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INFORMACE Z JIHOČESKÉHO VODÁRENSKÉHO SVAZU
Vlastníkem i provozovatelem soustavy Jihočeského vodárenského svazu je zájmové
sdružení obcí a měst, mezi které patří také město Blatná. Vstupní objekt soustavy tvoří
přehradní nádrž Římov z let 1971 – 1978 ležící na řece Malši. Z ní teče surová voda potrubím do úpravny Plav, největší továrny na výrobu pitné vody v regionu (začátek provozu
v r. 1981). Dnes je na soustavu napojeno více než 125 obcí, které odebírají pitnou vodu.
V zemi je položeno přes 533 kilometrů rour a trubek, které přinášejí cca 380 tisícům
obyvatel Jihočeského kraje pitnou vodu.
Zásobování regionu pitnou vodou ze soustavy během roku 2020 bylo stabilní, bez
mimořádných událostí. O provoz se staralo 55 provozních zaměstnanců. Rozbory kvality
surové i upravené pitné vody byly prováděny v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb. a s plánem laboratorních rozborů zpracovaným pro vodárenskou soustavu. Kontrolu kvality vody
po jednotlivých technologických stupních provádí obsluha a laboratoř úpravny vody Plav.
Na jednotlivých objektech a na předávacích místech z vodárenské soustavy byla prováděna
pravidelná kontrola kvality pitné vody smluvní akreditovanou laboratoří. V roce 2020
bylo provedeno celkem 452 rozborů vody na 98 odběrných místech. Na úpravně Plav bylo
provedeno 249 rozborů po jednotlivých technologických stupních a 362 mikrobiologicých.
Vlastní obsluha provedla 1002 provozních rozborů (oxidovatelnost, želelo a chlór).
V roce 2020 bylo ze soustavy dodáno 15 861 tis. m3 vody. Proti plánu šlo o pokles
o cca 400 tis. m3. Pokles v množství dodané vody byl způsoben dvěma vlivy. Významný
vliv měla epidemiologická situace spočívající v uzavření škol, hotelů a restaurací. Druhým
jevem jsou klimatické podmínky v daném roce. V roce 2020 vzhledem, k trvalým srážkám,
byla zásoba surové vody v nádrži Římov na maximálních hodnotách.

3. 7. 2021

www.plantaz-blatna.cz

Výstava
růží
Blatná město růží

Pavel Ounický, místostarosta města Blatná

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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Omluva

ktuality
Domov pro seniory, tř. T. G. Masaryka
272, 388 01 Blatná,
zastoupen ředitelkou
Mgr. Hanou Baušovou
hledá brigádnici na pozici recepční

RECEPČNÍ - BRIGÁDA –
VÍKENDY, SVÁTKY

Místo výkonu:
Domov pro seniory Blatná, tř. T. G.
Masaryka 272, 388 01 Blatná
Předpokládaný termín nástupu:
dle dohody, od června 2021
Pracovní poměr:
DPP / DPČ
cca 2x víkend/měsíc
střídání dovolených po celý kalendářní
rok, zástup za nemoc (vhodné zejména
pro důchodce)
Pracovní náplň:
 vedení písemných evidencí
 obsluha telefonní ústředny + rozhlasové ústředny
 sledování kamerového systému
Požadavky:
 minimálně základní vzdělání
 komunikační schopnosti, aktivní
a zodpovědný přístup k práci, samostatnost, schopnost týmové práce
Odměna:
97,- Kč/h
Kontaktní osoba pro poskytování
informací podává Ing. Monika Vítová,
tel. 608 609 032, ekonom@domovblatna.cz.
Blatná 7. 06. 2021
Mgr. Hana Baušová
ředitelka

S politováním a omluvou uvádíme vyjádření paní Milady Cihlové, autorky knihy
„Mlýny a mlynáři na Lomnici od Radošic
po Tchořovice v historii a ve vzpomínkách“
ke článku Vladimíra Šavrdy v čísle 9 Blatenských listů:
Moje vyjádření k článku „Jako v pohádce.
Skvost lidové architektury „Barochů“ mlýn
u Zahorčic - je zmiňován v dobových seznamech již roku 1418“.
Redaktor Vladimír Šavrda v tomto článku, který vyšel v Blatenských listech č. 9 dne
14.5. 2021 a v dvouměsíčníku Blatensko Sobě
číslo 79 (květen 2021), uveřejnil neúplné
a zavádějící údaje s odkazem na mou knihu
„Mlýny a mlynáři na Lomnici od Radošic
po Tchořovice v historii a ve vzpomínkách“
o mlýnu Baroch, aniž by se mnou tento záměr
a svůj uveřejněný text konzultoval.
Autorka knihy Milada Cihlová.
Celé věty
z textu knihy
(případně s nepatrnými úpravami některých
obratů) jsou skutečně v článku V.
Šavrdy využity.
Navíc přeházením odstavců došlo podle autorky
knihy k posunu
významu.
Paní Cihlová si nepřeje, aby pan Šavrda
nadále uváděl informace z její knihy bez jejího
souhlasu.
Autorce se za Blatenské listy moc omlouváme a budeme respektovat její přání.
Zdeněk Malina

OBEC TCHOŘOVICE

FARNOST BLATNÁ

POŽEHNÁNÍ

ČERVEN TRÁVU KOSÍVÁ, MEDARD
SENA KAZÍVÁ
Letošní Medard je již za námi. Medardem 8.
června začíná MEDARDOVSKÉ DEŠŤOVÉ
OBDOBÍ ( 40ti denní). V červnové části jsou dvě
hlavní vlny výrazného zvýšení srážkové činnosti.
VÍTSKÉ A JÁNSKÉ DEŠTĚ tzv. SVATOJÁNSKÉ DEŠTĚ a dvě teplá období ALOISSKÉ A
PAVLOVSKÉ LÉTO.
Srážková období v červnu plně korespondují
s vlnami ochlazení pro která se lety vžil osobitý
lidový název OVČÍ CHLADNA.
I když v letošním roce je již další měsíc spíše
chladný, pamětníci mi jistě dají za pravdu, že
takových let jako letos, bylo dříve mnoho. Teplé
až téměř letní měsíce jara se staly výsadou až
posledních let.
Přesto však vlahé a voňavé červnové dny
nám už věští příchod letošního léta, kterého si
budeme všichni dvojnásobně užívat!
O SVATÉM BARNABÁŠI, BOUŘKY ČASTO
STRAŠÍ (11. 6.)
SVATÁ TONIČKA MÍVÁ UPLAKANÁ VÍČKA
(13. 6.)
SVATÝ VÍT MĚNÍ ČAS A ČASTO DEŠTĚM
POCTÍ NÁS (15. 6.)
PO MĚSÍČNÍM ÚPLŇKU PŘED LETNÍM
SLUNOVRATEM, OČEKÁVEJ NEJMÉNĚ
TÝDEN TEPLÉHO A SLUNEČNÉHO POČASÍ
PRODEJ LIDOVÉHO ŘEMESLA NA TŘ. J.
P. KOUBKA 3 OBNOVUJEME V SOBOTU
19. ČERVNA
Jak již jsme signalizovali v minulém čísle,
v sobotu, 19. června od 9.00 hodin opět zahájíme
po téměř půlroční přestávce náš prodej lidového
uměleckého řemesla s tradiční nabídkou i řadou
novinek.
Zatím jen každou sobotu.
Náš tip: HRNEČKY S POMNĚNKOVÝM
DEKÓREM
www.lidove-remeslo.cz

