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Vzpomínka na osvobození Blatné
a konec války proběhla i letos
bez účasti veřejnosti

Příště snad už zase takhle!

Růže za dob okupace
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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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v barvě slunce, která rozzáří svět kolem nás,
je ale také léčivou bylinou. Léčivý je kořen,
list i květ. U nás se dříve často využíval pouze
květ, ze kterého se vařil med nebo pampeliškový sirup. V současné době se upřednostňují i očistné kůry pitím pampeliškového čaje
z květů a listů. Praží se kořen, který slouží
jako náhražka léčivé kávy. Květy se nakládají a macerují v olivovém nebo jiném oleji
a pomáhají tak ochránit suchou a popraskanou
pleť, rty i bolesti kloubů. Říká se také, že
pampeliškový olej zpomaluje stárnutí.

ktuality
Dá se něco změnit
i z Blatné?
Milion chvilek vyzval k demonstraci Hrad
za hranou, republika v ohrožení. Demonstrace
se konaly 29.4. nejen v Praze na Václavském
náměstí, ale i na dalších 71 místech. Jedním
z nich byla i Blatná.
Před Kaplankou se nás sešlo 38. Do Blatné
přijeli i občané z Písku a Českých Budějovic,

naopak někteří jeli z Blatné podpořit demonstraci do Prahy. Dát najevo občanský postoj
je důležité.

P Ř E D S E RV Á C E M N E N Í L É TA ,
PO SERVÁCI S MRAZY VETA
Letošní poměrně chladné jaro udržovalo
přírodu v pomalém probouzení a dlouhém
kvetení jarních květů i keřů. Každoročně však
máme hlavně obavy o květy ovocných stromů
a tím o následující úrodu ovoce. Ledoví muži
Pankrác, Servác a Bonifác – 12., 13.a 14.
května jsou zlomové dny v polovině května,
kdy často přicházejí ještě ranní mrazíky, které
by úrodu mohly poškodit. Ledové muže máme
již skoro za sebou a můžeme se tedy konečně
těšit na dny příští… i když, koncem května
ještě mohou přijít tzv. bratříci ledových mužů.
URBAN BÝVÁ STUDENÝ PÁN (25. 5.)
NA SVATÉHO DUCHA, NESVLÉKEJ KOŽICHA (27. 5.)
DÉŠŤ SVATÉ ŽOFIE, POLÍČKA ČASTO
ZALIJE (15. 5.)
Májový déšť je pro všechny rostliny
blahodárný.
Rostou tak přímo před očima. Louky,
stráně i úvozy rozkvétají jasně žlutými květy
pampelišek. Pro mnohé je tato bylinka jen
plevelem, který invazivně okupuje šlechtěné
anglické trávníky.
PAMPELIŠKA neboli SMETÁNKA
LÉKAŘSKÁ, nejenže je kouzelnou rostlinou

Hledáme kolportéry
Od poloviny srpna 2021 se uvolní jeden
úsek pro roznos Blatenských listů.
Zájemci, hlaste se na:
blat.listy.ch@seznam.cz nebo
na tel. 731 367 507, 604 908 454.
Odměna 250 – 300 Kč za jeden roznos.

Ročník 32 (42)

Memoriál Jana Janovského v přespolním běhu je přeložen na 18. září 2021.
Věříme, že v tomto termínu už bude
možné ho uspořádat.
Za TJ Sokol Blatná B. Malinová

S jakými problémy nám pampeliška může
pomoci?
- posiluje funkci jater, ledvin a žlučníku
- pomáhá se žlučovými kameny
- stimuluje látkovou výměnu
- zlepšuje chuť k jídlu
- blahodárně působí na správné zažívání
- pomáhá i při cukrovce
-užívá se při léčbě artrózy a dny
LIDOVÉ ŘEMESLO NA TŘ. J. P. KOUBKA 3 - PRODEJ BUDE OTEVŘEN AŽ
V MĚSÍCÍ ČERVNU
Přestože se situace pomalu zmírňuje
a my již připravujeme náš prodej k otevření,
(od pondělka by se také měly otevřít téměř
všechny dosud zavřené obchody), náš prodej
otevřeme až v průběhu června. Přesný termín
uveřejníme v příštích listech a bude vyvěšen

na vratech našeho prodeje.
Snad se do té doby nestane nic, co by naše
rozhodnutí ještě změnilo. Zatím se opatrujte
a sbírejte léčivé byliny na místech odlehlejších
od civilizace, je to činnost vhodná nejen pro
blaho těla, ale i duše.
www.lidove-remeslo.cz, prodej@lidove-remeslo.cz 736 765 747

JSOU-LI MÁJOVÉ HŘIBY ČERVIVÉ,
BUDE SUCHÉ LÉTO
Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Z právy

z radnice
Informace o změnách
v jízdních řádech
KVĚTNOVÉ ZMĚNY NOVÝCH DÁLKOVÝCH LINEK
DO PRAHY

