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

Vážení spoluobčané,
každoročně Vás v měsíci lednu seznamuji s akcemi, které naše město v novém roce
čekají. Stejně tomu tak je i letos.
Příprava rozpočtu a především plánování
příjmů pro rok 2021 byla oproti předchozím
rokům složitější. Během přípravy rozpočtu
probíhala vládní jednání o daňovém balíčku,
který bohužel městům přináší další ztráty
do městských rozpočtů, které město samo
nemůže ovlivnit. Zastupitelé přistoupili
k opatrnější strategii oproti předchozím
rokům a jednohlasně podpořili rozpočet
vyrovnaný ve výši 197.000.000,- Kč, tzn.
plánujeme utratit pouze tolik finančních
prostředků, které do rozpočtu získáme.
Pevně doufám, že se podaří příjmovou část
naplňovat a že nebude nutno tak jako v tomto roce v průběhu roku sáhnout k úsporným
opatřením. Město má stále připravenu
finanční rezervu, kterou by bylo možno
použít, pokud by došlo k zásadnějšímu výpadku ﬁnancování ze strany státu. Stěžejní je
pro zastupitele zajistit ﬁnancování provozu
školských a sociálních zařízení a mít zajištěny prostředky na úklid města, svoz odpadu
a další činnosti, které zajišťují Technické
služby města Blatné s.r.o. Nemusíte se obávat, že by zastupitelé opominuli do rozpočtu
zahrnout investice, i když oproti předchozím
rokům se jedná o částku nižší.
Ještě než shrnu plánované investice
na rok 2021, dovolte mi krátce zrekapitulovat rok 2020.
Největší investiční prostředky byly
v loňském roce vynaloženy na dostavbu
a vybavení nové budovy Základní školy
T. G. Masaryka v nádvorní části školy, dokončení výstavby sběrného dvora Ve Škalí,
dokončení IV. etapy skládky komunálního
odpadu v Němčicích, vybudování parkoviště
v ul. Paštická nad Poliklinikou, instalace
nového protipovodňového opatření včetně
výměny městského rozhlasu.

PROBOUZENÍ MĚSTA RŮŽÍ
V roce 2021 jsou v rozpočtu schváleny
nemalé ﬁnanční částky na pořízení projektových dokumentací. Pokud chceme být
úspěšní v čerpání dotací, je potřeba mít
projekty připraveny po administrativní stránce. Zmínila bych projektovou dokumentaci
na novou čističku odpadních vod v částce 5
mil. Kč. Výstavba nové čističky odpadních
vod je pro město zásadní, protože přísné
limity pro vypouštění odpadních vod městu
jinou možnost než výstavbu nového objektu
neumožňují. V rozpočtu je dále schválena
částka 1,1 mil. Kč na vypsání architektonické soutěže na výstavbu víceúčelové
sportovní haly, 800 tis. Kč na projektovou
dokumentaci venkovního zimního kluziště
a projektové dokumentace týkající se přípravy lokality Sahara na výstavbu rodinných
domů.
V roce 2021 je naplánována oprava
komunikace Na Tržišti včetně chodníků
a veřejného osvětlení za cca 3 mil. Kč, dále
opravy komunikací na osadách a opravy
chodníků ve městě např. v ul. Paštická a v ul.
Sadová. Příští rok bychom chtěli zahájit výstavbu nových autobusových zastávek v ul.
Palackého za cca 6,5 mil. Kč. Z investic bych
ještě zmínila komunikaci Na Hřebeni a ul.
Řečická a spoluﬁnancování inženýrských
sítí v lokalitě Na Růžových plantážích.
Udržování čistoty a pořádku ve městě
mají za úkol především zaměstnanci Technických služeb města Blatné s.r.o., kteří pro
město zajištují čištění a zimní údržbu, péči
o zeleň, veřejné osvětlení, svoz odpadů,
provoz sběrného dvora, provoz dotřiďovací
linky, provoz kompostárny, provoz rekreačního areálu, pohřební službu a další činnosti.
Na výše uvedené činnosti je v rozpočtu
plánovaná částka 19,870 mil. Kč.
(Dokončení na str. 4)

Za Centrum kultury a vzdělávání Blatná
jsme vám do nového roku přáli,
„ať je růžovější…“
Abychom k tomuto přání přispěli, vydáme se
spolu s vámi na cestu růžovými plantážemi
Jana Böhma a budeme se snažit nechat opět
rozkvést a oživit identitu města Blatná jako
města růží. Propojení města stezkami růží,
osazování předzahrádek i truhlíků, workshopy, přednášky, výstava růží a další aktivity,
které vzejdou i z vašich podnětů, se v letošním roce symbolicky ponesou ve jménu růže
Probuzení.

Růže Probuzení, šlechtitel Jan Böhm,
foto Kamila Berndorﬀová
V současnosti připravujeme ke schválení zastupitelstvem města strategickou koncepci
s názvem Blatná – město růží, která má za
cíl speciﬁkovat a vyzdvihnout výše zmíněné
tak, aby identita města růží v naší paměti již
zůstala trvale zakořeněna a zároveň rostla,
kvetla a rozvíjela se nadále.
(pokračování uvnitř)

Ateliérová a průkazková fotograﬁe, 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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Vítáme Vás
do barevného ročníku
Blatenských listů
Věřme, že se letos už snad budeme moci
vrátit k normálnějšímu životu. Snad Vás
potěší, že Blatenské listy budou mít všechny
stránky barevné.
Listy jsou roznášeny do poštovních
schránek v Blatné. Pokud tam nebudou,
dejte vědět nejraději mailem, abychom to
mohli napravit.
Blatenské listy vydává spolek (dříve občanské sdružení) stejného jména,
nejedná se tedy o „radniční“ noviny, ale
s městem samozřejmě rádi spolupracujeme. Listy vychází od ledna 1990, dnes se
tisknou v nákladu více než 3 tisice výtisků
v Blatenské tiskárně, roznášejí je studenti
do všech domácností v Blatné, pro dopravu
do blatenských osad využíváme „posly“
a jednotlivé výtisky jsou ke koupi v prodejně
knih Kanzelsberger na tř. J.P.Koubka a také
v Infocentru naproti.
Náklady na tisk a distribuci pokrýváme
hlavně z placené inzerce převážně místních
podnikatelů – bez jejich podpory by Listy
zanikly. Další příjmy tvoří ﬁnanční příspěvek Města Blatná, příspěvky občanů, kteří
uhradí dobrovolné předplatné a dále také
prodej Listů.
Ochotně poskytujeme prostor sportovcům, spolkům a občanům pro zprávy o jejich aktivitách v Blatné a okolí. Pozvánky
na nekomerční kulturní akce zveřejňujeme
bezplatně, slevy poskytujeme na propagaci
kurzů a dalších podnikatelských akcí, které
jsou v souladu s cíli našeho spolku – podporou kulturního a ekonomického rozvoje
Blatenska. Rádi spolupracujeme s Centrem
kultury a vzdělávání Blatná.
Děkujeme zaVaši podporu Blatenských
listů. Zaplacení dobrovolného předplatného
pro nás znamená nejen ﬁnanční přínos, ale
je i dokladem Vašeho ocenění významu Blatenských listů. Dobrovolné předplatné můžete uhradit oproti potvrzení v knihkupectví
Kanzelsberger na třídě J.P. Koubka nebo
převodem na náš účet 4196610297/0100cena předplatného zůstává 150,-Kč/rok.
Cena jednotlivého výtisku je 8,-Kč a cena
placené inzerce 11,-Kč/1cm2, se slevou
10% při opakování a slevou 20% při celoroční inzerci.
Vaše články a inzeráty posílejte, prosím,
mailem na adresu blat.listy.ch@seznam.cz,
Tuto adresu najdete v každém čísle Listů
v tiráži na poslední straně.
Do letošního roku hodně zdraví a spokojenosti
Vaše Blatenské listy

CO LEDEN SNĚHEM POPRÁŠÍ, TO ÚNOR
S VICHREM ODNÁŠÍ
Vykročili jsme do nového roku 2021
tentokrát s ještě větší nadějí v dny příští…
Po loňském celosvětově nevydařeném roce
si všichni přejeme, aby ten letošní byl shovívavější a aby vyřešil alespoň částečně,
pokud možno do začátku teplých slunečních
dní, koronavirovou pandemii. Snažme se ale
všichni být trpěliví, chápající, ohleduplní,
vstřícní a laskaví. Letošní rok přinese ještě
celou řadu dalších problémů.
LEDNOVÉ MLHY, VĚŠTÍ MOKRÉ JARO
KDYŽ KRTEK RYJE V LEDNU, KONČÍ
ZIMA V KVĚTNU
MNOHO SNĚHU V LEDNU, MNOHO
HŘIBŮ V SRPNU
LIDOVÉ ŘEMESLO NA TŘ. J. P. KOUBKA 3 – PRODEJ V LETOŠNÍM ROCE
V letošním, již 23. roce naší existence
v Blatné, předpokládáme, že budeme i nadále
pokračovat v prodeji českého uměleckého
řemesla na již známé adrese v průjezdu na tř.
J. P. Koubka pod blatenskou věží. V letošním
i dalších letech bude existence všech českých
tvůrců ještě obtížnější, než tomu bylo dosud.

