mateřské školky 
a I. stupně Základních škol. Nejvýraznějším 
podílem na obohacení veřejného života zů-
stávají takové akce, jako je právě tato dnešní. 

Ty se ještě konají v lednu a o blatenské pouti. 
Jinak se já pravidelně účastním výročních 
schůzí této organizace. Jsou to poctiví dříči, 
co mají jasnou vizi a mají mé plné sympatie,“ 
dodává místostarosta Blatné. S chovateli Pav-
la Ounického sbližuje také skutečnost, že jeho 
tchán patří mezi holubáře a o blatenské pouti 
vždycky své miláčky vystavuje.

Chovatele z řad mladých „kádrů“ aby 
hledal o pravém poledni s lucernou. Jednou 
z takových světlých výjimek byl teď v Blatné 
Josef Vaněk / 27 let / z Horažďovic. „Pravda 
to je,“ poky-
vuje hlavou 
Josef Vaněk, 
„Já zpravidla 
všude na pta-
čích burzách 
patřím mezi 
hrstku ben-
j a m í n k ů . “ 
Svému ho-
bby se vě-
nuje prý pět 
let. „Vlastně 
t o  z a č a l o 
u mého kamaráda z horažďovického předměs-
tí. Ten pěstuje exoty už odmalička. Protože 
je napůl ochrnutý, chodil jsem za ním mu 
pomáhat. No a slovo dalo slovo- můj táta si 
přál živou sojku, takže jsme doma na dvoře 
postavili voliéru, pak se začalo podnikat něco 
s andulkami a dnes už mám cca sto papoušků. 
Otec zase vlastní iberské straky, rýžovníky, 
neofémy… Staráme se o veškeré ptactvo 
dohromady, protože jedinec by to pracovně 
neobsáhl,“ říká mladý chovatel, co si pod 
vlastní „křídla“ vzal postupem času osm dru-
hů. Aby toho náhodou neměl málo, se svým 
kamarádem ještě pěstuje holuby.

Co se týče osobní přítomnosti na burzách 
ptactva, stihne v kalendářním roce obrazit 
zhruba pětici těch větších a prestižnějších. 
Blatná má tu čest fi gurovat mezi nimi. „A po-
tom se snažím být ještě na co největším počtu 
těch menších. Pokud nemusím jít do práce, 
nelituji sobot ani nedělí,“ plane svatým nad-
šením Josef Vaněk. Tady v Blatné zaznamenal 
před dvěma lety mimořádný úspěch, když 
hodnotící odborná komise jeho agapornise 
vyzdvihla na „zlaté“ bidýlko a zároveň v ka-
tegorii andulek jeho svěřenci obdrželi stuhu 
za první a třetí místo.

(dokončení v příštím čísle).
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Akce
Taneční kurzy – závěrečná lekce
4. 12. 18 h PŘESUNUTO

České háčky bez vytáčky
5. 12. 17 h

Vánoční blázinec
11. 12. 19 h

Křečový žíly
18. 12. 19 h

Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
Swing nylonového věku
20. 12. 19 h

Živý betlém
26. 12. 15.30 h

Schola Gregoriana Pragensis –  
Pán přišel, radujte se
26. 12. 16 h

Kino
Chlast 
1. 12. 19 h

Tady hlídáme my
3. 12 20 h

8. 12. 19 h
Král Richard: zrození šampiónek

S čerty nejsou žerty
10. 12. 20 h

Rozbitý robot Ron
12. 12. 15 h

West Side Story
15. 12. 19 h

Známí neznámí
17. 12. 20 h

Knihovna
Pro děti
Vánoční čtení
17. 12. 16 h

Komunitní 
centrum
Kurz zdravého vaření
6. 12. 18 h

Téma: „Místo ryby“

Kulturní
kalendář
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Maraton psaní dopisů
7. 12. 16 h

Andílci z drátů a korálků
9. 12. 16.30–18.30 h

Keramika
13. 12. 16.30–18.30 h

VIA NOVA – Popelka mezi poutními 
cestami
14. 12. 17 h

Výstavy
Muzeum všemi smysly
út–ne 10–17 h

Toulky přírodou
1. 10. – 31. 12. út–pá 9–17 h

Herbert Kisza – grafika, obrazy
25. 10. – 12. 12.