VÝKLENKOVÉ KAPLIČKY

SV. JANA NEPOMUCKÉHO
U SILNIČNÍHO MOSTU

VE TCHOŘOVICÍCH

v neděli

20. 6. 2021 15:00
od

Obřad vykoná P. JCLic. Mgr. Rudolf Maria Hušek, SChLJ, administrátor farnosti Blatná.

V 16:00 bude následovat beseda o historii v restauraci „Na Kopečku“.
Akce se koná u příležitosti 300. výročí blahořečení Jana Nepomuckého
a k připomínce povodně, která ve dnech 20. – 21. 6. 1895 postihla obce na Smoliveckém potoce (Lomnici).

SVATÝ JÁN, VYLIJE VŽDY VODY PLNÝ
DŽBÁN (24. 6.)
Nezapomeňte, že největší sílu mají byliny
nasbírané právě do svatého Jána. Doplňte proto
svoji zelenou lékárnu!

Eva Fučíková, lidové řemeslo
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vozu dojde k vyhodnocení zájmu cestujících, které bude sloužit jako
podklad pro rozhodnutí o ﬁnancování linky i v následujících letech.
Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná

Omezení provozu dálkové
linky do Prahy
Dle informace dopravce KOVY BUS s.r.o. dochází k omezení
provozu nedávno zřízené dálkové linky Blatná-Praha. Linka bude
nadále v provozu pouze v pátek (autobus Praha-Blatná s odjezdem
v 16,30 hod. z Prahy) a v neděli (autobus Blatná-Praha s odjezdem
v 16,00 hod. z Blatné). Všechny ostatní spoje jsou bohužel zrušeny.
Podle sdělení dopravce jezdily autobusy od pondělí do čtvrtka
téměř prázdné, obsazenost byla v jednotkách cestujících. Vyšší frekvence je pouze v pátek z Prahy a v neděli do Prahy, kdy dopravce
nechává spoje v provozu.
Víkendová (povinně místenková) linka z Prahy na Šumavu přes
Blatnou dopravce DATA AUTOTRANS s.r.o. zůstává s drobnými
časovými posuny v provozu, stejně jako spoje společnosti ARRIVA
STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., které jezdí přes Příbram.
Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná

Nový cyklobus na Orlík
a do Milevska
Od 5. června do 26. září je o víkendech a státních svátcích v provozu nový cyklobus, který vyjíždí v 8,15 hod. z Tábora s příjezdem
do Blatné v 10,13 hod. Z Blatné pak odjíždí v 10,30 hod. od železniční
stanice a v 10,31 hod. ze zastávky B. Němcové přes Skaličany, Mirovice a Orlík do Milevska. Na Orlíku zajíždí autobus až na parkoviště
u zámku. Zpět z Milevska po stejné trase odjíždí cyklobus v 15,45 hod.
s příjezdem do Blatné v 16,58 hod. V 17,30 hod. se pak cyklobus vrací
z Blatné zpátky do Tábora. Autobusovou linku provozuje dopravce
COMETT PLUS, spol. s r.o.
Dle informace Jihočeského koordinátora dopravy (JIKORD) je
provoz linky zkušební a je ﬁnancován z prostředků Evropského fondu
pro regionální rozvoj v rámci projektu RegiaMobil. Po ukončení pro-

Antigenní testování
k ověření přítomnosti infekce koronaviru COVID-19
na odběrovém místě v bývalém objektu
Technických služeb města Blatné s.r.o., tř. T. G. Masaryka 322

bude k 30. 6. 2021 ukončeno.

Do šedých kontejnerů na KOVY nepatří:
- obaly od kávy, cappuccina, kakaa,
chipsů a dalších pochutin, arašídů,
polévek, koření, …
- prázdná platíčka od léků (platíčka s nespotřebovanými léky patří do lékárny),
- plastová víčka od mléčných výrobků některá vypadají, že jsou z hliníku, ale může se jednat o plast.
Některé obaly jsou vyrobeny kombinací kovu a dalšího materiálu,
nejčastěji plastu, které od sebe nejdou oddělit. Tyto obaly můžeme
vhodit do popelnice se směsným komunálním odpadem, protože je
nelze zatím recyklovat.
Kovové obaly – jak je poznáme?
Nejvíce používané kovy pro výrobu obalů na potraviny jsou:
ŽELEZO (ocel)
- přitáhne magnet
- obaly z tohoto materiálu jsou značeny:

HLINÍK
- nereaguje na magnet
- lze ho snadno roztrhnout, ohnout
- lze ho zmuchlat (zatímco papírová nebo plastová imitace
hliníku se vrátí zpět do původního stavu)
- obaly z tohoto materiálu jsou značeny:

OŽP, MěÚ Blatná
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JARO V MATEŘSKÉ ŠKOLE VRCHLICKÉHO