Proto bychom si měli vážit všech, kteří ve své
činnosti pokračují a snažit se je podpořit. Někteří z nich jsou opravdu výjimeční a možná
právě ti nejlepší to často mají nejtěžší.
Jak již asi víte, řada výrobků, které prodáváme, patří do našeho regionu, ale každoročně
se snažíme doplňovat naši nabídku o nové
tvůrce z celé naší země, aby byla zajímavá
také pro okruh místních zákazníků, osvěžená
o nové nápady, řemeslné novinky a nové pohledy na tvůrčí činnost. I nadále se budeme
snažit v tomto duchu pokračovat.
Jediný rozdíl od let minulých je, že zatím
netušíme, kdy přesně otevřeme. Do letních
prázdnin to budou opět soboty od 9.00 – 14.00
hod. Nyní odhadujeme, že bychom snad mohli
otevřít koncem února nebo počátkem března.
Jaké budou letos Velikonoce se zatím necháme překvapit, připadají na 4. a 5. dubna. Je ale
možné, že stejně jako v loňském roce se před
Velikonocemi nebude prodávat. Uvidíme,
Blatenské listy budou i nadále vycházet, tak
vás budeme průběžně informovat. Náš internetový obchod je neustále v provozu – www.
lidove.remeslo.cz a platí stejně jako v loňském roce, že pokud budete mít nějaká přání,
můžete nás kdykoliv kontaktovat. Pokud by
se jednalo o objednání zboží, o vyzvednutí
se domluvíme, i když nebude náš prodej
otevřený. (E. Fučíková – mob. 736765747.)
Na našich stránkách najdete různé informace, e-shop a všechny novinky. Samozřejmě
také jednotlivé příspěvky do Blatenských
listů.
Těšíme se na spolupráci s vámi a do letošního roku vám přejeme hodně sil, pevné
zdraví, radost, štěstí a víru v lepší zítřky.
O SVATÉ ANEŽCE, OD KAMEN SE NECHCE (21. 1.)
MEDVĚD NA SVATÉHO PAVLA OBRÁCENÍ OBRACÍ SE NA DRUHÝ BOK (25. 1.)
E. Fučíková. lidové řemeslo
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Z právy

z radnice

Pozor na neoficiální webové
stránky agendy registr vozidel
Odbor dopravy upozorňuje žadatele na úseku registru vozidel, že
při vyhledávání informací na internetu zobrazí po zadání dotazu typu
„Registr vozidel Blatná“ většina prohlížečů odkazy nejen na oﬁciální
stránky Města Blatná, ale též na několik neoﬁciálních webů, věnujícím se tématu registrace vozidel. Údaje na takovýchto stránkách jsou
ovšem bohužel často nepřesné či zastaralé. Některé neoﬁciální weby
uvádí chybně úřední hodiny našeho úřadu, neplatné kontakty, nabízí
ke stažení staré (již neplatné) vzory žádostí, podávají nepřesné informace o požadovaných dokladech apod.
Proto doporučujeme vyhledávat informace výhradně na pravidelně aktualizovaných oﬁciálních stránkách Města Blatná: https://
www.mesto-blatna.cz.
Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná

Prodloužení platnosti
řidičských průkazů z důvodu
epidemie Covid 19
Na základě metodického pokynu Ministerstva dopravy se řidičské průkazy, kterým uplynula nebo uplyne doba platnosti v období od 1. září 2020 do 31. března 2021, považují za platné ještě
po dobu 6 měsíců ode dne uplynutí jejich vyznačené platnosti.
Příklad: pokud uplynula doba platnosti řidičského průkazu dne
10.11.2020, prodlužuje se jeho platnost až do 10.05.2021.
Toto opatření platí zatím pouze na území České republiky, pro
cesty do zahraničí je v současné době nutné mít řidičský průkaz
s nepropadlou dobou platnosti. O případných dalších změnách vás
budeme informovat.
Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná

Soutěž Chytrá města pro budoucnost
2020: „naše“ chytrá Blatná má
nejlepší strategii smart city
V druhém prosincovém týdnu proběhlo vyhlášení celostátní soutěže
„Chytrá města pro budoucnost“ v roce 2020. Vítězem této soutěže
v kategorii Model se stal dokument „Blatná – moderní a chytré město“.
Organizátorem soutěže „Chytrá města pro budoucnost“ je nevládní
nezisková organizace Smart City Innovations Institut z.ú. Organizace
soutěže je podporována Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, které je
současně i vyhlašovatelem aktuálního ročníku.
Jde o klíčovou soutěž svého druhu v České republice. Hlavním
cílem je propagace konkrétních projektů a dlouhodobých strategií
celostních modelů SMART CITY. Je určena nejen pro města, ale také
obce a kraje, které se chtějí zapojit do sdílení dobré praxe při využívání
postupů a trendů při dlouhodobě budované koncepci SMART CITY.
Strategický dokument „Blatná – moderní a chytré město“ vznikal
v úzké součinnosti vedení města a konzultační ﬁrmy Ing. Jakuba Slavíka, MBA – Consulting Services. Dokument naleznete na webových
stránkách www.mesto-blatna.cz. On-line přenos z vyhlášení soutěže
je možné shlédnout na www.soutezchytramesta.cz – on-line přenos –
kategorie Model (16:48 minut - 22:40 minut).
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„TŘÍDÍME“ 2021
Rok 2021 je již pátým rokem, co se občané,
platící místní poplatek za odpady, mohou
zapojit do motivačního programu na podporu
třídění odpadů.
Co tím občan získá?
 Nárok na úlevu na poplatku ve výši 100,- Kč na osobu (bude
poskytnuta v roce, který následuje po roce aktivního zapojení
do programu).
Co musí občan splnit (dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2020)?
 Získat 5 razítek ze sběrného dvora – razítko obdrží při
odevzdání vybraných odpadů:
- použité jedlé oleje - 0,5 litru
- úsporné žárovky, LED žárovky - 2 ks
- baterie - 10 ks
- plechovky/konzervy od potravin a krmiv pro zvířata - 20 ks
- hliníkové obaly od nápojů - 20 ks
- vysloužilé elektrozařízení - 1 ks
 Umístit samolepku „Třídíme“ na poštovní schránku.
 Nemít nedoplatek na poplatku za odpady.
 Odevzdat řádně vyplněnou kartu „Třídíme“ za rok 2021
nejpozději do 31. 12. 2021 (na Odbor životního prostředí
MěÚ Blatná (OŽP), do schránky v průjezdu MěÚ Blatná
č.p. 1520 – zde sídlí OŽP, do schránky na sběrném dvoře).
Potřebné množství odpadů platí pro celou společnou domácnost,
nárok na úlevu 100,- Kč z místního poplatku za odpady má každý
zapojený občan v dané domácnosti.
S dotazy ohledně motivačního programu „Třídíme“ se obracejte
na Odbor životního prostředí Městského úřadu Blatná, tř. T. G.
Masaryka č.p. 1520 (Monika Scheinherrová, tel.: 383 416 232).
Správcem poplatku za odpady je Finanční oddělení MěÚ Blatná,
které Vám zodpoví dotazy ohledně placení poplatku. Splatnost
poplatku je do 31. 5. 2021.