Dámská jízda
11. 12. 2021 – 6. 2. 2022

Vernisáž v sobotu 11. 12. ve 14 h před 
Kaplankou
Kamila Berndorffová, Eva Ďurčová, 
Drahomíra Husičková, Klára Jánská, 
Jitka Křivancová, Lenka Pálková, Jana 
Schmidová, Lucie Scholler Rusková, 
Veronika Tesková, Marie Vydrová 
Drobníková

Informace  
(o)d nás

Růže ve středověku –  
3. část
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Komunitní sad – otázky  
a odpovědi
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Divadelní předplatné  
jaro 2022
Předprodej od 6. 12. v Infocentru 
Blatná a www.plantaz-blatna.cz
1500 Kč / 1200 Kč

Deštivé dny 
21. 2. 19 h

Elegance molekuly
Březen 19 h

Carmina Vetera
29. 4. 19 h

Místo konání všech představení je 
divadelní sál sokolovny. 
Termín předprodeje vstupenek na 
jednotlivá představení bude uveden 
na www.plantaz-blatna.cz

Dárkový poukaz

Těšte se
Mirek Kemel Band & Vladimír 
Javorský
28. 1. 18.00 h 
Komunitní centrum
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port
Podzim na judu

Po letních prázdninách a v případě starších 
judistů také po letním soustředění na Orlíku, 
začalo září a s ním i pravidelné tréninky. Loň-
ský rok byl specifi cký, proto jsme se všichni 
těšili na závody a soustředění. 

Hned na začátku září se krajský výběr 
žactva sešel na tréninkovém tatami v Dači-
cích (za účasti čtyř blatenských závodníků) 
a dorostenci a muži se sjeli na soustředění 
do Prachatic. Tohoto soustředění, kde mohli 
využít dobrý sparing, se zúčastnilo celkem 
osm Blateňáků. Společné přípravné období 
kraje bylo tímto skončeno, protože se v rych-
lém sledu rozjely soutěže pro kvalifikaci 
na PČR a MČR. 

V polovině září (11. 9.) byl pořádán turnaj 
Českého poháru v Brně, kam vyrazili naši 
nejlepší závodníci. Úspěchu jsme se dočkali 
ve váze do 73 kg (dorostenci), ve které Adam 
Pikl zvládl velkou porci zápasů a skončil blíz-
ko medaile na 7. místě. Při této cestě si připsal 
i skalpy zahraničních závodníků.

Žáci absolvovali své kvalifi kace pouze 
na krajské (jihozápadní) úrovni. Na závodech 
v Plzni, Prachaticích a Táboře získali celkem 
11 medailí. Vojtěch Vaněček, Šimon Kalužík, 
Jan Pošta a Lukáš Klásek si vybojovali právo 
účasti na PČR mladších a starších žáků v Jab-
lonci nad Nisou.

Jediný z juniorů, který bojoval i na MČR 
jednotlivců byl Pavel Urban. Na tomto turnaji 
v Brně vybojoval bronzovou medaili ve vá-
hové kategorii do 100 kg. 

Junioři a muži se hlavně soustředili 
na týmové soutěže, kdy se společně s týmem 
TJ Tatran Prachatice podívali do Rakouska 
na přátelský turnaj s týmem z Horního Ra-
kouska. Zároveň se zúčastnili bojů v I. lize 
mužů, kde družstvo skončilo na celkovém 
6. místě. V týmu bojovali Jaroslav Čadek, 

Jan Podlešák a František Turek. Pavel Urban 
následně zápasil v Extralize za tým Judo 
Vysočina.

Týmovou soutěž absolvovali i dorostenci. 
Společný tým Jihočechů bojoval (stejně jako 
muži) ve zkrácené sezóně pouze dvoukolově. 
Nedařilo se úplně podle představ, ale mladý 
tým soutěž udržel a skončil na celkovém 10. 
místě. Blatnou v týmu reprezentovali Adam 
Pikl a Tomáš Schwarz.

Lukáš Kocourek

Ve čtvrtek 26. 11. nás navždy opustil kamarád, judista, trenér
Láďa Vacek.

Byl to on, který stál u blatenského juda od jeho počátků – v době, 
kdy si tento sport teprve budoval svoji pozici. Byl to on, který se v ne-

lehké situaci do oddílu vrátil, chopil se znovu trenérského řemesla a tím 
oddíl zachránil. Za dobu práce v oddílu pod jeho dohledem prošlo velké 
množství dětí, které pomáhal formovat a tvořit tak lepší svět. Bude to on, 
na kterého budou tyto „děti“ vzpomínat. Na společné časy strávené na ta-

tami i na dobu mimo čtyři zdi – na soustředění, na výletech, s kytarou.