I když nám současná doba tak, jako většině z Vás, přerušila plány
a osobní setkání, ani přesto jsme neotáleli. Předškolní děti poctivě
plnily úkoly, které jim paní učitelky posílaly přes webové stránky,
a spolu s rodiči zamířily například do přírody, kde tvořili, hledali a vše
si pečlivě zapisovali.  Když jsme se konečně potkali znovu ve školce
a sdělili si své zážitky, zahrada nám zatím rozkvetla k nepoznání. Bylo
ale potřeba zapojit i naše síly, a tak děti ze třídy Soviček a Motýlků
plely záhonky, vytrhávaly plevel kolem tulipánů a pečovaly o ostatní
rostliny. Moc jsme si společně užily Den dětí na naší zahradě. Děti
si zasoutěžily, zahrály různé hry a na závěr nechyběla sladká odměna v podobě zmrzlinových kornoutů.  3. 6. se Sovičky a Motýlci
vypravili na pěší výlet do Bezdědovic, kde si opekli buřty, pořádně
zadováděli a na zpáteční cestu využili vláček. Třída Koťátek si užila
příjemné dopoledne plné sluníčka a posezení s dobrotami na zahradě
MŠ. Na závěr června čekají ještě všechny tři třídy školní výlety, a to
do Zážitkového parku Zeměráj a do Pohádkové kovárny. Čeká nás také
rozloučení s našimi předškoláky, kteří se už připravují do školních lavic.
Přejeme všem krásné prázdniny plné sluníčka a dobré nálady.
Předškolákům šťastný vstup do prvních tříd a na Vás ostatní se budeme
těšit zase v září v naší školce.
Kolektiv učitelek MŠ Blatná, Vrchlického

Letošní školní rok byl poznamenán, přesto jsme však v naší školce
pilně pracovali. Pro předškolní děti byla zajištěna distanční výuka
zábavnou formou.
Po návratu dětí do školky jsme jako první akci připravili ukázku
výcviku dravých ptáků. Na konci dubna se pak celá školka zapojila
Historie téměř detektivní

Tajemství zázračné „tisícileté“
růže v Hildesheimu

Čestmír Cimler
Městské muzeum Blatná
Letošní rok v Blatné se po dlouhé době
a mnoha peripetiích nese, jak je všem doufejme dobře známo, ve znamení růží a jejich
významného pěstitele – šlechtitele Jana
Böhma. Proto se v tomto krátkém příspěvku
nebudeme tentokrát věnovat jen ryze historickému tématu jako v minulých vydáních, ale
ve zkratce si připomeneme památku, která
souvisí s aktuálním i budoucím děním v našem městě a zároveň patří ze všech možných
úhlů vědeckého pohledu mezi celosvětové
unikáty, primárně pak samozřejmě z toho
botanického, duchovního a kulturního. Navíc si s lítostí přiznejme, že o této památce
multidimenzionálního charakteru nemá naše
veřejnost téměř žádné povědomí. Jak už je
patrné z názvu článku, budeme se zabývat růží
z Hildesheimu, jež je odborníky považována
za nejstarší žijící růži na světě. Díky ní je
německý Hildesheim, obdobně jako Blatná,
nazýván městem růží.
Hildesheimská „tisíciletá“ růže (něm.
Tausendjähriger Rosenstock) náleží k nej-
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do čarodějnického reje. Děti plnily úkoly, ve kterých hlavní roli hrály
čarodějnice, černé kočky, lektvary, pavouci a jiná havěť.
Svátek maminek jsme oslavili výrobou dárečků a stezkou pro
maminky v Husových sadech, kde vyrostl strom „Láskovník“.

Velkým zážitkem byla pro děti projížďka na koních. Rádi bychom
poděkovali rodičům Lucinky Tetaurové, kteří tuto akci zajistili.
Třída Medvídků cestovala vlakem do Bezdědovic, cestou zpět děti
vyrobily pana Puntíka z přírodnin.
Jako každý rok proběhlo fotografování tříd, sourozenců a kamarádů.
Největší jarní akcí byl celotýdenní projekt „ŠKOLKOVÁ OLYMPIÁDA“, spojený s oslavou Dne dětí. Před budovou byla slavnostně
vyvěšena olympijská vlajka, vyrobená dětmi a „zapálení“ olympijského ohně. Děti se zapojily do nejrůznějších sportovních aktivit nejen
ve školce, ale i na letním stadionu a workoutovém hřišti. V rámci olympiády děti zvládly maraton Blatná – Chlum a zpět (celkem 8.57 Km)
a na místním indiánském hřišti jim bylo odměnou opékání buřtů.
Do konce školního roku nás čeká ještě mnoho akcí, na které se
už teď všichni moc těšíme – prohlídka sanitního vozu, třídní výlety
(lesní areál Hůrky, Pohádková kovárna Selibov), návštěva výstavy
v městském muzeu „VĚCI“, návštěva plaveckého areálu a rozloučení
s předškoláky.
Kolektiv učitelek MŠ Vrchlického –
odloučené pracoviště Husovy sady

známějším příkladům
růže šípkové (lat. Rosa
canina) na světě a můžeme jí spatřit pnoucí se
po východní apsidě tamního románského dómu
Nanebevzetí Panny Marie
z 9. století, který je společně s nedaleko stojícím
kostelem sv. Michaela
zařazen na seznam světoTisíciletá růže
z Hildesheimu,
vého kulturního dědictví
grafika, pohled od UNESCO. Růže vyrůstá
východu, reprodukce z - Die Garten- do fantastické výšky cca
deseti metrů. Obecně pak
laube (1868)
můžeme šípkovou růži
deﬁnovat jako nejrozšířenější volně (planě)
rostoucí druh růže na území celé střední Evropy. Jedná se o keřovitou, opadavou a velmi
vytrvalou rostlinu, jež vykvétá v květnu
a červnu bílými či růžovými květy, z nichž se
po opylení vytvoří v září až říjnu jedlé šípky.
Má neuvěřitelné regenerativní vlastnosti,
neboť podzemní klíčky jsou schopné tvořit
nové kořeny, z nichž vznikají další výhonky.
Podle jedné z legend se v roce 815 římský
král a císař Ludvík I. Pobožný vydal v pohoří Harz s malou skupinou svých družiníků
na lov. Při putování lesnatou krajinou spatřili