7ĜLNUiORYpMVRX21/,1(
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Zprávy

TS Blatná

Technické služby města Blatné s.r.o. vyhlašují
výběrové řízení na obsazení 1 pracovního místa

„Zadák popelářského vozu“
Náplní práce je v rámci svozu domovního odpadu manipulace
s popelnicemi, vysypávání obsahu popelnic a kontejnerů. Dále
práce na úseku údržby veřejné zeleně, čištění města a třídění
odpadu. Výkon práce bude prováděn v Blatné a okolních obcích.
Požadujeme spolehlivost, pracovní nasazení, dobrý zdravotní stav,
samostatnost. Min. vzdělání: střední odborné s výučním listem.
Zaměstnanecké výhody: příspěvek na stravování, dovolenou
a penzijní připojištění
Nástup možný od 1. 3. 2021, termín dodání přihlášek:
do 22. 2. 2021
Bližší informace: Ing. Pavel Srb, jednatel TSM Blatná, tel.
777 158 846, e-mail: tsblatna@seznam.cz
Písemné přihlášky zasílejte či osobně doručte na adresu:
TSM Blatná,s.r.o., Riegrova 59
388 01 Blatná
nebo zašlete mailem na adresu: kontakt@tsblatna.cz

Třídění nápojového
kartonu
Prosíme občany, aby nevhazovali nápojový karton (lidově
tetrapak - krabice od mléka, džusů apod.) do modrých kontejnerů na papír. Pokud nemáte v blízkos domova speciální
oranžový kontejner na nápojový karton, tak prosíme vhazujte
nápojový karton do žlutých kontejnerů na plasty – nápojový
karton vytřídíme ze směsi plastů na třídicí lince.
Děkujeme.

Ročník 32 (42)

Vážení spoluobčané,
(dokončení ze str. 1)
Příspěvkové organizaci Domov pro seniory bude poskytnut
neinvestiční příspěvek ve výši 2,828 mil. Kč. Zařízení je převážně
ﬁnancováno ze státních dotací a z úhrad uživatelů sociálních služeb,
které zařízení poskytuje (pobytová služba, pečovatelská služba,
půjčovna kompenzačních pomůcek).
Finance určené na provoz školských zařízení, jejichž zřizovatelem je město Blatná (MŠ Šilhova, MŠ Vrchlického, ZŠ J. A.
Komenského, ZŠ T. G. Masaryka), činí 9,189 mil. Kč.
Centrum kultury a vzdělávání Blatná má v rozpočtu města
plánován neinvestiční příspěvek ve výši 13,580 mil. Kč, který pokrývá všechny činnosti organizace (knihovna, muzeum, informační
centrum, komunitní centrum, kino).
Město Blatná každoročně přispívá formou individuální dotace
spolkům a organizacím v oblasti kultury, sportu, životního prostředí,
sociálních služeb a školství, kterým bude pro tento rok uvolněna
částka 1,742 mil. Kč.
Doufám, že pozitivní informací pro Vás je, že místní poplatek
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se nebude zvyšovat a zůstává
na částce 480,-Kč za osobu. V případě splnění podmínek programu
Třídíme, je možno získat slevu 100,-Kč na osobu.
Určitě jsem Vám neposkytla podrobný přehled plánovaných
akcí a výdajů, ale v průběhu roku Vás budu pravidelně informovat.
Doufám, že se nám podaří plánované kroky uskutečnit a pevně
věřím, že se situace uklidní a život se vrátí do „normálu“, na který
jsme před vyhlášením nouzového stavu byli zvyklí. Přeji Vám všem
především zdraví a optimismus.
Bc. Kateřina Malečková
starostka města Blatná

Zahájení prodeje známek
na popelnice (podnikatelé a firmy)
Technické služby města Blatné, s. r. o. zahajují prodej známek pro
svoz popelnic ﬁrmám a podnikatelům na rok 2021.
Známky z roku 2020 platí pouze do 31. 1. 2020, po tomto datu budou
vyváženy pouze nádoby s novou známkou.
Prodej známek probíhá v novém sídle Technických služeb na adrese
Riegrova 59 (poslední budova u silnice na Hajany).
Úřední hodiny v době koronavirové krize (platí i pro prodej známek):
Pondělí 9:00-10:00 a 13:00-14:15
Středa 9:00-10:00 a 13:00-14:15
Pátek 9:00-10:00
Svoz nádob se žlutou známkou (1x za dva týdny) bude prováděn vždy
v lichý týden.
Upozorňujeme ﬁrmy a podnikatele na namátkové kontroly způsobu
likvidace odpadů ve spolupráci s odborem životního prostředí Městského úřadu.
I v letošním roce si občané u Technických služeb známky na popelnice
nekupují. Poplatek za svoz odpadů platí na Městskému úřadu.
Kontaktní spojení: e-mail: kontakt@tsblatna.cz, tel.: 383 422 541

Zemřelí prosinec 2020:
Šouníková Marie - nar. 9.1.1935, Výšice, úmrtí 28.11.2020
Ing. Pojer Jiří - nar. 23.7.1948, Praha 5, úmrtí 2.12.2020
Kratochvílová Emilie - nar. 7.9.1937, Blatná, úmrtí 4.12.2020
Šilhan Václav - nar. 14.1.1945, Blatná, úmrtí 9.12.2020
Chárová Marie - nar. 22.2.1938, Praha 4, úmrtí 17.12.2020
Burianová Julie - nar. 13.6.1951, Bezdědovice, úmrtí 18.12.2020
Zach Pavel - nar. 23.6.1969, Nahošín, úmrtí 19.12.2020
Rathouský Pavel - nar. 9.2.1942, Blatná, úmrtí 19.12.2020
Hroudová Hedvika - nar. 19.9.1933, Škvořetice, úmrtí 19.12.2020
Jiroušek Jan - nar. 19.2.1936, Starobor-Velká Turná,úmrtí
21.12.2020
Krejčová Marie - nar. 25.3.1938, Blatná, úmrtí 26.12.2020
Janoud Jaroslav - nar. 25.11.1926, Blatná, úmrtí 27.12.2020
Novák Josef - nar. 18.5.1945, Blatná, úmrtí 29.12.2020
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Jan Palach
Stalo se před 52 lety
16. ledna 1969 se na protest proti omezování svobod a pasivním postojům politiků
a veřejnosti po sovětské invazi zapálil u Muzea student Jan Palach.
Blatenské listy 1990 č.2, (27.1.1990)
na str. 3 k dvacátému výročí smrti Jana Palacha uveřejnily článek „Nikdy nezapomeneme Jane Palachu“ , s citací smuteční řeči
jeho kolegy „... Neobětoval se jen pro svou
generaci, obětoval se pro všechen lid této
země. Obětoval se proto, aby otřásl svědomím
všech, to znamená také těch, kteří tuto zemi
a tento národ uvrhli do poroby, se kterou se
lid této země a především mladá generace
nikdy nesmíří. Jeho smrt byla namířena proti
všem, kteří se podrobují stavu, kdy vládne
hrubá síla a kdy není respektována vůle lidu,
kdy se šlape po základních právech lidí, právech národa na státní suverenitu, na řízení
vlastních věcí svobodně zvolenými zástupci,
po právu každého občana na svobodu slova,
shromažďování, spolčování, právní jistotu
uskutečňovat život podle nejlepších představ
a ideálů,...“

Stalo se před 32 lety
Palachův týden – 15.ledna – 21.ledna 1989
Původně vzpomínková akce k uctění
památky sebeobětování se Jana Palacha
přerostla kvůli jejímu brutálnímu potlačení
ze strany vládnoucího režimu v sérii občanských demonstrací, největších od roku 1969.
Proti demonstrantům byli nasazeni příslušníci
SNB, včetně pohotovostního pluku, zvaného
bicí komando, Lidové milice, vodní děla, psi,
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slzný plyn, obrněná auta. Stovky lidí byly
zmláceny, řada osob byla zraněna, přes 1 400
lidí bylo zadrženo, někteří v mrazivém počasí

Příslušníci pořádkových jednotek Veřejné
bezpečnosti rázně zakročili proti provokatérům a jimi plánovaným akcím, které znemožnili. 91 nejaktivnějších
narušitelů zadrželi.
Na žádost pracujících
Prahy se na udržování pořádku a klidu
ve středu města podíleli příslušníci Lidových milicí z pražských
závodů.

vyvezeni do lesů za Prahu. Václav Havel byl
zatčen a 21.února odsouzen Obvodním soudem pro Prahu 3 k devíti měsícům do vězení
za položení květin k uctění Jana Palacha.
Na základě mnoha protestů z Československa
i zahraničí a kvůli chatrnému zdraví byl Václav Havel podmínečně propuštěn na svobodu
17. května 1989.

Stalo se minulý týden
Také v Blatné jsme si připomněli památku Jana Palacha zapálením svíček u Sochy
Svobody
ZM

A co nám o tom říkali soudruzi
z Rudého práva ještě v roce 1989:
Zmařená provokace
Praha 15. ledna (ČTK) - Na Václavském
náměstí v Praze se dnes několik skupin
protistátních živlů pokusilo o provokaci
dlouhodobě připravovanou západními diverzními centry a některými západními rozhlasovými stanicemi - zejména Svobodnou
Evropou a Hlasem Ameriky - ve spolupráci
především s představiteli tzv. Charty 77.
Přes zákaz státních orgánů se snažily zneužít výročí nesmyslné sebevraždy studenta
J. Palacha k vyvolání protisocialistických
emocí a narušení pořádku v hlavním městě.

