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JAK TO BUDE S OBCHVATEM BLATNÉ?
O projektu obchvatu Blatné se jedná už řadu let. Silnice první třídy č. 20 by se měla vyhnout centrům Lnář, Tchořovic, Blatné, Hněvkova a Sedlice. Zamýšlená trasa prošla několika
verzemi. Vyhledávací studie Ředitelství silnic a dálnic ČR na trasu Kasejovice-Nová Hospoda
pochází už z roku 1998. Informační leták ŘSD k úseku Kasejovice Hněvkov byl aktualizován
a vydán v září 2019 a obsahuje tento plánek budoucí trasy:

O RŮŽOVÝCH PLANTÁŽÍCH
V roce 1931 Pavel Čermák* píše o Blatné
jako o neznámém městečku, které ničím
k návštěvě nelákalo „Ale od několika posledních roků je tomu naprosto jinak. Jako
by se stal zázrak, rok co rok putují tam tisíce, ba desetitisíce lidí. Co je tam láká? Jsou
růže, růže nevídané krásy, podivuhodných
tvarů a barev a při tom rostoucí v ohromném množství. Dovedete si představit
750 000 růžových keřů plných květů? –
V Blatné je můžete vidět.“

Růžové plantáže Jana Böhma.

Přeložka silnice I/20 je ale daleko. V jednání je zatím první etapa obchvatu Blatné – „Přeložka silnice II/173, obchvat Blatná, 1. etapa “, tedy přeložka silnice druhé třídy II/173 mezi
silnicemi I/20 a III/1738 k obci Chlum, tedy v úseku prioritního zájmu pro převedení dopravy
z průmyslové zóny mimo centrum Blatné. V srpnu 2019 o tom jednala Rada Města Blatná
a souhlasila s realizací stavby – viz usnesení č. 244/19B. Správa a údržba silnic Jihočeského
kraje p.o. podala dne 16. 10. 2020 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Dnem podání
žádosti bylo zahájeno územní řízení. Krajský úřad Jihočeský kraje, odbor dopravy a silničního
hospodářství, k projednání žádosti nařídil ústní jednání, které je plánováno na 17. února 2021
v budově Krajského úřadu v Českých Budějovicích.Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky
a dotčené orgány svá závazná stanoviska nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude
přihlédnuto.
ZM

Měl pravdu, růžové plantáže byly nepřehlédnutelnou podívanou, která vítala návštěvníky
u vlakového nádraží mezi Blatnou a Hajany
a po mnoho let lákala do Blatné tisíce návštěvníků a nejen to, růže provoňovaly celé
město i jeho blízké okolí pro potěchu místních.
Zní to skoro jako z pohádky, kdy ze země se
najednou zrodilo město růží. Přinášíme vám
další střípky z odkazu Jana Böhma, tentokrát
o tom, jak se zrodily původkyně věhlasné krásy a omamné vůně – růžové plantáže.
(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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ktuality
Ve věku 84 let
zemřel 16.2.2021 ﬁlozof, pedagog,
signatář Charty 77, někdejší poslanec
a ministr školství

Jan Sokol
V roce 2003 kandidoval neúspěšně
pro V.Klausovi na prezidenta.
Jan Sokol se zabýval zejména křesťanskou ﬁlozoﬁí, jeho tchánem byl ﬁlozof
Jan Patočka.
Připomeňme si, že jsme s Janem
Sokolem, který byl hostem Blatenských listů, besedovali 17.12.2018
o pravdě, omylu a lži v blatenském
Komunitním Centru.
Taková osobnost bude chybět.

Poděkování
Velmi bedlivě jsem sledovala smuteční
oznámení v Blatenských listech a nezaznamenala jsem smutnou zprávu, že 18.12.
2020 zemřel pan Václav Lis, který by
15.2. oslavil své 77. narozeniny. Celý svůj
produktivní život pracoval v Tesle. Kudy
chodil, velmi ochotně pomáhal a vždy byl
připraven pomoci! Proto chci říct ještě jednou veřejně: „Vašíku, děkuji Ti za všechny
Tvoje pomoci!“ Čest Tvojí památce!
Eva Prošková

NA SVATÉHO MATĚJE LIDSKÉ SRDCE
OKŘEJE, SLUNCE POZŘE ZÁVĚJE, NAD
POLEM SI SKŘIVAN ZAPĚJE
Jaro se přiblížilo, zima už má na kahánku.
V tomto týdnu nejenže úterkem skončil čas
Masopustu, čas hojnosti, „zábav a veselí“
(v letošním roce bez veselí), od středy tzv. Popeleční, začal pro křesťany dlouhý 40tidenní
půst před Velikonocemi, ale nastalo i oteplení,
které signalizuje budoucí příchod JARA.
Pro naše předky byl tento čas přísným
půstem, který dodržovali – jedlo se většinou
jedenkrát denně. Zakázané bylo maso, tučné
jídlo a mléčné výrobky. Zmírnění následovalo
jen v neděli, kdy půst nebyl tak přísný a lidé se
mohli více najíst. Připravovali se na největší
křesťanské svátky.
První postní neděli se říkalo ČERNÁ,
SMETNÁ. Ženy se v tento den oblékaly
do černého. Také se v ten vymetaly komíny.
Druhá postní neděle PRAŽNÁ se jmenovala podle podávaného jídla PRAŽMA,
které se v tento den připravovalo. Jednalo se
o pražené zrno nebo obilné klasy, ze kterých
se také připravovala výživná polévka.
Třetí postní neděle – KÝCHAVNÁ – věřilo se, že kýchání očišťuje hlavu i duši. Z této
doby se dochovalo i dnes ještě občas užívané
rčení po kýchnutí „Pozdrav Pán Bůh“ nebo
„Pomáhej Pán Bůh“ Jídla se připravovala
zejména z hrachu – naklíčeného - pučálky.
Čtvrtá neděle DRUŽEBNÁ. V tento den
přicházeli muži se svojí družinou žádat o ruku
svých vyvolených.

Vzpomínka
Obdrželi jsme z partnerského švýcarského Roggwilu zprávu, že dne 8. února
2021 zemřel pan Christian Walther. S touto
smutnou zprávou jsme si uvědomili, že odešel dlouholetý přitel našeho města Blatná
a také náš kamarád.
Christian navštěvoval naše město
v mnoha delegacích a byl přítomen jak
v dobách „dobrých“, tak i v dobách „nedobrých“. Byl členem delegace v roce
2001, kdy naše město slavilo výročí 450 let od povýšení na město
a zde spolu s prezidentem Roggwilu, panem Erhardtem Grütterem,
předával starostovi Blatné roggwilský dar. Když Blatnou postihly
v roce 2002 povodně, přivezl spolu s prezidentem Roggwilu vysoušeče. Christian byl při každé návštěvě vždy příjemně naladěný,
usměvavý a přátelský. Neopomněl také navštívit kiosek „Bála“ a dát
si zde oblíbenou Becherovku. Vzpomínka na „Bálu“ se v Roggwilu

Ročník 32 (42)

Pátá postní neděle - SMRTNÁ - měla
mnoho společného ještě z dob pohanských.
Za zpěvu se vynášela MORANA (nebo
MAŘENA, SMRTHOLKA aj.) v podobě
slaměné ﬁgury a házela do řeky nebo potoka
jako symbol odcházející zimy a příchodu jara.
V poslední šestou postní neděli KVĚTNOU si lidé nechávali v kostele posvětit
ratolesti kočiček. Nastává pašijový týden.
Křesťané si připomínají poslední dny života
Ježíše Krista, jeho zradu, ukřižování i zázračné zmrtvýchvstání.
Také v dnešní době hojnosti bychom měli
jíst střídmě, zdravě, více zeleniny a ovoce
a zamýšlet se nad smyslem života, zda nás
současný naplňuje a pokud ne, jak bychom to
mohli změnit. Život, moudrost našich předků
i jejich zkušenosti nám v tom mohou pomoci.
LIDOVÉ ŘEMESLO NA TŘ. J. P. KOUBKA – PRODEJ STÁLE UZAVŘEN
Náš prodej zatím necháváme zavřený.
Je již téměř jisté, že ani letošní velikonoční
prodej nebude takový jaký býval v minulých
letech a bude se spíše podobat tomu loňskému. Vzhledem k situaci bude lepší když
ještě vydržíme a jakmile to bude možné, o to
radostněji budeme zase prožívat přicházející
svátky a významné dny.
Přesto se všichni na letošní jarní svátky
můžeme připravovat tak, jak jsme zvyklí.
S láskou připravovat různé jarní dekorace.
Na našich stránkách se můžete podívat na letošní nabídku. www.lidove-remeslo.cz