Od 1.5.2021 došlo ke změně jízdního řádu linky Praha-Blatná-Horažďovice-Sušice-Prášily dopravce DATA AUTOTRANS s.r.o.
Jedná se o drobné časové posuny. Ranní spoj na Šumavu odjíždí
nově z Prahy Na Knížecí v sobotu, neděli a státní svátky v 8,20 hod.
(v sobotu je výchozí z Florence, s odjezdem v 8,00 hod.), do Blatné
ul. B. Němcové přijíždí v 9,37 hod. Odtud dále pokračuje ve směru
Horažďovice, Sušice, Kašperské Hory, Kvilda, Modrava, Srní a Prášily. Zpáteční spoj ze Šumavy na Prahu odjíždí ze zastávky Blatná,
Palackého v 19,20 hod. (v období od 3.7. do 29.8.2021 pojede spoj
o půl hodiny později, s odjezdem z Blatné v 19,50 hod.).
Na všechny spoje této linky platí i nadále povinnost mít předem
zakoupenou místenku a to nejen pro cestu z Blatné do Prahy, ale i pro
cestu na Šumavu.
Od 7.5.2021 došlo ke změně jízdního řádu též na lince Blatná-Praha, společnosti KOVY BUS s.r.o. Jedná se jak o změnu časové
polohy spojů, tak o rozšíření provozu. Ranní spoj z Blatné do Prahy
odjíždí nově v pracovních dnech z Palackého ulice v 6,30 hod.
s příjezdem do Prahy v 7,58 hod. Odjezd zpátečního spoje v pracovních dnech je posunut na 16,30 hod. z Prahy, s příjezdem do Blatné
v 18,15 hod. V pátek večer jezdí na Prahu nový spoj s odjezdem v 18,25
hod. z Blatné. Dále se rozšiřuje i víkendový provoz linky. Z Prahy
do Blatné jezdí sobotní spoj s odjezdem v 8,00 hod. a dále dva nové
spoje v neděli s odjezdy v 10,00 a 18,00 hod. z Prahy. Z Blatné do Prahy
odjíždí v sobotu a neděli autobus do Prahy v 16,00 hod. Na všechny
spoje této linky je možné (nikoliv povinné) zakoupit místenku.
Spoje obou linek odjíždí z Blatné na Prahu z ul. Palackého, stanoviště č. 4 (u bývalé pekárny). Z Prahy Na Knížecí odjíždí spoje
společnosti KOVY BUS s.r.o. z nástupiště č. 5, spoje společnosti
DATA AUTOTRANS s.r.o. jezdí z nádraží Na Knížecí z nástupiště č.
2, z Florence z nástupiště č. 15.
V obou případech se jedná o komerční (nedotované) dálkové linky,
zachování jejich provozu v delším časovém horizontu bude záviset zejména na jejich obsazenosti. Z důvodu možných změn jízdních řádů
doporučujeme se o provozu daného spoje vždy předem přesvědčit
prostřednictvím internetového vyhledávače.
REDUKCE DOTOVANÝCH REGIONÁLNÍCH VLAKOVÝCH
A AUTOBUSOVÝCH SPOJŮ OD POLOVINY ČERVNA
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva Jihočeského kraje dojde od 13. června k redukci železniční dopravy na území kraje.
Na Blatensku se omezení týká následujících vlaků:
Vlak Beroun (7,01 hod.) – Blatná (8,44 hod.) bude v úseku Březnice-Blatná zrušen.
Vlak Blatná (9,12 hod.) – Beroun (10,54 hod.) bude v úseku Blatná-Březnice zrušen.
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Vlak Beroun (9,01 hod.) – Blatná (10,44 hod.) nepojede do 31.10.2021
o víkendech a stáních svátcích, tj. nebude provozován ve dnech, kdy
cca 15 min. za ním jede spěšný vlak „Cyklo Brdy“ Praha-Blatná.
Vlak Blatná (17,12 hod.) – Beroun (18,54 hod.) nepojede do 31.10.2021
o víkendech a stáních svátcích, tj. nebude provozován ve dnech, kdy
cca 20 min. před ním jede spěšný vlak „Cyklo Brdy“ Blatná-Praha.
Dále jsme byli ze strany Jikordu (Jihočeský koordinátor dopravy)
informováni, že od 13. června dojde též k drobné redukci v regionální autobusové dopravě, konkrétně ke zrušení pondělních posilových
spojů v úseku Blatná-Strakonice. Na spoji s odjezdem z Blatné v 6,58
hod., kdy jezdí ve dnech školního vyučování v pondělí do Strakonic
přes Záboří dva autobusy, pojede nadále pouze jeden. Pondělní spoj
Strakonice-Blatná (přes Záboří) s odjezdem v 8,00 hod. ze Strakonic
bude zrušen. Jelikož jsme si vědomi, že autobus v 6,58 hod. do Strakonic bude po zrušení posily v případě plné obnovy školní výuky
pravděpodobně na hraně své kapacity, požádali jsme Jikord, aby
obsazenost tohoto spoje sledoval a v případě jeho přetíženosti spoj
opět posílil, a to celotýdenně.
Důvodem omezeních v dotované regionální dopravě je pokles
daňových příjmů krajského rozpočtu vlivem epidemie Covid 19 a daňových změn. Vlivem epidemie došlo k úbytku cestujících v autobusech
i vlacích, vlivem čehož poklesly tržeb a prohloubila se ztrátovost regionální dopravy. I v tomto případě platí, že další osud veřejné (zejm.
železniční) dopravy v našem regionu bude záležet především na míře
jejího využití cestujícími.
Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná
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Pandemie Covid-19 v Indii
V poslední době nás děsí hrůzné záběry spalovaných mrtvých těl v Indii.
Na situaci v této zemi v souvislosti s pandemií jsme se zeptali blatenské
fotografky Kamily Berndorﬀové, která už 23 let tráví zimu cestováním
po Indii. Vloni se urychleně vrátila do Čech a letos samozřejmě zůstala
doma.
Sleduji zprávy, ale hlavně telefonuji s přáteli z různých koutů Indie.
Informace se výrazně liší stát od státu.
Velmi tvrdý lockdown, který panoval několik měsíců hned po tom, co
jsem vloni 14. března předčasně odletěla, se určitě vyplatil. Mimochodem
informace a osvěta již tenkrát fungovaly lépe než u nás. Před hovorem
na mobilu na indickou Sim kartu operátor vyzýval ke zvýšené hygieně
rukou a zakrytí úst již od začátku března a do Čech jsem vezla respirátory i pro kamarádku lékařku. Na trhu v Dillí jich byly doslova hromady
a na letišti byla většina lidí s rouškami na rozdíl od letiště v Praze.
Dlouhý lockdown samozřejmě zamával s místní ekonomikou. Podpory ze strany státu byly minimální. Střední třída ve městech žila z úspor
a venkov v úrodných částech země si potraviny obstaral. Indové jsou
neuvěřitelně skromní, takže si s první vlnou poradili.
I v dalších měsících si Indie vedla nad očekávání dobře, což bylo
překvapením pro celý svět. Indická vláda se chlubila ambiciózními plány
výzkumu a dokonce se stala největším světovým výrobcem vakcín. Ministerský předseda Módí nabízel vakcínu i dalším státům. Je těžké z mého
pohledu posoudit, jak moc byla tato prezentovaná strategie pravdivá.
Čísla se ale zlepšovala, fabriky chrlily vakcíny a Indie se vracela
do normálního života. Stát naočkoval většinu zdravotníků, policistů,
vojáků, státních úředníků i učitelů.
V březnu mi chudý kluk z Kolkaty nabízel, že mi vakcínu pošle. Prý
je mají v každé lékárně za 240 rupií, což je našich cca 80 korun. Jeho
rodiče na zapadlé vesnici už jsou očkovaní zdarma a on si počká, až
na něj přijde řada.
Kolkata dobrá, Rádžasthán dobrý, jižní státy dobré...
Proč se ale situace v prvním týdnu dubna tak prudce zhoršila?
Tisk upozornil na horšící se čísla v souvislosti s novou mutací ve velkých městech. Některé továrny v Dillí a v Bombaji se uzavřely. V metropolích přišly o práci tisíce dělníků, kteří se ve strachu před nákazou rozjeli
do svých venkovských domovů.
Problémem kumulace lidí byly v řadě států také probíhající volby
a politická shromáždění, která si nacionalistická vláda Naréndry Módího
po dosud úspěšném trendu zvládnutí pandemie nechtěla navzdory aktuálně
alarmujícím vzrůstajícím číslům nové mutace odpustit.
Módího populismus byl patrný i v postoji k oblíbené masové hinduistické pouti Kumbhaméla na řece Ganze v Haridváru, kdy se miliony
věřících noří do posvátné řeky. V roce 2010 jsem se tohoto svátku účastnila a nedovedu si představit, že by věřící mohli přes veškerou snahu
dodržovat rozestupy.
K posouzení šíření nákazy je třeba vzít také v úvahu, jak Indové žijí.
Rodinné vazby jsou silné. Příbuzní drží pospolu, ať se děje cokoliv. Žádná
karanténa tyto vazby nepřetrhá. Rodiny jsou mnohočetné a zpravidla žijí
na velmi malém prostoru. Opustit své rodiče v nemoci je největším hříchem
v hinduistické i muslimské komunitě.
Většina nemocnic má výborné lékaře, vybavení je ovšem až na luxusní
soukromá sanatoria pro nejbohatší velmi skromné a zdravotní personál
zcela chybí. Je totiž zvykem, že o nemocného na lůžku pečuje široká
rodina. Nosí mu jídlo, stará se o hygienu a tráví čas v jeho přítomnosti.
Tyto zvyklosti pochopitelně šíření pandemie extrémně nahrávají.
Záběry spalovaných mrtvých těl působí na naše „západní“ oko hrůzostrašně. Ovšem kremace v hinduistické kultuře nebývají v útrobách
krematoria jako u nás; na venkovních prostranstvích k tomuto účelu
určených se konají naprosto běžně.
Dle informací, které mám z Indie, není pravda, že by se netestovalo.
Očkování probíhá rychleji než v Čechách a počet mrtvých na počet obyvatel? Po přepočtu na 100.000 obyvatel situace v Indii vychází zatím
příznivěji, než když epidemie vrcholila u nás. O číslech bych příliš nepochybovala. Indičtí úředníci sbírající data jsou poslušní byrokraté.
Osobně doufám, že vládě BJ nacionalisty Módího, která fatálně rozděluje indickou společnost, bude nezvládnutí pandemie jednou spočítáno.