Tisková zpráva 14. ledna 2021:

Davy turistů mohou na horách třídit odpady
do speciálních třikošů
České a moravské hory v posledních týdnech zaplavily davy návštěvníků a turistů. Bohužel například v Krkonoších a Beskydech po některých
zůstává velké množství odpadu odhozené mimo kontejnery a koše. To
i přesto, že lidé mohou v mnoha horských střediscích odpady nově třídit
do speciálních třikošů přistavených u parkovišť, výchozích míst na túry
nebo u výdejních okének.

Foto: Třikoše, Autor: Třídíme na sněhu

Sedm desítek designových „třikošů“ doplnilo v horských resortech
od loňského roku síť tradičních velkých barevných kontejnerů na třídění
odpadů. Menší speciální koše na plasty, papír a směsný odpad jsou díky

projektu společnosti EKO-KOM s názvem Třídíme na sněhu umístěny
přesně tam, kde vzniká odpad z obalů, ale kam se zároveň nedostanou
těžká svozová auta. Tříděný odpad z třikošů je tak svážen ve spolupráci
s lyžařskými areály například skútry nebo rolbami.
Třikoše mají samy o sobě motivovat ke třídění odpadů, protože jsou
téměř celé včetně výplňových pytlů vyrobeny z recyklovaných plastů.
Jejich patentovaná konstrukce je navíc vyrobena tak, aby odolala náročným
zimním horským klimatickým podmínkám. Před uvedením do provozu
byly pilotně testovány například na krkonošské Černé hoře nebo na hoře
Slamník v resortu Dolní Morava. V současnosti mohou návštěvníci využívat třikoše kromě Krkonoš a Králického Sněžníku také v Krušných
horách, Orlických horách, Jeseníkách, Beskydech, Javornících, ale také
v Novém Městě na Moravě.
Ředitel komunikace Autorizované obalové společnosti EKO-KOM
si chování zodpovědných třídících návštěvníků hor zatím pochvaluje:
„Přestože síť třikošů v českých a moravských horách stále ještě rozšiřujeme, od uvedení do provozu již do nich lidé vytřídili přes dvacet dva
tun plastů a papíru. Očekáváme však ještě větší zájem, protože jakmile
to epidemiologická situace dovolí, podpoříme třídění v zimních areálech
promo akcemi a brožurkami v infocentrech a pokladnách. Zájemci již nyní
najdou informace o třídění na horách na Facebooku, Instagramu a webu
tridimenasnehu.cz.“
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Co čte a o čem přemýšlí Jan Kára
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
původně jsem to chtěl
z kraje roku vzít hezky od pravěku. Ale jedny kulaté narozeniny našeho
významného spoluobčana změnily můj plán.
S tím pra-věkem to ale přeci jen trochu souvisí, jde o věk docela úctyhodný.
Takže Franto,
sice na to nevypadáš, ale úhrn Tvých let
už skoro tři týdny začíná číslicí, která, když se
položí, znamená nekonečno. Anebo dvě kola,
což je Ti určitě bližší.
Přiznávám, že o tom, co jsi dělal první
půlstoletí svého života, nevím skoro nic. Určitě jsi nezahálel, ale stejně mám pocit, že jsi
na vyšší rychlost přeřadil až po pádu „železné
opony“. Tehdy jsi vyrazil do světa, zdolával
alpské průsmyky jako na běžícím pásu, vyhrával závody, hromadil poháry, medaile a další
ocenění. Prostě jsi to začal „rozbalovat“ v té
fázi života, kdy to mnozí už spíše „balí“.

Franta a „jeho“ krajina (u Labuťáku)

Dobře si pamatuji na naše první setkání.
Bylo to v létě 2004 v Rožnově pod Radhoštěm, v cíli Beskydského cyklomaratonu.
Doploužil jsem se do cíle právě ve chvíli, kdy
se z amplionu ozývalo „vítězem se stává František Šesták ze Sedlice u Blatné“ a na stupeň
vítězů hbitě vyskočil mě neznámý chlapík.
Pln obdivu jsem se k Tobě nesměle přihlásil...
Tou dobou už jsi měl trofejí zřejmě dost,
a tak přišly na řadu expedice a knihy. Nápad
uskutečnit v roce 2005 jízdu „z Čech až na konec světa“ po stopách dávné mise krále Jiřího
z Poděbrad byl jednoduše geniální. A brzy
po návratu jsi mě šokoval sdělením, že své 66.
narozeniny oslavíš cyklistickým přejezdem
Route 66 z Los Angeles do Chicaga. Moc jsem
si to nedovedl představit, ale Ty jsi to prostě
udělal; navíc z toho byla další pěkná kniha.
A následovaly další smělé kousky. V roce
2009 jsi za mnou přijel do Švédska a spolu
jsme docela svižně absolvovali kultovní
cyklomaraton, 300 km kolem jezera Vättern.
Vypořádal jsi se hezky i s tou „železnou oponou“, prostě jsi jí objel na kole, od Baltu až
na Jadran. Pokračovat v tom výčtu by bylo
nošením dříví do lesa – Tvé knihy určitě
nejen čtenáři Blatenských listů četli a mnozí
vyslechli Tvé poutavé přednášky.

I když Tě trochu rozhodila autohavárie,
nepolevil jsi ani po sedmdesátce. S novou
kyčlí jsi v roce 2012 vyšlápl na sicilskou Etnu,
a pár týdnů poté přišla na řadu naše asi nejpozoruhodnější výprava: z Blatné přes Německo
(Heidmühle) a Rakousko (Ullrichsberg) zpět
do Blatné (270 km), kde jsme večer ještě stihli
vypít pár piv.

Mezi svými u Battaglii v Bratronicích

Ale nejde jen o impozantní výkony.
Vlastně je nám nejlíp a nejvíc si užíváme
na kratších vyjížďkách
v okolí Blatné, kde se
umíme radovat z každého metru cesty, neboť – jak říkáš - „u nás
v okolí Blatné, Sedlice,
v blízkosti Brd a Šumavy máme nejkrásnější
místa na světě“. Tady
mi začalo docházet,
že jsi nejen vynikající
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sportovec, ale především všestranně vnímavý
člověk. A že ten kraj znáš tak nějak důvěrně
„lidsky“, třeba jako muzikant, který hrával
na svatbách i při méně veselých příležitostech.
Pravda, kopce jsou teď o něco strmější,
kolo na baterky není úplně od věci, a navíc
poslední dobou proháníš spíše doktory. Ale
i kdyby to s kolem bylo trochu slabší, pořád
je tu ještě muzika, divadlo, jsou tu Tvé velké
životní opory Marie a Marcela, kamarádi…
A spousta vzpomínek. Mimochodem, mohl bys je konečně literárně
zpracovat.
Prostě osmdesátkou nic nekončí, jede se dál! Oslavíme to později
(dělá to i anglická královna), až to
virus dovolí, a samozřejmě naším
elixírem z blatenského lihovaru. Už
teď Ti ovšem za všechny cyklisty,
kamarády a početné příznivce přeju
do dalších let hodně štěstí, zdraví,
nezdolné energie, krásných zážitků
a nových dobrodružství.
Honza

Na zdraví!
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Pamětní plastika na oslavu životní cesty Zdenky Fantlové
Judita Berndorﬀ, která dnes žije v Londýně, se podílí na uskutečnění myšlenky
- vytvoření pamětní plastiky na připomínku
životní cesty Zdenky Fantlové. Zdenka Fantlová se v Blatné narodila – v domě, který
všichni Blateňáci znají jako „Kulturní kavárnu
Železářství U Šulců “ .
Nechme ale hovořit Juditu:
Plastika bude oslavou života Zdenky Fantlové, přispěje k obohacení kulturní historie
města, odkud tato výjimečná žena pochází,
a především by měla být pokračováním
Zdenčina úsilí o předání historie budoucím
generacím a připomínkou holocaustu.

Zdenka Fantlová se narodila v březnu
roku 1922 v jihočeské Blatné, v domě v ulici
J. P. Koubka 6, kde jsem vyrostla. Zdenčin
otec dům prodal v roce 1925 a krátce poté
jej koupil můj pradědeček. Naše rodina zde
od té doby žije.