Láďo, za vše Ti patří velký dík.

MIKULÁŠSKÁ 
NADÍLKA PRO MALÉ 
SOKOLÍKY

Díky úspěšné aktivitě našich oddílů 
mažoretek a malých dětí ve všestrannos-
ti jsme v rámci akce „Hýbeme se hezky 
česky s Penny“ a podpoře ČOS získali 
velké množství dárků, které malým so-
kolíkům přinese Mikuláš.

Děti, přijďte cvičit na hřiště u soko-
lovny v pondělí 6. 12. od 16.00 hodin 
a uvidíte pravého Mikuláše i s andílky 
a čertem.

Pavel Urban 3. místo na MČR juniorů
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Pokud chceš slyšet zpěv ptáků, nekupuj klec, ale zasaď strom
aneb komunitní sad v Blatné

Děti a paní učitelky z Mateřské školy 
Šilhova děkují organizátorům Kulturní 
Plantáže Blatná za možnost být přítomni 
u vznikajícího komunitního sadu v lokalitě 
Malý vrch.

Dne 22.10. a 5.11. 2021 jsme se společně 
s dětmi vypravili na sázení ovocných strom-

ků. Samozřejmě jme byli náležitě vybaveni 
potřebnými pracovními nástroji a řádně 
proškoleni pracovními úkony…vykopat díru, 

nasypat kompost, zasadit stromek a pak už jen 
zalévat, zalévat, zalévat. Děti byly natěšené, 
že si budou moci zasadit svůj vlastní „třídní“ 
ovocný strom. V ovocném sadu nás velice 
mile přivítali organizátoři akce, paní Berenika 
Políčková a pan Ondřej Sedláček, rozdělili 

úkoly a mohlo se začít. Rýpalo se, hrabalo, 
hnojilo, sešlapávalo, zatloukalo, zalévalo…☺ 

Děti pracovaly opravdu s velkým nadše-
ním a pracovním nasazením. Na závěr jsme 
si stromečky označili logem tříd a už teď se 
těšíme, že budeme v budoucnu pozorovat růst 
ovocných stromů, zalévat a v prostoru sadu 
relaxovat, hrát si, vzdělávat se, sdružovat se. 
Jsme moc rádi za výborný nápad a možnost 
pro obyvatele Blatné využít prostoru sadu pro 
odpočinek, cíl procházek, ale i aktivní zapoje-
ní se při budování a údržbě komunitního sadu.

N á p a d  v y -
tvoření ovocné-
ho sadu v Blatné 
jsme uvítali s ra-
dostí také proto, 
že navazujeme 
na náš ŠVP, kte-
rý vychází z en-
vironmentálního 
učení, možnosti 
vyrůstat v kon-
taktu s přírodou, 
objevovat, pozorovat. Protože příroda je skvě-
lým pomocníkem všestranného rozvoje dětí.

H. Petlánová, MŠ Blatná, Šilhova

Poznejte Blatensko - 3. část
Blíží se Vánoce - vymýšlení dárků, vzrůstá nákaza covidem - 

odklon od zahraničních cest a návrat k tuzemským výletům. Pokud 
možno, mimo turisticky exponovaná místa. Obě tyto mouchy zabíjí 
jednou ranou právě vycházející třetí část průvodce “Poznejte Blaten-
sko”. Touto třetí a současně poslední částí trilogie je dokončen popis 
nejzajímavějších turistických okruhů Blatenska - celkem 60. Okruhy 
postupně procházejí všemi 32 obcemi patřícími do Svazku obcí Bla-
tenska. Některé trasy, aby byly ucelené, zabíhají zčásti do sousedních 
regionů. Na severozápadě do přilehlých částí okresů Příbram (okolí 
Hvožďan včetně Třemšína) a Plzeň jih (Kasejovice, Hradiště, Nezdřev, 
Starý Smolivec, Čmelíny, Radošice, Dožice, Přebudov …). Jižní část 
zahrnuje mimo Blatenska i Chrášťovice, Osek a Rovnou. Na východ 
shlédneme z Písecka Brloh a část Miroticka.

Podobně, jako v předchozích částech, se setkáváme s fenoménem 
zániku krásných, kameny ohraničených cest. Tyto cesty, původně 
určené pro žebřiňáky, jsou většinou nepoužívané a zarostlé. Nevyho-
vovaly totiž šířkou současné lesní a zemědělské technice. Jsme proto 
nuceni obcházet tyto zaniklé, avšak dobře zřetelné cesty vyšlapanými 
a vyježděnými kolejemi po sousedních loukách. Mnohé tyto souběžné 
komunikace jsou již v mapách zaneseny jako ofi ciální. 