Vyvrcholení rituální koupele v Haridváru v dubnu 2010. Hinduistická pouť
Kumbhaméla je tradičně největším shromážděním lidí na světě. Řeka plná
koupajících se v oblasti několika km čtverečních, přecpané silnice řadu
týdnů, vlaky a autobusy praskající ve švech. Méla se konala i letos v dubnu.
Podle dokumentů na sociálních sítích se nijak nelišila od let minulých, i když
vláda slibovala dodržení mimořádných ochranných opatření.

Pochmurný rok v Základní umělecké škole
Školní rok 2020/2021 jde v ZUŠ Blatná do ﬁnále. Tentokrát
smutněji - bez koncertů, soutěží, výstav, muzikálu, vystoupení pod
širým nebem atd. Ani veselé tóny mnoha nástrojů, které hrají současně
za dveřmi jednotlivých tříd, se po většinu roku neozývaly. Přirozeně
provoz školy zastavit nešel, muselo se stále topit a platit nájem...
Když jsme se sešli loni po hlavních prázdninách, nikdo netušil, že
nastávající školní rok bude ještě komplikovanější než ten uplynulý.
Ostatně nelehký tento pandemický čas to byl jistě i pro mnohé z vás.
Přesto chceme opakovaně poděkovat za všemožnou podporu ze
strany rodičů našich žáků i přátel školy. Vstříc vyšel i Městský úřad
v Blatné, který nám odpustil část nájmu, což škole velmi pomohlo a zaslouží to uznání. Některým rodičům se samozřejmě nelíbilo distanční
vyučování, nemohlo být vyhovující – umíte si představit malovat,
či tancovat, když výuka probíhá prostřednictvím monitoru počítače,
slabých reproduktorů a labilního internetového připojení?
Přes veškerou naši snahu došlo v průběhu školního roku k úbytku
počtu žáků, byť je snad jasné, že za přerušování prezenční výuky
nemůžeme. Snažili jsme se vždy operativně reagovat na konkrétní
situaci a zajistit v co nejširší míře online výuku ve všech oborech,
tedy hudebním, výtvarném i tanečním. Výtvarníkům jsme rozdávali
pomůcky k tvorbě pro domácí činnost. Nutno podotknout, že způsob
výuky ,,přes obrazovku“ je nesrovnatelně náročnější a přirozeně ne tak
,,účinný“. Zvuky, které se z ,,repráčků“ ozývají, jsou často podobné
kosmickým a nebo avantgardně experimentálním. Chce to hodně pevnou nervovou soustavu! Nehledě na pravidelné výpadky signálu, které
se nedají ovlivnit. Ono se i pár naschválů v nastavení PC na druhém
konci ze strany žáků našlo ;-)
Věříme, že opatření k zabránění šíření nemoci covid 19 budou v konečném důsledku účinná a že do třetice proběhne školní rok prezenční
formou v maximální míře. I v budoucnu, za všech okolností, budeme
výuku zajišťovat dle nejlepšího vědomí a možností, které máme.
V měsíci květnu se v naší škole uskuteční nábor nových žáků, prosíme tedy, abyste k nám s důvěrou přihlásili nové zájemce o studium
ve všech oborech – bez žáků se žádná škola neobejde. V současnosti
připravujeme hned několik vystoupení, které shrnou roční, převážně
distanční úsilí žáků i učitelů, budou zveřejněny přes multimédia a budou doplněna i obrázky šikovných dětí z výtvarného oboru, i nějakým
tanečkem z oboru tanečního.
Všem přejeme lepší časy a těšíme se na spolupráci a na setkání.
Vedení ZUŠ Blatná
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Co čte a o čem přemýšlí Jan Kára
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
když cestuji po Čechách,
obvykle se sháním po regionální literatuře a nepřestává mě překvapovat,
jak je tento pramen poznání vydatný. Každé
město, každý region má své „písmáky“,
jedince, zachycující historii, krajinu, místní
pozoruhodnosti… A Blatná v tomto směru
určitě nezůstává pozadu. Považuji za velké
požehnání, že jsme měli takové „vlastivědce“
a kronikáře jako J.P.Hilleho, Josefa Siblíka,
Miroslava Vránu, Vladimíra Koubíka, Jana
Olejníka, Dimitrije Slonima a další. To oni položili základy zdravého lokálního patriotismu.
A jejich pokračovatelé jsou zde i dnes
– v čele s Jiřím Sekerou, Vladimírem Červenkou, Karlem Petránem či – bohužel odcházejícím - Petrem Chlebcem. Patří k nim
také Milada Cihlová a Jarmila Pixová, jejichž
knížky „Mlýny a mlynáři na Lomnici“ (2014),
resp. „Mlýny na Závišínském potoce s jeho
přítoky a v Blatné“ (2020) mě inspirovaly
k dnešnímu zamyšlení.