V roce 2001, když mně bylo sedmnáct
let, Zdenka zazvonila u dveří s tím, že by
ráda poznala své rodné místo a je zvědavá
na současné majitele. O čtrnáct let později,
když jsem se přestěhovala do Londýna, jsme
se znovu setkaly a od té doby se pravidelně
vídáme.
Zdenka, které je dnes 98 let, má neskutečně bohatý a inspirující život. Svými vlastními
slovy již prožila celých pět životů. Za války
byla deportována do Terezína a jako jediná
z rodiny holocaust přežila. Po válce začala
nový život ve Švédsku a později se přestěhovala do Austrálie, kde se stala spisovatelkou,
matkou a oceňovanou herečkou. Posledních
40 let žije v Anglii. Napsala knihu „Klid je
síla, řek‘ tatínek“. Tato výpověď ženy, která
přežila peklo koncentračního tábora, byla

přeložena do sedmi světových jazyků a zdramatizována. Zdenka také neúnavně předává
své vzpomínky a nevšední životní moudrost
při přednáškách pro veřejnost či ve školách
po celé Anglii.

Ráda bych této neuvěřitelně statečné ženě
vytvořila pamětní plastiku, která bude připomínat její úžasnou vitalitu, sílu i životní optimismus a bude příkladem i pro příští generace.

To ale není o Zdence Fantlové
všechno.
Byla to právě ona, která pomohla v Londýně žijícímu dokumentaristovi Janu Kaplanovi objevit cihlovou zeď, před kterou byli
fotografováni českokoslovenští parašutisté
před výsadky do Protektorátu. Zdenka Fantlová totiž žije dnes v budově Porchester Gate
v ulici Bayswater Road, kde za války sídlila
v šestém patře československá vojenská
zpravodajská služba pod velením pukovníka
Františka Moravce a kde se připravovaly plány pro operaci Anthropoid. Před cihlovou zdí
ve vnitrobloku tam byly před odletem do akce
pořízeny snímky celkem asi 25 parašutistu,
mezi nimi i fotograﬁe Gabčíka a Kubiše. Díky
Janu Kaplanovi byla na domě v roce 2011
odhalena pamětní deska za účasti velvyslanců
České a Slovenské republiky. V roce 2018
byla pořízena kopie cihlové stěny a ta byla
instalována v expozici Památníku národního
útlaku a odboje na zámku v Panenských
Břežanech.

Když jsme přemýšleli, jak Zdenčiny osudy symbolicky vyjádřit, stal se nám inspirací
její kufr, který se našel po válce a který, již
ovšem v jiné podobě, ji pak doprovázel
i na dalších cestách.

Plastika kufru bude vyrobena z bronzu
a zabudována vedle vchodu do jejího rodného domu. Bronzová destička nad kufrem
ve výši očí bude obsahovat stručné informace
o Zdenčině životě.
K tomuto počinu jsme již dostali povolení
odboru památek Městského úřadu v Blatné
a rádi bychom požádali o ﬁnanční pomoc.
Až bude pamětní dílo, na které se pořádá
sbírka, zhotoveno, přijďte se prosím podívat
a zazvoňte u nás jako kdysi Zdenka. Rádi bychom uskutečnili tento projekt co nejrychleji.
Zdenka oslaví v březnu 99. narozeniny.
Moc Vám děkujeme.
Judita Berndorﬀ s rodinou

Ale zpět k Pamětní plastice věnováné
Zdence Fantlové – ta by se měla realizovat
na domě J.P. Koubka 6 jako vzpomínka,
symbolizovat její odkaz a především se stát
varovnou upomínkou na holocaust.
Pro získání prostředků na realizaci plastiky se pořádá veřejná sbírka. Více informací
na stránce:
https://www.crowdfunder.co.uk/memorial-for-zdenka-fantlova
ZM
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1. letošní sněhulák. Pojmenovali jsme ho
Ámosek.
Všichni se těšíme, až si zase někdy
sněhové vyučování zopakujeme.
Jana Fialová, Lenka Motyková
tř. učitelky 2. A, 2. B
ZŠ J. A. Komenského Blatná

JAK jsme přivítali sníh
Ve středu 6. 1. 2021 jsme se probudili do bílého
rána. Vše bylo zasypané sněhem, na který se nejvíce
těšily děti.
Když přišli naši druháčci do školy a pokukovali při vyučování
do oken, jak se sypou sněhové vločky, rozhodli jsme se s paní učitelkou, že jim musíme udělat radost. Šli jsme na školní dvůr užít si sněhovou nadílku.
Děti se válely
ve sněhu, stavěly obrovské
sněhové koule. Také jsme
postavili sněhuláka. Nebyl
nejkrásnější,
ale byl to náš

Dura – vánoční radost pro školu
10. prosince v budově školy. Ředitel blatenské
pobočky Dura, pan Ing. Lubomír Věneček
v doprovodu manažerky J. Zetkové a IC-technika Josefa Čadka, předal do rukou vedení
školy tablety s certiﬁkátem sponzorského
daru. Oﬁciálního předání se zúčastnila paní
starostka Bc. Kateřina Malečková s panem
místostarostou Pavlem Ounickým.
K jakým účelům budou u nás tablety
používané? Hlavně přímo ve výuce v rámci
projektových a skupinových prací nebo individuálních aktivit. Před našimi pedagogy je
nyní velký úkol - zvládnout nové vzdělávací
metody při prezenční výuce ve škole. Pro žáky
se tato cesta zase stane příjemným zpestřením
běžných hodin, protože je jim technika velmi
blízká.
V případě uzavření školy bychom mohli
tablety zapůjčit žákům, kteří nemají dostateč-

Střední škola a Základní škola Oselce
3UDFRYLåWď2VHOFH

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2021/2022

PRACOVIŠTĚ
OSELCE

3UDFRYLåWď%ORYLFH

PRACOVIŠTĚ
SŠ Blovice
a ZŠ Blovice

16. 1. 2021 - 9.00 – 13.00 hod
13. 11. 2021 - 9.00 – 13.00 hod 23. 1. 2021 - 8.30 - 12.00 hod
26. 11. 2021 - 12.00 – 17.00 hod

1DEtGNDXĀHEQtFKDVWXGLMQtFKRERUĪ
SURåNROQtURN
7ĢtOHWpXĀHEQtRERU\SURçiN\DçiN\Qď]H=ä
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

Absolventi zvládnou opravu zemědělských strojů i automobilů, dokáží renovovat nové díly,
zvládají práce na kovoobráběcích strojích i kovářské práce. Výhodnou je kurz řízení
motorových vozidel a získání řidičského oprávnění a také kurzy pro svařování elektrickým
obloukem a plamenem.

33-56-H/01 Truhlář

Odborný výcvik je zaměřen na zvládnutí praktických dovedností nutných při výrobě nábytku
v sériové i zakázkové výrobě. Absolventi však zvládnou i prvky stavební truhlařiny.

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Po složení závěrečních zkoušek je schopen opravovat a seřizovat automobily pomocí diagnostických zařízení. Ve 3.ročníku absolvují učni kurz řízení motorových vozidel a kurz opravňující
svařovat v ochranné atmosféře.

82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník
ÿW\ĢOHWpVWXGLMQtRERU\SURçiN\DçiN\Qď]H=ä

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva
82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů
Studijní obory jsou určené pro žáky z 9. tříd ZŠ. Dosažený stupeň vzdělání: úplné střední
odborné, vysvědčení o maturitní zkoušce. (nekoná se přijímací zkouška z ČJ a M,
ale talentová zkouška z VV).

7ĢtOHWpXĀHEQtRERU\SURçiN\DçiN\Qď]H=ä
U oborů skupiny E není v přijímacím řízení potřeba písemné doporučení školského
poradenského zařízení. Ve všech nabízených učebních oborech získávají absolventi
výuční list.

41-55-E/01 Opravářské práce
Učební obor určený chlapcům, kteří po absolvování ovládají ruční i strojní opracování
materiálů, mohou vykonávat údržbu a některé opravy strojů používaných v rostlinné
a živočišné výrobě. Součástí učebního plánu je absolvování svářečského kurzu a získání
řidičského oprávnění na traktor. Oba kurzy jsou zdarma.

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
Obor je zaměřen na základní zpracování surovin, přípravu a expedici výrobků teplé i studené
kuchyně, nápojů, příloh a moučníků.

29-51-E/01 Potravinářská výroba
Chlapci i dívky jsou schopni po absolvování závěrečných zkoušek pracovat v cukrářské výrobě,
dokáží obsluhovat stroje, připravovat suroviny, zvládají finální zhotovení i zdobení cukrářských
výrobků, restauračních moučníků a zmrzlin.