Zda do Velikonoc ještě otevřeme se rozhodneme v následujících týdnech.
JESTLI BŘEZEN KOŽICH STÁHL, DUBEN RÁD BY PO NĚM SÁHL.
Eva Fučíková, lidové řemeslo

uskutečnila i v roce 2018, kdy při „Dorﬀestu“ byl zde postaven stánek
„U Bály“, jehož autorem byl právě Christian.
Co říci na závěr? Budeš nám chybět, kamaráde!
František Machovec, Evženie Bláhová a ostatní přátelé
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Z právy

z radnice
JAKÁ JSOU PŘÁNÍ OBČANŮ?

Vyplynulo z ankety v motivačním programu „Třídíme“ 2020
Do motivačního programu „Třídíme“ se v roce 2020 zapojilo 2 888
občanů, tj. o 43 občanů více než v předchozím roce. Při současném
počtu obyvatel Blatné a jejích osad - 6 341 (k 1. 1. 2021) je v motivačním programu zapojeno již 46 % obyvatel.
Na Odbor životního prostředí bylo za rok 2020 odevzdáno 1083 karet
„Třídíme“, což je o 45 více než v předchozím roce.
Součástí karty byly tři anketní otázky: 1. Využíváte barevných zvonů
pro ukládání vytříděných odpadů? Pokud ano, v jaké ulici? 2. Kam
ukládáte bioodpad? 3. Máte požadavek, případně návrh na zlepšení
způsobu nakládání s odpady ve městě? Jaký? Z ankety bylo zaznamenáno 81 požadavků, přání, na které bychom rádi reagovali prostřednictvím Blatenských listů (vyhodnocení ankety je také dostupné
na internetových stránkách Města Blatná - Odbor životního prostředí
– Aktuality OŽP).
K první otázce: nejvíce využívaná stanoviště kontejnerů na ukládání
vytříděného odpadu jsou na sídlišti nad Lomnicí, dále na Vinici v ulici
Nad Vdovečkem - u tiskárny, poté Kalinovo náměstí u Sokolovny
a Na Bílé husi (u Bowlingu), pátým stanovištěm je Paštická ulice.
Ke druhé otázce, týkající se ukládání bioodpadu, můžeme s radostí
sdělit, že více jak polovina domácností (56 %), která tuto otázku odpověděla, kompostuje bioodpad na svém domácím kompostu. Dalších
41 % domácností využívá zvony na bioodpad, velké kontejnery na větve, trávu a listí nebo chodí s bioodpadem na sběrný dvůr. Dvě procenta
domácností uvedla, že na ukládání bioodpadu využívají popelnici - což
není správné, ve směsném komunálním odpadu se bioologický odpad
rostlinného původu nesmí objevit!
V rámci odpovědí na třetí otázku jsme zaznamenali tyto požadavky,
doporučení, dotazy, ale i spokojenost se současným systémem nakládání s odpady ve městě Blatná.
Nejčastějším požadavkem byl požadavek zvonů na kovy: V loňském
roce byly pořízeny nové šedé kontejnery speciálně na kovy a rozmístěny ve městě a osadách (ul. Jezárky, Topičská, Nad Vdovečkem,
Kalinovo nám., Paštická – nad Poliklinikou, Palackého, Nad Lomnicí,
Drahenický Málkov, Skaličany, Čekanice, Hněvkov, Jindřichovice,
Milčice), kam lze vhazovat menší kovové předměty – plechovky
od nápojů, konzervy od potravin, krmiv. Tam, kde samostatný kontejner
na kovy není, využijte, prosím, žlutého zvonu na plasty s nálepkou
„Kovy“ – sem vhazujte pouze plechovky od nápojů, na dotřiďovací
lince v Pod Škalí budou z plastů vytříděny. V současné době další
samostatné kontejnery na kovy umísťovány nebudou, zásoby máme
vyčerpány.
Proč se nesbírají hliníková víčka od jogurtů: V programu „Třídíme“
se hliníková víčka sbírala v r. 2017 a 2018. Hliníková víčka je nejlépe
odnést na sběrný dvůr, v kontejneru by se mohla rozsypat, což by mohlo
komplikovat další zpracování. Podmínky programu se v čase mění,
abychom se naučili třídit i další druhy odpadů (např. v roce 2021 nově
sbíráme úsporné žárovky a led žárovky, které nesmí skončit v popelnici
z důvodu obsahu nebezpečných látek).
Požadavek kontejnerů na bioodpad: V současné době umísťují Technické služby kontejnery na větve, trávu a listí v těchto ulicích: Jezárky
(zahrádky u kolejí, křižovatka u autoservisu), Vinice (Nad Vdovečkem
- u tiskárny, Paštická - u Vishaye, nad Poliklinikou), Malý Vrch, Brigádnická, Topičská pod hasičárnou, Blýskavky, Rybářská, K Jatkám,
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Tichá - zahrádky u tiskárny, Chlumská, u špejcharu, Řečice). Rozmístění kontejnerů je uveřejněno na www.tsblatna.cz. Požadavky na další
rozmístění kontejnerů byly předány na Technické služby. Zvony
na bioodpad jsou umístěny na sídlištích - Nad Lomnicí, Zahradnická,
Na Bílé husi, U Čertova kamene a ul. Nerudova.
Celoroční požadavek na BIO kontejnery: Přes zimu jsou ponechány pouze velké kontejnery (10m3) na těchto místech: Vinice (Nad
Vdovečkem - u tiskárny, Paštická ul.), Jezárky (křižovatka u autoservisu, u zahrádek ve Vrbenské ul.). Menší kontejnery (2,5m3) spolu
s vozy Piaggio jsou z technických důvodů zazimované. Kontejner
na bio odpad je celoročně k dispozici také na sběrném dvoře.
Požadavek zvonů na drobné elektro: V současné době jsou kontejnery
umístěny na Vinici - ulice Nad Vdovečkem a na sídlišti Nad Lomnicí.
Nové kontejnery zatím umísťovány nebudou, k dispozici je sběrný
dvůr.
Požadavek zvonů na tetra-pack: Obaly tetra-pack lze vhodit i do žlutého kontejneru s plasty, vše bude na dotřiďovací lince vytříděno.
Více kontejnerů i na jiné odpady v ulici Riegrova: V Riegrově ulici
jsou kontejnery na všechny základní druhy odpadů (plasty, papír, bílé
sklo, barevné sklo). Do kontejneru na plasty lze vhazovat i nápojový
karton a plechovky od nápojů.
Požadavek na častější vývoz kontejnerů plast, papír: Papír je svážen
Technickými službami 2x týdně. Plast se ve více frekventovaných
částech města sváží 2x týdně, v okrajových částech města 1x týdně.
Přeplnění kontejnerů bude vyhodnoceno s pracovníky Technických
služeb, kteří provádí výsyp kontejnerů na tříděný odpad.
Více kontejnerů na obnošené oblečení, možnost vhodit do zvonu
obnošené oblečení: Kontejnery na textil jsou umístěny v ul. Nad
Vdovečkem (u tiskárny) a na sídlišti Nad Lomnicí. Současná ﬁrma
na vývoz textilu nefunguje dobře, hledáme novou spolehlivou ﬁrmu.
Textil lze ukládat i na sběrný dvůr do kontejneru Diakonie Broumov.
Komu volat, pokud je plný kontejner oblečení nebo elektro, jak zařídit
odvoz:
Kontaktujte Technické služby města Blatné na tel. 383 422 541, e-mail:
kontakt@tsblatna.cz.
Instalovat nádoby na použité oleje z domácností: Nelze instalovat
kontejnery na všechny možné odpady z důvodu omezeného místa
a narušení estetického vzhledu města. Významné je i ekonomické
hledisko – náklady na obsluhu kontejnerů se v konečném důsledku
mohou promítnout do zvýšení místního poplatku za odpady. Nejlépe
je využívat sběrný dvůr, kde jsou odpady soustředěné a další nakládání
s nimi nevytváří dodatečné náklady v rozpočtu města. Použité oleje