Schéma vodního mlýna

O mlýnech na Blatensku jsem se zajisté
mohl poučit již dávno, například ve vlastivědném sborníku Blatensko – Březnicko z roku
1915, kde o nich pojednává výše zmíněný
Josef Siblík (pocházel z mlynářské rodiny
v Mladém Smolivci), ale dříve mě nijak zvlášť
nezaujaly. Snad proto, že jsem se narodil

v době, kdy už mlýny dosluhovaly. Nebo
jsem v tomto směru prostě „dospěl“ až nyní.
Každopádně mi knížky M.Cihlové a J.Pixové
náležitě „otevřely oči“.
Nečtou se lehce. Dozvídáme se, kdo kdy
držel určitý mlýn, kdy se kdo z mlynářských
rodin narodil, s kým se oženil, kolik měli dětí,

„Zámeček“ v Lopatárně, listopad 2020

kdy se narodily (mnohé zemřely krátce po narození) a jak se jmenovaly - a tohle všechno
za několik století. Na tyto informace navazuje
záplava technických údajů o vybavení mlýnů
či zajištění správného přítoku vody, doplněná
ještě citacemi z „vodních knih“ a prošpikovaná mlynářskou terminologii se všemi těmi
výrazy jako vantroky, žejbro, holendr, hasačert nebo rejholec. Hlava mi z toho šla kolem.
Došlo mi, jak důležitou roli kdysi mlýny
hrály. Byly svého druhu institucemi – stávaly
často o samotě, představovaly nejsložitější
technická zařízení široko daleko, a hlavně šlo
o téměř magická životodárná místa, kde se
obilí proměňovalo v mouku, základ výživy.
Sem směřovaly cesty, a staletími byly pořádně
vyšlapané a vyježděné. Mlýny byly zároveň
centry svérázného života, tudy procházeli krajánci a zpívalo se třeba „Nemelem, nemelem,
sebrala nám voda mlejn“, kterážto píseň podle
Ladislava Stehlíka (i M.Cihlové) vznikla
v šalandě Pilského mlýna u Sedlice. A mlynáři
bývali často výraznými osobnostmi, představiteli celých mlynářských rodů, které někdy
i po staletí provozovaly či vlastnily určité
mlýny: na Blatensku to byli například Mlyna-

Český svaz žen Sedlice zve všechny
děti i dospělé na

Cestu pohádkovým lesem
v sobotu 5. června
Start bude otevřen od 13.00hod do 15.00hod
na fotbalovém hřišti v Sedlici
Trasa v blízkém okolí Sedlice
Délka trasy cca 3km
Za děti si ručí rodiče/zákonný zástupce
Dodržování platných covidových nařízeních nutné

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
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říkové (Minaříkové), Barochové, Červenkové,
Kůrkové, Netušilové, Suchomelové, Alšové,
Scheinherrové a řada dalších.
Mlýnům se samozřejmě nevyhnul pokrok.
Klapající mlýnská kola nahradily turbíny,
mlýnské kameny vystřídaly válcové stolice,
ale svébytný svět mlýnů přetrvával. Trojí
prokletí jim přinesla až polovina 20. století:
válka, technický pokrok a únor 1948. Nejpozději během 50. let minulého století mlýny
deﬁnitivně odcházejí do výslužby, a s nimi
i poslední mlynáři, kterým bylo v lepším
případě umožněno pracovat a dožít v jejich
znárodněném či združstevněném objektu.
Mlýny tak dnes obestírá jistá nostalgie, a pokud přežily, jejich často impozantní stavby
jsou svědectvím jakoby zmizelého světa. O to
víc potěší, když jsou některé hezky opravené,
nebo když narazíte na skvělé přehledy všech
českých mlýnů (viz www.vodnimlyny.cz).
Ale nejde jen o samotné mlýny. Nově jsem
začal vnímat celou naši krajinu se všemi těmi
potůčky, potoky, rybníky, nádržemi, náhony
či stokami: jde o jediné velké a důmyslné
vodohospodářské dílo (a to ještě nepočítám
meliorace). Není to hned zjevné. Na Bla-

Netušilů (Hálků) mlýn v Předmíři, duben 2021
(majitelka se skrývá za vraty)

tensku vodní toky nevytvářejí tak výraznou
údolní síť, aby je musely sledovat cesty, a ty se
tedy vydávají, kudy chtějí, vesele překonávají
drobná rozvodí a vodu nijak zvlášť nerespektují. I proto autem nebo na kole míjíme většinu
mlýnů na Blatensku v uctivé vzdálenosti
a nejspíš si jich ani nevšimneme. Což byl
donedávna i můj případ. Teď už to i díky
Miladě Cihlové a Jarmile Pixové vidím jinak.
Jan Kára

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!
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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 vejmi-

nek 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
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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
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.

Spojili jsme síly
Neomezený internet
s rychlostí až

300
Mb/s

Prvn
4 měs í
íce za

99 Kč
(měsíč

ně)

sluzby.blatna@nej.cz

+420 488 999 488

www.nej.cz

Služby SporkNet provozuje ﬁrma SporkNet s.r.o., IČO: 48394009 ve spolupráci s ﬁrmou Nej.cz s.r.o. se sídlem Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4 – Chodov, IČ: 03213595.
Uvedená rychlost je maximální. Akce první 4 měsíce za 99 Kč je platná při uzavření nové smlouvy na 24 měsíců.
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Historie téměř detektivní

Stručná poznámka k počátkům kostela
Nejsvětější Trojice v Černívsku
Čestmír Cimler
Městské muzeum Blatná
V tomto článku se budeme věnovat jedné
z nejméně probádaných sakrálních památek
na Blatensku, a to kostelu Nejsvětější Trojice
v Černívsku. Počátky tohoto cenného a zajímavého objektu jsou ovšem díky absenci
relevantních písemných pramenů zahaleny
tajemstvím. Poměrně rozměrný jednolodní
kostel s pravoúhlým presbytářem a věží
na západě se nachází v dominantní poloze
na pahorku nad zdejším rybníkem. V nepočetné literatuře je uváděno, že vznikl někdy
ve 14. století jako farní centrum osady vzniklé
v přímé závislosti s výstavbou blízkého hradu
Křikava. Jeho středověká podoba je nicméně
zastřena několika přestavbami. Ta nejvýraznější, ktera radikálně pozměnila jeho původní
vzezření, pak proběhla v roce 1722.
Jak již bylo uvedeno, všeobecně přijímaná
teorie, že kostel vznikl ve 14. století jako du-