bílého jelena, kterého se jali pronásledovat.
Císař se v touze skolit ušlechtilého tvora
odpoutal od své družiny a v hustém lese se
nakonec ztratil. Vyčerpaný
a cestu nenacházející Ludvík vzal svůj milovaný kříž
s reliéfem Panny Marie,
pověsil ho na větve keře
šípkové růže a začal se před
ním modlit za své nalezení
a odpuštění za svou přílišnou
urputnost v honbě za nevinným zvířetem. V dlouhé
modlitbě usnul a po pro- Šípková růže
buzení spatřil kvetoucí keř (Rosa canina),
reprodukce z ve sněhu, zatímco vše ostatní Otto Wilhelm
bylo zelené. Když se pokusil Thomé, Flora
svůj kříž, na kterém tak lpěl, von Deutschz keře sejmout a hledat cestu land, Österreich
der Schweiz
dál, splynul s větvemi růže und
(1885), Gera
jako jedno tělo a držel jako
přibitý. Císař tak ve zdánlivě bezvýchodné
situaci slíbil, že na tomto místě nechá vystavět
kapli zasvěcenou Panně Marii, jakmile vyřkl
tento příslib, uslyšel polnice svých souputníků a byl nalezen. Tolik k legendě o původu
růže z Hildesheimu. Tento příběh je zároveň
jedním z nejstarších, v němž je růže (původně
pohanská květina) poprvé spojována s křes-
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Vážené čtenářky, vážení
čtenáři,
Karol s Evou bydlí v Bratislavě. Karola znám už přes 40
let, z vojny, a Evu skoro stejně tak dlouho.
Do Bratislavy jsem ve federálních dobách poměrně často jezdil, někdy jsem u nich přespával a v jejich knihovně jsem jednoho krásného
dne narazil na útlou knížku „Kráľ Ubu – čiže
Poliaci“. Okouzlila mě a stala se neodmyslitelnou rekvizitou mých dalších
návštěv; mívali ji
vždy nachystanou
a později – snad
v souvislosti s rozdělením Československa – mi ji
věnovali. Byl bych
raději, kdyby se
Československo
nedělilo, ale slovenský Kráľ Ubu
byl hodně dobrou „cenou útěchy“.
Jde o divadelní hru, jejímž základem je
živelné dílko party gymnazistů v čele s Alfredem Jarrym, který ji také o osm let později
– v roce 1896 - doladil do ﬁnální podoby.
V témže roce měl Král Ubu v Paříži skandální
premiéru a takřka přes noc se stal klasickým
dílem pozérství, recese, odmítání řádu a hodnot. Hraje se od té doby po celém světě. V roce
1928 ji v překladu Jiřího Voskovce uvedlo
Osvobozené divadlo a krále Ubu si zahrál Jan
Werich. Občas se objeví i na některé z našich
současných scén, v repertoáru blatenských
divadelníků ale zatím chyběla.
Mě si ovšem získal právě slovenský překlad, dílo Alberta Marenčína z počátku 60. let
minulého století, doplněné skvělými ilustracemi Viery Gergeľové. V prvé řadě kvůli jazyku.
Jarryho francouzský text, prošpikovaný celým
arsenálem novotvarů „gymnazijního náře-

čí“, je pro každého překladatele obrovskou
výzvou. Když se ale spojila Marenčínova
genialita s jadrností, zvukomalebností a vůbec
výrazivem, které nabízí slovenština, nemá to
chybu. Počínaje úvodním řízným „Sranina!“
(v češtině J.Voskovec zvolil „Hovnajs!“). Je to
více než dobrý ekvivalent originálního „Merdre!“ (namísto neslušného „merde“), které
vyhnalo při premiéře část publika z hlediště,
zatímco jinou část uhranulo. „Sranina“ nás
pak provází celou knížkou v nejrůznějších
variacích. A ať již s ní, nebo bez ní, skoro
každá věta je jazyková perla.
Takto například promlouvá Ubu ke své
manželce Ubuľe: „Basordija svieca moja
zelená, sranina zasratá, pravdaže som spokojený, milostivá.“; a takhle domlouvají vraždu
krále Václava: „…ja sa pousilujem stúpiť mu
na nohu, on vyskočí, ja mu poviem sranina
a na to heslo sa naňho vrhnete.“ Když Ubu
přijímá posla, říká: „Basordija polnočný vták,
beštia zlověstná, sova v gamašiach! Kdeže si
nabral také hlúposti, vysranec môj ľúbezný?“;
a tváří v tvář ruskému vojsku velí: „Nuž teda,
páni Poliaci, vpred! Alebo lepšie povedané:
vzad!“
Z vojny si
pamatuji, jak
nedostižná byla
slovenština
v nabídce různých nadávek;
a ani v tom
Marenčínův
Král Ubu nezklame, i když
je to v jemnější
poloze (malá
ukázka: trkvas,
kamas, sviňoďas, mamľas, bimbas, anciáš,
fagan, oplan). Úžasný je i závěrečný výkřik
„Keby nebolo Poľsko, nebolo by Poliakov!“,
a následná veršovánka „Zatrúbte riťou na tr-

úbu! Nech žije tatko náš – Ubu!“ Můžete
samozřejmě říci, že je to infantilně přisprostlé
(zajisté!), ale mnohem důležitější mi připadá
Jarryho a Marenčínova jazyková nápaditost
a hravost.
A
k o nec konců jde
i o obsah. Král
Ubu je při vší
dávce parodie
a absurdity
téměř „shakespearovským“
vylíčením kolotoče dějin, poháněného touhou
po moci, chamtivostí, zradou,
vraždami, intrikami či lichými sliby, a přibrzďovaného třeba zbabělostí. A také elementárních návodů, jak správně vládnout: „Ale,
tatko Ubu, ak nerozdáš dary, národ ti nebude
platiť dane.“ (říká mamka Ubuľa když se Ubu
zmocní královské koruny). Zábavné přitom je,
že vše je zasazeno do polských reálií, u nichž
Jarry prokazuje velmi dobrou znalost.
Ke králi Ubu patří i příběh samotného
Alfreda Jarryho. Moje sympatie by zřejmě
nezískal (jakkoli byl náruživým cyklistou),
ale zjev to musel být pozoruhodný. Nadaný
gymnazista se totiž postupně s postavou krále
Ubu identiﬁkoval a jeho život se stal jedinou
divadelní pózou, plnou výstředností, podivínství a provokací… což ho údajně neopustilo
ani na smrtelné posteli. Dožil se 34 let.
Slovenský Kráľ Ubu je jednou z nemnoha knih, které mám stále v „pohotovostní
poloze“. A kdykoli ji otevřu, vedle potěšení
z jazyka a historického poučení se mě navíc
zmocní jakási federální nostalgie - začne se
mi stýskat po slovenštině, která byla v časech
Československa naším druhým jazykem a která se nám v posledních desetiletích poněkud
vzdaluje.
Jan Kára

