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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/
Historie téměř detektivní

Osvobození Blatné
– města růží
Po přečtení názvu si čtenář Blatenských
listů musí říct, že už ty růže cpu opravdu všude, i do míst, kde se to snad ani udělat nedá.
Nebo že jsem se snad dal na politiku ke straně
zelených. Nebojte, není tomu tak. Dnešní
příspěvek skutečně vychází z paměti rodiny

paní Jany vedly právě do roku 1945, kdy jí byly
čtyři roky. Dvě humorné historky ze vzpomínek malého dítěte mne natolik zaujaly, že se
o ně musím dnes podělit i s vámi prostřednictvím svého příspěvku.
„…Americká armáda, když byla v Sokolovně, oni nám, Americký vojáci, já byla
tedy čtyřletá, bratr starší [Jiří], ten byl šest,
a my jsme tam za nimi strašně rádi chodili,
protože oni nám dávali čokolády a žvejkačky.
No, my to dřív neznali, samozřejmě. A ne-

Zaparkovaná americká vozidal vedle sokolovny, Městské muzeum Blatná, inv. č. Fo374,62

Jana Böhma, konkrétně ze vzpomínek jeho
vnučky Jany, rozené Břicháčkové. Tu jsme
navštívili v roce 2014 v Karlových Varech,
kam se odstěhovala se svým otcem, železničářem Františkem Břicháčkem a matkou
Marií, rozenou Böhmovou. Během návštěvy
jsme pořídili zvukovou nahrávku a pečlivě ji
uschovali do digitálního depozitáře Městského
muzea Blatná. Během příprav článků o identitě
Blatné - města růží jsem znovu na tento archiv
narazil a překvapilo mne, že první vzpomínky

uměli samozřejmě česky. Nám to bylo strašně
divný, že nám říkají: „Baby, ne-ro-zu-mím.“
Říkám: „Jak nerozumíte, když rozumíte. Vždyť
to říkáte!“ Mluvili přeci česky, ale neuměli
a nerozuměli.
A taky bratrovi jednou místo žvejkačky
dali zubní pastu. A to jsme netušili, že je to
zubní pasta. Oni nám to jistě řekli. Byli jsme
malí a šli jsme tam k 620 do Smetanových
sadů, tam jsme si sedli s bráškou.
(pokrač. na str. 2)

Blatná učinila důležitý krok
k tomu, aby se stala opět
městem růží

Ve středu 21. dubna schválilo zastupitelstvo města Blatná přijetí a podporu koncepce „Blatná – město růží“. Záměrem
koncepce je specifikovat, oživit a vyzdvihnout jedinečnou identitu města Blatná jako města růží. Připomínat odkaz
významné osobnosti šlechtitele růží
Jana Böhma. Provázat město stezkami
blatenských královen květin, živým
kvetoucím atlasem, muzeem pod širým
nebem. Propojovat generace, profese,
živou kulturu, cestovní ruch i kulturní
dědictví tématem, které zůstává stále
zakořeněno v paměti obyvatel Blatné.
Nechat znovu rozkvést město, které
voní růžemi.
(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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Osvobození Blatné
– města růží
(pokrač. ze str. 1)
Zjistili jsme, že se to mačká, tak jsme
mačkali, a pak jsme taky oba zvraceli, protože
jsme tu pastu snědli celou, jakože žvýkačka,
ale divná žvýkačka. Pak nám dědeček [Jan
Böhm] nějakou švih, protože oni nechtěli,
abysme chodili za těmi vojáky v tý sokolovně.
Měli tam totiž sprostý obrázky, a tak dále,
i když jsme jim nerozuměli. Holt jsme byly
malý děti, hloupý. Dědeček, ten byl rychle
hotov, přísnej. My jsme se ho báli.“

Blatná 30. dubna 2021

zlobil. No, děti. Na Američany mám spoustu
krásných vzpomínek. Mám od nich panenku,
co mi hodili Američané ze sokolovny a bráškovi psa. Vzadu je napsáno Made in Germany,
takže je z Německa…“
Ačkoliv dnes mohou oba příběhy působit
jako veselé historky, musíme mít na paměti
onu dobu, kdy se kolem Böhmovy vily
nacházela bojová vozidla americké armády
a vojenský materiál byl doslova na dosah
ruky. I když se jednalo o osvoboditele, kteří
se snažili chovat co nejlépe v obsazeném
území, pořád to byli v očích obyvatel Blatné
cizinci, jejichž řeč mnozí neovládali. Nakonec
vše dobře dopadlo a díky šťastné náhodě při
návštěvě paní Jany se uchovala jedna z mála
vzpomínek na Americkou armádu v Blatné
očima čtyřletého dítěte z rodu „Bati v růžích“.
Petr Chlebec
Památník J. A. Komenského ve Fulneku
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Vstup Američanů do sokolovny.
Městské muzeum Blatná, inv. č. Fo374,3

A NA STUDNICE ZASTRKOVAT BŘEZOVÉ, VRBOVÉ, BUKOVÉ, BEZOVÉ,
ANGREŠTOVÉ VĚTVIČKY A KAPRAĎ,
ABY DŮM NENAVŠTÍVILY ČARODĚJNICE A NEŠKODILY.

Američtí zdravotníci u sokolovny.
Městské muzeum Blatná, inv. č. Fo 521,35

Jan Böhm mohl na svá vnoučata jistě
působit jako přísný a střídmý muž. Vždyť
celou dobu trávil na plantážích a stále byl
i myslí v práci. Druhá historka však ukáže,
že by vnoučátka svými činy přivedla k šílenství nejednoho rodiče i dnes a nepotřebovala
k tomu ani pandemii: „…potom jsme s nima
odjeli, s tím starším bratrem, v tanku nás odvezli, když vojáci odjížděli. To bylo narychlo.
Důvod nevím. Jestli to byla ta nedohoda
mezi východem a západem, nevzpomínám
si. Najednou museli odjet z Blatné. My jsme
měli strach, že se utopí, až pojedou přes moře.
Měli jsme mezi nimi dva takové zamilované
vojáky, a tak jsme se báli, že se utopí. No, oni
nás naložili do tanku a my jsme s nima jeli
až ke Tchorovicům [Tchořovice]. To už ale
naši tam zbláznili všechny, snad strýc [Jan],
jediný syn dědečka, tak ten je dojel na kole,
a pak nás snad nějakou spojkou chtěli poslat
do Blatné. No, to bylo hrozný, tatínek se tak

SLAVÍK ZPÍVÁ V HÁJI AŽ ZA TEPLA
V MÁJI
Začíná již v pořadí pátý měsíc letošního
roku – KVĚTEN neboli MÁJ. S ním zároveň
začíná „životodárné“ hlavní vegetační období.
Nejslastnější a nejkrásnější měsíc, kdy
rozkvétá téměř vše kolem nás. Nejpůsobivější však jsou obrovské kytice stromů, které
za svitu slunečních paprsků kontrastují s modrým nebem a my tak konečně máme pocit, že
se ocitáme v ráji…
Než ale nastane 1. máj, čeká nás ještě
ﬁlipojakubská noc 30. dubna a s ní PÁLENÍ
ČARODĚJNIC.
Od pradávna se věřilo, že existují dny,
ve kterých mají nečisté síly větší moc. Právě
takovýmto dnem je poslední dubnový den.
Naprostá většina pranostik a hospodářských
pravidel k tomuto dni je ve znamení pověrečného vymítání ďábla, magických opatření
proti uřknutí lidí i dobytka, boje s čarodějnicemi a ochrany proti nim. Jako záštita před
čarodějnicemi se někdy na vyvýšených
místech zapalovaly ohně. Postupem času tak
z tohoto konání vznikl lidový obyčej PÁLENÍ
ČARODĚJNIC.
POSLEDNÍHO DUBNA PŘED SOUMRAKEM SE MAJÍ DO OBYTNÉHO STAVENÍ, STODOL, ÚLŮ, CHLÉVŮ, SKLEPŮ

LIDOVÉ ŘEMESLO NA TŘ. J. P. KOUBKA
3 – PRODEJ STÁLE JEŠTĚ UZAVŘENÝ
Situace zůstává zatím stejná, vláda svá opatření neustále mění. Pokud otevřeme do prázdnin, tak to bude nejdříve během června.
Novinky můžete sledovat na našich
stránkách www.lidove-remeslo.cz. Pokud byste měli nějaké přání, oslovte nás.
obchod@lidove-remeslo.cz, mob. 736765747.
Jakmile otevřeme, bude hlavním dnem
opět sobota jako v loňském roce 9.00 – 17.00
hod. Včas vás upozorníme.
JE-LI KVĚTEN CHLADNÝ, ROK NEBUDE
HLADNÝ.
MÁJOVÝ DEŠTÍČEK, ÚRODY TATÍČEK
MÁJOVÁ VLAŽIČKA, POROSTE TRAVIČKA.
V MÁJI NEPŘEMOKNE, I KDYŽ NAMOKNE V PLOTĚ KŮL A PASTÝŘOVI HŮL.
V KVĚTNU JE SLYŠET TRÁVU RŮST.
Eva Fučíková, lidové řemeslo

Děkujeme moc všem, kdo s námi
sdíleli smutek nad úmrtím našeho tatínka a manžela pana

Karla Vrbského.
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Z právy

z radnice
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Vzpomínkový akt k 76. výročí
osvobození města armádou USA
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci proběhne uctění
památky hrdinů, kteří položili život za mír a svobodu, bez účasti
veřejnosti. Zástupci města vzdají hold obětem nacismu položením
kyticí a věnce na pietních místech.

Informace ze 17. zasedání
Zastupitelstva města Blatná, které se
Jarní výsadby v Blatné
konalo dne 21. dubna 2021
Ve spolupráci s Technickými službami města Blatná se pracovníci
Na zasedání bylo přítomno 11 zastupitelů, 4 zastupitelé omluveni.

ZM po projednání
● schválilo záměr prodeje pozemku p.č.2432 v k.ú. a obci Blatná
● vzalo na vědomí předložený návrh studie umístění výjezdové
základny Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje
na pozemku v k.ú. Blatná
● schválilo záměr prodeje objektu č.p. 58 v Čekanicích s podmínkou
minimálního podání ve výši 940 000 Kč a s podmínkou zřízení
věcného břemene, schválilo realizaci prodeje formou dobrovolné
veřejné elektronické dražby
● vzalo na vědomí podané nabídky na prodej nemovitých věcí
v lokalitě Vinice v rámci záměru prodeje schváleného ZM č.
9/21 ze dne 24. 2. 2021, vzalo na vědomí vyjádření spolku navíc
z.s. a připojenou petici, zrušilo usnesení ZM č. 9/21 ze dne 24. 2.
2021, schválilo záměr prodeje nemovitých věcí v lokalitě Vinice
s podmínkou minimálního podání ve výší 1 335 000 Kč, schválilo
realizaci prodeje formou dobrovolné veřejné elektronické dražby
● schválilo prodej pozemků v k.ú. Milčice u Čekanic
● schválilo prodej stavebního pozemku v ulici Za Malým vrchem,
Blatná
● schválilo prodej bytových jednotek – č.p. 1260, Blatná
● schválilo směnu části pozemku p.č. 2070/1 v k.ú. a obci Blatná
● schválilo směnu části pozemku p.č. 1972/3 v k.ú. a obci Blatná
● schválilo směnu pozemků související s vodními plochami v k.ú.
a obci Blatná
● schválilo bezúplatný převod pozemku p.č.2037/2 v k.ú. a obci
Blatná do majetku města
● schválilo návrh nového uspořádání pozemků města Blatná v rámci
komplexní pozemkové úpravy Závišín u Bělčic v navazujícím
katastrálním území Drahenický Málkov ve verzi ze dne 10. 3. 2021
● schválilo dodatek č. 4 ke zřizovací listině ze dne 30. 10. 2000
příspěvkové organizace města Blatná „Základní škola T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice“
● schválilo Zprávu o uplatňování územního plánu Blatná za období
2017-2021
● rozhodlo o pořízení Změny č. 2 územního plánu Blatná
● schválilo rozpočtová opatření č. 12/21/Z – 22/21/Z dle předloženého návrhu, vzalo na vědomí zápisy z jednání ﬁnančního výboru
ze dne 29. 03. 2021 a 12. 04. 2021
● vzalo na vědomí Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky
v Blatné za rok 2020
● schválilo dodatek č. 7 ke zřizovací listině ze dne 17. 10. 2006 příspěvkové organizace města Blatná „Centrum kultury a vzdělávání
Blatná“ spočívající v rozšíření o doplňkovou činnost a ve změně
názvu na „Kulturní Plantáž Blatná“
● schválilo koncepci Blatná – město růží
● schválilo rozšíření licence vizuální identity pro město Blatná
Další zasedání zastupitelstva se uskuteční dne 23. 06. 2021.
Ing. Simona Sedláčková
tajemnice MěÚ Blatná

odboru životního prostředí zabývali možnostmi, jak zlepšit a podpořit
zeleň města. Vytipovali nová místa tak, aby s příchodem jara mohly
být zahájeny první výsadby dřevin. Vysázeny byly především vhodné
druhy listnatých dřevin, přičemž každý kultivar je zvolen dle stanovištních podmínek a velikosti prostoru. Jarní objednávka dřevin čítá
pro město přibližně 30 kusů nových stromů. Mezi vybranými druhy
se objeví například jírovec pleťový, odrůdy třešní sakur nebo habry.
V celkovém počtu dřevin je například zahrnuta náhradní výsadba
za pokácené neperspektivní smrky v ulici Riegrova nebo nová výsadba
v Zahradnické ulici a ulici Nad Vdovečkem.
Neopomenuta byla také květinová výsadba, která v jarním období
rozzářila truhlíky spoustou barev, jak před Městským úřadem, tak na tř.
J. P. Koubka. Plánováno je také v letošním roce rozšířit tyto nádoby
na více centrálních lokalit ve městě.