Černívsko, kostel Nejsvětější Trojice, pohled od
jihovýchodu, foto - Čestmír Cimler

chovní sídlo podhradské osady, však neodpovídá některým dochovaným architektonickým
prvkům, jež se nachází v interiéru kostela.
Pro celistvost si řekněme několik informací
o hradu Křikava, který je s kostelem přímo
spojován, nemůžeme se nicméně do detailu
zabývat jeho historií ani stavebním vývojem.
První zmínka o hradu pochází z roku 1357
a byl v držení poměrně významných pánů
z Dornštejna, kteří měli, zejména díky příslušníkovi rodu Hugovi, blízko k panovnickému dvoru Karla IV. Existence nevelkého
hradu neměla dlouhého trvání a zanikl někdy
v průběhu husitských válek. Ze stavebního
hlediska pak reprezentoval tzv. donjonový

Černívsko, kostel Nejsvětější Trojice, pohled z
lodi do presbytáře, foto - Čestmír Cimler

typ (donjon – samostatně stojící obytná věž)
a do dnešní doby nám po něm zbyly jen nepatrné zbytky zdí. Za zmínku jistě stojí, že
jediný badatel, který počátky Křikavy kladl už
do 13. století, byl sedlický děkan a významná
osobnost regionu František Seyvalter. Pro jeho
tvrzení, že již v roce 1317 stál v Černívsku
mlýn s pozemky a kostelem, však nemáme
žádných písemných zpráv, a navíc nikterak
nekooperuje s možnou existencí hradu. Opět
se tak musíme pro objasnění celého problému
vrátit na vlnu ryzího uměleckohistorického
smýšlení, jehož výsledky jsou sice někdy ošemetné, ale v mnoha případech navýsost trefné.
V dosavadní literatuře se dočteme, že
černívský kostel byl před barokní přestavbou v roce 1722 mnohem menšího měřítka.
V rámci této stavební aktivity byla západním
směrem údajně prodloužena i hlavní loď.
Tomuto krajně nesmyslnému tvrzení ovšem
neodpovídá jeden architektonický prvek
nacházející se v nitru rozšiřované části.
Konkrétně se jedná o zazděné okno se široce
rozevřenou sešikmenou špaletou, zakončené
mírně zahroceným záklenkem, které je patrné
z prostoru varhanní kruchty v severní zdi.
S takovýmto typem archaicky působícího
okna se ve středoevropském prostoru setkáváme u staveb vyrostlých v období kolem
roku 1250, rozhodně ne ve století čtrnáctém.
Namátkou zmiňme několik příkladů – klášterní kostel původně neznámého řádu posléze
od šedesátých let 13. století augustiniánů
eremitů v Pivoni, kostel Zvěstování Panny
Marie ve Zbynicích, zříceniny cisterciáckého
kláštera u Nepomuku, kostel Narození Panny
Marie ve Vysokém Újezdě (odpovídá i půdo-
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rysnému řešení černívské svatyně) a mnohé
jiné. Vedle tohoto okna se nachází i hrotitě
ukončený portál s jednoduše zkoseným ostěním, jehož původní
funkce je nám neznámá. Snad se mohlo
jednat o vstup na tribunu, ať už z potenciálního přilehlého
panského sídla nebo
ze schodiště, které mohlo probíhat
v síle severní zdi.
Nemůžeme vyloučit
ani variantu, že šlo Černívsko, kostel Nejo trezor. Obdobného světější Trojice, portál
charakteru jako por- v severní zdi, asi 1300
- 1400,
tál je i kaplový vý- foto - Čestmír Cimler
klenek v severní zdi
v přízemí hlavní lodi. Tyto prvky už bychom
pak s klidným svědomím mohli datovat do 14.
století. Zajímavým, zatím těžce zhodnotitelným fragmentem, je i ostění okna či portálu
v půdním prostoru nad kruchtou. Pokud by se
jednalo o prvek z období středověku, mohlo
se pak koneckonců jednat o tzv. patrový
nebo klasický opevněný kostel. Je tak jen
na naší fantazii, jak mohl ve středověku kostel
Nejsvětější Trojice
v Černívsku vypadat. S největší pravděpodobností jako
např. kostel sv. Jakuba Staršího v Tečovicích na Zlínsku,
se kterým ho spojuje
mnoho rysů – půdorys, kombinace
Černívsko, kostel Nej- architektonických
světější Trojice, zazděné
okno v severní zdi, kol. prvků ze 13. a 14.
1250,
století, velké rozfoto - Čestmír Cimler.
měry atd.
Bez podrobného archeologického a stavebně-historického průzkumu jsou ovšem tyto
mnou nadnesené teze pouze spekulativního
charakteru. Jediné, co můžeme s určitostí
vyřknout je, že kostel Nejsvětější Trojice
v Černívsku s jistotou vznikl o mnoho dříve,
než bylo původně předpokládáno. K tomuto tématu se budeme nepochybně
dále vracet. Naše
pozornost bude
např. věnována
kvalitnímu souboru
skulptur z okruhu
tvorby Mistra Oplakávání ze Zvíkova,
jež pochází právě
Pivoň, kostel Zvěstování z černívského kostePanny Marie, zazděné
la, nebo netradičně
okno v jižní zdi, kol.
pojaté tamní barokní
1250,
foto - Čestmír Cimler
sakristie.
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Pfeifer –
stabilní rodinná ﬁrma s budoucností.

Volné pracovní pozice v Chanovicích:

Obsluha lisu
Obsluha výrobní linky
Směnový údržbář
Řidič bočního VZV – nakládka
kamionů na hale – 2 směny
Řidič VZV nad 5t
Nabízíme:

Atraktivní systém odměňování
Transparentní prémiový systém
13. plat, stravenky
Náborový příspěvek 12.000,- Kč
Příspěvek na penzijní připojištění
ve výši 3% hrubé mzdy
Svozy do zaměstnání ze směrů:
Klatovy, Sušice, Horažďovice,
Nepomuk, Strakonice a Blatná
p. c o m
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Pfeifer Holz s.r.o · paní Ivana Šimonová
Chanovice 102 · CZ-341 01 Horažďovice
Tel. 602 659 522 · nabor@pfeifergroup.cz
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PŘIDEJTE SE K NÁM A STAŇTE SE SOUČÁSTÍ SILNÉ RODINY PFEIFER! TĚŠÍME SE NA VÁS!
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Přijďte se informovat osobně každou středu v 9,00 hod, popř. zavolejte a domluvte
si datum a čas, který Vám vyhovuje.
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Výstavy
út–pá 10–13 h a 14–17 h
so–ne 10–17 h
Muzeum všemi smysly

Kulturní
kalendář

1£PÝVW¯0¯UX
,QWHUDNWLYQ¯KLVWRULH%ODWQ«D%ODWHQVND
RGSě¯FKRGXSUYQ¯FKOLG¯DłSR
VRXÏDVQRVW

10. 5. – 9. 7.
Ivana Fašianoková Rakoušová:
S láskou k Blatné
*DOHULHYÏNX,QIRFHQWUXP%ODWQ£