ťanskou symbolikou a postavou Panny Marie.
Ve skutečnosti je však hildesheimská růže
o něco mladší, její stáři se odhaduje na cca
700 až 800 let.
Duchovní
a kulturní význam
růže z Hildesheimu dokládá
i událost z konce
II. světové války,
konkrétně z 22.
března 1945.
V tento den byl
Neznámý autor, legenda skoro celý Hildeo původu šípkové růže v sheim včetně kaHildesheimu, 1652, reprodukce z webových stránek tedrály Nanebebiskupství v Hildesheimu vzetí Panny Marie

zničen spojeneckými bombardéry. Samotný
keř ovšem sutiny chrámu před ohněm ochránily a o dva a půl měsíce později začala růže
z trosek vykvétat. Obyvatelé Hildesheimu
pak v důsledku tohoto zázraku, byť logicky
odůvodnitelného (vysoký stupeň regenerace),
prohlásili, že město bude nadále prosperovat,
pokud keř kvete.
Co však z hildesheimské růže dělá takový
fenomén? Přednostně tkví v její výšce, která,
jak již bylo výše uvedeno, činí cca deset metrů. Ve standardním případě totiž keře šípkové
růže dosahují výšky tří metrů a v žádném
případě se neopírají o budovy. Tady toho
bylo docíleno systematickým a dlouhodobým
vkládáním speciálních opor. Toto po staletí řízené počínání má i zásadní duchovní význam,

neboť ve spojení s výše zmíněnou legendou
a následným zasvěcením dómu Nanebevzetí
Panně Marie, se nám dostává symbolické roviny v podobě
spojení Panny Marie jako
růže – květiny
květin. Jde tak
o jedinečný
příklad střeTisíciletá růže z Hildesheimu, dověké ﬂorisdetail, foto - archiv autora
tiky. Na závěr
si řekněme, že
se třeba i nám v Blatné podaří vypěstovat šípkovou růži, která přežije celé generace našich
potomků a bude svědkem mnoha historických
událostí.

Co čte a o čem přemýšlí Jan Kára
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Blatenské výtvarnice, sestry Kamila Berndorffová
a Klára Jánská, vystavují ve Vodňanech
Vztah rodiny Berndorﬀů k umění je v Blatné všeobecně znám. Matka, profesorka Miroslava
Berndorﬀová, ovlivňovala generace studentů a pěstovala v nich zájem o historii a dějiny umění.
Otec, lékárník Zdenek Berndorﬀ, byl aktivním členem fotoklubu Kamfo Blatná. Konečně výstavní
činnost v rodinné Kulturní kavárně Železářství U Šulců, organizace Blatenského fotofestivalu
a další různorodá spolupráce s místní kulturní organizací svědčí o neutuchajícím zájmu o různé
formy umění, které pokračují i v dalších generacích této rodiny.
Obě sestry, fotografka Kamila a keramička Klára, vystavují v Městském muzeu a galerii
Vodňany. Rozsáhlé výstavy prezentují jejich několikaletou tvorbu.
Ptám se Kamily Berndorﬀové:
Jsi známá a ve Wikipedii uváděná jako reportážní fotografka, nicméně Tvá výstava jako
dokument nepůsobí.
Upřímně, v posledních letech mě klasická
reportáž už nebaví. Má současná tvorba je
na hony vzdálena „cestovatelským fotograﬁím“, a i když jsou obrazy často z exotických
zemí, hledám poetiku, která je vlastně všudypřítomná. Pokouším se zachytit romantickou
nostalgii odcházejícího světa. Člověk a jeho
prostředí je v obraze v různých formách
života stále přítomný, ale tento obraz redukuji na podstatné až směrem k minimalismu.
Takové záběry jsou často dlouze vyčekané,
někdy nejen hodiny, ale i dny, dokonce týdny.

Použila jsi v těchto případech nějakou jinou
techniku?
Jedná se o tři série: Lidé z hor, Lidé
z pouště a nejnovější Lidé z Kolkaty. Žánrem
jsou soubory na pomezí portrétu a subjektivního dokumentu. Důležitý je oděv, prostředí
i výraz oslovených, náhodně potkaných.
Tady jsem musela pracovat rychle, aby byl
model naprosto přirozený. Použila jsem
boční záblesk a žádnou stylizaci, která by
byla na škodu.
Fotografie nejsou jen z Tvé Indie, ale z různých koutů světa. Kam se vypravíš, až to
zase půjde?
Nedovedu si představit svůj život bez Indie a cestování. Chtěla bych znovu do Izraele
a Palestiny, do Skotska a už pár let plánuji
Bangladéš. Tak snad...
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Živím se
převážně tvorbou umělecké
keramiky, kterou prodávám
na keramických
trzích v Berouně
a do galerií. Práce s šamotovou
hlínou je občas
fyzicky náročná,
a tak si někdy maluji pro vlastní
potěšení. Zpestřením je i navrhování a šití masopustních masek a pohádkových kostýmů.
Kde bereš inspiraci pro svou tvorbu?
Moje inspirace? Prostě se dívám kolem sebe.
Třeba při tvorbě
keramických andílků mám v hlavě
jiskřící oči dětí,
které již přes pětadvacet let vedu
v keramickém
kroužku v DDM.
U malby je mi největší inspirací příroda, můj vnitřní duchovní
svět a cesty po exotických zemích.
Jaké jsou Tvé plány do budoucna?
Zásoby šamotové hlíny mám cca na pět
let. Až dojdou, tak se uvidí. Může se stát, že
změním styl a rukopis, nebo se budu věnovat
jen malbě. S keramickými kurzy pro blatenské
dámy bych ráda pokračovala.

Takto viděný svět je mi bližší černobílý,
ale doufám, že se mi časem bude dařit v tomto
duchu více pracovat s barvou, kterou pokládám za obtížnější.
Vstupní sál je ale věnovaný barevným portrétům. Fotografie jsou jak z jiného světa.

Výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí
9-12 a 13-17 hod.
Ptám se i Kláry Jánské:
Jsi sice povoláním keramička, ale Tvoje
tvorba je rozmanitá.

Obě dámy Vás srdečně zvou na komentovanou
prohlídku, která se koná v neděli 20. června
od 14 hodin.
Za redakci Blatenských listů se ptala
Lucie Pokorná

NÁBOR TJ SOKOL Blatná pro sezonu 2021/2020
Sálové míčové hry – přípravka holky a kluci (mix)
Kategorie: 1.st. ZŠ
Hravou formou úvod do míčových her sálového typu s mírným nadržováním basketbalu. Děti se naučí
hodit chytit, držet, trefit míčem a driblovat, kopat, pinkat. Základy pro basketbal, volejbal, házenou,
sálovou kopanou, nohejbal)
Ukázkové hodiny: 16.6. a 23.6 od 14 a od 15 h. v tělocvičně v sokolovně