Dále pak byla provedena výsadba růží a trvalek u kostela Nanebevzetí Panny Marie v rámci projektu „Blatná – Město růží“, jehož
záměrem je speciﬁkovat, oživit a vyzdvihnout jedinečnou identitu
města Blatná jako města růží. Samotná realizace proběhla v dubnu
letošního roku pod taktovkou okrasného zahradnictví BOUŠE. Na tuto
plochu budou navazovat další výsadby růží.

Rádi bychom také apelovali na obyvatele bytových domů, aby
neničili vysazené dřeviny před jejich domy neodbornými řezy tak,
aby nedocházelo k jejich poškozování. Pokud bude potřeba dřeviny
ořezat či odstranit, případě provést novou výsadbu – prosím kontaktujte
odbor životního prostředí.
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Zprávy

TS Blatná
SBĚR LÉČIVÝCH ROSTLIN
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Třídění drobných větviček
Žádáme občany, aby do kontejnerů na trávu nevhazovali ani
drobné větvičky a další dřevnatý odpad. I drobné větvičky
(břečťan, túje, živé ploty) vhazujte do kontejnerů na větve,
stejně tak např. kůru a jehličí.

Plošná deratizace v Blatné
NÁKUPNÍ SEZNAM 2021
Platný od 1. 5. 2021 do 30. 4. 2022
Výkup bylin na nákupnách probíhá od května do října.
MIMOŘÁDNÝ ZIMNÍ VÝKUP 2.12.2021 9.00 - 13.00
v Č. Budějovicích
Ceny platí pouze pro soukromé osoby a zboží sbírané a pěstované v ČR.
Zboží nad 5 000 Kč je třeba domluvit s obchodním oddělením.

POZOR! OD 5.7. DO 9.7. 2021 NÁKUPNY UZAVŘENY DOVOLENÁ

Nákupny léčivých rostlin – výkup za hotové

Deratizace je naplánována na dny 6.5. a 7.5. 2021.

květen - říjen
NÁKUPNA BLATNÁ
Riegrova (areál nového Sběrného dvora Ve Škalí)
Blatná 9.00-16.00
Otevřeno: 12.5., 26.5., 9.6., 23.6., 14.7., 28.7., 11.8., 25.8., 8.9., 6.10., 20.10.
Byliny zasílejte na adresu: Byliny Mikeš s.r.o.
387 71 Číčenice 114, tel: 383 382 364 www.vykupbylin.eu
SBĚROVÉ DRUHY

Kč/kg
Název rostliny
Bez černý

Sbíraná část

květ
plod bez stopek
Borůvka černá
nať
Brusinka obecná
nať
Bříza bělokorá
list
Citrónová kůra
oplodí
Čekanka obecná
nať
Divizna velkokvětá
květ
Dobromysl obecná
nať
Heřmánek lékařský květ
Hloh obecný
květ
list s květem
plod
Hluchavka bílá
květ
nať s květem
Chrpa polní
květ
okvětní plátky
Jahodník lesní
list
Jahodník zahradní
list
Jeřáb obec.-červený plod bez stopek
Jeřáb černý-aronie
plod bez stopek
Jetel luční červený
květ
květ s palisty
Jetel plazivý bílý
květ
Jmelí bílé
nať
Jitrocel kopinatý
list
Kakost smrdutý
nať
Kaštan koňský
květ (hrozen)
Kokoška pastuší tob nať
Komonice lékařská
nať

Kontryhel obecný
Konopice
Kopřiva dvoudomá
Kostival lékařský
Kuklík městský
Lípa malo a velkolistá
Lomikámen zrnatý

nať
nať
list
nať
kořen
kořen
květ
nať

150
100
50
100
40
80
30
400
60
180
350
60
45
2000
80
200
500
70
40
70
80
250
150
150
30
60
150
100
35
35
100
40
60
40
80
160
250
600

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Název rostliny
Maceška trojbarevná
Maliník obecný
Mařinka vonná
Mateřídouška obecná
Mochna husí
Ořešák vlašský
Ostružiník křovitý
Pampeliška lékařská
Pelyněk černobýl
Pelyněk pravý
Pitulník-hluchavka žlutá
Podběl lékařský
Pomerančová kůra
Popenec břečťan
Prvosenka jarní
Přeslička rolní
Rdesno pt.-truskavec
Rdesno blešník
Růže šípková-šípek
Řebříček obecný
Řepík lékařský
Sedmikráska obecná
Světlík lékařský
Svízel přítula
Svízel syřišťový
Trnka obecná
Třezalka tečkovaná
Tužebník jilmový
Vlaštovičník větší
Vratič obecný
Vrbovka malokvětá
Vřes obecný
Zlatobýl kanadský
Žindava evropská

Sbíraná
část
nať
list
nať
nať
nať
list
list
list
kořen
nať
nať
květ
květ
list
oplodí
nať
květ
nať
nať
nať
plod
květ
nať s květem
nať
květ
nať
nať
nať
květ
plod
nať
nať
nať
květ
list
nať
květ drhnutý
nať
nať
nať

Kč/kg
50 Kč
45 Kč
150 Kč
60 Kč
120 Kč
40 Kč
45 Kč
70 Kč
100 Kč
30 Kč
35 Kč
2500 Kč
250 Kč
65 Kč
20 Kč
75 Kč
750 Kč
45 Kč
35 Kč
40 Kč
40 Kč
50 Kč
40 Kč
40 Kč
350 Kč
125 Kč
30 Kč
40 Kč
250 Kč
50 Kč
50 Kč
40 Kč
40 Kč
30 Kč
40 Kč
70 Kč
100 Kč
40 Kč
30 Kč
500 Kč

PĚSTOVANÉ DRUHY

Název rostliny
Andělika lékařská
Divizna velkokvětá
Heřmánek lékařský
Heřmánek římský
Jablečník obecný
Jestřabina lékařská
Jitrocel kopinatý
Kozlík lékařský
Lopuch větší
Máta peprná
Meduňka lékařská
Měsíček lékařský

Sbíraná část
kořen
květ
květ
květ
nať
nať
list
kořen
kořen
nať
nať
květ s kalichem

Kč/kg
70 Kč
400 Kč
180 Kč
500 Kč
40 Kč
50 Kč
60 Kč
75 Kč
70 Kč
50 Kč
50 Kč
200 Kč

Název rostliny
Pivoňka červená
Proskurník lékař.

Technické služby města Blatné, s. r. o., ve spolupráci s ﬁrmou
Proﬁ-Dera, s. r. o., budou provádět plošnou deratizaci. Půjde o hubení zejména myší a potkanů.
V případě, že budete mít požadavky na provedení deratizace
na konkrétním místě, pak nás prosím kontaktujte na telefonním
čísle 383 422 541 nebo na e-mailu kontakt@tsblatna.cz Sdělte
prosím přesné místo, kde žádáte deratizaci provést, vaše kontaktní
údaje včetně tel. čísla. Firma Proﬁ-Dera vás bude před deratizací
kontaktovat ohledně podrobné domluvy k zásahu.
Deratizaci ve své nemovitosti nebo na svém pozemku hradí
přímo občan.

Sbíraná část Kč/kg
200 Kč
okvětní plátky
45 Kč
list
60 Kč
kořen
Rybíz černý
80 Kč
list
150 Kč
plod
Řepík lékařský
40 Kč
nať
Sléz maurský
400 Kč
květ s kalichem
60 Kč
list
Slunečnice
150 Kč
okvětní plátky
Šalvěj lékařská
40 Kč
nať
Topolovka růžová Květ s kalichem
250 Kč
Yzop lékařský
40 Kč
nať

Z důvodu maximální efektivity vyzýváme SVJ ke kontaktování
ﬁrmy Proﬁ DERA, která bude deratizaci provádět. Služby, za cenově
zvýhodněných podmínek, si můžete objednat na e-mailu: info@
proﬁ-dera.cz nebo na tel. čísle: 777 78 08 78.
Deratizace provedená na co nejvíce místech ve stejný čas je
nejefektivnější.
Hlodavci, kteří požijí jedovou nástrahu ztrácí na dobu až 7 dnů
plachost. Hlodavci jsou dezorientovaní, mohou ze svých úkrytů
vylézat i přes den. Po ztrátě plachosti dochází u hlodavců k úmrtí
během krátké doby.

Uzavření sběrných dvorů o státních svátcích
Informujeme občany, že o státních svátcích
1. 5. a 8. 5. budou oba sběrné dvory uzavřené.
Děkujeme za pochopení.
REALITY BLATNÁ – RNDr. PETR KERNDL
B. Němcové 29, 388 01 Blatná
29 let praxe na realitním trhu!
Tel.: 604 518 400, 383 42 35 22
Všechny nabídky na: www.realityblatna.cz .
– HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, chalupy,
chaty, byty, pozemky, lesy … v jakékoliv lokalitě.
Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!
Zajistíme Vám bezstarostný prodej.
Prezentace na největších realitních serverech
a právní servis ZDARMA! Ocenění nemovitostí.
Smlouvy o převodu nemovitostí - darovací, kupní, směnné...
Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte služeb nejdéle
působící realitní kanceláře v regionu.
Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!

Deník Metro Speciál přinesl 7. dubna celostránkový článek o Včelařské škole na SOU
v Blatné „Nejvíc se toho o včelaření dozvíte
v on-line hospodě“.
Článek můžete najít v archivu deníku Metro:
https://e.metro.cz/archiv.aspx
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Co čte a o čem přemýšlí Jan Kára
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
před pár lety mě zaujala
kniha „V zajetí geografie“.
Britský novinář Tim Marshall v ní poutavě
líčí historický vývoj klíčových světových
velmocí a provází nás konﬂiktními zónami
včetně Blízkého východu, Indie a Pákistánu,
různých částí Afriky či Arktidou). Jde o zasvěcený, byť novinářsky vylehčený úvod
do geopolitiky, navazující třeba na „Pomstu
geograﬁe“ od Roberta Kaplana (česky 2013).
Te r m í n
„geografie“
je zde jakýmsi magickým
slůvkem, otevírajícím bránu k pochopení současného
světa, což mi
jako geografovi docela
lichotí. Prominu tedy oběma
autorům, že jejich argumentace připomíná dávno zavržený
„geograﬁcký determinismus“ - učení o tom,
že přírodní podmínky předurčují vývoj lidstva
a vysvětlují, proč jsou některé civilizace „vyspělejší“ a tedy nadřazené jiným.
Naštěstí odvolávky na geograﬁi u Marshalla i Kaplana tímto směrem nejdou. Jsou
to vesměs úvahy typu „kdyby mezi Ruskem
a západní Evropou byly hory (a nikoli nížina),
historie by vypadala jinak, Napoleon a Hitler
by tím směrem nejspíš nevyrazili, Ruský vliv
by se obtížněji šířil na západ“. A podobných
„kdyby“ jsou stovky. Je to ohromně zajímavé
cvičení, při kterém si uvědomíme plno souvislostí a ještě si zopakujeme zeměpis.