z domácností odnášejte na sběrný dvůr (získáte za ně razítko do karty
„Třídíme“).
Schránky na baterie: Schránky na baterie jsou v současné době umístěny: MěÚ T.G.M. 322 - venkovní box před radnicí, MěÚ T.G.M.
1520 - přízemí; Sběrný dvůr, červený kontejner na drobné elektro vč.
baterií - Nad Lomnicí, Nad Vdovečkem; Česká pošta; Elektro Němec
– Němcová; elektro Expert; velkoobchod Bi Esse s.r.o.; Elektro S.M.S
s.r.o.; Potraviny JIP; COOP Tip; Penny Market; Lidl; Top drogerie;
mobily od Aleše; hračkářství Pompo (www.ecobat.cz). Domníváme
se, že schránek na baterie je dostatek.
Zapustit nádoby na vytříděný odpad pod zem: Město se tímto návrhem
již dříve zabývalo, ale zjistilo se, že pořízení podzemních kontejnerů
je ﬁnančně náročné, hůře se vysýpají a bylo by potřeba zakoupit další
techniku, která by tento typ kontejnerů uměla vyvážet. V Blatné jsou
barevné zvony vcelku umístěny tak, aby nerušily historické jádro
města.
Čekanice by potřebovaly alespoň dvakrát za rok kontejner na velkoobjemný odpad: Osadám města Blatné je k uložení objemného odpadu
k dispozici sběrný dvůr v Blatné.
(pokrač. na str. 4)
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JAKÁ JSOU PŘÁNÍ OBČANŮ?
(pokr. ze str. 3)
Více košů na běžný odpad, aby majitelé psů sbíraly výkaly a dávaly
je do košů: Občan bohužel neuvedl místo, kde by bylo třeba umístit
koše se sáčky na psí exkrementy. Na jaře tohoto roku je plánovaná
instalace nových schránek se sáčky na psí exkrementy.
Nové odpadkové koše za domy 1102, 1103, 1104, 1105; mezi bývalým
železářstvím a 1104, 1105: Potřeba nových košů za domy 1102, 1103,
1104, 1105 je opravdu opodstatněná, v této lokalitě chybí odpadkový
koš – požadavek předán na Technické služby.
Dát víka na odpadkové koše, aby se do nich neházely velké pytle. Častěji vyprazdňovat koše
na náměstí - kolem kašny, knihovny a pekárny:
Procházíte-li se po městě, uvidíte různé druhy košů
– nové, staré, zakryté i nezakryté. Např. na náměstí
byly v nedávné době koše obnovovány, ale bohužel
jsou bez zakrytí, takže jsou plné hned (viz. foto)!
Na druhou stranu můžeme být rádi, že tento pytel
neskončil někde v lese. Koše po městě jsou sváženy
každý den, i v sobotu a v neděli.
Na černé kontejnery směsný odpad nalepit nálepky
nevhazujte - pet, kartony, letáky, bioodpad, plechovky, sklo, zeminu:
Věříme, že drtivá většina občanů má třídění základních druhů odpadů
již zažité. Denně chodíme kolem hnízd se zvony, které hrají všemi
barvami
a lákají nás ke třídění odpadů… možná, že jsou
mezi námi lidé, kteří prostě třídit nebudou, i když by na kontejnerech
se směsným odpadem zahlédli nálepku co tam nevhazovat.
Možnost ukládat odpad na sběrný dvůr ráno i později odpoledne: V dohledné době budou v provozu dva sběrné dvory – současný na adrese
Čechova a nový na adrese Riegrova 59 (Pod Škalí), o provozní době
budou občané informováni.
Mít možnost si ze sběrného dvora vzít materiál nebo věc, kterou využiji,
recykluji: V areálu nového sběrného dvora v Pod Škalí je k dispozici
Re-use centrum na věci k dalšímu použití (nejedná se o odpady) v současné situaci (nouzový stav) je centrum uzavřeno. Re-use centrum
slouží pro dočasné uskladnění věcí, které jsou předány do sběrného
dvora, ale jsou ještě využitelné někým jiným (např. dětská kola, lyže,
nádobí, knihy, CD, hračky, obrazy ...). Na sběrném dvoře v Čechově
ulici není možné vydávat uložený odpad.
Aby sběrný dvůr zůstal též v současném místě: Ano, zůstane.
Osvětlení zvonů u kotelny Nad Lomnicí: V tomto místě by neměl být
problém instalovat lampu veřejného osvětlení, je tam opravdu třeba.
Návrh je v jednání.
Případné dřevěné obestavění nebo jiné zakrytí míst s kontejnery
(dřevěný plůtek kolem): Ano, ne všem se barevné kontejnery líbí,
ale všichni je chceme i pro další druhy odpadů. Ovšem neoplocená či
jinak neupravená stanoviště s kontejnery jsou lépe přístupná občanům
i vozům, které provádí výsyp kontejnerů.
Častější deratizace v létě: Plošná deratizace je prováděna 2x ročně,
na jaře a na podzim (informováno v Blatenských listech, na www.
tsblatna.cz, rozhlasem), v případě požadavku na provedení deratizace
na konkrétním místě kontaktujte Technické služby na tel.: 383 422 541,
e-mail: kontakt@tsblatna.cz. Požadavek na deratizaci i v létě byl
předán na Technické služby.
Lepší nakládání s vytříděným odpadem - ne hromadná skládka: Podle
našeho mínění se Město Blatná snaží co nejvíce vytěžit z odpadů z kontejnerů na tříděný odpad. Máme dotřiďovací linku, kde zaměstnanci
znovu přetřiďují plastové odpady na PET, obaly od drogistických
výrobků – předávány dalším zpracovatelům; plastové sáčky, pytle,
kelímky od jogurtů – vše se slisuje a předá do cementáren jako palivo
(jiné využití pro ně zatím není). Papír je předáván panu Kratochvílovi,
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který ho slisuje do balíků a předává do papíren. Kovy zpracovává
a předává k dalšímu zpracování také pan Kratochvíl. Tetra-pack slisují
na dotřiďovací lince do balíků a předají dalšímu zpracovateli. Pro sklo
jezdí ﬁrma ECO-F, a.s. Veškerý bioodpad kompostujeme na městské
kompostárně. Dotřiďovací linka a kompostárna jsou umístěny v blízkosti nového sběrného dvora v Pod Škalí.
Na druhé straně, aby bylo možno kvalitně dotřiďovat, musí občané
řádně třídit a do barevných kontejnerů a do nádob na bioodpad vhazovat
pouze odpad, který tam patří! Pokud je např. do modrého kontejneru
na papír vhozena plastová láhev od oleje, tak znehodnotí zbylým olejem část obsahu a pak bohužel již není možné tento odpad dále předat
ke zpracování. Není to neobvyklý jev, kdy pracovníci dotřiďovací linky
nachází mezi papírem zbytky potravin.
Zvýšit motivaci občanů na třídění odpadů např. kontrola kontejnerů
a popelnic městskou policií: Motivaci občanů ke třídění podporujeme
úlevou z místního poplatku za odpady v programu „Třídíme“ (informovali jsme v Blatenských listech – č. 1 a č. 2 r. 2021).
Proplatit nákup kompostéru, a to pouze těm, kteří mají u RD trávu
a trvalé bydliště v Blatné: Město Blatná podporovalo domácí kompostování ﬁnančním příspěvkem v letech 2006, 2007 a 2009. Za podpory
Svazu měst a obcí Jihočeského kraje si občané s trvalým pobytem
v Blatné pořizovali kompostéry v r. 2015, 2018 a 2020 – v r. 2020 byl
u občanů zjištěn předběžný zájem o kompostér. Dotace na pořízení
kompostéru byla schválena, dodávka kompostérů se předpokládá snad
do konce r. 2021. Kompostér může využít i občan, který bydlí v bytě
a má svoji zahrádku.
Vydané kompostéry (ks)
Rok
Kompostéry