Trénink basketbalu pro dívky
Kategorie: 2st. základní školy (preferované ročníky 2007, 2008 a 2009)
Hravou formou hrát basketbal. Mít radost ze hry. Nebát se prohrávat. Mít touhu zvítězit.
Ukázkové hodiny: 16.6. a 23.6 od 17 h. v tělocvičně v sokolovně
Trenérka: Dáša Divišová licence ČBF pro míčové hry, kondiční trenérka pro míčové hry, která 5 let působila
v USK Praha, kontakt 606 83 44 44, dasa.divisova@seznam.cz
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Patroni uvedli prvňáky do cechu žákovského
Oslovila nás paní učitelka, která nás učila
první tři roky, zda bychom se stali patrony
jejích současných prvňáčků. Souhlasili jsme
a proto jsme se s nimi 27. května vyrazili
seznámit. Ukázali nám, jak umí číst, psát a počítat. Dostali jsme od nich i krásné obrázky,
které pro nás nakreslili.
1. června, na Den dětí, jsme s nimi šli
do tělocvičny, kde na ně čekalo přijímání
do cechu žákovského.
Pak jsme s nimi strávili celý den venku
na hřišti. Plánujeme s nimi prožít společné
chvíle i v dalších školních letech.

Stejný slavnostní ceremoniál byl připraven i pro žáky 1. A pod patronací starších
spolužáků ze 7. A.
Sedmáci se při ceremoniálu zavázali, že
budou svým mladším spolužákům oporou
a že oni u nich najdou vždy pomocnou ruku.
Prvním krokem ke vzájemné spolupráci jsou
již pravidelné návštěvy u prvňáčků ve třídě
a plánování společných akcí v příštích školních letech.
dovětek ředitelky školy Mgr. Jany Krapsové

A co se nejvíce líbilo prvňáčkům?
● Áďa M., Tomáš P.: Nejlepší byl pobyt
na hřišti.
● Magdička B.: Líbilo se mi malování křídami
na chodník.
● Kája Š.: Líbilo se mi, když jsme hráli se
sedmáky Na mrazíka a Na třetího.
● Gabča P., Sam P., Toník J., Toník J.: Všechno bylo pěkné, když tam byli sedmáci,
hlavně Pepa Chvátal.
žáci 7. B, patroni třídy 1. B

Poznáváme ptáky Blatenska
Nejlepší způsob, jak získat nové znalosti a dovednosti, je vyzkoušet
si danou věc vlastníma rukama. Žáci čtvrtých tříd ZŠ J. A. Komenského
se vzdělávali v oboru ornitologie přímo s odborníkem z praxe Zdeňkem
Voborníkem.
Ráno 27.5. si do školy místo učebnic
přinesli dalekohledy a zápisníky a vydali
se do přírody. Po cestě si zopakovali názvy
našich nejznámějších ptáků.
Když dorazili k rybníku Řitovíz, čekal
na ně již zmíněný odborník – ornitolog Zdeněk Voborník. Jedním z probíraných témat
bylo znečištění vody, kvůli němuž se na Blatensku již nevyskytuje potápka černokrká.
Následovalo měření čistoty vody v rybníce
pomocí Secchiho kruhu. Potápky mimo jiné
svádějí také konkurenční boj s kapry. O této
skutečnosti se děti přesvědčily při hře Na kapry a potápky.
Do připravených sítí pan Voborník nachytal pět exemplářů rákosníka
obecného. Ptáky okroužkoval a společně s dětmi vypustil zpět do volné přírody. Dětem
odpověděl na plno
zvídavých otázek.
Poslední aktivitou bylo pozorování
vodní hladiny profesionálním dalekohledem. Na hla-

dině zrovna brouzdala potápka roháč
a kachna divoká.
Kromě nabytých vědomostí bylo
dětem odměnou i opékání vuřtů v přátelské atmosféře kolem ohně.
Pavla Voborníková třídní učitelka 4. A

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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SODQW£Ľ¯FK
3URP¯W£Q¯GRSURYRG¯ĽLY¿PNRPHQW£ĘHP,QJ
ÎHVWP¯U%¸KP

9¿VWDYDUĮĽ¯
śK
$UH£ONRVWHOD1DQHEHY]HW¯3DQQ\0DULH
IDUQ¯]DKUDG\Q£EĘHĽ¯PX]HXP
K
7HPDWLFN«UĮĽRY«DUDQĽH
3URGHMUĮĽ¯DSURGXNWĮ]UĮĽ¯DĠ¯SNĮ
3ĘHGQ£ĠN\
/HWQ¯UĮĽRY«PHQXDQ£SRMŢ5ĮĽRY«
SUREX]HQ¯Š
3ĘHKO¯GNDVYDWHEQ¯FKERKRĠDWĮ
5ĮĽHQÏLQ\SRK£GN\D0DO¿3ULQFYSRG£Q¯9¯WL
0DUÏ¯ND
7YĮUÏ¯G¯OQ\
3LNQLNRY£DUHOD[DÏQ¯]µQD
3UYRUHSXEOLNRY¿VZLQJ3UDJXH5K\WKP.LQJV

Mysterio del Angel - Tango argentino
Patricie Antar Poráková & Javier Antar doprovodí tancem legendární melodie Astora Piazzoly

0\VWHULRGHO$QJHOś7DQJRDUJHQWLQR
(VFXDOR4XLQWHWVNRPRUQ¯P
RUFKHVWUHP6PHWDQRYLƊOKDUPRQLFL
3UDKDDWDQHÏQ¯N\7DQJRQH[LRQ
K
8OLFH1D3Ę¯NRSHFK
(VFXDOR4XLQWHWMHXVNXSHQ¯SÝWLY\QLNDM¯F¯FK
LQVWUXPHQWDOLVWĮNWHĘ¯VHYÝQXM¯IHQRP«QX
DUJHQWLQVN«KRWDQJDUHVSHNWLYHVW\OX7DQJR
1XHYR=DGREXVY«KRSĮVREHQ¯VRXERU
DEVROYRYDOĘDGXSUHVWLĽQ¯FKY\VWRXSHQ¯Y
GUDPDWXUJLLPH]LQ£URGQ¯FKIHVWLYDOĮ
DFRGRQ£VWURMRY«KRREVD]HQ¯MHLGHQWLFN¿
VNYLQWHWHPDUJHQWLQVN«KRKXGHEQ¯ND
DVNODGDWHOH$VWRUD3LD]]ROO\-HOLNRĽVL

-LKRÏHVN«NODY¯UQ¯NXU]\URÏQ¯N
ś
3RGUREQ¿SURJUDPNXU]ĮQDMGHWHQD
ZZZSODQWD]EODWQDF]DZZZNODYLUQLNXU]\F]