Ale vlastně se chci zamyslet nad jinou
knihou Tima Marshalla. Ta vyšla česky loni
a jmenuje se „Věk zdí“. Opět jde o zóny
konﬂiktů a neklidu, tentokrát se ale autor zaměřuje na linie, kde na sebe narážejí „odlišné
světy“, na místa, kde vyrostly a vyrůstají všelijaké bariéry – zdi, ploty, příkopy či zátarasy.
Mají zajistit relativní bezpečí těm na jedné
straně proti těm na druhé straně. A nejde jen
o válečníky či teroristy; mohou to být bohatí
a chudí, příslušníci různých ras, náboženství
a kultur, usedlí a migranti a podobně. „Zeď“ je
proto v knize myšlena i obrazně – jako bariéra
v lidském myšlení.
Je to chytře zvolené a důležité téma: zdí je
v současném světě víc než dost. O některých
slýcháme často ve zprávách: o zdi proti migrantům na hranicích mezi USA a Mexikem
nebo o zdi, která má ochránit Izrael před
palestinským terorismem. Máme také vlastní
zkušenost s „železnou oponou“, která nás

Zeď na hranici USA a Mexika

ovšem neměla chránit, ale zamezit našemu
pronikání „ven“.
O jiných se moc neví. Nejdelší prý je
mezi Indií a Bangladéšem, další buduje Indie
na hranicích s Pákistánem, Pákistán na hranicích s Afghánistánem a Íránem, zdí či plotem
jsou obehnány dlouhé úseky hranic Saudské
Arábie či Jordánska. Na Sahaře, na hranicích Maroka a Alžírska, je stovky kilometrů
dlouhé minové pole, plot odděluje Botswanu
od Zimbabwe atd. A zdi jsou i uvnitř států či

Začala pstruhová sezóna,
ale v Hněvkově se lovil rybník Hněvkovský Přední. Místní rybáři se po neustálém odkládání kvůli epidemii nyní dostali k dílu, které
měli vykonat na podzim. Přípravy trvaly několik dní, než se rybník
vypustil a rybáři se sešli v sobotu. Bahna je dostatek, a tak pohyb
se sítí a při nízké teplotě nebylo co závidět. Přesto se zátah podařil a rybník vydal svou chloubu.
Kapitální kousky,
kterými se každý
rybář rád pochlubí.
Jen se nepodařilo chytit chloubu
rybníka - čtrnáctiletého sumce.
text a foto:
Petr Vích

měst: většina velkých afrických měst zahrnuje
novodobá ghetta - zdmi obehnané obytné
prostory s kontrolovaným vstupem, nabízející
bohatým relativní bezpečí. Známe je ostatně
i z jiných kontinentů (příkladem za všechny

Berlínská zeď

je Bagdád), a v poslední době i od nás.
S Marshallovou ústřední tezí, že „svět
je nyní více rozdělen než dřív“, lze v zásadě
souhlasit. Dokládá to více než výmluvně.
Můžeme sice namítnout, že z některých zdí
jsou už jen turistické atrakce – třeba z Velké
čínské nebo Berlínské. Ale není jich mnoho.
V Evropě, která se po pádu „železné opony“
sjednocovala, se v posledních letech obnovují
hraniční kontroly a vyrůstají nové ploty, třeba
na hranicích baltských států s Ruskem, nebo
ty, které měly odrazit migrační vlnu na Balkáně v roce 2015.
Knížka rozhodně nevyznívá moc optimisticky. Je ale sympatické, že Marshall nemá
zdi moc rád a asi by uvítal, kdyby jich bylo
méně. A také dokládá, že i když zdi částečně
plní svůj účel, nejsou všelékem na řešení problémů. Neodvrátily vpád barbarů do Římské
říše ani nezastavily útok Německa na Francii
během 2. světové války. I dnes jsou ale oblíbenou politickou kartou v rukách populistů
typu Trumpa či Orbána. Končím tedy konstatováním, že zdi prostě byly a budou, některé
se bourají a jiné se zase staví. Můžeme se jen
snažit, aby nebyly tak vysoké a aby přes ně
bylo alespoň vidět a slyšet.
Jan Kára

Zápis do 1. ročníku ZŠ
Ředitelství ZŠ T. G. Masaryka Blatná a ředitelství ZŠ J. A. Komenského Blatná oznamují, že zápis dětí do 1. ročníku ZŠ pro školní
rok 2021/2022 se na základě vyhlášených mimořádných opatření
koná bezkontaktní formou prostřednictvím portálu ONLINE ZÁPIS DO ŠKOL v termínu 9. až 30. dubna 2021. Přesné pokyn budou
zveřejněny na webových stránkách škol.
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi s odloženou školní docházkou,
od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti narozené od 1. 9. 2015 do 30.
6. 2016, jejichž rodiče požádají ředitelství ZŠ o předčasné zařazení.
K zápisu rodiče přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte.
Na rozdělení školských obvodů základních škol se rodiče mohou
informovat v mateřských školách, které děti navštěvují, na ředitelství
základních škol a ve vývěskách u hlavních vchodů ZŠ T. G. Masaryka
a ZŠ J. A. Komenského v Blatné či webových stránkách škol.
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Historie téměř detektivní

Druhá úvaha nad
založením Blatné
Čestmír Cimler
Městské muzeum Blatná
V době odchodu mého úspěšného předchůdce Petra Chlebce jsme se společně
domluvili, že na úvod svého působení v městskému muzeu napíší do Blatenských listů
obsáhlejší článek v podobě reakce na jeho
poslední stať v minulém čísle, věnovanou
úvahám nad počátky Blatné. Petr Chlebec
předpokládá, že blatenský hrad mohl být
královským založením, to sice nelze vyloučit,
ale také ne potvrdit. Proto se na tomto místě
pokusíme o teorii, která je založena, ani ne
tak na zkoumání dochovaných písemných
pramenů, jejichž častá neexistence nám výrazně ztěžuje jakoukoliv práci, ale na stručném
uměleckohistorickém zhodnocení nejstarších
staveb v Blatné vzniklých v první polovině
13. stol. - zřícenina románské patrové kaple
na zámku a dnešní sakristie ležící na severní
straně pozdně gotického kostela Nanebevzetí
Panny Marie.
Jak již bylo mnohokráte uvedeno, první
písemná zmínka o Blatné spadá do roku 1235.
Konkrétně v listině vydané Václavem I. pro
chotěšovský klášter, kde je ve svědecké řadě
uvedeno jméno jistého Vyšemíra z Blatné, se
kterým je obecně spojováno jeho působení
na blatenském hradě, jehož součástí byla
i námi řešená románská kaple, jež je ovšem
poprvé doložena až v 17. stol. Někdy v průběhu první čtvrtiny 19. stol. pak byla v rámci
demolice nejstarší části zámeckého areálu
necitlivě upravena do podoby romanticky
vyhlížejícího altánu. A v duchu tehdejších
představ o středověku, z našeho dnešního úhlu
pohledu velmi extrémních až pokřivených,
se k ní začaly vázat pověsti o dávné přítom-

Torzo románské kaple na zámku v Blatné, první
polovina 13. století, pohled od jihu,
foto - Čestmír Cimler

nosti templářů. Tato absurdní teorie je bohužel
u veřejnosti stále populární a živá. K podrobnému průzkumu torza patrové kaple došlo
až mezi lety 1924-1926 díky blatenskému
rodákovi Karlu Fialovi. Z celé stavby se dopo-
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sud dochovala
jen spodní část
jižní, západní
a východní zdi
a celá severní
část přízemku.
Prostora tak
měla podobu
síně sklenuté
čtveřicí křížových kleneb,
oddělenými
od sebe pásy,
které sbíhaly
Jeden ze sloupů na předmostí
blatenského zámku, ve kterém v c e n t r á l n í
jsou obsaženy fragmenty
podporu, jejíž
pocházející z románské kaple, zbytky se nám
pohled od severu,
ovšem nedofoto - Čestmír Cimler
chovaly. Obdobně je řešeno např. přízemí věže významného kostela sv. Petra a Pavla ve Svojšíně
u Stříbra z konce 12. stol. Z horního patra je
pak patrná pouze část apsidy nad severní zdí
přízemku. Fiala tak podle tohoto fragmentu rekonstruoval horní etáž jako tzv. tetrakonchos
(jádro centrální stavby
se otevírá
do všech světových stran
apsidami).
S takovýmto projevem
exkluzivity
se setkáváme na mnoha
místech u nás
i v zahraničí (Sázavský
klášter, Řeznovice, Řezno
Řeznovice, kostel sv. Petra
ad.), ale nikdy a Pavla, kolem 1200, pohled
od jihozápadu,
ne ve vztahu
foto - Čestmír Cimler
s přízemkem
založeným na půdorysu čtverce. Je s podivem,
že tuto rekonstrukci, kterou vzhledem k možným analogiím považujeme za krajně nepřípustnou, pokud pomineme některé stavby
v Arménii či Gruzii z mnohem pozdější doby,
přijalo v následujících letech mnoho erudovaných odborníků na středověkou architekturu.
Až František Záruba naznačil, že se Fiala
nechal oklamat úpravami z 19. století, kdy
byla horní část kaple nově sestavena, a objekt
oprávněně deﬁnoval jako tzv. kaplovou věž.
Zajímavou je ovšem otázka, na kterou jsem
byl osobně upozorněn kolegyní Michaelou
Mikešovou a nepřímo pak Petrem Chlebcem, zda dvojice sloupů tyčících se na ústí
zámeckého mostu není náhodou sestavena
z fragmentů románské kaple/kaplové věže.
Po předběžném ohledání musím konstatovat, že tomu tak asi skutečně je, neboť jsou
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na tomto místě s největší pravděpodobností
obsaženy části nám dosud nepoznané zbytky
výše zmiňované střední podpory a mnohé
další artefakty. Díky tomuto objevu, snad ne
mylnému, můžeme v budoucnosti zrekonstruovat její skutečnou podobu, ale bude to
běh na delší trať.
Vraťme se nicméně k samotným počátkům blatenského hradu. František Záruba
i Petr Chlebec se domnívají, že se původně
mohlo jednat o panovnickou fundaci, jež
vznikla jako správní centrum tehdejšího Bozeňska, a až po nějaké době byla darována
Vyšemírovi, ať už jako faktickému majiteli
nebo prostému správci. Tato hypotéza je sice
přitažlivá, ale dle mého názoru mírně přemrštěná. Jelikož víme, že Vyšemír byl s velkou pravděpodobností příbuzným nedaleko
sídlících Bavorů ze Strakonic, kteří na své
sídlo přivedli rytířský řád johanitů a je nám
známo, že mnoho příslušníků tehdejší šlechty
bylo členy tohoto u nás nejrozšířenějšího
rytířského řádu, můžeme si klást nespočetné
množství otázek.
Pro tento moment však zaměřme svou pozornost na nejstarší část blatenského farního
kostela, kterou je dnešní sakristie, jejíž vznik
můžeme položit do stejné doby jako v případě
kaple na hradě. Její přesnější charakteristika
by nás pak mohla přivést ke kýženým odpovědím. V současnosti nevíme, zda se původně
jednalo o součást většího kostela či o samostatně stojící drobnou stavbu. Podstatné je,
že pod dnešní sakristií se nachází ještě další
prostora. Nabízí se tak další varianta možného
výkladu a tou je, zda nešlo o karner (kostnice,
něm. Beinhaus). S karnery se ve středověku
primárně setkáváme na pomezí dnešní České
republiky a Rakouska. V tomto prostoru se
navíc nachází nejstarší sídlo johanitů na území
střední Evropy, konkrétně v Mailbergu. Když
si k tomu připočteme, že Bavorové ze Strakonic pocházeli s velkou pravděpodobností
z dnešní jižní Moravy, a víme, že se u svatyň
rytířských řádů s karnery, které jsou založeny na obdélném půdorysu (Praha, Přibice,
Hostěradice aj.) běžně setkáváme, tedy stejně
jako v Blatné,
je toto spojení
více než lákavé. Tuto vrtkavou hypotézu
může podpořit
i skutečnost,
že se na sídlech johanitů
nachází mnoho dvoupatrových kaplí/
kostelů (UnKaplová věž johanitské komen- terlaa, Enns,
dy v Ennsu v Horním Rakousku,
poč. 14. stol., pohled od jihozá- Ř e z n o a j . ) ,
které jsou jako
padu, foto - Čestmír Cimler
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jedno tělo svázány s další budovou či jejich
komplexem. Na blatenském zámku tomu tak
bylo do zmíněných úprav v první čtvrtině 19.
stol., kdy se z popudu Františka Hildprandta
nechalo odstranit prastaré západní křídlo.
U rytířských řádů spatřujeme ještě jednu
podstatnou skutečnost odpovídající situaci
v Blatné. Mnoho jejich komend (sídlo rytířského či křižovnického řádu) bylo postaveno
v určité vzdálenosti od tzv. farního kostela
s karnerem. V rámci jejich územní působnosti
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se tak nacházely dvě svatyně. Jedna přímo
v samotném areálu komendy a druhá v tzv.
předpolí. Závěrem uveďme, že johanité aj.
byli na mnoha místech v Evropě povoláváni
feudály ke kolonizaci často neprostupné
krajiny s řídkým osídlením, kde tamní obyvatelstvo stále praktikovalo pohanské rituály.
Připomeňme si z hodin dějepisu kolonizaci
Sedmihradska a Pobaltí německými rytíři
nebo johanity na rakousko-českém pomezí
v okolí hradu Landštejna. Otázek i odpovědí