75-41-E/01 Pečovatelské služby - NOVÝ OBOR
Po složení závěrečné zkoušky se dívky i chlapci mohou uplatnit jako pracovník sociálních
služeb v pobytových zařízeních a v terénních službách, zejména při poskytování přímé
obslužné a asistentské péče klientům. Absolventi budou též ovládat šití a opravy prádla,
bytových doplňků, praní a žehlení prádla - budou moci poskytovat služby i soukromým osobám
při zajišování péče o domácnost a děti.

7HO(PDLOLQIR#VWUHGQLVNRODRVHOFHF]ZZZVWUHGQLVNRODRVHOFHF]
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S blížícím se koncem roku
dostala naše škola – žáci i pedagogové – velkou předvánoční nadílku od ﬁrmy Dura ve formě sponzorského daru: 25 kusů tabletů Lenovo pro
výuku. Velmi nás potěšila podpora ﬁrmy, která zaměstnává
mnoho rodičů
našich žáků.
Vzhledem
k současné náročné situaci
pro všechny
je tento krok
opravdu nejvíce záslužný.
Slavnostní
předání proběhlo ve čtvrtek

né technické vybavení pro výuku na dálku.
Doufáme, že už nebude potřeba tento způsob
vyučování nadále realizovat a že budeme moci
učit tak, jak jsme zvyklí.
Mgr. Jana Krapsová
ředitelka ZŠ J. A. Komenského Blatná
Nedopatřením nám tento článek vypadl z tištěné verze loňského posledního čísla, článek
byl zveřejnět jen na webových stránkách BL.
Omlouváme se ZŠ J.A.Komenského i Duře
.
ZM

Život je hudba, písnička,
která má příběh o životě
Hudba má na naši mysl velký dopad.
Podle toho, co posloucháme, podle toho
se i chováme. Jednou mi někdo řekl: „život je hudba, písnička, která má příběh
o životě“, měl pravdu. Náš život je jako
hudba. Někdy je hudba pomalá, což by se
dalo přirovnat k těžkým obdobím v našem
životě. Pak zase je rychlá, to může znázorňovat, že všechno hezké jednou končí.
Je na nás, jakou hudbu posloucháme, ale
podle toho se odráží to, jací jsme. Hudba
by se dala přirovnat i k jiným situacím
v životě, to už je jen a jen na Vás.
Zuzana Kratochvílová
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Štangastům škvořetické hospůdky už
do piva pršet nebude
Ruku v ruce s novou střechou „rozkvetly“
i vnitřní prostory.
Škvořetice - Dlouhodobě neutěšený
stav střechy na škvořetické hospůdce se stal
v závěru loňského roku vyřešenou záležitostí.
O „radikální řez“ se ve vzkříšené akci „Z“
postarali zdejší brigádníci, ﬁnanční stránku si

vzal na starost Obecní úřad. „Nákup materiálu
si vyžádal investici ve výši 150 000 korun,“
informoval první muž Škvořetic Jaroslav
Chlanda, „Veškerou manuální práci odvedli
ve svém volném čase místní dobrovolníci,
za což bych jim chtěl moc poděkovat. A šlo
jim to pěkně od ruky! Během tří víkendů byli
hotovi,“ dodává uznale škvořetický starosta.
Na čerstvém zastřešení hospody a likvidaci
staré krytiny se podílelo cca dvacet / nejen / štangastů. Hospoda se stala obecním
majetkem v březnu 2014, kdy ji škvořetičtí
odkoupili od blatenské rodiny Hildprandtů.
O stálý přísun „proviantu“ brigádníkům
se poctivě staral po celou dobu prací nynější

nájemce Luboš Vlášek. Ale nejen to. „Luboš
s celou svou rodinou zvelebil vnitřní prostory.
A odvedli tam kapitální kus poctivé práce strhli shnilé obložení stropů a znovu ho pěkně
vyšperkovali, natřeli nově dveře a celý šenk
s přilehlými místnostmi vymalovali. Tady
je třeba uvést, že převážnou část nákladů
na „rozkvět“ interiéru nesl sám nájemce,“
nešetří uznáním Jaroslav Chlanda.
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říká akční představitel Škvořetic, který svou
nelehkou práci bere jako poslání.
Místní si před hospodou vybudovali rovněž v akci „Z“ také pergolu, aby za vlahých
letních večerů mohli v pohodlí vychutnávat
venku národní mok. Tímto společným dílem
vlastně odstartovali následný řetěz přestavby
provozovny, bez které je na venkově smutno
a pusto.
Škvořetičtí jsou odhodláni tu svou malou,
ale milovanou hospůdku zachovat za všech
okolností. A demonstrovali to nejlépe svým
zapojením do její obnovy a zkrášlení. Jde prostě o partu prima lidiček, kteří se nebojí práce
ani zodpovědnosti. A hlavně drží za všech
okolností za jeden provaz.
Nyní jim stojí v cestě jeden velice záludný a nebezpečný protivník. Padouch Covid,
kvůli jehož šíření nemohou náležitě vychutnat
a zúročit výsledky své dřiny a obětavosti. Ale
i on jednou zmizí jako mizí čiré zlo. A potom
mohou mít správní chlapi ze Škvořetic jednu
jistotu - v té jejich hospůdce už jim do piva
pršet nebude! (Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

Do budoucnosti se počítá s dalšími investicemi: „Ještě nás čeká výměna podlahové
krytiny v celém objektu, dvou oken a oprava
dalších dvou oken. Naprostou nutností je
také nová fasáda, která ve stávající podobě
a stávajícím stavu nedělá návsi zrovna čest,“

Obě škvořetické kapličky oblékly nový kabát
Obnovy by se mohla dočkat i legendární
studánka se zázračnou / ? / vodou.
Škvořetice - Není žádným tajemstvím, že
se v katastru obce Škvořetice nachází hned
dvě kaple. Menší, zasvěcená Nejsvětejší trojici, krášlí náves v protilehlém úhlu s tamním
kulturním domem. Ta podstatně mohutnější,
opěvující Pannu Marii Bolestnou, na sebe
poutá pozornost kolemjdoucích ve spodní
části obce při cestě do sousedních Buzic.
Než se loňský rok s letošním rokem sešel,
prošly tyto sakrální památky procesem důkladné generální rekonstrukce. Jejich zářivý
kabát nyní prosvětluje malebnou vesnici
coby boží světlo. Ale dostalo se jim i dalších
potřebných zásahů. „U dolejšího svatostánku
byla ještě provedena výměna oken a oprava
vitráží, kde chyběla barevná skla. Také se
dala do pořádku elektroinstalace,“ poznamenává škvořetický starosta Jaroslav Chlanda,
„U kapličky na návsi nahradila původně
mělkou drenáž drenáž potřebně hluboká. Má
za sebou sanaci vnitřních omítek a taktéž novou elektroinstalaci.“ Tím ale svaté budování
zdaleka ještě neskončilo. „V menší kapli se

chystá obnova vnitřních maleb, restaurování
oltáře a pokládka nové podlahy,“ upozorňuje
první muž obce. Tento náboženský klenot
pochází z roku 1861.
Obecní úřad se také chystá sáhnout hluboko do historie. U majestátné kaple Panny
Marie, která ve starých zlatých časech bývala
významným poutním místem, se totiž nacházela studánka s údajně zázračnou vodou.
V historických záznamech lze nalézt četné
případy, kdy zdejší voda uzdravila mnoho nemocných či zmrzačených poutníků. O prvním
zázračném uzdravení byl pořízen zápis na počátku 18. století. Poslední doložená zpráva
pochází z roku 1870, kdy zbožná obyvatelka
vsi Radobytce Anna Zájedová náhle ztratila
dar řeči. Prý celý rok a tucet dnů nepromluvila. Tamní duchovní správce vedl kvůli ní těsně
před Vánocemi procesí právě do Škvořetic.
A tam na svatém místě s léčivou vodou skutečně konal se zázrak a žena domkáře znovu
nabyla zdraví i schopnosti hovořit.
Mezi bezpočtem procesí, která proudila
na zdejší boží místo, se objevovali i jednotliví poutníci. Jako malý chlapec sem se
svojí maminkou na slavné škvořetické poutě

chodíval z Mirotic i pozdější uznávaný malíř
Mikoláš Aleš.
Sama kaple Panny Marie byla zbudována roku 1884. Již v dubnu tohoto roku
došlo ke slavnostnímu položení základního
kamene. Ve veřejných sbírkách, do kterých
solidárně vstoupilo na 59 obcí a farností ze
širokého okolí, se vybrala úctyhodná částka
800 zlatých. O datu místní poutě 8. září 1884
už nic nebránilo slavnostnímu posvěcení
hotové stavby.
A jak je to se zázračnou studánkou dnes?
„Ta se později objevila na soukromém pozemku a postupně se z ní stala studna k volnému
odběru. Dnes není využívána. Naše obec by
ráda tuto historickou památku s údajně léčivým zdrojem vody obnovila,“ představuje
kultovní plán, který by mohl vést i ke zvýšení
turistického ruchu ve zdejší lokalitě, starosta
Jaroslav Chlanda.
Nejde ale jen o to. Místní i přespolní
lidé potřebují v této těžké době naději a víru
v nějaký zázrak. Protože jen to jim pomůže
přečkat trnitý předěl k časům lepším.
Vladimír Šavrda
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Zpráva z muzea