V úvodu třetí části se formou úryvků dočtete, jak můj pradědeček 
- Vilém Kurz - před 125 lety popisoval okružní výlety z Prahy a okolí. 
Jednalo se o 365 výletů, o kterých bychom dnes řekli - výlety Prahou, 
jako např. výlet na Žižkov. Zajímavý byl i třistašedesátýšestý výlet 
na přestupný rok - okružní cesta Prahou, který tenkrát měřil 20 km. 
Dnes by to bylo 150 km, jako vzdušnou čarou z Blatné do Děčína.    

Cena 3. části brožury bude stejná, jako u předchozích částí - 79,- 
Kč. K dostání v knihkupectví Kanzelsberger a infocentru Blatná. Pro 
přehled následují obsahy všech 3 částí.

Příjemné počtení a hlavně putování Vám přeje
Jan Kurz 

Obsah 3. části
Pohled do turistické historie 2
Blatná - blatenská galerie - Mačkov (9 km) 4
Blatná - Kněžohájek (6 km) 6
Blatná - Řečice (ODRK - okruh doktora Kyzmana 8 km) 8
Dol - Bořetice . Holušice - Mužetice (16 km) 10 
Dožice - Měrčín - Přebudov - Přebudovská příšera - Budislavice (14 km) 12
Hostišovice - Černívsko - Uzeničky (12 km) 14
Kladrubce - Víska - Čmelíny - Liškov (14 km) 16
Láz - Holý vrch - rybník Slatina (12 km) 18
Lažany - Chrášťovice (12 km) 20
Neradov - Míreč - Škvořetice - Lom (15, 17, 7 km) 22 
Mýta - Třemšín - Planiny (15 km) 24
Nahošín - Mečichov - Katovsko (10 km) 26
Radomyšl - Malá Turná - Brloh - Osek (19 km) 28
Starý Smolivec - lesní rybníčky (13 km) 30
Třebohostice - Zadní Zborovice - Hlupín (16 km) 32
Uzenice - Ostrov - Uzeničky - Černívsko - Chobot (14 km) 34
Vacíkov - Železná panna (16 km) 36
Velká Turná - Milavy - Rojice (13 km) 38
Záboří - Bratronice (10 km) 40
Životice (12 km) 42
Hornosín - rozšíření trasy Kocelovické rybníky z 1. části (5 km) 44
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www.nej.cz
sluzby.blatna@nej.cz

+420 488 999 488

První 4 měsíce za

(měsíčně)

99 Kč

Nabízíme:
nadprůměrné výdělky
každoroční navyšování mzdy 
práci na HPP/možnost zkráceného úvazku u stabilní nadnárodní společnosti
prémiovou složku mzdy
příspěvek na dovolenou a Vánoce
další nadstandardní příplatky
dovolenou 5 týdnů + další dny za odpracovanou dobu
dotované stravování
příspěvek na dopravu 
příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění
příspěvek na dětský tábor
příjemné pracovní prostředí

více vívvíívvívívícecececcec infoeeeeeee nnnnnnfofffofooiiinnniiinnn na stránkách  https://jobs.vishay.com/ooo ///////////////nanaaaaanannanaa sssssssssstrtrtrrtttrt ánánnánánáááánáná kákákkáákákáákáácchcchhchcchhhch  hhthththtttthh tptpttptptpppptp :s:ss:s:sss:s:////////////////////////////jojojojojojojojjojoojj bsbsbbbsbbssbsssb .vv.v.v.v..v..visisisiisissssshahhahaahahahaahaay.yy.yy.yyy.yy..cococoococoocococc m/m/m/mm//m/mm//m///m/m//nnnnn