Rok 2020 v Jihočeském kraji
Počasí nás ovlivňuje každý den. Často můžeme slýchávat otázky
typu: je pravda, že se neustále otepluje? Bylo loňský rok opravdu více
srážek? To a další informace o počasí v kraji a na Blatensku za rok
2020 se dozvíte o pár řádků níže.
Loňský rok 2020 se v Jihočeském kraji zapisuje do klimatických
záznamů jako 6. nejteplejší rok (v období 1961 až 2020) s průměrnou
roční teplotou 8,6 °C, což je o 1,2 °C více, než je dlouhodobý klimatický normál (1981 až 2010). Tím pádem se teplotně charakterizuje
jako silně nadnormální. Pokračuje tak trend v neustálém oteplování.
Ve srovnání s rokem 2019 je rok 2020 o 0,3 °C chladnější.
Podle hodnocení „normality“ byly jako teplotně normální (tj. bez
výrazné odchylky) zaznamenány měsíce: březen, červen, červenec,
září, říjen a listopad. Jako teplotně nadnormální byly hodnoceny:
leden, duben, srpen a prosinec. S největší kladnou odchylkou byl jako
mimořádně nadnormální hodnocen únor. Naopak jen měsíc květen byl
z pohledu průměrných měsíčních teplot zaznamenán jako podnormální.
Nejvyšší průměrnou roční teplotu v Jihočeském kraji zaznamenala
stanice České Budějovice (10,2 °C), dále Temelín (9,7 °C) a současně
Sedlice u Blatné a Vráž u Písku (9,4 °C). Nejnižší průměrná měsíční teplota v kraji byla zaznamenána v tzv. „mrazových kotlinách“
a na hřebenech hor. Jedná se o stanice Jezerní slať (4,2 °C), Plechý
(5,0 °C) a Hliniště (5,5 °C).
Nejvyšší maximální teplota vzduchu byla naměřena dne 28. 7.
na stanici Strakonice (33,3 °C). Naopak nejnižší minimální teplota
vzduchu byla naměřena dne 5. 2. na stanici Kvilda Perla (-22,1 °C).
Rok 2020 byl na srážky poměrně bohatý. Průměrně za celý kraj
spadlo 800,6 mm1, což představuje 117 % úhrnu oproti normálu (1981
až 2010) a v pořadí 5. nejdeštivější rok (v období 1961 až 2020).
Z tohoto hlediska se tento rok hodnotí jako srážkově nadnormální.
Nejvíce srážek v Jihočeském kraji spadlo v červnu, kdy průměrný měsíční úhrn činil 171 mm (201 % normálu), naopak nejméně srážek bylo zaznamenáno na konci roku v prosinci a to jen
21,4 mm (49 % normálu).
Nejvyšší roční srážkový úhrn byl z 88 srážkoměrných stanic dosažen zejména na horách, a to na stanici Bučina (1221,2 mm), Pasečná
(1156,5 mm) a Staré Hutě (1134,7 mm). Nejmenší roční srážkový úhrn
v kraji byl naměřen právě na Blatensku, a to na stanicích Závišín (582
mm), Bavorov (589,5 mm) a Kocelovice (594,8 mm).
Nejvyšší denní úhrny srážek byly zaznamenány v srpnu v silných
bouřkách na stanici Boubín (66,6 mm), dále v červnu opět v silných bouřkách na stanici Slavkov (64,6 mm) a poté opět v srpnu při
vlivu zvlněné studené fronty na stanici Churáňov (64,3 mm).
Nejvyšší celková sněhová pokrývka byla 11. 3. na stanici Plechý
(137 cm) a nejvyšší denní úhrn nového sněhu byl zaznamenán 22. 3.
s hodnotou 22 cm na stanici Ktiš-Tisovka.
Délka trvání slunečního svitu v kraji byla za rok 2020 nadprůměrná.
Nejvyšší roční hodnotu slunečního svitu zaznamenaly na stanicích
České Budějovice (1988 h), Byňov (1896 h) a Temelín (1895 h).
1

Průměrné srážky v Jihočeském kraji za období (1981–2010) činí 686 mm.
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je mnoho. Vzhledem k absenci relevantních
písemných pramenů nám nezbývá nic jiného
než se spolehnout na archeologické či stavebně-historické průzkumy. Zároveň se chci všem
čtenářům omluvit, že k tomuto článku nebude
uvedena použitá literatura, tak jako tomu bylo
v minulém příspěvku, neboť je velmi obsáhlá.
Děkuji za pochopení.
Čestmír Cimler
Městské muzeum Blatná

Nejméně slunečního svitu bylo na stanicích Husinec (1712 h), Vyšší
Brod (1768 h) a Vráž (1798 h).
Nejvyšší nárazy větru byly zaznamenány 10. a 11. února při vlivu
hluboké tlakové níže Sabina, která svým jižním okrajem ovlivnila
proudění v Česku. Zejména na stanici v Kocelovicích zaznamenali
nejvyšší náraz větru (33,4 m/s = 120 km/h), dále pak Českých Budějovicích (29 m/s = 105 km/h) a na Churáňově (28,4 m/s = 102 km/h).
Pro zajímavost nejvyšší náraz větru v rámci Česka zaznamenala Sněžka
(51 m/s = 184 km/h).
Údaje pro srovnání se stanicí Kocelovice a Blatnou:
Na stanici Kocelovice byla v roce 2020 průměrná teplota 9,2 °C,
což je o 1,4 ° více oproti normálu 1981 až 2010, (9. nejvyšší hodnota
v kraji z 29. klimatických stanic, včetně hor).
Celkový úhrn srážek čítal 594,8 mm, což představuje 100 % úhrnu
oproti normálu 1981 až 2010, (tzn. 86. místo z 88. srážkoměrných
stanic). Jinými slovy zde spadlo přesně takové množství, které je
v průměru za třicetileté období normální.
Co se týče Blatné, tak zde bylo 634,8 mm srážek, (12. nejvyšší
hodnota za posledních 30 let). V rámci kraje za loňský rok Blatná
zaujímá v úhrnu srážek až 81. místo.
Autor článku: Daniel Maňhal, ČHMÚ – Regionální předpovědní
pracoviště České Budějovice
Zdroj dat: ČHMÚ (2021)
Porovnání průměrné měsíční teploty na stanici Kocelovice (rok 2020
a normál 1981–2010)

Porovnání měsíčních srážek na stanici Kocelovice (rok 2020 a normál
1981–2010)
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Kulturní
kalendář
Akce
8. 5. 14 h
Den vítězství
K připomenutí 76. výročí konce
II. světové války zazní z místního
rozhlasu skladby českého swingového
akordeonisty a skladatele Kamila
Běhounka, který se narodil v roce 1916
v Blatné. Tradiční akce Jazz Day, kterou
jsme v Blatné oslavovali toto výročí,
letos opět proběhnout nemůže. Přijměte
proto od nás alespoň tuto symbolickou
připomínku.

18. 5. 19 h (přeloženo)
Představení Deštivé dny
Sokolovna Blatná, divadelní sál

Blatná 30. dubna 2021
Samozřejmě za dodržování hygienických
podmínek, jako je přítomnost maximálně
1 čtenáře na 15 m² plochy. Otevřena bude
půjčovna jak pro dospělé, tak pro děti.
Při vstupu je potřeba použít dezinfekci na
ruce, během návštěvy knihovny je nutné
mít ústa a nos po celou dobu zakrytá
respirátorem a dodržovat odstup 2 metry.
Doporučujeme svůj pobyt v knihovně
omezit po dobu nezbytně nutnou.
Čeká na vás hojná dávka knižních
novinek. Jsme rádi, že jste na četbu
nezapomněli a knihy z naší knihovny
k vám mířily i v tomto náročném čase.
Těšíme se však, až vás přivítáme v naší
blatenské knihovně opět osobně.
Jindřiška Formánková

Infocentrum
Do odvolání uzavřeno

Komunitní
centrum
Do odvolání uzavřeno
Po domluvě probíhá
Náprava řeči
Mgr. Petra Tuháčková
Středy dle telefonické domluvy
Kontakt +420 602 303 083

Knihovna

Předškoláček
Mgr. Petra Tuháčková
Pondělí dle telefonické domluvy
Kontakt +420 602 303 083

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

Výstavy

Milí čtenáři, jak víte, od loňského
března docházelo v knihovně dle
vládních nařízení k úplnému zavření
nebo omezenému provozu. Nezaháleli
jsme. Zodpovídali jsme dotazy čtenářů,
aktualizovali, opravovali, vyřazovali
staré opotřebované a darované knihy,
nakupovali časopisy, denní tisk, knižní
novinky, které jsme po té katalogizovali
a připravovali k půjčování. Samozřejmě za
daných hygienických opatření. Protože
kniha může být skvělým rozptýlením
a možností, jak přečkat složité období,
rozhodli jsme se v loňském dubnu pro
dočasnou službu „5 knih u dveří“. Této
služby využilo během dne i 80 čtenářů.
Několik se jich nově zaregistrovalo, aby
mohli půjčování využívat právě v této
nelehké době. Výběr nechávali převážně
na nás, jiní si vyhledávali nebo rezervovali
z online katalogu. Knihy pro studenty
v rámci služby MVS, což je meziknihovní
výpůjční služba, jsme zajišťovali po celou
dobu. Od pondělí 26. dubna je knihovna
znovu otevřena v omezeném provozu.

Do odvolání uzavřeno
Muzeum všemi smysly
Expozice Městského muzea Blatná
Historie Blatné a Blatenska od příchodu
prvních lidí až po současnost je však
návštěvníkům přístupná prostřednictvím
webové aplikace na adrese
app.ckvb.cz/cs/home

Za vitrínou
Infocentrum
Pro díla na poslední dvě minivýstavy
„Za vitrínu“ jsme si zajeli do ateliérů
k Evě Ďurčové do Uzenic a k Jiřímu
Karmazínovi do Laciné. Malířka
a keramička Eva Ďurčová (15. 4. 1960),
kterou jsme navštívili v den jejích
narozenin, učí na místní ZUŠ už více než
dvě desetiletí. Sama je absolventkou
blatenské „lidušky“, kde patřila
mezi první studenty výtvarky (výuka
výtvarného oboru byla zahájena v roce
1969). Jejím tehdejším učitelem byl
Jindřich Krátký, kterému v oblíbenosti
u žáků může směle konkurovat. Po
základní škole její kroky směřovaly
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logicky na Střední uměleckoprůmyslovou
školu, a to do Bechyně na obor Malíř
keramiky a porcelánu. Keramice se
paní Ďurčová věnuje dodnes. Nejčastěji
modeluje větší zahradní plastiky ze
šamotové hlíny, které pálí ve venkovní
peci na dřevo. V minulosti jste mohli její
keramická díla obdivovat na tradiční
výstavě květin v Čimelicích, kde společně
se svojí dcerou Janou vystavovala
po mnoho let. Kromě keramiky také
maluje, a tak jste si „Za vitrínou“ mohli
od 16. dubna prohlédnout kromě plastik
i obrazy. Většinou volí olejové nebo
akrylové barvy. Ráda má ovšem i akvarel.
Častými náměty její keramické i malířské
tvorby jsou nejrůznější fantaskní postavy,
zvířata a architektura. Díla Evy Ďurčové
vás přenesou do milého snového světa,
kde vám bude dobře. A přesně tak nám
bylo i u Ďurčových na návštěvě.
O týden později jsme se vydali do
Laciné za akademickým malířem Jiřím
Karmazínem. Jeho obrazy jste si mohli
prohlédnout od 23. dubna. O panu
Karmazínovi, jeho obrazech a úžasném
ateliéru vám napíšeme více do příštích
Blatenských listů. S nastávajícím
uvolňováním protikoronavirových
opatření tyto minivýstavy končí.
Doufáme, že vás těšilo za výlohou
infocentra objevovat každý týden nová
díla od místních výtvarníků. A protože
je ještě mnoho obrazů i plastik, které
bychom vám chtěli ukázat, rozhodli jsme
se, že uděláme z těchto malých výstav
tradici. V zimních měsících se proto
dočkáte „Za vitrínou“ další porce umění.
Pavlína Eisenhamerová

O(d) nás
Program k Mezinárodnímu dni
památek a historických sídel
U příležitosti Mezinárodního dne
památek a historických sídel jsme si
pro Vás připravili sérii krátkých videí
a článků, ve kterých Vám představíme
to nejzajímavější z historie a umění
středověkých sakrálních památek na
Blatensku. Každou neděli až do první
poloviny června najdete na našem
facebookovém účtu a Youtube kanále
video, ve kterém vás Mgr. Čestmír Cimler
ve stručnosti provede kostely v Blatné,
Bělčicích, Černívsku, Kocelovicích,
Újezdci u Bělčic, Záboří, ale setkáte se
i s komentářem k torzu údajně unikátní
románské kaple na blatenském zámku.
Podobně tomu bude i na stránkách
Blatenských listů, a to jednou za
čtrnáct dní, ve větší i menší míře.
Toto téma bylo zvoleno v souvislosti
s oživením odkazu osobnosti Jana
Böhma a Blatné jako města růží. Růže
má z pohledu křesťanské symboliky
svou neotřesitelnou pozici. Namátkou
si připomeňme, že růže je jedním
z nejvýraznějších atributů Panny Marie,
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jejímuž Nanebevzetí je zasvěcen
blatenský chrám. Z úcty k Panně Marii
ve spojitosti s růžemi pak vychází
i zdánlivé maličkosti, které jsou nám
sice všeobecně známé, ale v současné
rádoby ateistické společnosti o jejich
původu či vzniku nemáme absolutně
žádné povědomí. Takovou maličkostí je
kupříkladu růženec.
Čestmír Cimler

Blatná tančí
29. 4. jsme oslavili Mezinárodní den
tance. Stejně jako v minulém roce jsme
se museli spokojit pouze s virtuální
variantou, tradiční program pod širým
nebem proběhnout nemohl.
Děkujeme všem, kteří nám zaslali
nahrávky svých tanečních kreací,
zejména tanečnímu oddělení ZUŠ Blatná
a Prezioso TJ Sokol Blatná. Výsledný
sestřih je k vidění na našem YouTube
kanále a facebookovém proﬁlu.