2006

2007

2009

2015

2019

2021

Celkem

37

34

29

235

110

120*

565

*bude vydáno
Zlepšit úklid kolem kontejnerů. Zlepšit úklid města. Aktivně vyžadovat
pořádek u kontejnerů: K těmto otázkám lze použít poznámku z ankety
od jednoho z občanů: „Největším problémem jsou lidé, kteří nedokáží
svůj odpad donést do koše, popelnice, kontejneru … a pohodí ho kdekoliv (park, ulice, u silnice, v lese ...). S tím se těžko něco udělá.“ My
doplňujeme: „ZODPOVĚDNOST JE NA NÁS VŠECH, ne všechno
zvládnou Technické služby!“
Děkujeme Technickým službám, které se v zájmu občanů věnovaly
řešení jejich požadavků. Dále děkujeme občanům, kteří se zapojili
do ankety.
Odbor životního prostředí Měú Blatná,
M. Scheinherrová (tel. 383 416 232)

Zprávy

TS Blatná

Přijmeme plavčíky/plavčice
na veřejné koupaliště v objektu Turisticko-rekreační areál
města Blatná
pro sezonu 6-9/2021.
Věk – nad 18let. Práce je vhodná nejen pro studenty.
S vybranými uchazeči bude uzavřena dohoda
o provedení práce.
Školení pro získání osvědčení (záchranář senior) zajistíme.
Zájemci hlaste se co nejdříve, nejpozději do 31.03.2021 na
Tel.: 383 422 541, e-mail: kontakt@tsblatna.cz
Technické služby města Blatné s.r.o.
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Co čte a o čem přemýšlí Jan Kára
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
minule jsem skončil někde
ve druhé polovině prvního tisíciletí našeho letopočtu, kdy se na Blatensko
po dlouhé době vracejí lidé a kdy začíná fáze
přetváření krajiny, která pokračuje dodnes.
Po staletí se pak rozšiřují zemědělské plochy,
rozrůstají se sídla, která propojují pěšiny
a cesty; na místech mokřadů vznikají rybníky,
v lesech se pase skot a těží dřevo, ze země se
dobývá kámen atd. Viz učebnice vlastivědy
či dějepisu.
Existuje dosti dokladů a studií o tom,
že výše naznačený vývoj krajiny v Čechách
vyvrcholil v 17. a 18. století, tedy v období baroka, a platí to v plné míře i o Blatensku. V té
době byly kolonizovány i odlehlé podhorské
a horské oblasti, odlesnění dosáhlo maxima,

Krajina Blatenska pohledem od Kasejovic

krajina získala podobu mozaiky pečlivě využívaných ploch, protkaných liniemi mezí,
potoků a řek, a cest, často vroubených alejemi.
Její „zduchovnění“ pak umocňovaly náboženské symboly, cíleně prostupující krajinu
v podobě kostelíků, kapliček, soch světců či
božích muk. Je v tom paradox: počátky baroka
u nás spadají do období katastrofální devastace velkých částí země a tvrdé rekatolizace
po Třicetileté válce. Do doby „jiráskovského
temna“, poroby, národnostního a náboženského útisku….
Každopádně se zdá, že barokní přibližování boha lidem a jeho „vsazování“ do krajiny,
v němž si zdatně vedli například březničtí
jezuité, bylo úspěšné. Co na tom, že šlo o církevní agitaci. Jak populární byly třeba poutě
na Svatou horu se všemi těmi zastaveními
a růženci. Nejsem nábožensky orientovaný
člověk, ale mám pocit, že jestli má naše
krajina „duši“, pak
je to právě z této
doby. Zajisté většina dnešních křížků
a kapliček vznikla
mnohem později (třeba kaplička
u Čekanic v roce
1813, kaplička
u pramene Kloubovka až v roce
1929), ale jejich
Kaplička Panny Marie
u Čekanic
styl zůstal barokní

i v době, kdy se z lesů se stávaly plantáže,
z měst aglomerace, z políček lány, které se
dále scelovaly a meliorovaly, a kdy do krajiny
vstoupily dálnice či vedení vysokého napětí.
Může být, že představa dávné harmonické
krajiny je spojena s nostalgií a staromilectvím.
Budiž. Jsem nicméně přesvědčen, že alespoň
část kouzla Blatenska spočívá v tom, že zde
moderní zásahy do krajiny nebyly tak intenzivní, nenašlo se tu uhlí, a nějak to po roce
1948 přežily i ty křížky u cest. Když jsem
po podobné krajině pátral v dálavách, jisté náznaky jsem nacházel například v Nové Anglii
na východě USA nebo ve vnitrozemí jižního
Švédska, které mi místy připomínalo kamenitou krajinu v okolí Vrbna a Kadova. Ale vždy
tomu něco podstatného chybělo, snad proto,
že se těm končinám vyhnulo baroko. Největší
zklamání jsem pak zažil v oblasti Dombes severně od Lyonu. Podle mapy vesničky, lesíky,
desítky rybníků, cesty…. ve skutečnosti ale
krajina nevlídná, bezduchá. Cesty nevedou
přes hráze rybníků, ale tak nějak nazdařbůh,
nevroubí je aleje ovocných stromů, v průzoru
lesa za loukou se netýčí kostelík. Vysvětlení:
tato krajina „vznikla“ až v 19. století.
To už mi byla bližší exotická krajina indonézského ostrova Bali s mořem, sopkami,
tropickou vegetací, rýžovými poli… a také
spoustou hinduistických chrámů, chrámečků
a prostých oltářů s květinami a hrstkou rýže
na palmových listech pro některého ze stovek
zdejších bohů. Krajinu to zároveň „zbožšťuje“
i zlidšťuje.
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Odešel mi soused, pan
Ladislav Klecán
Opustil tento pozemský
svět v době,
kdy mu to už
moc nechodilo a v požehnaném věku.
V nemocnici ve Strakonicích. Ale, když mu
nohy sloužily, tak to bylo jiné. Za těch mnoho
let jsme prochodili po okolí dost míst i vzdálených projezdili autem, kde vzpomínal na mladá léta. Protože žil v přírodě a po rodičích
byl i zemědělec a svoji obec znal dokonale
od dětství. To ani jinak nešlo.
Když jsem přišel do Hněvkova, byl první
který mi dal školení o pěstování brambor,
když viděl jak zvelebujeme zanedbaný
pozemek a pak jsme si předávali poznatky,
ale ve svých byl neoblomný, měl zkušenosti
a na brambory byl specialista. Musel jsem
poslouchat, byl jsem zemědělské ucho a jsem
dále. Též, byl chodící encyklopedie. Aby ne,
znal široké okolí a lidi. Hlava mu sloužila
a když začal povídat tak začal svým úvodem: „Jóóó, tenkrát s kamarádem...“ a začala
eskapáda všech možných historek z dávných
dob. Ty novější byly o houbách a houbaření.
Jezdil za nimi na Simsonu a kde byl, věděl
snad pánbůh. Kladl jsem mu na srdce, by měl
alespoň s sebou telefon - pro případ, nikdy
neposlechl. Měl svá místa, která nikdy neprozradil ani v době, kdy už nemohl chodit. Ta
tajemství si vzal s sebou. Stejně by ty lesy už
nepoznal, a tak je dobře, že mu zůstaly alespoň
ve vzpomínkách.
Petr Vích
Pohřební ústav Hořejš, Žižkova 120,
Blatná
Zemřelí 3. čtvrtletí 2020:

Balijské „kapličky“ (mají tam hodně bohů)

Uchovat duši krajiny znamená do ní zasahovat uměřeně. Stav české krajiny v tomto
směru vzbuzuje velké obavy, je slyšet hlasy,
že „co nezničilo socialistické zemědělství,
dorazilo následně zemědělství kapitalistické“. Popřípadě kůrovec. Ale snad se to již
obrací k lepšímu, hodně kapliček v našem
okolí svítí novotou, křížky byly vyčištěny,
aleje jsou obnovovány. A jisté kouzlo pro mě
mají i kůrovcové holiny (třeba kolem silnice
k Bělčicům), naznačující rozsah odlesnění
před pár staletími. Cítím, že barokní krajina
je zde stále tak nějak přítomná; a doufám, že
Ladislav Stehlík by se mnou souhlasil.
Jan Kára

Pýcha Jaroslav, 1941, +23.10., Uzenice
Diviš Josef, 1929, +25.10., Kocelovice
Kinčeková Jitka, 1954, +26.10., Tchořovice
Balogová Helena, 1935, +29.10., Rabí
Šnobr Jaroslav, 1935, +30.10., Doubravice
Nepodal Jaroslav, 1934, +1.11., Zámlyní
Feltová Helena, 1939, +8.11., Rožmitál p/Tř.
Havlena Tomáš, 1987, +9.11., Blatná
Slanec Stanislav, 1924, +10.11., Kasejovice
Veits Jiří, 1950, +11.11., Hlupín
Hálová Ludmila, 1933, +14.11., Sedlice
Tuháček František, 1937, +16.11., Blatná
Humlová Jiřina, 1937, +22.11., Bělčice
Hořejšová Jarmila, 1923, +26.11., Blatná
Šindelářová Marie, 1948, +4.12., Hněvkov
Zájedová Růžena, 1925, +5.12., Mirotice
Šnobrová Anna, 1936, +8.12., Doubravice
Brada Antonín, 1945, +10.12., Lažánky
Židová Věra, 1949, +16.12., Lnáře
Machovcová Jiřina, 1944, +17.12., Lnáře
Černá Jana, Mgr., 1943, +23.12., Blatná
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u l t u r n í k a l e n d á ř
Akce
PŘEDSTAVENÍ DEŠTIVÉ DNY
PŘELOŽENO na 18. 5. | 19:00 |
Sokolovna Blatná, divadelní sál
Podařilo se nám s Divadlem Ungelt najít
další náhradní termín ceněného představení Deštivé dny s Davidem Švehlíkem a
Richardem Krajčem.
Zakoupené vstupenky zůstávají dále v
platnosti, přehled zbývajících dostupných
naleznete na www.ckvb.cz

Knihovna
Do odvolání UZAVŘENA

prvních lidí až po současnost je však návštěvníkům přístupná prostřednictvím
webové aplikace na adrese hps://app.
ckvb.cz/cs/home/

ZA VITRÍNOU
IC Blatná
Od 5. 2. můžete pravidelně každý týden
zhlédnout novou minivýstavu obrazů za
vitrínou blatenského infocentra. Reagujeme tím na nelepšící se epidemiologickou
situaci v zemi a alespoň tímto způsobem
vám chceme zprostředkovat malou, ale
pravidelnou dávku umění. V prvním týdnu jste mohli obdivovat obrazy od Jindřicha Krátkého, které nám pro tyto účely
sám vybral ve svém ateliéru. V pátek 12. 2.
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O RŮŽOVÝCH PLANTÁŽÍCH
(pokračování z titulní strany)

Zrození první plantáže
Málokdo ví, že původně po první světové
válce hledal Jan Böhm pozemek pro pěstění růží
v severních Čechách. Naštěstí neměl dostatek kapitálu, a proto nakonec přijal nabídku
svého otce, který mu pronajmul malé políčko. Jestli se domníváte, že tento vstřícný
krok svědčí o majetnosti rodiny Böhmů,
přinášíme zde svědectví Jana Böhma o své
první zahrádce:
„To bylo místo, o kterém by si ani člověk s největší fantasií nemohl nikdy myslit, že by tam
měly růsti růže. Byla na něm hotová sbírka
kamení – ba na jednom místě vystupovala
ze země skála bezmála metr vysoká. Někde bylo hlíny jen tak na 10 centimetrů –
a pod tou skrovnou vrstvičkou prsti zase
skála – tvrdá a nemilosrdná skála.“

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.
Jedná se vždy o maximálně 5 knih pro
jednoho čtenáře. Knihy si po domluvě vyzvednete před knihovnou.

IC Blatná
Do odvolání UZAVŘENO

Komunitní centrum
Do odvolání UZAVŘENO
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.
Stále nabízíme několik volných míst. Preferujeme přihlášky v páru, možné je však
i přihlášení jednotlivců. Přihlášky rovněž
na výše uvedeném kontaktu.

vystřídaly Krátkého oleje na plátně rané
graﬁky Hany Storchové z depozitáře našeho muzea Blatná. Hana Storchová (14.
9. 1936, Praha) se věnuje volné graﬁce a
vědecké ilustraci. Je členkou Sdružení
českých umělců graﬁků Hollar a její celoživotní inspirací je příroda. Paní Storchová je s Blatenskem spjatá díky svému
manželovi, malíři Václavu Sedláčkovi
(1925 – 1981), který pocházel z Lažánek.
Až se opět půjdete projít po městě, nezapomeňte se zastavit u vitríny. V pátek na
vás bude čekat opět nová minivýstava,
a to obrazy Kláry Jánské. O týden později
se těšte na Jana Hálu.
Pavlína Eisenhamerová,
Městské muzeum Blatná

Výstavy
MUZEUM VŠEMI SMYSLY
EXPOZICE MĚSTSKÉHO MUZEA
BLATNÁ
Do odvolání ZAVŘENO
Historie Blatné a Blatenska od příchodu

Jindřich Krátký, foto Kamila Berndorﬀová

Jan Böhm na svém nejoblíbenějším místě, na
růžových plantážích.
K bezútěšnému popisu se přidává i nadmořská výška pozemku 440 m n. m. a povětrností podmínky, kdy tato zahrádka byla šlehána studenými větry ze Šumavy. Financí se
taky nedostávalo, a tak Böhmovi zůstávala
jen jeho rodina a jeho píle. S jejich pomocí
a zkušenostmi z války, kde se naučil lámat
skálu trhavinou, vyčistil své pole. Z kamenů
postavil dokonce jejich první dům, tedy domeček. Chyběly peníze i na první semínka,
a tak sbíral se svou manželkou pláňata po
polích a sázel si je na svou první růžovou
plantáž, jejíž výměra činila v roce 1919 1,72
ha.

Trpělivost a píle růžové plantáže přináší
Tvrdohlavost Jana Böhma a podpora jeho
rodiny, která snášela útrapy, kdy všechny
peníze investoval do semínek a strojů na
obdělávání půdy, se vyplatily. Dokazují to
záznamy z kroniky města Blatné, kde se
v roce 1925 píše, že již obdělává 6,9 ha
vlastních růžových plantáží. V roce 1934
se již mělo dle Jana Šternberka jednat o 25
ha růžových plantáží, na kterých pracovalo
v sezóně 170 zaměstnanců a administrativu
řešilo 11 úředníků. Böhm nezahálel a neza-
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měřil se pouze na růže, ale např. v roce 1928
přijížděli turisté zhlédnout plantáže plné
japonských pivoněk.
Ruku v ruce s nárůstem obhospodařované plochy rostly i nároky na pracovní sílu.
Böhm velmi brzy pochopil, že bude-li chtít
svůj podnik posunout, je nevyhnutelně potřeba investovat do mechanizace, která mu
těžkou práci usnadní.