Akce
Představení Deštivé dny v roce 2021
zrušeno
%RKXłHOVHQ£PYURFHQHSRGDěLOR
VGLYDGOHP8QJHOWQDM¯WSURREÝ
VWUDQ\YKRGQ¿Q£KUDGQ¯WHUP¯QNRQ£Q¯
GLYDGHOQ¯KRSěHGVWDYHQ¯'HģWLY«GQ\
Vstupné vracíme v infocentru od 17. 5.
YGREÝRGGRDRGGRKRGLQ
6QDł¯PHVHDE\VWHYģDNRVO¯EHQ«
SěHGVWDYHQ¯QHSěLģOLDSUR]DW¯PP£PH
UH]HUYRYDQ¿QRY¿WHUP¯QYEěH]QX
'ÝNXMHPH]DSRFKRSHQ¯

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

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

,YDQD)DģLDQRNRY£5DNRXģRY£
UR]/LģNRY£ Y\UĳVWDODY3ROL
X%ODWQ«9\VWXGRYDOD6WěHGQ¯
XPÝOHFNRSUĳP\VORYRXģNROX9£FODYD
+ROODUDY3UD]H3RW«QDVWRXSLODGR
6WXGLD%UDWěLYWULNXQD%DUUDQGRYÝNGH
Y\WY£ěHODNUHVOHQ«ƃOP\SURGÝWLSRG
YHGHQ¯P]Q£P¿FKRVREQRVW¯MDNRE\O
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$GROI%RUQ=GHQÝN0LOHU5DGHN3LODě
DG3UDFRYDODWDN«YHVWXGLX-Lě¯KR7UQN\
DYPQRKDGDOģ¯FKVWXGL¯FKDQLPRYDQ«
WYRUE\SURGÝWL9XSO\QXO¿FKOHWHFKW«ł
SUDFRYDODSURÎHVNRXWHOHYL]L
DLOXVWURYDODQÝNROLNNQLK
9LQIRFHQWUXY\VWDY¯VRXERUNUHVHENWHU¿
MHRULHQWRY£QQDY]SRP¯QN\]GÝWVWY¯
D]GRYROHQ¿FK=DFK\WLODQDQLFKP¯VWD
QDNWHU£VHQH]DSRP¯Q£DNWHU£VH
QHVPD]DWHOQÝXNO£GDM¯GRSDPÝWL

O(d) nás
Za vitrínou

Infocentrum
2G¼QRUDGRGXEQDMVWHPRKOLSUDYLGHOQÝ
NDłG¿W¿GHQ]KO«GQRXWQRYRX
PLQLY¿VWDYXŤ=DYLWU¯QRXŢLQIRFHQWUD
$OHVSRĊWDNWRRPH]HQÝMVPHY£P
YGREÝORFNGRZQXFKWÝOLSěHGVWDYLW
WYRUEXP¯VWQ¯FKY¿WYDUQ¯Nĳ2G
MVWHPRKOLREGLYRYDWWURMLFLREUD]ĳ
DNDGHPLFN«KRPDO¯ěH-Lě¯KR.DUPD]¯QD
6SROHÏQÝVHVYRM¯łHQRXMHSURQ£V
Y\EUDOYMHKRSěHNU£VQ«PDWHOL«UX7HQWR
SRK£GNRY¿SURVWRUVSURVNOHQRXVWÝQRX
VY¿KOHGHPGR]DKUDG\MHSěHSOQÝQ
Y]SRP¯QNDPLQDMHKRERKDW¿XPÝOHFN¿
łLYRW3DQ.DUPD]¯QVHQDURGLOQDĢWÝGU¿
GHQYURFH
Y'RłLF¯FK6URGLÏLVHÏDVWRVWÝKRYDOL
DWDNGÝWVWY¯LPO£G¯SURłLOY1HSRPXNX
DRNROQ¯FKYHVQLF¯FK3R]GÝMLVHURGLQD
SěHVWÝKRYDODGR%ODWQ«3RVWXGLXQD
9\ģģ¯XPÝOHFNRSUĳP\VORY«ģNROHY3UD]H
QDVWRXSLOQD$NDGHPLLY¿WYDUQ¿FKXPÝQ¯
NSURI9ODVWLPLOX5DGRYL$EVROYRYDO
YURFH2QÝNROLNOHWSR]GÝML
VHQD$98YU£WLONGDOģ¯PXWě¯OHW«PX
DVSLUDQWVN«PXVWXGLXDYURFH]GH
]DÏDOWDN«XÏLW1HMSUYHQDVWRXSLOMDNR
DVLVWHQWXSURI)UDQWLģND-LURXGNDDSRW«
VHVWDOYHGRXF¯PSHGDJRJHPNUDMLQ£ěVN«
DƃJXU£OQ¯ģNRO\3RXNRQÏHQ¯

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

Galerie Fotograﬁe Spektrum
9¿VWDYDIRWRJUDƃ¯

Po domluvě probíhá
1£SUDYDěHÏL
0JU3HWUD7XK£ÏNRY£
6WěHG\GOHWHOHIRQLFN«GRPOXY\
.RQWDNW

3ěHGģNRO£ÏHN
0JU3HWUD7XK£ÏNRY£
3RQGÝO¯GOHWHOHIRQLFN«GRPOXY\
.RQWDNW
-Lě¯.DUPD]¯QYHVY«PDWHOL«UXIRWR.DPLOD%HUQGRUƂRY£
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2YģHPSRURYQ£PHOLWHQWRQ£]HYVMLQ¿PL
SRGREQ¿PL %¸KPRYD$]XURY£%¸KPRYD
3RSHOND%¸KPURVH%¸KPĳY&OLPEHU
D%¸KPĳY7ULXPI WDNMHYMHKR
QDE¯]HQ¿FKUĳł¯FKWURFKXSěHVSě¯OLģ
ŤE¸KPRY£QRŢDPQRK¿]£ND]Q¯NE\VH
YWRPVQDGQRPRKO]WUDWLW1DGUXKRX
VWUDQXMHWRY¿ERUQ¿WDKDE\VLNDłG¿