Blatná 30. dubna 2021
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Blatná učinila důležitý krok
k tomu, aby se stala opět
městem růží
Historický kontext
Jak jste se již mohli dozvědět ze stránek
Blatenských listů, Blatná získala svůj
přívlastek „město růží“ mezi dvěma
světovými válkami zásluhou úspěšného
pěstitele a šlechtitele růží Jana Böhma.
Jeho růžové plantáže patřily ve
30. letech 20. století k největším
v Evropě. Na ploše 32ha zde rozkvétalo
až milion růžových květů desítek
nejrůznějších odrůd současně. Jejich
vůně zaplavovala od jara do podzimu
Blatnou i blízké okolí a lákala desetitisíce
návštěvníků, aby spatřili růžové plantáže
a obdivovali plody práce Jana Böhma,
krále růží. Město se stalo jedním ze
světových center šlechtění a pěstování
růží a po mnoho let se zaslouženě
honosilo titulem „Blatná – město růží“,

Zalistujte s námi v koncepci Blatná – město růží, jejíž celé znění
najdete na www.plantaz-blatna.cz

jehož autorem a původcem byl právě
Jan Böhm.
I po zestátnění růžařských podniků
v roce 1950 povědomí o městě
růží přetrvalo, a to především díky
pokračujícím výstavám růží pořádaným
od roku 1924. Růžařství zaniklo
s privatizací po roce 1989, od roku
1992 se o zachování růžařské tradice
na Blatensku stará pan Miloslav Šíp
v blízkých Skaličanech. Böhmovy
růže můžeme dodnes najít v mnoha
rozáriích světa a více než 100 let kvetou
v zahradách nejen v Blatné a okolí.
Možná se některá nachází i v té vaší.

Koncept Blatná –
město růží
Koncept má za cíl oživit a vyzdvihnout
unikátní dědictví Jana Böhma. Identita
města růží propojuje generace
a záměrem je, aby v naší paměti
zůstala nejen hluboce zakořeněna, ale
zároveňrostla a rozvíjela se nadále.
Koncept vznikal spoluprací s historiky,
zahradními a krajinnými architekty,
ﬂoristy, pěstiteli růží, rozárii, odborníky
z oblasti životního prostředí, cestovního
ruchu, strategického plánování, ale
samozřejmě také s obyvateli města,
pamětníky a těmi, kteří zažili námahu
i radost v záplavě květů a vůní na
růžových plantážích.
Centrum kultury a vzdělávání Blatná
se tématu věnovalo již od počátku
své činnosti. V roce 2012 jsme
uspořádali výstavu růží ve spolupráci
s panem Miloslavem Šípem, která
se těšila velkému ohlasu. Rok poté
jsme realizovali výstavu v Městském
muzeu Blatná věnovanou 125. výročí
narození Jana Böhma a podíleli se
na tvorbě publikace Jiřího Sekery
„Böhm růže Blatná“. V následujících
letech se muzeum zaměřilo na
dokumentaci tématu města růží a rodu
Böhmů. V roce 2019 započala naše
spolupráce s největším evropským
rozáriem v německém Sangerhausenu
díky blatenské rodačce Denise
Neubarthové, která přispěla i mnoha
dalšími inspirativními náměty, časem
a energií. Ve stejném roce, u příležitosti
sta let od založení růžařských podniků
Jana Böhma, proběhla také další z výstav
připomínající osobnost a odkaz Jana
Böhma. V rámci těchto aktivit spojených
s vědeckovýzkumnou činností se nám
podařilo navázat spolupráci s potomky
rodiny Jana Böhma, rozárii, osobnostmi
z řad odborné i laické veřejnosti a získat
jejich podporu pro tvorbu tohoto
konceptu. Tvorby konceptu a vedení
autorského kolektivu se ujala ředitelka
organizace Broňa Winklerová.
To, že jsou růže ve vztahu k Blatné
opravdu silným tématem, potvrdily
výsledky ankety pořádné městem Blatná
v roce 2020. Průřezovým tématem
v rámci odpovědí respondentů (ve
všech věkových kategoriích) byla touha
místních obyvatel po obnovení tradice
pěstování růží.
Koncept Blatná – město růží zahrnuje
kulturní a vzdělávací projekty, vědeckovýzkumnou činnost, inovativní edukační
programy a spolupráci se školami,

Číslo 8 / strana 10
podporu cestovního ruchu a také aktivní
zapojení obyvatel do péče o veřejný
prostor. Jednou z hlavních linií konceptu
je právě kultivace veřejného prostoru
ve formě propojení města a jeho okolí
růžovými stezkami.

Růžové stezky – kvetoucí
atlas muzea pod širým
nebem
Podstatnou úlohu a zároveň
výjimečné místo v rámci konceptu
zaujímá spolupráce s potomky
rodiny Jana Böhma, které si velice

Blatná 30. dubna 2021
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Ve městě tak v rámci těchto tras
budeme moci v horizontu nejbližších
let přivonět k růžím vyšlechtěným
především Janem Böhmem, ale i jeho
předchůdci a následovníky. Cyklotrasa
nám zase poskytne vedle růžové
tematiky i pohled do zdejší krajiny
protkané vodou a zelení a ozdobené
architektonickými skvosty.

Hlavním dodavatelem růží pro výsadbu
v Blatné je pan Miloslav Šíp ze Skaličan.
Tři desítky odrůd Böhmových růží
městu věnovalo také již zmíněné
Europa Rosarium Sangerhausen, kde
byli myšlenkou navrátit růže do Blatné
nadšeni.

Růžové stezky získají také význam
unikátního muzea pod širým nebem.
Tento kvetoucí atlas růží nabídne
prostor pro vzdělávání či hru
a přeneseme jej taktéž do online
prostředí. Historii a příběhy vázané

Zatímco na procházku po růžových
stezkách si ještě budeme muset nějaký
čas počkat, již v letošním roce je na
první červencový víkend plánována
výstava růží, která bude vždy určitým
vrcholem celoročního „růžového“

Výstava růží

Cílem je navrátit
růže do veřejného
prostoru města,
uspořádat je v logických
strukturách a učinit
tak tuto blatenskou
pamětihodnost opět
živou a přitažlivou pro
občany města i turisty.
— Čestmír Böhm.

Výsadba růží a trvalek u kostela Nanebevzetí Panny Marie.

vážíme. Zatímco vnuk Jana Böhma,
MUDr. Zdeněk Lukeš, nám přibližuje
rodovou historii, zahradní architekt
Ing. Čestmír Böhm (prasynovec
Jana Böhma) s námi spolupracuje na
studii růžových stezek.
„Cílem je navrátit růže do veřejného
prostoru města, uspořádat je
v logických strukturách a učinit tak tuto
blatenskou pamětihodnost opět živou
a přitažlivou pro občany města i turisty.“
vysvětluje Čestmír Böhm.
Jedná se o tři stezky. Pěší stezky
Blatenských královen, Jana Böhma
a cyklotrasu s názvem Po růžových
plantážích. Studie stezek pracuje
s tematickou výsadbou růží – okolí
kostela ozdobí například růže Ave
Maria, rybářství zaplaví svými květy
Böhmova Azurová a na záhonech kolem
Böhmovy vily rozkvetou Máňa Böhmová,
Böhm junior, Choť pěstitele a další růže
spojené s jeho rodinou.

k jednotlivým odrůdám růží představíme
prostřednictvím audioprůvodce
podobného tomu, který již používáme
v expozici Muzeum všemi smysly.

První z růžových záhonů
rozkvetou již letos, ale
kompletní výsadba potrvá
ještě několik let.
Koncept počítá také s výsadbou
růží při vstupech do města včetně
autobusového a vlakového nádraží.
Plánována je také realizace komunitního
sadu s převahou ovocných dřevin čeledi
růžovitých. Výsadba a péče o růže
probíhá v kooperaci odboru životního
prostředí města Blatná, naší organizace
a ﬁrmy pana Ing. Vladislava Boušeho.
Místa, která stezky propojují, navlékala
jak korálky na nit spolu se vzpomínkami
z dětství paní Denisa Neubarthová.

programu. Prezentaci řezaných růží
doplní také růžový trh s nabídkou
růžových sazenic a produktů z růží či
šípků. Výstavu doprovodí tematický
program v podobě tvůrčích dílen,
divadelních představení pro děti,
nebo večerního koncertu spojeného
s dražbou květinových aranží. Těšit se
můžete také na přednášky zahradního
architekta Ing. Čestmíra Böhma
a předního českého odborníka a znalce
růží RNDr. Jiřího Žlebčíka.
Královnou letošní výstavy bude
symbolicky růže Probuzení. Jan Böhm
ji vyšlechtil v roce 1935 jako mutaci
americké odrůdy New Dawn a tato růže
může ozdobit i váš domov, vstupenky na
výstavu budou slosovatelné a pro deset
návštěvníků výstavy je připravena právě
růže Probuzení.
Letošní výstava růží proběhne v sobotu
3. července za předpokladu příznivé
epidemiologické situace.
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Vizuální identita
v netradiční
růžové barvě,
stonek, jako most
mezi bahnitou
krajinou
a voňavým
barevným
květem růže,
pro kulturní
organizaci
neobvyklý název,
odkazující na
historickou
tradici pěstování
růží založenou
Janem Böhmem,
ale hlavně jasný
signál k oživení
identity Blatné
jako města růží.

Ukázky nového vizuálního stylu a loga Kulturní Plantáže Blatná

Číslo 8 / strana 11

Číslo 8 / strana 12
Podrobnější informace budeme nadále
přinášet na stránkách Blatenských listů,
na našem webu a na sociálních sítích.

Kulturní Plantáž Blatná
Vizuální identita v netradiční růžové
barvě, stonek, jako most mezi „bahnitou“
krajinou a voňavým barevným květem
růže, pro kulturní organizaci neobvyklý
název, odkazující na historickou tradici
pěstování růží založenou Janem
Böhmem, ale hlavně jasný signál
k oživení identity Blatné jako města růží.
To jsou hlavní atributy nového vizuálního
stylu, který na základě uzavřené
soutěže pod taktovkou společnosti
CZECHDESIGN vzešel z pera designérů
z Jakub Vaněk Studio.
Koncept Blatná – město růží s sebou
přinesl také potřebu vytvořit ucelený
vizuální styl, který by sjednotil
a systematizoval vizuální komunikaci
a prezentaci organizace i jejích dílčích
subjektů a v ideálním případě i celého
města.
Pro organizaci soutěže jsme stejně tak
jako mnoho jiných měst i společností
v ČR oslovili odbornou organizaci
CZECHDESIGN, jelikož v minulosti
město Blatná uspořádalo soutěž
o vizuální identitu města, která
nepřinesla profesionální výsledky a byla
nakonec zrušena.