Blatná 19. února 2021
celý svět a Blatná byla od jeho dob nazývána městem růží.
Vaše
Centrum kultury a vzdělávání Blatná
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Vzpomínky Tomáše Bati, Jana Böhma, Václava Klementa, Bedřicha Kočího, Františka Oy.
Brno 1931, s. 44–75

Stroje na růžové plantáži
V druhé polovině 30. let se plocha obhospodařovaných plantáží rozrostla na těžko
uvěřitelných 32 ha. Na nich prý rostlo přes
1 000 000 růžových květů, které zaplavovaly každé léto Blatnou omamnou růžovou
vůní. Bylo to jedno z největších růžařství
v celé Evropě. Zmínili jsme se také, že Böhm
během sezóny zaměstnával okolo 170 zaměstnanců. Cenil si píle a lásky k práci,
avšak v takovémto objemu je nad slunce
jasné, že na 170 párů rukou je to přeci jen
moc. Jak mohl v té době obhospodařit
tak velký kus země? Jak dokázal každý
rok připravit růže k expedici až do Severní
Ameriky?
Jan Böhm byl velice pracovitý, avšak snažil se vždy práci zjednodušit a zefektivnit,
a to s pomocí strojů:
„Já jsem byl odjakživa přítel strojů a hleděl jsem, kde jen to bylo možno, ruční
práci omezit. Už jako hoch doma přemýšlel jsem o tom, jak sestrojit nějaký stroj
na pletí. Potom v Německu jsem poznal,
že takové stroje už jsou. Proto teď, jako
samostatný zahradník, hleděl jsem si
opatřovat co možná nejvíce strojů.“
Své myšlenky se striktně držel, a proto
prvních 320 Kčs utržených za prodej salátu investoval do svého podniku. Nakoupil
za ně dvě plečky a jeden secí strojek. Nezůstal však jen u nákupu strojů. Některé
si sám vyrobil nebo upravil, neboť na tehdejším trhu nebyly stroje, které by dostatečně vyhovovaly k pěstění růží či jejich
následnému zpracování. Takto si Böhm
nechal dle svého návrhu vyrobit odtrnovače a odlisťovače, které upravily jednotlivé růže před expedicí, nebo baličku růží,
která je připravila na transport železniční
drahou. Své vynálezy nijak neskrýval, právě naopak doufal, že si je lidé sami podle
něj pořídí, aby mohli lépe pečovat o svou
zahrádku. Proto ani dnes nenajdeme žádný patent od Jana Böhma na růžařské
stroje či náčiní.
Asi nejvýraznější investici do strojní mechaniky představovaly dva traktory zakoupené ve 30. letech 20. století. Jednalo
se o kypřící traktor značky Grawelly, který
dokázal nakypřit denně až 4,5 ha. Druhý
traktor pocházel z ﬁrmy Praga. Byla to
úplná novinka představená na výstavišti
v Praze v roce 1930. Böhm k němu nechal
přidělat speciálně upravenou radlici, s níž
vyoral až 35 000 keříků za den.
Takto jsme vám snad trochu více poodhalili historii úspěchu, jak dokázal Jan
Böhm opečovávat, produkovat a expedovat statisíce růží i dalších rostlin každý
rok. Také proto blatenské růže dobývaly

Traktor Praga s upravenou radlicí, po roce 1930.

Balírna u řečické silnice s odlisťovačem v popředí.

Růžové plantáže opečovávané ručně.
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Historie téměř detektivní

Počátky Blatenských listů
české myšlenky. Tisk měl sloužit k výchově
obdobně jako škola, avšak s uvědoměním politického směřování, které vedlo dle tehdejší
doby k české otázce, rozšíření volebního práva
a zrovnoprávnění obou jazyků.
Oproti některým dnešním hlasům zdůrazňujícím nedosažitelnou apolitičnost
médií uvedla redakce Blatenských listů své
politické názory na první straně. Na přední
místo postavila výchovu v politickém směru.
Reagovala tak na ústavní krizi Říšského sněmu monarchie, který nastal po pádu Badeniho
vlády v roce 1897 a následným střídáním
vlád Gautscheho a Thuna. Všechny vlády se
pokoušely vyřešit
dlouhotrvající spor
mezi Čechy a Němci a rozšířit volební
právo, protože tak
by i stabilizovaly
vládu v mnohonárodnostní monarchii. Proto redakce
volá po moderní
ústavě a plné rovnoprávnosti obou
národů. S tímto
bodem je spojena
otázka samosprávy,
která díky uvědomělé a rozvinuté
občanské společnosti měla bránit
centralistickým
snahám absolutistické monarchie.
Redakce chtěla také publikovat
témata k otázce
společenské, zahrnující ženy a jejich
místo ve společnosti jakožto opora národnostních
tendencí českého
národa. Také reﬂektovala sociální
skladbu Blatenska,
a proto zdůraznila
První strana Blatenských listů, 16. prosince 1890
otázky živnostníků,
rolníků a dělnictva.
tenských listů. S panem Burkoněm jsme se
dohodli na podmínkách odkupu a dnes vám Je patrné, že i tehdy nebylo v kraji větších
již můžeme odpovědět, za jakým účelem továren a že se skládal spíše z drobných podzapočalo vydávání Blatenských listů 16. nikatelů a rolníků. Jako antagonismus na nás
zapůsobila otázka Židovstva, kdy redakce proprosince 1899.
Dle slov redakce se rozhodli vydávat klamovala svůj záměr: „…budeme otevřeně
Blatenské listy, neboť si uvědomili sílu žurna- proti zhoubnému vlivu jich (Židů) pracovati,
listiky a ještě větší nebezpečí, pokud je vedena nestotožňujíce se však nikterak s antisemitisnezodpovědnou vůli, která se snažila nabourat mem klerikální strany…“ Je patrné, že i tehdy
V loňském roce v únoru se nám ozval
pan Alois Burkoň z Chrudimi se zvláštní
nabídkou, a to s prodejem Blatenských listů
z roku 1899. Mělo se jednat o první výtisk
tohoto periodika vůbec. Prošli jsme si proto
svazky uložené v Knihovně Městského muzea
Blatná a s úžasem jsme zjistili, že Blatenské
listy uložené v knihovně začínají datem 30.
prosince a že se jedná o 2. číslo periodika.
Tímto začala být pro nás jeho nabídka velmi
lákavá, neboť bychom takto nejen zkompletovali celou řadu Blatenských listů od jejich
počátku, ale také bychom se snad na úvodní
straně dozvěděli motivaci k vydávání Bla-

Ročník 32 (42)

si byla redakce vědoma možnosti překroucení
jejich výkladu, a proto byla tato věta doplněna
o negaci antisemitismu založeného na náboženství. Oním negativním vlivem byl myšlen
příklon Židů k německé národnosti, jak odhaluje ihned druhá strana Blatenských listů,
kde čtenáře zaujme titulek „Otázka zrušení
německé židovské školy v Blatné“.
Je patrné, že Blatenské listy byly informačním a vzdělávacím nástrojem české
většiny v okrese, proto byl zde dán prostor
Sokolům nebo inzerci si mohly podávat
pouze důvěryhodné a výhradně české ﬁrmy.
Nemluví se zde však ještě o jakémkoliv
státoprávním provolávání jako v roce 1917.
V této době by byly takové myšlenky brány
jako nepřijatelné a radikální. Bylo to ovšem
již semínko vedoucí k rozkolu mezi českým
národem a Habsburskou monarchií. Blatensko
patřilo původně k Prácheňsku, a proto se snad
autoři hlásí společně s okresem Blatenským
k Národní Jednotě Pošumavské. Nebo možná
tímto krokem chtěli posílit český element
v pohraničních oblastech, kde majoritu tvořili
Němci, ale to již spíše hádám. Takto na první
straně zazněly důvody vydávání Blatenských
listů a jejich následovníci tuto tradici dodrželi
i v letech 1931 a 1990, kdy byly Blatenské
listy obnoveny a vždy začínaly uvedením
důvodů znovuobnovení tradice regionálních
novin.
Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná

PODĚKOVÁNÍ

Chtěla bych touto cestou poděkovat
panu Mgr. Chlebcovi za jeho neúnavnou
snahu přibližovat dětem regionální dějiny
Blatenska, rozvíjet v nich historické myšlení a snad i lásku k historii.
Během zajímavých besed, které si
po dobu svého několikaletého působení
v městském muzeu pro nás vždy pečlivě
připravoval, jsme mohli opravdu vnímat
dějiny všemi smysly a navíc i poznat
prostory, kam se běžný návštěvník muzea nedostane. Jeho skvělé interaktivní
hry a soutěže děti vždy nadchly a aspoň
na chvíli umožnily prožít si události dávné
i nedávné historie.
Velký dík mu patří i za pomoc při
organizování našich školních projektů,
jichž se velmi ochotně účastnil. Škoda
jen, že se nám už nepodařilo zrealizovat
plánované akce.
Společně se svými kolegy a kolegyněmi mu přeji, aby úspěšně dokončil připravovaný projekt „Kufříky všemi smysly“,
aby si splnil své další životní plány a cíle
a aby se mu na novém místě, kam se chystá
pracovně zamířit, líbilo.
Mgr. Hana Kubíková, ZŠ TGM Blatná
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Jak se „kroutí“ náročné
cyklistické kilometry po boku
živých legend a v covidové
atmosféře
Mladý jezdec z Nahošína František
Honsa jich v sezóně 2020 přemohl 23 500,
počet plánovaných závodů nakonec klesl
na polovinu.
(Dokončení z minulého čísla).
Týmová práce je v takovém případě nezbytná a přesně daná,“ upozorňuje František
Honsa na jistě ne náhodnou podobnost s názvem polského „etapáku“.
Ona se závodní cyklistika jinak dělá,
když se z oblohy směje sluníčko a jinak,
když se čerti žení. Pořádně do těla dostal hrdina tohoto skutečného sportovního příběhu
na „Krkonošském cyklomaratónu“ o výměře
130 kilometrů. Tady jsou autentické vzpomínky mladého borce, který se ale za všech
okolností drží hesla „Neustupovat !“: „Trasa
byla hodně profilově náročná a do toho
nás ošlehával vítr s deštěm. Prostě očistec.
Na stém kilometru mě opustily síly a tenhle
svízelný dojezd se zařadil mezi má nejhorší
dobrodružství na kole,“ připouští vycházející
hvězda vrcholového sportu.
František Honsa každopádně obstál i tentokrát ve světě profesionální cyklistiky se ctí
a zdarem. Jeho optimismus a až nakažlivě
výbornou náladu vyzdvihly i skutečnosti,
že se mu vyhýbaly jak pády a zranění, tak
vážnější technické problémy na kole. Jako
bonus mu bylo dopřáno, aby mohl na cyklistickém soustředění ve Stříbře trénovat spolu
s živoucí legendou tohoto sportu Zdeňkem
Štybarem a seznámit se i se samotným Romanem Kreutzigerem. Inu- hvězda k hvězdě
patří a mít příklad pomáhá hnout i s celou
zeměkoulí.
Velmi významně na sebe upozornil
František Honsa na prestižních cyklistických závodech, které se konaly v okolí jeho
rodné vesnice Nahošíně. Své vedle znalosti
domácího prostředí udělala i přítomnost jeho
početného fanklubu- rodiny, kamarádů….
O jeho velkém úniku, kdy se spolu s německým závodníkem odtrhl od pelotonu a nechal
ho v uctivé vzdálenosti celých 11 okruhů, se
vypráví dodnes a pro jeho kariéru to znamenalo a znamená zlatý list do kroniky, kterou
jednou jistě někdo napíše.
Majitel týmu „TOPFOREX LAPPIER“
, kde František Honsa působí, svým svěřencům opravdu přeje a dokáže je náležitým
způsobem motivovat. „Jedná se o vyhlášení
ﬁnančních prémií na umístění v mezinárod-
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ních závodech i na Českých pohárech. Například první místo v České republice do 23
let znamená ohodnocení odměnou ve výši
5000- 10 000 korun, na zahraniční půdě jde
až o dvojnásobek. Nicméně se to loni povedlo
jen ve dvou případech,“ konstatuje nahošínské
„pendolino“.
V současné době František Honsa se svým
týmem ladí formu na měsíčním soustředění
ve Španělsku. Už nyní se těší na to, že si
závodění- té krásné ekologické drogy- letos užije podstatně víc než tomu bylo loni:
„Sezónu 2021 máme nabitou k prasknutí. Je
tam hodně startů v zahraničí a což mi zvlášť
lahodí, hodně kopcovitých tratí, což je má
krevní skupina. Tam mám šanci se posunout
o dost výš,“ libuje si mladík s dynamitem
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v nohou, jenž by snad dobyl na kole i Sněžku
uprostřed zimy.
Po návratu ze španělského soustředění
ho čeká velkolepý závod v Chorvatsku,
následovat má Řecko. Pokud pan koronavir
ovšem dovolí.
František Honsa dokázal v sezóně 2020
i přes minimum závodů „zlámat vaz“ neuvěřitelným 23 500 kilometrům. K tomu nelze
než dodat- tenhle mládenec se prostě našel
a moc dobře ví, co chce. Ani nějaký případný
neúspěch není důvodem k smutku, protože
sportovce tím spíše nabíjí, posiluje a tlačí
ho na vrchol. Komu je osud nakloněn, toho
nezlomí absolutně nic.
(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

Nahosinsky profík F. Honsa v posledních minutách před startem důležitého závodu

Na plný plyn
Obě blatenské posádky závodních aut atakovaly ve zkrácené sezóně 2020 medailové
hranice. A naprosto totožně.
Je pravda, že rallye rychlých aut patří
bezesporu mezi krajně rizikové sporty. Ale
zároveň se jedná o nádherné adrenalinové
dobrodružství, které bezpečně „vymete“
z hlavy jezdce i tu poslední starost a negativní
myšlenku. Je to tedy i lék, co má své nezpochybnitelné kouzlo.
V tomto sportu pro správné chlapy se
zhlédli před lety i blatenští jedinci. Dominantní osobností je nyní v tomto ohledu právník
Václav Stejskal jun. s parťákem do nepohody
Stanislavem Viktorou jun., kteří se svým
obávaným „Renaultem Clio R3T“ sekají
zatáčky jako cukrář turecký med. „Začátek
mé kariéry se datuje k roku 2008. To ovšem
šlo spíše o sporadické starty na závodech.
Teprve počínaje rokem 2015 jsem to začal
závodit ve větší míře,“ uvádí mladý advokát.
S kolegou prý prakticky netrénují a „řežou“
ostré kilometry přímo z „voleje“, jak se říká
v jejich motoristické hantýrce: „Jen těsně
před závody se zkušebně projedeme,“ dodává
zkušený mistr volantu.
Uplynulá sezóna 2020 se v důsledku
covidové pandemie sice znatelně zkrátila,
ale na straně druhé přinesla tandemu Stejskal
jun. - Viktora jun. z Blatné exelentní úspěch.
To samé platí o druhé týmové posádce ZOFI

Rallye Teamu ve složení Milan Liška- Hynek
Středa, kteří se žihadlem „Dacia Logan tř. 10“
udělali naprosto totožnou díru do světa. Blatná se tak bude skloňovat s úctou a uznáním
ve sportovním světě zase o něco víc.

Valaška 2020

Oproti předchozím létům se tentokrát
motory závodních vozů rozezněly až v červenci na „Rallye Bohemia“. Na první pohled
normální situace, dokonce trať lemovali i živí
diváci, o čemž si od podzimu pořadatelé sportovních akcí mohou nechat jen zdát. „Může
to znít paradoxně, ale mně vlastně vynechání
jarních závodů přišlo vhod,“ nechává se slyšet
Václav Stejskal jun., „V prvních dnech roku
2020 jsem utrpěl komplikované zranění kolene a stejně bych nemohl nastoupit. Takhle
jsme nepřišli o cenné body v seriálu.“ „Rallye
Bohemia“ tentokrát trochu dost potrápily
nestálé klimatické podmínky: „Navíc jsem
neseděl půl roku za volantem. Čili jsem jel
spíš na jistotu. (Bez jazykové úpravy).
(dokončení článku p. Šavrdy v příštím čísle
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ELEKTROMONTÁZE

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny bavy, slepičky Green Shell - typu
Araukana a Dark Shell - typu Maranska. Stáří 16 - 20 týdnů,
cena 185 -229,- Kč/ ks.