Kufříky všemi smysly – Doba předdějinná
Jistě již mnozí z vás navštívili v uplynulých letech Muzeum všemi smysly
v Městském muzeu Blatná. Buď vás mohl
nalákat nějaký článek nebo zpráva na FB
nebo jen vás jako mnohé zarazil netradiční
název, který nepopisuje obsah expozice, ale
její formu. Právě zde se opravdu můžete dotknout dějin regionu Blatenska, vyzkoušet
mlýn nebo stavbu gotického oblouku apod.
To už jste dozajista četli mnohokrát. Taky
určitě víte, že touto formou se dozvíte o dějinách od pravěku až po současnost. Věřte,
že ty nejnovější dějiny nám daly nejvíce
práce, protože jsou stále živé a proměnlivé
a nelze je jen tak spoutat do textu či vitrín.
Co ovšem nevíte, že, i když jsme zavření,
dokončujeme pro vás na příští rok tři edukační kufříky.
O co jde? Myšlenka edukačního kufříku
se nezrodila v našich hlavách, ale potkali
jsme tento projekt v Jihočeském muzeu
v Českých Budějovicích. Zde nám pan

Kufřík všemi smysly - doba laténská, Bezdědovický poklad, nálezy z Mačkova a Buzic

Lukáš Faktor představil mobilní edukační
moduly, které používají při výuce v muzeu,
ale také ve škole. Učitel nebo vzdělávací instituce má možnost si zapůjčit kufr, v němž
se ukrývají artefakty z doby kamenné, bronzové či železné. Děti si oblékají jednotlivé
modely dobových oděvů a prožívají tak
dějiny jako svou součást. Samozřejmě bez
didaktické náplně by takový kufr sloužil
jen jako kabinetní pomůcka, což by možná
i stačilo. Jihočeské muzeum však k těmto
kufrům přidává pracovní listy, které slouží
žákům k zopakování probrané látky a také
jako součást učebnice, neboť se řídí RVP.
Žákům nezůstane po takové hodině jen
množství selfíček v kostýmech, které
budou brzy překryty dalšími fotkami, ale
také materiál, od něhož se může odrážet
i další výuka.

Oproti Jihočeskému muzeu, které se pokouší do kufříku zahrnout komplexní obraz
dějin, jsme se my zaměřili na trochu menší
projekt v podobě Kufříků všemi smysly.
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kému sboru ZŠ J. A. Komenského a ZŠ T.
G. Masaryka. Svými připomínkami přispěli
k podobě tohoto edukačního materiálu.
A na co se tedy můžete těšit? Ve třech
kufrech budou uschovány reprezentativní
artefakty z pozdní doby halštatské (6. – 5.
stol. př. n. l.), doby laténské (4. stol. př. n.
l.) a doby hradištní (8.- 10. stol.). Konkrétně
se bude jednat o modely nálezů z mohyly
u Dobšic na lokalitě Stará mýť, kde byl objeven bojovník s třemi kopími, plochý hrob
z Hradiště, keltský Bezdědovický poklad
a pravděpodobně franské kopí ze Zavišína.
Všechny tyto předměty jsou opředeny příběhem, který se posluchači dozví ve formě
komiksu. Pro hlubší zážitek je každý kufr
vybaven modelem dobového oděvu, který si
budou moci vyzkoušet. Modely sbírkových
předmětů byly vyrobeny podle originálů
uložených v Městském muzeu Blatná. S některými jste se setkali v expozici Muzeum
všemi smysly.

Model oděvu Kelta

Cílem projektu bylo také vytvoření výukových pomůcek v podobě modelů hmotné
kultury, avšak úzce zaměřené na region
Blatensko. Toto geograﬁcké vymezení jsme
museli mírně upravit podle škol, pro které
měla být tato pomůcka primárně určena.
Zahrnuli jsme mezi ně školy ve Lnářích,
Radomyšli, Blatné, Sedlici a Bělčicích a ty
jsme také oslovili. Bohužel letošní rok nám
i tuto spolupráci zkomplikoval, protože učitelé byli nuceni od jara transformovat svou
výuku na distanční. Přesto bych chtěl touto
formou ještě jednou poděkovat pedagogic-

Ukázka pracovního listu k Bezdědovickému
pokladu

A co to bude stát? Vlastně nic. Díky
ﬁnanční podpoře MK ČR, MAS Blatensko
a CKVB je možné tento projekt zrealizovat a zapůjčovat jej školám bezplatně.
Případně se s ním setkáte během některého
z workshopů či edukačních programů,
které pro vás v muzeu připravujeme. Ačkoliv nyní pracujeme všichni v omezeném
režimu, máte se na co těšit. Doufáme, že
vás projekt zaujme a dozvíte se ještě více
o dějinách regionu.
Obraz odívání Keltky

Městské muzeum Blatná
Petr Chlebec
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u l t u r n í k a l e n d á ř
Akce
PŘEDSTAVENÍ DEŠTIVÉ DNY
PŘELOŽENO
Vzhledem k situaci s Covid-19 nebylo
možné představení Deštivé dny v hlavních
rolích s Richardem Krajčem a Davidem
Švehlíkem v termínu 12. 1. 2021 uspořádat. S Divadlem Ungelt se snažíme najít
náhradní termín.
Zakoupené vstupenky zůstávají dále
v platnosti.
V případě, že budete chtít vstupenky vrátit, obracejte se na personál infocentra –
info@icblatna.cz, 731 910 357.
Děkujeme za pochopení

Knihovna
Do odvolání UZAVŘENA
Poskytujeme službu

5 KNIH U DVEŘÍ
Knihy objednávejte v pracovních dnech na
telefonním čísle 383 311 258 a my s vám
probereme, co byste si přáli za knihu a pokud bude dostupná, rádi vám umožníme
výpůjčku.

IC Blatná
Do odvolání UZAVŘENO

Komunitní centrum
Do odvolání UZAVŘENO

Blatná – město růží
PROBOUZENÍ MĚSTA RŮŽÍ
pokračování z titulní strany
S prasynovcem Jana Böhma, zahradním
architektem Čestmírem Böhmem, pracujeme na projektech a realizaci růžových
stezek propojujících město i jeho okolí.
Postupně vám je budeme představovat
a uvítáme jakékoli vaše doporučení či námět na jejich další rozkvět. V každém čísle
Blatenských listů Vám budeme postupně přinášet informace spjaté s tématem
města růží a zjistíme například, kdy bylo
toto pojmenování města použito poprvé.
Můžete se těšit na workshopy výroby růžových olejů, svíček, šperků, přednášky, poradenství v oblasti pěstování růží, projekt
Blatná kvete, letní výstavu růží a mnoho
dalšího. Věříme, že tato cesta nebude trnitá, ale plná záplavy květů a vůní, které
budou zdobit město i vaše domovy.
Následující roky se postupně ponesou ve
jménu růží, které zde v Blatné Jan Böhm
vyšlechtil. Letošní rok se symbolicky nese
ve jménu růže Probuzení. Opětovné probuzení města růží, probuzení odkazu,
který nám byl zanechán, a tak trochu několik let spal. Růže Probuzení bude kralovat plánované letní výstavě a připraveno máme i deset jejích exemplářů, které
hodláme v průběhu roku rozdat mezi vás.
Pojďte do toho s námi a probuďme v sobě
to „růžovější“.
Vaše Centrum kultury a vzdělávání Blatná

Po domluvě probíhá pouze

NÁPRAVA ŘEČI
Mgr. Květa Zbíralová
Úterý, liché týdny od 15:00 do 18:00
Kontakt 606 655 713
Mgr. Petra Tuháčková
Středy dle telefonické domluvy
Kontakt 602 303 083

TANEČNÍ KURZY | ZMĚNA TERMÍNU
Vzhledem k nepříznivé situaci s Covid-19 je začátek tanečních kurzů přeložen na 20. 3. 2021.
V případě, že vám termín nevyhovuje,
prosíme, kontaktujte Alexandru Kalousovou (kalousova@ckvb.cz / 604 723 646),
se kterou se domluvíte na podmínkách
stornování přihlášky.