Jakub Vaněk Studio
představilo koncept
„Z blata do růže“
V designérské soutěži uspělo
Jakub Vaněk Studio se sebevědomým
konceptem vycházejícím z historické
tradice pěstování růží v Blatné. Zadání
soutěže umožňovalo volitelně pracovat
také se zcela novým, kreativním názvem
organizace a autoři tak přišli s jejím
odvážným přejmenováním. Slovo
plantáž splňuje požadovanou míru
nadsázky a promyšlenosti a přenesení
významu pěstování přesně vystihuje cíl
organizace.
„Symbolem a leitmotivem celého
vizuálního stylu je stonek, který je
mostem mezi „bahnitou“ krajinou
a voňavým barevným květem růže“
Tak představují svůj koncept Barbora
Micajová a Jakub Vaněk.
Vizuální styl se opírá o upravený frazém
„Z blata do růže“. Symbolem je stonek,
který spojuje obě charakteristiky.
Je mostem mezi „bahnitou“ krajinou
a květem růže, který představuje text.
Blata zastupují minimalistické obrazce –
průhledy krajinou, které jsou patrné na
mapě blatenské krajiny.
Směr růží propsali autoři do nového
názvu Centra kultury a vzdělávání Blatná,
které se bude oﬁciálně prezentovat jako

Blatná 30. dubna 2021
Kulturní Plantáž Blatná, přičemž logo
bude zobrazovat pouze slovo Plantáž.
„Tak jako Jan Böhm pěstoval růže na
svých růžových plantážích, Plantáž
pěstuje vášeň pro kulturu a vzdělávání“
doplňují autoři.
Již zmíněná pestrost odrůd růží na
Böhmových plantážích je tak analogií
k činnosti Kulturní Plantáže Blatná
pořádající kulturní a vzdělávací akce
a zaštiťující činnost muzea, knihovny,
infocentra, kina a komunitního centra.

Blatná se tak stává
městem, které může hrdě
nosit růžovou
Charakteristické prvky konceptu
poskytují neomezené množství vzorů,
které lze jednoduše aplikovat do
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stylu, který má potenciál stát se
přístupným pro širokou veřejnost napříč
generacemi.“
Růže i růžové plantáže zůstávají
stále v živé paměti místních obyvatel
i návštěvníků města. Mnozí si v
souvislosti s nimi vybaví nejrůznější
zážitky. Záplavu barev a vůní ikonické
květiny, zamotané nitě od draka
uprostřed plantáží, těžkou práci, nebo
například blatenskou adresu, nesoucí
název Na Růžových plantážích. Ať
už budou emoce a vzpomínky na
růžové plantáže jakékoli, v pozitivním
i negativním smyslu slova, jednoznačně
nějaké budou. Náš původní název
a vizuální styl něco takového nabídnout
nemohl.
Věříme, že smysluplná změna, která
vychází z tradice a souvisí s místní
identitou, ale zároveň v sobě nese
nadsázku a důvtip, bude pro město

Koncept Blatná – město růží
zahrnuje kulturní a vzdělávací
projekty, vědecko-výzkumnou
činnost, inovativní edukační
programy a spolupráci se školami,
podporu cestovního ruchu a také
aktivní zapojení obyvatel do
péče o veřejný prostor. Jednou
z hlavních linií konceptu je právě
kultivace veřejného prostoru ve
formě propojení města a jeho okolí
růžovými stezkami.
reálného života kulturní a vzdělávací
organizace, ale i města Blatná, které
tento vizuální styl taktéž přijalo pro svou
propagaci.
Jana Vinšová z organizace
CZECHDESIGN, která soutěž odborně
vedla, komentuje vítězný návrh
následovně: „Jakub Vaněk Studio
nejlépe vystihlo zadání a představilo
silné a atraktivní zpracování vizuálního

a jeho obyvatele přínosem. Kulturní
Plantáž Blatná kráčí ruku v ruce
s konceptem Blatná – město růží. Nový
vizuální styl bude postupně rozšířen
i pro účely komunikace a propagace
města a přispěje tak k oživení výjimečné
identity, kterou neoplývá žádné jiné
město v České republice.
Vidíme to růžově.
Broňa Winklerová, Radek Řebřina
a Kulturní Plantáž Blatná
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Memoriál Jana Janovského opět odložen

port

Neutěšená epidemiologická situace nedovolí
ani letos uspořádat Memoriál Jana Janovského
v obvyklém květnovém termínu. V loňském
roce jsme závod odložili na říjen a nakonec jsme
kvůli výskytu covidu museli i tento náhradní
termín zrušit.

SPORTOVNÍ P

M STSKÝ CAMP

Ve spolupráci s
TJ Sokol Blatn
MINI (4-5let)

„Pětidenn program pln dětských
her a spo ovních aktivit.
Zam en na rozvoj spo ovních
dovednost .
Poj s n mi spo ovat!“
V cen 2x zdrav sva ina , oběd a pitn re im po
cel týden .
Program je zajišt n v TJ SOKOL BLATNÁ od POND LÍ
AŽ PÁTKU OD 8: 0-14. 0.
Kontakt – Dor a Zdychyncov
spo kempblatna@seznam.cz
Tel . +420724192387 (D. Zdychyncov )
Tel . +4207 3194918 (W. Christl)

CENA 2. 2 0,-

OZNÁMENÍ
Ředitelství Mateřské školy
Blatná, Šilhova
a Mateřské školy Blatná, Vrchlického
vyhlašují

zápis dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022.
Zápisy se budou konat bez přítomnosti dětí a rodičů

v termínu od 3. do 7. května 2021
V souvislosti s epidemiologickou situací žádáme rodiče, aby si
potřebné formuláře k zápisu předem vytiskli nebo vyzvedli v dané
budově MŠ. Formuláře a potřebné informace najdete na webových
stránkách MŠ.
https://skolkasilhova.estranky.cz/
https://ms-vrchlickeho.estranky.cz/
Podání žádosti a potřebných dokumentů proběhne bezkontaktní
cestou – poštou či osobním podáním – vhozením zalepené obálky
do speciální schránky v budově MŠ.
Doklady a formuláře potřebné k zápisu:
- vyplněná a podepsaná Žádost o přijetí dítěte do MŠ
- Čestné prohlášení o očkování
- kopie rodného listu dítěte
- kopie očkovacího průkazu dítěte
Petlánová Hana, Strnadová Dana
ředitelky MŠ

BL

SPORTOVNÍ P

M STSKÝ CAMP

Ve spolupráci s
TJ Sokol Blatn
Junior (6-9let) Maxi (10-13let)

• Červencov

26.-30.7. 2021

Letos byl Memoriál naplánován na
15. května, ale vládní opatření povolují zatím
jen kadeřnictví a kosmetické salony, takže sport
musí počkat.
Uvažujeme o červnu nebo možná i září.

• Srpnov

term ny

term ny

12.-16.7. 2021 (Junior)
09.-13.8. 2021 (Maxi)
16.-20.8. 2021 (Junior)

„Pětidenn program pln
spo ovních aktivit. Zam en
na v estrann rozvoj pro děti .
P idej se i Ty!“
V cen 2x zdrav sva ina , oběd
a pitn re im po cel týden . Program je zajišt n
v TJ SOKOL BLATNÁ od POND LÍ AŽ PÁTKU
OD 8:30-16: 0.
CENA 2.5 0,-

Kontakt – Dor a Zdychyncov
spo kempblatna@seznam.cz
Tel . +420724192387 (D. Zdychyncov )
Tel . +4207 3194918 (W. Christl)
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&
PODLAHY KRAMEŠ
MÜLLER

ß
ELEKTROMONTÁZE

NABÍZÍ:

Petr Hrubý

• koberce, lina, plovoucí podlahy
• interiérové dveře
• velký výběr lišt

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

REKONSTRUKCE BYTŮ
SÁDROKARTONOVÉ SYSTÉMY
PŮDNÍ VESTAVBY
DROBNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE

PRELOHPDLOKUXE\HOHNWUR#VH]QDPF]

KRAMEŠ 777 815 005

MÜLLER 777 815 003

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

►

►
#&81-ǵ60ȁ-#0%'.ǵɷ
<ȐLGFC5VGLUMCN2CTVPGTUUTQ
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Vrbenská 2769/2, Č. Budějovice

Space Solution s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH
I NEBYTOVÝCH OBJEKTŮ
NOVOSTAVBY
KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST

BLATNÁ

IČ: 281 17 581, www.blfacility.cz
- SERVIS A OPRAVY PLYNOVÝCH KOTLŮ (havárie řešíme max. do 48 hod)
o jen pravidelně a řádně udržovaný kotel či ohřívač je bezpečný a může prodloužit životnost
o povinnost provozovat plynový spotřebič bezpečně ukládá provozovateli česká legislativa
(Energetický zákon), návod výrobce = pravidelný servis
o cena za servis kotle včetně dopravy a DPH 1590 Kč – hlídáme za Vás termíny

- Výměna starých plynových kotlů - cenové nabídky zdarma
= úspora nákladů na vytápění o 20% na spotřebě plynu
o Možnost výměny kotle na splátky
o Za jeden den máte kotel nainstalovaný a topíte

www.spacesolution.cz
+420 737 18 19 19

info@spacesolution.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

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

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

Autodíly železářství

604 140 210 - objednávky na servisy, asistentka@blfacility.cz
773 555 880 - opravy, havárie, montáže poruchy@blfacility.cz

KONTAKTY:

Proškoleného a zkušeného servisního technika máme ve Vaší blízkosti i když sídlo máme v ČB.

Stavební firma
přijme na HPP
zaměstnance na pozici

strojník silniční
a půdní frézy.
Požadujeme:
řidičský průkaz skupiny
B, samostatnost, časová
flexibilita
Nabízíme:
120,-Kč/hod. čistého,
kompletní zaučení, ostatní
firemní benefity

Tel.: 725 517 672

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

VISHAY EELECTRONIC spol. s r. o.

Blatná

Přijmeme
j
novéé
spolupracovníky
p p
y!
více
více
ví
ce in
iinfo
nfo
fo n
naa sstránkách
tráán
tr
trán
nká
kách
ch
https://jobs.vishay.com/
h
ht
ttps
tps:
tp
s://
///jo
/jo
job
bss.v
.vis
isha
hayy..co
com/
m/
Pracovník elektromontáže, Pracovník expedice,
Pracovník kovovýroby, Pracovník navijárny,
Operátor/ka ve výrobě, Mechanik, Seřizovač
Nabízíme:
slušné výdělky, každoroční navyšování mzdy
příspěvek na dovolenou a Vánoce (13. a 14. plat)
dovolenou 5 týdnů + další dny za odpracovanou dobu
dotované stravování, příspěvek na dopravu
příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění
příjemné pracovní podmínky
stabilitu celosvětového výrobce součástek
Pro bližší informace volejte:
Ing. Klára Pilečková, závod ESTA, tel. č. 383 455 516, email: klara.pileckova@vishay.com
Martina Říhová, závod Sfernice, tel. č. 383 455 611, email: martina.rihova@vishay.com

Koupím BYT v Blatné. Velikost
bytu nehraje roli. (2+ kk, 2+1,
3+ kk, 3+1 aj.)
Za případné nabídky děkuji.
Kontakt : 721 575 502
Email: kustfilip@gmail.com
Bc.Filip Kůst

Pronajmu byt 4+1 v Blatné ,
lokalita Nad Lomnicí, 2 patro
s výtahem. Volné ihned.
Kontaktní informace
605 450 956
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JIŽ DOSTUPNÝ PRO VÍCE NEŽ 56% OBYVATEL BLATNÉ
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VAŠE ELEKTRO
BLATNÁ, UL. PIVOVARSKÁ 200

PO – PÁ 8:00 – 17:00 h., SO 8:00 – 12:00 h.
Z202744_EXP_Stala_Inzerce_Blatna_135x100.indd 1

18.12.20 12:03

383 422 044, 602 158 284

Hajanka
výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří
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Jako v pohádce. Skvost lidové architektury - „Barochů“ mlýn u Zahorčic - je
zmiňován v dobových záznamech již roku 1418.
Mezi unikátní ukázky selského baroka patří
mimo jiné dominantní objekt „Barochů“ mlýna
u Zahorčic. Protože leží stranou frekventované
oblasti v náruči panenské přírody, musí tato
romantická scenérie nutně chytnout za srdce
každého, kdo do těchto míst zavítá. Je zde
doslova božský klid a pohoda a celý architektonický šperk má za sebou generální rekonstrukci, trvající řadu let. Tím byla jeho celková
hodnota mnohonásobně navýšena.
„Barochů“ mlýn nebo také mlýn „Baroch“
čp. 29 leží zhruba kilometr západně od obce
Zahorčice, nedaleko chatové osady „U Barocha“.Přístup k němu zajišťuje komunikace číslo
177 z Mladého Smolivce do Lnář. Jde o jedno
ze staročeských vodních děl na břehu potoka
Lomnice. Historické písemné prameny ho poprvé uvádějí roku 1418, kdy Václav - mlynář pod
Zahorčicemi- učinil trh s Petrouškem z Kasejovic o louku, ležící mezi jeho a slatinovým
mlýnem. Tu mu následně pronajal za stálý plat
po dvou groších.
Roku 1622 je v souvislosti s vlastnickými
právy k tomuto mlýnu zaevidován mlynář
Tomáš Baroch, řečený „Drnochod“. Následovníka Vavřince Drnochoda podržel pro
budoucí generace zanícený blatenský historik
a kněz J. P. Hille jako majitele budovy v mezidobí 1622-1628 i s přízviskem
„Baroch“. Zmíněný název
nesl mlýn i nadále. Roku 1643
je jako vykonavatel mlynářské
živnosti připomínán jiný
Tomáš Drnochod, jenž „roku
1652 dával vrchnosti při svatém Jiří a při svatém Havlu
po jedné kopě a odváděl osm
slepic. O rok později byl
koupen za sto kop. V roce
1654 mlynář obhospodařoval
24 strychů orné půdy a tři
porostliny. Z luk se bralo pět
for sena. Dále měl mlynář pár
vlastních koní a pár v nájmu.
K tomu dvě krávy a prase.“
Další mlynáře zaevidoval ve svých záznamech již
uváděný regionální historik
a služebník boží J. P. Hille. Jedná se o téměř
dvacet jmen. Zde za zmínku stojí osoba pantáty Jana Boušeho „Barocha“ / 1850-1924 /.
Při svém „bílém řemesle“ si zadělal na tzv.
„mlynářskou nemoc“- plíce zanešené moučným
prachem. Na stará kolena předal mlýn synovi
Františkovi a sám se odebral na vejminek nedaleko odsud do bývalé cihelny. Jeho doživotním
zvykem bylo chodit každý den do mlýna zkontrolovat vše uvnitř po ukončení prací. Cestou
vždy po pár udělaných krocích odpočíval
na židli, kterou nesl s sebou. Nejednou se stalo,
že ho zpět na vejminek odvezla bryčka s koňmi.
Velmi pozoruhodné byly osudy právě jeho
syna Františka / 1890-1967 /, které se propojily
s hořkými událostmi ve víru 1. světové války.