Petr Hrubý
3URYiGtPHE\WRYpDSUĤP\VORYpHOHNWURLQVWDODFH
KURPRVYRG\UR]YDGČþHSĜLKOiãN\(21VHUYLV
RSUDY\D~GUåE\HO]Dåt]HQtYþHWQČUHYL]t

Prodej: 26. 2. 2021
Blatná - náměstí J.A. Komenského - 12.30 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

PRELOHPDLOKUXE\HOHNWUR#VH]QDPF]

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
Ź Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,
odvoz suti
Ź TATRA 815 sklápěč + hydraulická ruka
Ź
Ź

Přijmeme 1-2 řidiče MKD řidičský průkaz sk. C + E,
mzdové ohodnocení – 38.000 Kč čistá mzda,
pojištění pracovní neschopnosti, 13. plat, víkendy volné,
stálá práce
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Space Solution s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH
I NEBYTOVÝCH OBJEKTŮ
NOVOSTAVBY
KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST

BLATNÁ

www.spacesolution.cz
+420 737 18 19 19

info@spacesolution.cz
Vyměním městský byt 1+kk
za větší (1+1, 2+kk, apod.).
Sídliště Nad Lomnicí, 1. patro.
tel. č.: 776 679 229

E lektromontáže

Přijmeme řidiče
nákladního
automobilu (skupina
C + E).
Po zapracování mzda
40 000,- čistého.
Kontakt:
00420 602 327 419

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


^KhůĂƚŶĄͲƓŬŽůĂƐĂƚƌĂŬƚŝǀŶşŵŝŽďŽƌǇǀǌĚĢůĄǀĄŶşĂ
ŵŽĚĞƌŶşŵŽĚďŽƌŶǉŵǌĄǌĞŵşŵ

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



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

ĞŶŶşƐƚƵĚŝƵŵʹƚƎşůĞƚĠƵēĞďŶşŽďŽƌǇ͗

Autodíly železářství

භϮϲͲϱϳͲ,ͬϬϭƵƚŽĞůĞŬƚƌŝŬĄƎʹŽƉƌĂǀǇ͕ƚĞĐŚŶŝĐŬĄĚŝĂŐŶŽƐƚŝŬĂ͕ŵŽŶƚĄǎĞůĞŬƚƌŝĐŬĠ
ŝŶƐƚĂůĂĐĞǀŽǌŝĚĞů͕ŵĢƎĞŶşĞŵŝƐş͕ƎŝĚŝēƐŬǉƉƌƽŬĂǌн

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

භ ϮϯͲϲϴͲ,ͬϬϭ ƵƚŽŵĞĐŚĂŶŝŬ ʹ ŽƉƌĂǀǇ Ă ƷĚƌǎďĂ ǀŽǌŝĚĞů͕ ŵĢƎĞŶş ĞŵŝƐş͕ ƎŝĚŝēƐŬǉ
ƉƌƽŬĂǌн͕ƐǀĄƎĞēƐŬǉƉƌƽŬĂǌKϮ 

භϰϭͲϱϱͲ,ͬϬϭKƉƌĂǀĄƎǌĞŵĢĚĢůƐŬǉĐŚƐƚƌŽũƽʹŽƉƌĂǀǇĂŽďƐůƵŚĂƚĞĐŚŶŝŬǇ͕ƎŝĚŝēƐŬǉ
ƉƌƽŬĂǌdнн͕ƐǀĄƎĞēƐŬǉƉƌƽŬĂǌƉƌŽƐǀĂƎŽǀĄŶşƉůĂŵĞŶĞŵĂĞůĞŬƚƌŝĐŬǉŵŽďůŽƵŬĞŵ
භ ϮϲͲϱϭͲ,ͬϬϭ ůĞŬƚƌŝŬĄƎ ʹ ŵŽŶƚĄǎ ƐŝůŶŽƉƌŽƵĚǉĐŚ ĂƐůĂďŽƉƌŽƵĚǉĐŚ ǌĂƎşǌĞŶş͕
ǌĂďĞǌƉĞēŽǀĂĐş ƚĞĐŚŶŝŬĂ͕ ŬĂŵĞƌŽǀĠ ƐǇƐƚĠŵǇ͕ ŽƐǀĢĚēĞŶş ǌƉƽƐŽďŝůŽƐƚŝ
ǀĞůĞŬƚƌŽƚĞĐŚŶŝĐĞƉŽĚůĞΑϱǀǇŚůĄƓŬǇē͘ϱϬͬϳϴ 
ĞŶŶşĚǀŽƵůĞƚĠŶĄƐƚĂǀďŽǀĠƐƚƵĚŝƵŵ͗ 
භ ϲϰͲϰϭͲ>ͬϱϭ WŽĚŶŝŬĄŶş ʹ ŶĄƐƚĂǀďŽǀĠ ĚĞŶŶş ƐƚƵĚŝƵŵ ƉƌŽ ĂďƐŽůǀĞŶƚǇ ƵēĞďŶşĐŚ
ŽďŽƌƽǌĂŬŽŶēĞŶĠŵĂƚƵƌŝƚŶşǌŬŽƵƓŬŽƵ
ĄůŬŽǀĠǌŬƌĄĐĞŶĠƐƚƵĚŝƵŵʹĚǀŽƵůĞƚĠ͕ƉƌŽǌĄũĞŵĐĞ͕ŬƚĞƎşŵĂũşƵŬŽŶēĞŶĠƐƚƎĞĚŶş
ǀǌĚĢůĄŶşǀũŝŶĠŵŽďŽƌƵ͗    භϮϲͲϱϭͲ,ͬϬϭůĞŬƚƌŝŬĄƎ    භϰϭͲϱϭͲ,ͬϬϮsēĞůĂƎ


WƎŝŚůĄƓŬǇƉƎŝũşŵĄŵĞŶĞũƉŽǌĚĢũŝĚŽϭ͘ďƎĞǌŶĂϮϬϮϬ
^ƚƎĞĚŶşŽĚďŽƌŶĠƵēŝůŝƓƚĢ͕h^ůĂĚŽǀŶǇϲϳϭ͕ϯϴϴϭϲůĂƚŶĄ͕
ƚĞů͗͘ϯϴϯϰϭϮϯϮϬ͕  ŝŶĨŽΛƐŽƵďůĂƚŶĂ͘Đǌ͕  ǁǁǁ͘ƐŽƵďůĂƚŶĂ͘Đǌ
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JIŽ DOSTUPNÝ PRO VÍCE NEŽ 56% OBYVATEL BLATNÉ

+QďGpXKOt%Ì/,1$RĢHFK,D,,NRVWND
%ULNHW\XKHOQp 81,21
DGĢHYďQp
'235$9$QDPtVWRXUþHQt
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VAŠE ELEKTRO

6./È'È1Ë8+/ËSiVRYêPGRSUDYQtNHP

BLATNÁ, UL. PIVOVARSKÁ 200

PO – PÁ 8:00 – 17:00 h., SO 8:00 – 12:00 h.
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67$9(%1,1<
SRGU\EQtNHP3XVWê
,QJ6FKHLQKHUURYi+DQD


383 422 044, 602 158 284

7.00 -14.00

1DEtGND
VWDYHEQtPDWHULiO\
WyQRYiQtEDUHY
EDUY\(WHUQDO+HW5RNR-8%
2WHYĜHQR3R±3i±
6R±
7HOPRELO

Hajanka

0DLOVWDYHEQLQ\EODWQD#FHQWUXPF]
:HEZZZVWDYHEQLQ\EODWQDF]

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
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.