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

Pracovník elektromontáže, Pracovník expedice,  Pracovník 
kovovýroby 

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

vívívívíívíívívívívívíívívvvvívvív cececcecececcececccececececcvívvívvvívíívvívívvvv cecceecececececececececcccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee nnnnnnnnnnfofofofoffoffofofofofofofoffonnnnnnnfoffoooooooooooininiininiiininiininiininiininnniininn oooooooooooooooooooooooo nanananananananaaaaaaa ssssssssssssstrtrttrttrtrttrtttrrtrrrtt ánánánánánánánánánánánáánánáánánnáánkákákkákáákáákákákááákákááákkáchchhchchchhchchchchchchchchchccc hhhthththththhthththththtththh tptptptptpttpttptptptptptpttttptpps:ss:ss:s:s:sss:s::s::s //////////////////////////////////jojojojojojojojjojojojojoojojjojoobsbsbsbsbsbsbsbsbsbbbsbsbssssssb vvvvvvvvvvvvvvvvvisisisisisiisisisisisissisissshahahahahhhahhhhahahanannaaanaaanaaanaaaa sssssssssssssstrtttrtrrttrttrtttt ánááánánnánáááánáááánnáááná kákákákákákákáákáááákáákáákkáchchcchhchchchchchcccccc hhththhththtttttttptptptptptpptppppttptpps:s:ss:ss:ss:sss:s:s::::s://///////////////////////////jojojooooooooooooobsbsbsbsbbsssbssbsbsbbsbsbsb .vv.v.v.vv.v.vv.vv.vvvvv.visisissssssssssssshahahhhhahaaahaaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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y yyyy !

Czech Industrial Fabrics s.r.o. provozovna Blatná,
hledá vhodné kandidáty na pozici

technického pracovníka
do výroby a údržby 

Nápl  práce:
 ru ní výroba  ltra ních pás  z pr myslové textilie, opravy pás
 podílení se na vývoji technologie
 údržba výrobního za ízení a budov, drobné opravy
 vedení skladu, p íjem a expedice zboží, balení zboží

Požadujeme:
 minimáln  vyu ení v technickém oboru

  všestrannost, samostatnost
 ochota a schopnost se u it
 manuální zru nost
 pe livost, spolehlivost
 nekon  iktní jednání
 technické a kreativní myšlení
 zkušenosti s ízením VZV výhodou

Nabízíme:
 dobré  nan ní ohodnocení 
 r znorodá nápl  práce 
 solidní jednání

pro více informací volejte: 733 213 077
životopis m žete zaslat na: info@czechindustrialfabrics.cz
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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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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

►Hudba myslivecká dvojka až 
čtyřka (z okolí Strakonic)
Vám nabízí velmi levnou 

produkci.
Srazy, narozeniny, svatby a jiné 

příležitosti.
Kontakt tel.: 702 023 220

pneuservis
Blatná

po tel. domluvě:

724 28 70 90
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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

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

Nová služba: broušení nožů, nůžek,
seker a dlát

PŘIJMU ŘIDIČEPŘIJMU ŘIDIČE
skupiny C + E

na pravidelnou linku
Blatná - Jihlava

Nástup možný ihned
Info tel.: 777 668 103

NABÍDKA STAVEBNÍCH 
POZEMKŮ 

V KASEJOVICÍCH
Město Kasejovice nabízí 
stavební pozemky o vý-

měře od 790 m2 až 1360 m2 
v obytné zóně Chloumec-

ká v Kasejovicích. 
Více informací na 

www.kasejovice.cz

AUTODOPRAVA MARTIN ŘÍHA

Buzice 69, Blatná

Tel. 775 112 491

Zemní a výkopové práce traktorbagrem
Přeprava materiálu /písek, kamenivo, zem atd./

Jóga Clinic a kruhové tréninky
Otevřené lekce jógy a kruhových tréninků v tělocvičně 

ZŠ Holečkova (na Vinici). Jóga s Janou Hlavínovou pondělí 
a čtvrtek, kruhové tréninky s Janou a Ondřejem Hlavínem 

úterý a čtvrtek. 1. lekce ZDARMA.
Další informace a rezervace na www.jopohyb.eu nebo na tel. 

723 292 595.
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Blatenské listy – čtrnáctideník – vydává Spolek Blatenské listy zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu 
v Českých Budějovicích v oddílu L, vložce č. 2708, IČ 69092923, redakční rada: František Komorád, František Machovec, 
Petr Chlebec, Zdeněk Malina – šéfredaktor, Vladimír Šavrda. Adresa redakce: Z. Malina, Holečkova 784, 388 01 Blatná,
tel. 731 367 507. Náklad: 3 000 výtisků. Bankovní spojení: KB, a. s., Strakonice, expozitura Blatná, č. ú. 4196610297/0100.
E-mail: blat.listy.ch@seznam.cz. Jazyková úprava: vydavatel. Sazba a tisk: Blatenská tiskárna, s. r. o.

Hajanka
výroba prošívaných přikrývek

a polštářů, čištění peří
Otevřeno:

Po - 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 62 % OBYVATEL BLATNÉ

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
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