Františka Boušeho odvedly úřady ve 21 letech
roku 1911 k polnímu pěšímu pluku v Písku.
Ihned po vypuknutí světové války roku 1914
přešel do Srbska, kde se u Stepajoviče nechal
dobrovolně zajmout i se šestnácti kamarády.
Celá jeho strašná pouť válečnými hrůzami a útrapami je zaznamenána v kronice obce Zahorčice.
Průvodci mu při ústupu Srbů roku 1915 byly
hlad, zima a všudypřítomná smrt. Ve vyjedeném
městě Elbasamu František Bouše vyměnil svou
poslední košili a deku za kukuřici, rozemletou
na šrot. Tou se pak on a jeho kamarádi udržovali
při živoření - uvařený šálek pro pět osob ráno
a večer. Ve srovnání s případy, kdy zajatci pojídali cestou trávu a bobule z keřů, to však byla
ještě „mana nebeská“! Mimořádně pevnou vůli
a statečnost František Bouše prokázal při vysilujícím desetihodinovém pochodu do Valony, kdy
nesl tři hodiny na zádech raněného kamaráda,
aby se neutopil. Boty již neměl a chodidla si tak
zničil, že lezl po čtyřech.
Na konci roku 1917 se začala ve Francii formovat československá armáda. František Bouše,
který se živý dostal až k městu Marseille a pracoval tady jako železniční zřízenec, vstoupil do řad
7. roty 21. pluku, odkud ho posléze přeložili
ke 22. dragounskému pluku, 11. rotě. Prošel
všemi bitvami, za svou chrabrost a zásluhy

dostal tři vojenská vyznamenání. Jako hrdina
se po vyhlášení samostatné Československé
republiky vrátil domů na mlýn a ujal se po otci
mlynářské živnosti.
Osud se na mlýn „Baroch“ a jeho osazenstvo zamračil i za Protektorátu. V lednu 1942
byl gestapem zatčen pro nedodržování nacistických nařízení mlynářský tovaryš Jaroslav
Bouše. Byl vězněn v Klatovech a na pražské
Pankráci, posléze se dostal do pracovního tábora
v německém Dortmundu. Všechny útrapy však
šťastně přečkal a překonal. V květnu 1945 ho
mohli jeho blízcí uvítat doma v Zahorčicích.
František Bouše získal již 4. května 1945 jedno z osmi míst národního výboru v Zahorčicích.
V říjnu téhož památného roku mlýn „Baroch“,

za okupace uzavřený, znovu obnovil provoz.
To domácí i přespolní vřele uvítali. Bohužel
to nemělo dlouhého trvání. Již v červnu 1951
totéž po úředním sloučení mlýnů spáchali
komunisté. Tentokrát deﬁnitivně. V mletí obilí
se pokračovalo jen ve Lnářích v mlýně Josefa
Kohouta, ovšem toho časem část místní silné
komunistické složky existenčně zničila a psychicky zlomila.
Jak sděluje pamětní kniha Zahorčic,
roku 1954 byl František Bouše zvolen
do devítičlenného MNV Zahorčice. Roku
1960 se stal i členem ﬁnanční komise tamtéž.
Po zániku „bílého řemesla“ na „Barochu“ stejně
jako ostatní mlynáři pracoval František Bouše
na svém hospodářství. Když v Zahorčicích
vzniklo JZD, vstoupil do něho. Roku 1959 usedl
za volant traktora a ošetřoval mladý dobytek, co
byl umístěn v jeho stájích.
Roku 1964 došlo ke sloučení MNV Zahorčice
a Lnáře, zároveň také ke sloučení obou JZD.
František Bouše se stal členem přípravného
výboru JZD a také se ocitl mezi pěticí kandidátů,
zvolených 14. 6. 1964 do MNV Lnáře.
Někdejší mlynář byl člověkem na svém
místě. Nesmírně pracovitý, sečtělý, se širokým
přehledem. V mezidobí 1964-1967 dokonce
převzal funkci zahorčického kronikáře. Zde
je nutno také zdůraznit, že
Boušovi se přihlásili hned
po skončení 1. světové
války k nově založené Církvi československé husitské
ve Lnářích. Stejně tak učinilo
i několik dalších mlynářských
rodin z okolí.
Do mlýna „Baroch“ byla
přivedena elektřina až roku
1972. Tehdy musel uživatel
usedlosti zaplatit nemalý obnos 15 000 korun. Předtím
se zde svítilo dynamem,
když tekla voda a vyráběla se
„šťáva“. Nebo musela vystačit
osvědčená „petrolejka“.
Odpradávna se v sousedství
mlýna „Baroch“ rozkládal také
malý rybníček, což ostatně
platilo i pro ostatní mlýny v oblasti. V 80.
letech 20. století vyrostlo na parcelách nedaleko
mlýna dvanáct chat. Nachází se tam i rýžovnické
pahrbky ze 13. a 14. století - rýžoviště zlata
prohlásilo ministerstvo kultury roku 1990 kulturní památkou.
Roku 1967 mlýn „Baroch“ změnil majitele.
František Bouše jej odprodal rodině Brettových
z Prahy, která záhy započala s jeho renovací.
Sám potom déle než rok pracoval ve mlýně
v Poběžovicích. Po pracovní době nadto ještě
vykládal z vagónů na nádraží cement. Život
ovšem dokáže být neuvěřitelně překvapivý, a tak
se stalo, že se František Bouše zase do rodného
mlýna „Baroch“ vrátil. Rodina Brettova totiž
od svých plánů odstoupila a koupi zrušila. A tak

mlýn, pozemky a hospodářské budovy vzápětí
František Bouše s manželkou Libuší odkázali
nevlastní dceři Marii, provdané za Petra Otřísala
- absolventa UMPRUM v Uherském Hradišti,
obor design, který tehdy vyučoval v Bechyni
studenty střední průmyslové keramické škole.
František Bouše ještě nějaký čas jezdil za prací
do pražského podniku „Konstruktiva“ spolu
s několika dalšími jedinci ze Lnář. Manželé
Otřísalovi se chutě a s pílí sobě vlastní pustili do rekonstrukce objektů. Měli na to ovšem
zpočátku pouze víkendy, protože ještě sídlili
trvale v Bechyni. U nich ve městě těžce nemocný
František Bouše strávil závěrečnou etapu života
a zde vydechl naposledy. Šedesátiletý někdejší
mlynář měl velký a slavný pohřeb. Ten mu byl
vypraven z jeho mlýna „Baroch“. Na cestu,
odkud není návratu, ho vyprovodilo roku 1982
mnoho truchlících. V něm odešla velká postava zahorčické i lnářské historie, jež vždycky
požívala úcty a upřímné lásky pro ryzí charakter.
Manželé Otřísalovi se poté do mlýna „Baroch“ natrvalo přestěhovali. Rušné městské ulice
velmi rádi zaměnili za venkovskou lokalitu,
která jim učarovala hned při první návštěvě.
Petr Otřísal vyučoval na ZUŠ Blatná, později
na ZŠ Blatná - maloval, vyráběl keramiku a své
zdařilé výtvory vystavoval na řadě míst /Brno,
Velká nad Veličkou, Tábor, Milevsko, Blatná/.
Některé části jeho umělecké tvorby posléze
přesídlily i do nově zřízené galerie ve lnářské
tvrzi. Po listopadu 1989 se s manželkou Marií
zaměřil i na „kupeckou“ činnost. Ve Lnářích
si zařídili velice pěkný a prosperující obchod
„Vesna“. I když už jsou v důchodu a obchod
neprovozují, stále se této prodejně z ustáleného
zvyku říká místními „U Otřísalů“.
Mlýn „Baroch“ se zásluhou manželů
Otřísalových i jejich dětí Karin a Petra dočkal
pohádkové proměny. Tyto započaly v roce 1986.
Objekt chrání nová střešní krytina, dovnitř byla
zavedena vodní přípojka, došlo ke kompletní
výměně oken, opravě vnitřních prostor. Jako
skutečnou třešničku na dortu ozdobila skvost
lidové architektury zářivá fasáda, ve štítu vznikly
sluneční hodiny. Od roku 2012 připomíná
původ usedlosti nový mlynářský znak v horní
části čela objektu a klid a bezpečí jeho obyvatel střeží soška svatého Jana Nepomuckého.
Bohužel voda, která po staletí přinášela obživu
mlynářským rodinám, teď dokáže tamním
uživatelům ošklivě škodit. Nejhorší škody
napáchala 2. července 1987 a v srpnu 2002.
Leckdy stačilo několik deštivých dnů a na silnici
k autobusové zastávce bylo možno proniknout
jen v gumovkách.
Manželé Otřísalovi však nepatří mezi ty, co
se snadno vzdávají. Po neblahých zásazích vodním živlem vše trpělivě uváděli do původního
stavu a znovu opravovali. Jsou to prostě lidé
do nepohody a obdivuhodní strážci prastarých
tradic venkova.
V současnosti je již majitelkou usedlosti
dcera manželů Otřísalových Karin-Tobolka,
která zatím trvale žije v Praze. Hospodářské
budovy spolu se svým manželem Manfrédem-Tobolka z Vídně proměnila v důstojné
místo pro stálé obývání a chce se sem nadobro
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přestěhovat. I oni tady
na tom čarokrásném
kousku světa vykonali
kus poctivé práce a investovali sem nemalé
prostředky.
Mlýn „Baroch“ patří
mezi nejmalebnější zákoutí blatenského regionu. Znamenitě by
posloužil jistě i jako
kulisa filmařům při
natáčení nějaké pohádky.
Je dobře, že si v dnešním
přetechnizovaném světě
ještě uhájí své místo
pravé hodnoty, mapující
život našich předků.