Výstavy
MUZEUM VŠEMI SMYSLY
EXPOZICE MĚSTSKÉHO MUZEA
BLATNÁ
Do odvolání ZAVŘENO
On-line průvodce po expozici dostupný na
adrese hps://app.ckvb.cz/cs/home/

RŮŽE PROBUZENÍ
Prameny uvádí, že Jan Böhm růži vyšlechtil v roce 1935 jako mutaci americké odrůdy New Dawn. Jedná se o mrazuvzdornou
stále kvetoucí pnoucí růži barevně přecházející od bílé ke světle růžové a Probuzení na ni v tomto navazuje, nedosahuje
však takového vzrůstu.
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Při pátrání v muzejním archivu nás však
velice zaujala skutečnost, že růže Probuzení neﬁguruje v žádném katalogu růží Jana
Böhma z doby, kdy je uváděno její vyšlechtění! V ceníku nabízených růží lze dohledat rovněž pouze růži New Dawn. Jelikož
v současnosti růži Probuzení naleznete
v nabídkách mnoha růžařství a v inventáři
rozárií nejen u nás, ale i ve světě, bylo toto
pro nás překvapivým tajemstvím.
Obrátili jsme se o radu na RNDr. Jiřího
Žlebčíka z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví
v Průhonicích u Prahy. Jeho odpověď byla
rychlá, vstřícná, vyčerpávající a s ohledem na naši současnou i budoucí snahu
velice povzbudivá. Její znění přinášíme
níže.
Pěkné ráno,
velice vítám snahu zviditelňovat dílo
Jana Böhma a zároveň tak i Blatnou.
Žádné jiné místo se u nás něčím takovým chlubit nemůže.
Hledal jsem podrobnosti k růži ´Probuzení´ a vidím, že situace není úplně jednoduchá. Tato růže jistě existuje a v našich
rozáriích ji docela často potkávám. Jako
rok vzniku se všude uvádí 1935 (i ve světě). V původních ročenkách Böhma (pokud je vlastním) z období po tomto roce
jsem ovšem růži nenašel. Až zde:
Jan Böhm: Průvodce nezamrzající zahradou. Vytiskla ﬁrma Bratří Římsové, Blatná, 1941. Na straně 103 je docela výstižný
popis, který zní takto:
Probuzení
V každém směru zdokonalená nejoblíbenější pnoucí růže ´New Dawn´. Zdokonalená v první řadě v tom, že květ místo 1518 květních plátků, jak jest u růže ´New
Dawn´, má 70-100 květních plátků, je
tedy velmi plný, ušlechtile stavěný, nebledne tak rychle, jak je nedobrou vlastností růže ´New Dawn´ a také jak na keři,
tak uříznutý vydrží po několik dnů. Jinak
charakter vzrůstu rostliny zůstal jako
u druhu původního, a to ve směru opakování květenství od jara do podzimu, lesklý, voskový, pevný, poněkud tmavší list,
odolnost proti mrazu a všechny přednosti, jimiž růže ´New Dawn´ oplývá. Barva
květu poněkud živější, tj. krásně jemně
lososově růžová. Vůně silná, již zdaleka
nápadná. Nejlepší všech, v posledních
letech vypěstovaných pnoucích růží
s květenstvím opakujícím (Variace ´New
Dawn´).
Zbývá vysvětlit, proč se s novou odrůdou
Böhm zas tak moc nechlubil. Některé
svá novošlechtění prodal do USA, kde
si je hned přejmenovali. Asi se to stalo
i ´Probuzení´, která se pod anglickým
překladem ´Awakening´ prodává v USA,
Kanadě i jinde. Možná prodej odrůdy do
USA byl spojen s podmínkou, že se růže
nebude prodávat (po určitou dobu) v Československu.
Tak srdečně zdravím, J.Ž.
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port
Příroda nás má ráda
Přes všechna příkoří, kterých se na ní dopouštíme, nám stále v mnohém pomáhá. Teď například nám poskytuje spoustu možností sportovat, pohybovat se na čerstvém vzduchu a užívat si zimních radovánek. Máme štěstí,
můžeme jezdit na všem možném.
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nzerce

PRO PENNY BLATNÁ

HLEDÁME
32./$'1352'$9$Î(
OD

25 200 KÏ DO 27 200 KÏ
40 H/TÝDEN

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO
OD

31 000 KÏ DO 33 000 KÏ

40 H/TÝDEN
Máte zájem?
Kontaktujte nás na telefonu 281 018 018
nebo e-mailem: nabor@penny.cz

E lektromontáže
Blatná, spol. s r.o.

Elektroinstalace pro všechny typy objektů
Projektování el. přípojek a elektroinstalací
Elektropřípojky od A do Z
Montáže a opravy hromosvodů
Revize elektro a hromosvodů

Naše PENNYWHÑPĳłHbýt i vaše PENNY!
3ěLSRMWHVH
93(11<VHVSROXYłG\FN\GRPOXY¯PH
DE\SRGP¯QN\Y\KRYRYDO\LY£P
1DE¯]¯PHQDSě¯NODGW\WRQDGVWDQGDUGQ¯
]DPÝVWQDQHFN«Y¿KRG\

ŧW¿GQĳGRYROHQ«
ŧ6WUDYHQN\YKRGQRWÝ.Ï
ŧ3HQ]LMQ¯SěLSRMLģWÝQ¯
ŧ%HQHILWQ¯FDIHWHULH

1DNXSXMWHKH]N\ÏHVN\

Dále nabízíme:
- zemní a výkopové práce strojní
- protlaky pod komunikacemi, řezání povrchů

Kontakt na tel.: 602112400, 602132227
e-mail: info@elektromontaze-blatna.cz

Shazujeme
ceny
internetu

MLŀRG.Ï
PÝV¯ÏQÝ
Objednejte na:
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Autodoprava Petr Chvátal Blatná
Chlumská 1355 - 388 01 Blatná
+420 603 247 601
www.adchvatal.cz
ad.chvatal@seznam.cz
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.27,kVURSŦLMPHSURSURYR]7ŦHERP\VOLFH
GRVYÆKRNROHNWLYXSUDFRYQÊN\
WĵFKWRSURIHVÊ

RSHUÀWRU&1&VWURMŢ
VYÀŒHË
]ÀPHËQķN

Zemní a výkopové práce, traktorbagr + otočný bagr
Ź Dovoz kameniva, písku, betonu
Ź Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,
odvoz suti
Ź TATRA 815 sklápěč + hydraulická ruka
Ź

1DEÊ]ÊPHGREUÆSODWRYÆSRGPÊQN\
GRWRYDQÆVWUDYRY¾QÊ]DPĵVWQDQHFNÆEHQHĺW\
SŦÊVSĵYHNQD{LYRWQÊSRMLVWNX

Přijmeme 1-2 řidiče MKD řidičský průkaz sk. C + E,

7ŦHERP\VOLFH+RUD{ĭRYLFH
WHOHPDLOLQIR#NRWLVVURF]

mzdové ohodnocení – 38.000 Kč čistá mzda,
pojištění pracovní neschopnosti, 13. plat, víkendy volné,
stálá práce

www.kotis-sro.cz

TRYSKÁNÍ A MOKRÉ LAKOVÁNÍ
ß
ELEKTROMONTÁZE
Petr Hrubý
3URYiGtPHE\WRYpDSUĤP\VORYpHOHNWURLQVWDODFH
KURPRVYRG\UR]YDGČþHSĜLKOiãN\(21VHUYLV
RSUDY\D~GUåE\HO]Dåt]HQtYþHWQČUHYL]t

 Tryskání

 Mokré lakování

průmyslové svařence
ocelové konstrukce
sweeping pozinku a
měkkých kovů
+420 777 481 959

kovové díly – ocel, pozink,
hliník, nerez
nábytek z MDF desek
plastové díly
www.stcoating.cz

 Nátěrové systémy
vlastní nebo podle
předpisu zákazníka
měření síly DFT, rosného
bodu a kontrola kvality
info@stcoating.cz

STcoating s.r.o., BUBOVICE 31, 262 72 Březnice
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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
So

7.30 - 16.00
8.00 - 11.00

J. P. KOUBKA 81, BLATNÁ
tel: 777 024 366, 383 422 111
e-mail: chvatalm@seznam.cz
125x70.indd 1
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383 422 044, 602 158 284
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Hajanka
výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří
Otevřeno:
Po - ZAVŘENO Út - 8.00-14.00
St - 8.00-14.00 Čt - 8.00-14.00
Pá - 14.00-18.00 So (lichý týden
pouze po dohodě)

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