(YDÐXUÏRY£Y\VWDYRYDODW¿GHQSěHG-Lě¯P.DUPD]¯QHP)RWR.DPLOD%HUQGRUƂRY£

SHGDJRJLFN«ÏLQQRVWLVHYURFH
YU£WLO]3UDK\]SÝWGRMLłQ¯FKÎHFK
=DVYĳMłLYRWQDPDORYDO-Lě¯.DUPD]¯Q
WLV¯FHREUD]ĳ-HKRG¯ODEH]SHÏQÝ
SR]Q£PHG¯N\MHKRY¿UD]Q«PX
PDO¯ěVN«PXUXNRSLVXDW\SLFN«
EDUHYQRVWL&HORłLYRWQ¯LQVSLUDFLQDFK£]HO
YNUDMLQÝDWR]HMP«QDW«MLKRÏHVN«
0LORYDODOHL,W£OLLDFKY¯OLSRE¿YDO
Y%UHWDQL9ÝQRYDOVHWDN«NUHVEÝJUDƃFH
DPDOEÝQDSRUFHO£Q9\WY£ěHOPR]DLN\
NWHU«E\O\UHDOL]RY£Q\YDUFKLWHNWXěHQD
QÝNROLNDP¯VWHFKYÎ5 YVHGPGHV£W¿FK
OHWHFKVWXGRYDOQD0H]LQ£URGQ¯
PR]DLN£ěVN«ģNROHYLWDOVN«5DYHQQÝ 
0DO¯ěRY\REUD]\MVRXYHVE¯UN£FK
ÏHVN¿FKL]DKUDQLÏQ¯FKJDOHUL¯6HVYRM¯
SDQ¯łLMHY/DFLQ«DSě¯ģW¯URNRVODY¯
QHXYÝěLWHOQ«GHYDGHV£W«QDUR]HQLQ\
Pavlína Eisenhamerová
Městské muzeum Blatná

V\PEROYHVYĳMSURVSÝFK1DMHGQRXVH
Y%ODWQ«REMHYXMHNLQR9,.725,$QHER
KRWHO9,.725,$DWDN«UĳłH9,.725,$
7DVHYģDNMLł]QRYXQHREMHYLODYFHQ¯NX
Uĳł¯-DQD%¸KPD]URNXRSURWL
MLQ«PXSě¯NODGX7¯PMHVDPR]ěHMPÝRQD
SěHOHSHQ£UĳłHREMHYHQ£QDFHQ¯NX
]URNX-HGQDORVHRYHONRNYÝWRX
UĳłLRNWHU«%¸KPS¯ģH„Jedna
z největších a z nejušlechtilejších růží,

SDPDWRYDO]HNWHU«URGLQ\W\WRSORG\
SRFK£]HM¯=YÝGDYRVWQ£PVDPR]ěHMPÝ
QHGDODD]DSRPRFLSURVY¯FHQ¯SDS¯UX
MVPH]MLVWLOLSĳYRGQ¯Q£]HYNWHU¿E\O

Klenot ročníku 1940-1941.
Jedna z největších a z
nejušlechtilejších růží, jež byly
vypěstěny.
— Jan Böhm

Blatná – město
růží
(pokračování z titulní strany)

jež byly vypěstěny.“ Označuje ji též jako
„Klenot ročníku 1940-1941.“$MDNłHVH
MPHQRYDOD"'QHVMHWHQWRNXOWLYDU]Q£P
SRGQ£]YHPŤ%¸KPRYDXģOHFKWLO£ŢFRł
Q£PSUYRWQÝQHSěLģORQLMDN]YO£ģWQ¯

Růže za dob okupace

0H]LUĳłHPLVHYURFHREMHYLODMHGQD
VQ£]YHP9LNWRULDFRłE\OGĳVOHGHN
SURSDJDQGLVWLFN«NDPSDQÝ+HUPDQD
*RHEEHOVHNWHU£WHQW¿łURNVNRQÏLOD
MDNRƃDVNR3ĳYRGQÝWRWLłS¯VPHQR9
QRVLOLMDNRV\PERORGERMHRGSĳUFLQDFLVWĳ
DPÝORR]QDÏRYDWVORYRŤ9,&725<Ţ
:LQVWRQ&KXUFKLOMHMP¯YDOQDNORSÝ
DYURFHVH]DÏDORREMHYRYDWMDNR
]QDNRGSRUXSRFHO«(YURSÝ6LFHWR
QHPÝORWDNRY¿HIHNWMDNRY\KD]RY£Q¯
YODNĳGRSRYÝWě¯QHERVDERW£łHQD
WHOHJUDƃFN«PYHGHQ¯DYģDNMDNR
SV\FKRORJLFN£Y£ONDWRIXQJRYDOR
MHGQR]QDÏQÝ3URWRVH
YURFHUR]KRGOLQDFLVW«Y\Xł¯WWHQWR

6Q¯P£Q¯]YRQĳY%ODWQ«DKRWHO9LNWRULD

YFHQ¯NXY\WLģWÝQDWRŤ6W3UHVLGHQW'U
+£FKDŢ7HG\SRNXGVHQHMHGQDORMHQR
QÝMDNRXSUD]YO£ģWQ¯RSUDYHQRXWLVNRYRX
FK\EXPÝODE¿WWDWRUĳłHYÝQRY£QD
SUH]LGHQWRYL(PLORYL+£FKRYLNWHU¿QD
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VHEHY]DOMHGQX]QHMWÝłģ¯FKURO¯KODY\
VW£WX3URÏWHQWRQ£]HYE\OSěHOHSHQ
DQDYłG\Y\PD]£QMLłQHREMDVQ¯PH
DÏNROLYE\PRłQ£E\OVSUDYHGOLYÝMģ¯
DSěLSRP¯QDOE\QHOHKNRX¼ORKXW«WR
SRP¯MHQ«RVREQRVWLÏHVN¿FKGÝMLQ
-DNVH]G£RNXSDFHDSURSDJDQGDVH
RWLVNODLQD%¸KPRY¿FKUĳł¯FK1LFP«QÝ
VWHMQÝMDNRQDFLVPXVYÎHVNRVORYHQVNX
QHSěHłLO\RNXSDÏQ¯UĳłHURN
9Q£VOHGXM¯F¯FKSRY£OHÏQ¿FKWLVF¯FK
]GĳUD]ĊXMHSěHGHYģ¯PVY«VWDUģ¯
DRNXSDQW\SURQ£VOHGRYDQ«UĳłHMDNR
E\ODŤÎHVNRVORYHQVN£REUDQDŢ
]MHM¯KRłSURGHMHSRURFHSO\QXO\
ƃQDQFHQDRSHYĊRYDF¯SU£FHKUDQLF
ÎHVNRVORYHQVNDŤ3UHVLGHQW%HQHģŢ
QHERŤ-XJRVODYLHŢ2EMHYXMHVH]GHWDN«
UĳłHŤ3UREX]HQ¯ŢNWHU£YSěHGY£OHÏQ«P
WLVNXFK\E¯DNWHURXSĳYRGQÝSURGDOGR
86$2EÝY¿ģH]P¯QÝQ«UĳłHŤ%¸KPRYD
8ģOHFKWLO£ŢLŤ9LNWRULDŢWXQHMVRX]P¯QÝQ\
DWDNMDNRE\E\ODY\PD]£QDLY]SRP¯QND
QDGREXRNXSDFH
Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná

Blatná 14. května 2021

Těšte se
29. 5.–29. 8.
VĚCI aneb
O každodenních předmětech našich
předků
0ÝVWVN«PX]HXP%ODWQ£
9¿VWDYD

18. 6. 17–21 h
Noc muzeí
0ÝVWVN«PX]HXPDSURVWRUSěHG
.DSODQNRX

1.–14. 7.
Jihočeské klavírní kurzy, 35. ročník
*DODNRQFHUW0LURVODYD6HNHU\
DXWRJUDPL£GDSDWURQN\-LKRÏHVN¿FK
NODY¯UQ¯FKNXU]ĳKHUHÏN\,Y\-DQłXURY«
ÏLSěHGQ£ģNDSURI&\ULOD+¸VFKODQD
W«PDŤ8PÝQ¯DQHXURYÝGDŢ7R
DPQRKRGDOģ¯KRQDE¯GQHRGGR
ÏHUYHQFHURÏQ¯N-LKRÏHVN¿FK
NODY¯UQ¯FKNXU]ĳY%ODWQ«

Výsadba růží u hrobu Jana
Böhma

=DKUDGQ¯DUFKLWHNWÎHVWP¯U%¸KPVH
VYRXGFHURX0DUL¯ 0£ĊRX %¸KPRYRX
SRWRPFLURGLQ\-DQD%¸KPD.DWHěLQD
0DOHÏNRY£VWDURVWNDPÝVWD%ODWQ£
D%URĊD:LQNOHURY£ěHGLWHOND.XOWXUQ¯
3ODQW£łH%ODWQ£UXNXYUXFHRVDGLOL
QRYÝXSUDYHQ¿KUREDE\WDNV\PEROLFN\
Y\M£GěLOLSRNRUXUHVSHNWDRPOXYX-DQX
%¸KPRYLDMHKRURGLQÝ]DNěLYGXNWHU£
QDVWDODSěL]Q£URGQÝQ¯UĳłDěVN«KR
SRGQLNXYURFHSUDYDKUREX
DY¿VDGEDUĳł¯DWUYDOHNGRSOQLODVW£YDM¯F¯
UĳłHNWHU«]GHSěHGWěHPLOHW\Y\VDGLO
YQXN-DQD%¸KPDSDQ=GHQÝN/XNHģ
6D]HQLFH UĳłHDWUYDON\ YÝQRYDOL
ÎHVWP¯U%¸KP=GHQÝN/XNHģ0LORVODY
Ģ¯SD'HQLVD1HXEDUWKRY£
=DKUDGQ¯¼SUDYXKUREXYÝQRYDO9ODGLVODY
%RXģH

6WDURVWND.DWHěLQD0DOHÏNRY£V0DUL¯
0£ĊRX %¸KPRYRXY\VD]XM¯UĳłL0£ĊD
%¸PRY£XKUREX-DQD%¸KPD
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Galakoncert
Miroslava Sekery,
autogramiáda
patronky
Jihočeských
klavírních
kurzů herečky
Ivy Janžurové,
přednáška prof.
Cyrila Höschla na
téma umění
a neurověda.

&\ULO+¸VFKO

/HWRģQ¯SĳONXODW«Y¿URÏ¯NXU]ĳMH
YÝQRYDQ«RVODYÝYHOLN£QĳVYÝWRY«
DÏHVN«KXGE\)UDQ]H/LV]WD
D$QWRQ¯QD'YRě£NDMHMLFKłVNODGE\]D]Q¯
LQDNRQFHUWHFKQHMPODGģ¯FKDVWDUģ¯FK
¼ÏDVWQ¯NĳNXU]ĳDQDNRQFHUWQ¯FK
VHPLQ£ě¯FK
9UFKROHPGÝQ¯EXGHVSROX
VUHFLW£OHPNODY¯ULVW\3DYOD9RU£ÏND
DNěWHPMHKR&'ÏHUYHQFH
VODYQRVWQ¯JDODNRQFHUWVYÝWRY«KR
SLDQLVW\0LURVODYD6HNHU\
YVRERWXÏHUYHQFH]DSě¯WRPQRVWL
Y]£FQ¿FKKRVWĳOHWRģQ¯MXELODQWN\D
SDWURQN\NXU]ĳ,Y\-DQłXURY«DSURI
&\ULOD+¸VFKOD
9RGSROHGQ¯FKKRGLQ£FKVH
XVNXWHÏQ¯SěHGQ£ģNDSURI08'U&\ULOD
+¸VFKODDYHÏHUSRJDODNRQFHUWX
0LURVODYD6HNHU\DNěHVWXMHKR&'SDN
WDN«DXWRJUDPL£GDNQLK\KHUHFN«KYÝ]G\
,Y\-DQłXURY«

3ěHGQ¯ÏHVN¿NODY¯ULVWD0LURVODY6HNHUD
EXGHKODYQ¯KYÝ]GRXNRQFHUWQ¯KRSURJUDPX
URÏQ¯NX-LKRÏHVN¿FKNODY¯UQ¯FKNXU]ĳ

3. 7.
Výstava růží
9Sě¯ģW¯PÏ¯VOHSěLQHVHPHSRGUREQ«
LQIRUPDFHRSěLSUDYRYDQ«Y¿VWDYÝ
7ÝģWHVH
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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


1BMBDLÏIP #MBUOÈ
JOGP!BL[[TD[ UFM 
XXX[BKFEBD[
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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 nerozhoduje.
(2+ kk, 2+1, 3+ kk, 3+1 aj.)
Za případné nabídky děkuji.
Kontakt : 721 575 502
Email: kustfilip@gmail.com
Bc.Filip Kůst

Pronajmu dlouhodobě
garáž na Skaličanské od
1. 5. 2021.

Tel.: 776 458 406

Koupím BYT v Blatné.
(byt k užívání, ne k investici).
Za nabídky moc děkuji.
Kontakt: 607 016 738
Jakub Jukl (místní občan) -
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JIŽ DOSTUPNÝ PRO VÍCE NEŽ 56% OBYVATEL BLATNÉ

äWčUN²YHO

StVHN²SUDQë
²NRSDQë
VWĝHäQtODWč
ViGURNDUWRQ\

+QďGpXKOt%Ì/,1$RĢHFK,D,,NRVWND
%ULNHW\XKHOQp 81,21
DGĢHYďQp
'235$9$QDPtVWRXUþHQt
,YHFRVK\GUDXOLFNRXUXNRX$YLH0XOWLFDU
6./È'È1Ë8+/ËSiVRYêPGRSUDYQtNHP

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
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

7.00 -14.00


67$9(%1,1<
SRGU\EQtNHP3XVWê
,QJ6FKHLQKHUURYi+DQD
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