Vladimír Šavrda
Při tvorbě tohoto článku bylo čerpáno z následujících informačních pramenů: Kronika obce Zahorčice,
zápisky regionálního badatele a kněze J.P. Hilleho a zejména kniha „Mlýny a mlynáři na Lomnici“
od paní Milady Cihlové z Kocelovic.
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O včelařské škole na SOU Blatná psal 7. dubna deník Metro Speciál
České vydání deníku Metro je distribuováno zdarma v Praze a dalších 50 městech v průměrném denním nákladu 280 tisíc výtisků. Tím
se Metro řadí na první místo mezi deníky v počtu distribuovaných výtisků, navíc v Praze udržuje pozici deníku nejčtenějšího.
Vydává ho Mafra a.s.
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³ŖǷǪŖƙȉƚ ƙɾȉǪ ɣǴșǷϑ ȉľɡɾĽϋǴșϋƚǡș ϋųƙǷĽɛƙȉǪ ɡƙ ϋ ȀǧȉʛǷșɡɾǧ ǴșȉĽǷϑ ɾɛƙŖĽ ϋ ĽɘƙľǷʛ ȀĽǷșϋĽȉƚǡș ǴɘʛɣǷșϋɡǴƚǡș ϋųƙǷǪȉĽɀ

ěƙǷǴϓ ϗľǳƙȀ
4ș ɣǴșǷϑ ϋ #ǷĽɾȉƚ ȉϑȉǪ ŮǡșƃǪ
ƃșǡɘșȀĽƃϑ ȸĽƃƙɡľɾ ɡɾʛƃƙȉɾϊ
ϋƙ ƃϋșʛ ɘșųȉǪŮǪŮǡɀ
¬

ěųƙǷĽɛɡɾϋǪ ǳƙ ϋ Ǵʛɘϗʛ
}«ÆĊŒŖŧƃû ąÆ ĥĥŏÆĔ´ ćŧÆŏƈ
ƃ ķĥŖĊÆ¹ęû§ô ĊÆŧÆ§ô ƌûŖćƃ
ę ķĥķŵĊŏúŧÈĽ 6ĥ¹ęÈ ŖÆ ŒÆŘû
ęƃŏŧ ć ķŒûŏĥ¹È  ŧŏ¹ú«ęûĔ
ŒÆĔÆŖĊƁĔ´ ŶĊƇ ŖÆ ŵƎ ƌ§ÆĊ ÈƎù
ęÈ ĥąÆƃŵąû ķŒûĔĥ ƃ §ÆęŧŏÆ§ô
ĔÈŖŧ Ò ę ŖŧŒÆ§ô§ô «úęƎĥƃù
ęû§ô ¹ĥĔƁ´ ćę§ÆĊŒŖćƈ§ô
ŵ¹ĥƃ ú ćŵĊŧŵŏęû§ô úęŖŧúŧŵ§ûĽ
ŏĥƃÆĝ ŖÆ ĊÆ ąÆ¹ę ĥ ĥĥŏ´
ćŧÆŏƈ ą¹Æ ŏƇ§ôĊÆ ćŵķŒÆ¹ŵ´  ąÆ
ķŏĥŧĥ ęŵŧęÇ ŖÆ ƃ ęÈĔ ęÆŵŖŧù
ĊÆ ƃƌ¹ÈĊƃŧĽ :ęÚĥŏĔ§Æ Ċĥƃû
ƌ«ŧÆ«ęû§ú ú ƌćŵŘÆęû ƃ«ÆĊŒú
ć¹Æ ŖÆ ¹ Ò ƃ ĥ¹ĥŏęƈ§ô «Ŗĥù
ķúŖÆ§ô´ ę úęŧÆŏęÆŧĥƃƈ§ô
ÚĦŏÆ§ô ú ƌ úęŖŧŏŵćŧƎęû§ô ƃúù
¹ÆûĽ l ƇĊ ķĥķŵĊŏęû ŵƎ
ķŒÆ¹ ćĥŏĥęƃúŏÆĔ´ ĊÆ ƃ ķĥù
ŖĊÆ¹ęûĔ ŏĥ§Æ ŖÆ Ŗ ęúĔú ¹ĥŖĊĥù
ƃ ŏĥƌŧŏôĊ ķƇŧÆĊĽ ň}«ÆĊŒŖćÇ
ƃƌ¹ÈĊƃęû ŖÆ ŶķĊęÈ ķŒÆŖŵęŵù
Ċĥ ¹ĥ úęŧÆŏęÆŧĥƃÇôĥ ķŏĥŖŧŒÆù
¹ûĽ }«ÆĊŒŖćÇ ŖķĥĊćƇ ŖÆ ķŒúƌķƁù
ŖĥúĊƇ Ǝ ¹ĥ ŧćĥƃÇ ĔûŏƇ´ ƎÆ
ŧÇĔÈŒ ćƎ¹ƈ ŧƈ¹Æę ąÆ ęÈćĥĊúć

¬

Òƙɾɘ ôƙϏǷ

ƃ«ÆĊŒŖćƈ§ô
ķŒÆ¹ęŘÆć
ĥęùĊúęÆĽ Ċĥ Ƈ ŖÆ Œû§ú´ ƎÆ ŧŵ
¹ĥ§ôƌû ć ƃÈŧŘû ęû¹§Æ´ ęÆƎ
Ŗŧ«û ƃ«ÆĊŒ ŖĥĊƃĥƃŧĽ _ŏĥ
ķŒÆ¹ęŘÆąû§û ąÆ ŧĥ ķŏ¹ĥƆęÈ
ąÆ¹ęĥ¹ŵŘŘû´ ęÆĔŵŖû §ÆŖŧĥƃŧĽ
lĥ ŵĔĥƎĝŵąÆ ƌķŏĥŖŧŒÆ¹ćĥƃŧ
ķŒÆ¹ęŘćƇ ú ƌÆ ƌôŏęú«û ĥ¹
ŏÆęĥĔĥƃęƈ§ô ƃ«ÆĊŒŖćƈ§ô
ćķ§úŧĽ } ŒÆƌęŵ ąŖĔÆ ŵķĥŒù
¹Ċú ŧŏ¹ú«ęû Cŏęû ŖÆĔúęŒ ęù
ŖŧƃćĥƃÇôĥ ƃ«ÆĊŒÆęû ƃ OÆķĥù
ĔŵćŵĽ _ĥ ŘÆŖŧú ĊÆŧÆ§ô ĊÆŧĥŖ ķĥù
ķŏƃÇ ĥęùĊúęÆ  Ŷ«Ŗŧ ŧÇĔÈŒ Ŗŧĥ
ķĥŖĊŵ§ô«Ɓ´ŉ ķĥķúŖŵąÆ lÆƆĊĽ
TęûĔ ķĊŵŏĊÆĔ Ĕ ę ĔƇŖĊú
ŖķĥĊÆć _ŏ§ĥƃęû ŖķĥĊÆ«ęĥŖŧ
ęŖŧƃćĥƃƈ§ô ƃ«ÆĊŒƁ Ĺ_fO}ĺ´

ǷĽɡǧŮǴľ ϋϓʛǴĽ ϋ ƃșŖľŮǡ ȸɛƙƃ ǴșɘșȉĽϋǧɘƙȀ

ćŧÆŏƈ Ŗŧĥąû ęÆąÆę ƌ ƃ«ÆĊŒù
Ŗćĥŵ ŘćĥĊĥŵ ƃ ĊŧęÇ´ ĊÆ ķĥù
Œ¹ ú Ĕęĥôĥ ķŒÆ¹ęŘÆć´ ćĥęù
ÚÆŏÆę§û  ¹ĊŘû§ô ĥŖƃÈŧĥƃƈ§ô
ć§ûĽ

ÒșɾɛƙŖʛǳǪ ɍƃș ϋųƙǷɎ
Tĥŏ ąćĥ ŧćĥƃƈ ŧŒÆŧû ƃĊę
ķę¹ÆĔúÆ ƌŧûĔ ķŒûĊúŘ ęÆĥù
ƃĊúƃęúĊ´ ƃ«ÆĊŒú ęĥķć ĔÈĊú
ƃû§Æ «Ŗŵ ę ŧŏ¹ú«ęû ķŒÆ¹ŖÆù
ƌĦęęû ķŏ§ÆĽ  ć ŶĊƁĔ ŖÆ ¹ĥù
ŖŧĊú ú ÈôÆĔ ŒÆƌęĥƃÇôĥ
Ċĥ§ć¹ĥƄęŵĽ : ƌąĔĥƃÇ ƃ«ÆĊŒù
Ŗŧƃû ķŧŒû ¹ĥ ƌÆĔÈ¹ÈĊŖćÇ «úęù
ęĥŖŧúĽ _ĥćŵ¹ ąÆĊ ƃ«ÆĊŒ ć
ŶĊƁĔ ĔúĔĥ ćŧŖŧŏ ĥ§Æ
ęÆĥ ¹ĥ ąúęÇôĥ ĥćŏÆŖŵ´ Ŗŧ«úù

ě ƃʛŖȉʛ ȀĽǳǪ ȸɘșŖƛǡȉșʛɾ
ȸɛǧǳǪȀĽŮǪ ϗǴșʛɣǴϑɀ ÒɛǧǡǷľɡǧǷș
ɡƙ Ơȣ ʛŮǡĽϗƙųϊŽ ȸɛǧǳĽɾș ǳǧŮǡ
Ŗʛƃƙ ǳƙȉ ȸƛɾĽƃϋĽŮƙɾɀ
ě -ƙɡǴʛ ɡƙ ϋųƙǷĽɛɡǴϓ șŖșɘ ϋϑǥ
ʛųʛǳƙ ɾɛƙŖĽ ǧ ϋƙ ϋųƙǷĽɛɡǴƚȀ
ʛųǧǷǧɣɾǧ ϋ ¤ĽɡĽϋɘǴľŮǡ ʛ &ǡɘʛǥ
ƃǧȀǧɀ ƙɾșɡ ɡƙ ȉșϋƛ șɾƙϋǪɘľ
șŖșɘ ϗȸɘĽŮșϋľȉǪ ϋųƙǷǪŮǡ ȸɘșǥ
ƃʛǴɾϊ ϋƙ ëǴșǷƙ ƙǴșȉșȀǧǴϑ
Ľ ŮƙɡɾșϋȉǪǡș ɘʛŮǡʛ ϋ ǧǡǷĽϋƛɀ

̋Ϭ flS

Ċĥ Ĕŵ ķŏĥôĊŘÆęû´ ƎÆ ƃƇćĥęù
ƃ ƌÆĔÈ¹ÈĊŖćĥŵ «úęęĥŖŧ  ƎÆ
Ĕ ę ĔûŖŧÈ´ ćĔ ąÆ¹Æ´ Ŗŧęĥù
ƃúŘŧÈ ƃ«ÆĊŖŧÆƃɀ
_ŏĥĊÇĔƇ ŖÆ ƃƌ¹ÈĊƃęûĔ
ƃ«ÆĊŒƁ ĊÆ Ĕĥôĥŵ ęŖŧŧ ŧÆ¼
ƃ ¹ŵęŵĽ ň ŧûĔ ƌƃĊ¹ĔÆ
ŧÆĥŏÆŧú§ćĥŵ ƃƈŵćŵ ķĥ úęŧÆŏęÆù
ŧŵ´ ĊÆ ƃ ¹ŵęŵ ŵƎ ķĥŧŒÆŵąÆù
ĔÆ ķŏ§ĥƃŧ ŖÆ Ŗŧŵ¹ÆęŧƇ ƃ ¹ûĊù
ęÈ´ ƃ ĊĥŏŧĥŒú  ôĊƃęÈ ę
ƃ«ÆĊęú§úĽ } ķĥĊĥƃúęÈ ¹ŵę ŧĥù
ŧúƎ ƌ«ûęąû ķŏ§Æ ćĥĊÆĔ §ôĥù
ƃŵ ĔŧÆć´ ŏĥƌŘúŒĥƃęû ƃ«ÆĊù
ŖŧÆƃ  ķĥ¹ĥęÈĽ l¹Ƈ Ƈ Ŗú ƃúù
¹Æ Ĕĥ§ ęÆķĥĔĥôĊ´ Ŗŧŵ¹Æęù
ŧú Ŗú ĔŵŖû ƃŘÆ ƃƇƌćĥŵŘÆŧ´ ĥŖù
ôŧ´ ęŵ«úŧ  ĥŖƃĥąúŧ Ŗú §ÆĊćĥù

ƃÈ ķŒûŖŧŵķ ćÆ ƃ«ÆĊĔ´ŉ ŵķĥù
ƌĥŏĝŵąÆ lÆƆĊĽ ĥ ŘćĥĊƇ ŧĥŧúƎ
¹ĥ§ôƌû ŖŧĊÆ ƃû§Æ Ŗŧŵ¹ÆęŧƁ´
ćŧÆŒû Ŗú ŶĊƇ ŧÆķŏƃÆ ķĊęŵąû ķĥù
Œû¹úŧ´ ęÆĥ ķŏƃÈ ƌ«ûęąûĽ  ŧú
ķŏĥŖŧÈ ĔŵŖÆąû ň¹ĥ ƃ«ÆĊŉĽ
Tŧƌęûć ƃúŖû ú ę¹ ĊÆŧĥŘęûĔ
§ƇćĊÆĔ GÆŧęû§ô ŘćĥĊ ęŖŧƃù
ćĥƃÇôĥ ƃ«ÆĊŒÆęû´ ćŧÆŏÇ ąŖĥŵ
ƃĊąćĥƃĥŵ Ċĥ¹û ƃƌ¹ÈĊƃ§û§ô
ćŧúƃúŧ _fO}Ľ }ûćÆę¹ĥƃÇ ćŵŏù
ƌƇ ķŏćŧú§ćÇôĥ ƃ«ÆĊŒÆęû´ ćŧÆù
ŏÇ ŖÆ ćĥęąû ƃ ŏƁƌęƈ§ô ćĥŵù
ŧÆ§ô ÆŖć´ ąŖĥŵ ķĊęĥƃęÇ
ę ćƃÈŧÆę Ǝ «ÆŏƃÆęÆ§Ľ _ŒÆŖù
ęÇ ŧÆŏĔûęƇ lÆƆĊ  ŖķĥĊĽ ƌŧûĔ
ƌ ķĥ§ôĥķúŧÆĊęƈ§ô ¹Ɓƃĥ¹Ɓ ęÆù
ƃƇôĊŘĥƃĊúĽ J74