'DQLHO+ĮONDDMHKRĽ£FL
DK
.RVWHOVY-DQD.ĘWLWHOHY3DĠWLN£FK

.LQR
K
&KODVW
'UDPD'£QVNRPLQWLWXON\PO£GHĽL
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GROHWQHYKRGQ¿.Ï

K
7LFK¿VSROHÏQ¯N
.RPHGLHGUDPDÎHVNRPLQ
PO£GHĽLSĘ¯VWXSQ¿.Ï

5\FKOHD]EÝVLOH
K
$NÏQ¯GREURGUXĽQ¿NULPLWKULOOHU86$
PLQWLWXON\PO£GHĽLGROHW
QHYKRGQ¿.Ï

6PHÏND
K
'UDPDVSRUWRYQ¯ÎHVNRPLQ
PO£GHĽLSĘ¯VWXSQ¿.Ï

0DWN\
K
.RPHGLHÎHVNRPO£GHĽLGROHW
QHYKRGQ¿.Ï

1LNGR
K
$NÏQ¯WKULOOHU86$PLQWLWXON\
PO£GHĽLGRQHYKRGQ¿.Ï

.QLKRYQD
2WHYĘHQRYRPH]HQ«PUHĽLPXś
SRQGÝO¯VWĘHGDÏWYUWHNśDśK

,&%ODWQ£
2WHYĘHQRYRPH]HQ«PUHĽLPX
SRQGÝO¯śS£WHNśKDśK
VRERWDśK
QHGÝOH]DYĘHQR

.&$ļ
3HWU+DQÏś.XOWXUDĽLMH
ś¼WśS£śK
9¿VWDYDIRWRJUDƊ¯*DOHULH)RWRJUDƊH
6SHNWUXP

-DNVHĽLORQD]£PHÏF¯FKDWYU]¯FK
GĘ¯YHLGQHV
K
.DY£UQD
%HVHGDV-DURVODYRX3L[RYRXVSRMHQ£
VSURP¯W£Q¯PREU£]NĮRMHM¯QRY«NQL]H
=£PHÏN\DWYU]HMLĽQ¯FKÎHFKSRMHGQ£YDM¯F¯
RĠOHFKWLFN¿FKV¯GOHFKY.DGRYÝ3ROL
%UDWURQLF¯FKğWÝFKRYLF¯FKğWÝNQL5RKR]RYÝ
X&K\ĠHNDļÑ£UVN¿FKFKDOXS£FK.QLKX
VPQRKDGRERY¿PLIRWRJUDƊHPLEXGHPRĽQ«
QDP¯VWÝ]DNRXSLW
9\G£Q¯NQLK\SRGSRĘLO\REFHğWÝNHĉ&K\ĠN\
.DGRYļÑ£UDğWÝFKRYLFH

%ODWHQVN¿EOHĠ£NGÝWVN«KR]ERĽ¯
śK
9HON¿V£O

Blatná 11. června 2021
%D]DUGÝWVN«KR]ERĽ¯VZDS]µQDDM
9SĘ¯SDGÝ]£MPXRSURGHMQ¯P¯VWRNRQWDNWXMWH
SRĘDGDWHONX%DUERUX6O£GHNRYRX
EDUERUD#\DKRRFRP

'HQMµJ\V,YRX&HUDGVNRX
śK
9HON£NOXERYQDDWHUDVD
7«PDś-µJDYOHWQ¯PREGRE¯
K]DK£MHQ¯
GHFKRY«WHFKQLN\YKRGQ«YOHWQ¯P
REGRE¯
KO«WR]SRKOHGXMµJRY«SUD[HMµJRY«
SR]LFHYKRGQ«SURWRWRREGRE¯
KOHWQ¯MµJRY£OHNFH
PHGLWDFH
QDĠHWÝORDSR]LFH]SRKOHGXMLQXDMDQJX
DVSROHÏQ£MµJRY£VHNYHQFH
K]DNRQÏHQ¯]KRGQRFHQ¯GLVNXVH
1XWQ«SĘLKO£ĠHQ¯QD
NDORXVRYD#SODQWD]EODWQDF]FHQD.Ï

0DORY£Q¯YSOHQ«UXV/HQNRX3£ONRYRX
DśK
0UDÏRY
1XWQ«SĘLKO£ĠHQ¯QDWÏ
&HQDNXU]X.Ï

$QJOLFN£NRQYHU]DFH
3RśK
.OXERYQD
/HNWRUND%RKXPLOD+HUPDQQRY£-DQD
0LFK£ONRY£
.ÏOHNFH

1ÝPHFN£NRQYHU]DFH
6WśK
.OXERYQD
-DQDğSDQLKHORY£
.ÏOHNFH

.XU]SĘHGĠNRO£ÏHN
3RQGÝO¯śKGOHWHOHIRQLFN«
GRPOXY\
0DO£NOXERYQD
3Ę¯SUDYDSĘHGĠNROQ¯FKGÝW¯SUR¼VSÝĠQ¿YVWXS
GRSUYQ¯WĘ¯G\
0JU3HWUD7XK£ÏNRY£

1£SUDYDĘHÏL
6WĘHG\GOHWHOHIRQLFN«GRPOXY\
.OXERYQD
0JU3HWUD7XK£ÏNRY£

=XPED
6WśK
9HON¿V£O
/HNWRUND0DUWLQD+RYRUNRY£
.ÏOHNFH
5H]HUYDFHZZZDOSLƊWQHVVF]

-µJDV/HQNRX9£YURYRX
3£śK
9HON£NOXERYQD
3ĘLKO£ĠN\ZZZMRJDOHQNDYDYURYDF]RQOLQH
rezervace
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3LODWHVFOLQLFD]GUDYRWQ¯FYLÏHQ¯
WVW
9HON£NOXERYQD
3UDYLGHOQ«OHNFH3LODWHV&OLQLF
D=GUDYRWQ¯KRFYLÏHQ¯V7HUH]RX0DĠNRYRX
9¯FHLQIRDUH]HUYDFHQDZZZWPDVNRYDQHW
QHERQDWHO

9¿VWDY\
0X]HXPYĠHPLVP\VO\
¼WśQHśK
1£PÝVW¯0¯UX
,QWHUDNWLYQ¯KLVWRULH%ODWQ«D%ODWHQVNDRG
SĘ¯FKRGXSUYQ¯FKOLG¯DĽSRVRXÏDVQRVW

,YDQD)DĠLDQRNRY£5DNRXĠRY£
6O£VNRXN%ODWQ«
ś
*DOHULHYÏNX,QIRFHQWUXP%ODWQ£
9¿VWDYDODY¯URYDQ¿FKNUHVHEQDNWHU¿FK
DXWRUND]DFK\WLODP¯VWD]HVY«KRGÝWVWY¯
L]GRYROHQ¿FK

9Ü&,DQHE2NDĽGRGHQQ¯FK
SĘHGPÝWHFKQDĠLFKSĘHGNĮ
ś¼WśQHśK
0ÝVWVN«PX]HXP%ODWQ£
0RWRYLGOR.RS\WR1HWRRSUDYGXQHQ¯ QH
YKRGQ«RVORYHQ¯Q£YĠWÝYQ¯NDY¿VWDY\DOH
]DÏ£WHNY¿ÏWXNWHU¿SRNUDÏXMHYHUS£QNHP
YĘHW£QNHPĠ¯GOHPNUDM£ÏHPOHMWHPYUĠ¯
PHGRPHWHPĠQ\FDUHP
DGDOĠ¯PLSĘHGPÝW\VMHMLFKĽSRGRERX
DIXQNF¯VHVH]Q£P¯WHDVY¿PUDWROHVWHPSDN
O«SHSRY\SU£Y¯WHŢMµWRVHWDNGÝO£YDORNG\Ľ
M£MVHPE\OPDOHM QHERPDPLQNDGÝGHÏHN
VWUHMÏHNSUDE£ED Š1DY¿VWDYÝ9Ü&,
VSROHÏQÝREMHY¯WHFRNHVY«PXĘHPHVOX
SRWĘHERYDONRY£ĘĠYHFNRĠ¯N£ĘSĘDGOHQD
ÏLYÏHODĘQHERFRPÝODYGRP£FQRVWL
KRVSRG\QÝ7DN«VLRYÝĘ¯WHVY«]QDORVWL
DRGKDGDY\]NRXĠ¯WHSU£FLVY\EUDQ¿PL
SĘHGPÝW\SĘLÏHPĽY£PEXGRXSRP£KDWQHMHQ
NU£VQ«LOXVWUDFHDOHLYLGHD]DFK\FXM¯F¯ĽLY«
PLVWU\VY¿FKRERUĮ

-LQGĘLFK.U£WN¿ś2EUD]\
ÏHUYHQDÏHUYHQHF
.DY£UQDļHOH]£ĘVWY¯8ğXOFĮ*DOHULH3RG
GUDNHP

2 G Q£V
5ĮĽHGH]LQIRUPDFHDÏDV
1ÝNWHU£QHSUDYGLY£QHER]NUHVOHQ£IDNWD
RPLQXORVWLSĘHWUY£YDM¯FHO£VWDOHW¯'RGQHVVH
REMHYXMHP\OQ£LQIRUPDFHĽHORYFLPDPXWĮ
ORYLOLPDPXW\VSRPRF¯Y\KORXEHQ¿FK
MDPQHERĽH3ĘHP\VO2WDNDU,,E\OQD
0RUDYVN«PSROL]UD]HQVY¿PQHMYÝUQÝMĠ¯P
S£QHP0LORWRX]'ÝGLFQHERĽH6DPHWRY£
UHYROXFHE\ODSĘHGHPGRPOXYHQRXDNF¯
YHGHQRX&,$QHER.*%$ÏNROLYVHMHGQ£
R]MHYQ«DKLVWRULFN«QHVP\VO\SĘHWUY£YDM¯
YNROHNWLYQ¯SDPÝWLDRGERUQ£YHĘHMQRVWMH
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5ĳłH*HQHU£OĢWHI£QLNIRWR=DKUDGQLFWY¯
Franc

VDPDQÝNG\EH]P\ĠOHQNRYLWÝGXSOLNXMH
7¯PMHQQHYÝGRPN\SĘLĽLY¯GDOĠ¯P\ĠOHQNRY«
NRQVWUXNW\NWHU«MVRXVWHMQÝYUDWN«DÏDVWR
QHY\GUĽ¯NULWLFN¿UR]ERU1HG£YQRMVPH
QDUD]LOLQDREGREQ¿SUREO«PRKOHGQÝ
%¸KPRY¿FKUĮĽ¯NWHU¿Q£PGDOW«PDSUR
GQHĠQ¯SĘ¯VSÝYHN3UREOHPDWLNDIDOĠRY£Q¯
UĮĽ¯ÏLSURGHMHUĮĽ¯NWHU«E\O\Y\G£Y£Q\]D
Y¿SÝVWN\-DQD%¸KPDMVRXYOLWHUDWXĘHKRMQÝ
REVDĽHQ\%ODWHQVN¿YHONRSÝVWLWHOV£PQD
W\WRH[FHV\RSDNRYDQÝXSR]RUĉRYDOVY«
RGEÝUDWHOHDSURWRSĘLG£YDONHVY¿PSORGĮP
LRFKUDQQ«]Q£PN\DFHUWLƊN£W\$YĠDNWUKUĮĽ¯
VNU¿YDOLGDOĠ¯WHPQ£WDMHPVWY¯DVWUDWHJLHMDN
]GLVNUHGLWRYDWVY«KRNRQNXUHQWDDWRQDĘÏHQ¯
]IDOĠRY£Q¯UĮĽ¯NWHU«E\O\Y\G£Y£Q\]DQRY«
Y¿SÝVWN\
6WDNRY¿PSĘ¯SDGHPVHVHWN£Y£PHQDSĘ¯NODG
XUĮĽHŢ*HQHU£OğWHI£QLNŠNWHU£E\ODXYHGHQD
QDWUKYURFH9SXEOLNDFLŢ'YDFHW
OHWÏHVNRVORYHQVN¿FKUĮĽ¯Š  %¸KP
SRSLVXMHVYRXREUDQQRXVWUDWHJLLSURWLWRPXWR
QHNDO«PXQDĘÏHQ¯Ţ7DNMDNRXUĮĽHŢ7*
0DVDU\NŠDMDNRYĽG\XYĠHKRFRMHVWÏHVN«
QDOH]OLVHRSÝWOLG«NWHĘ¯WYUGLOLĘ¯G¯FHVHGOH
QLNWHUDNQHSRWYU]HQ«]SU£Y\]FL]LQ\ĽHUĮĽH
Ţ*HQHU£OğWHI£QLNŠMHVWRGUĮGRXNWHU£E\OD
MLĽGĘ¯YHGRREFKRGXXYHGHQDSRGMP«QHP
Ţ5HLQHGHV9LROHWHVŠ$E\E\ORWRWRQHSUDYGLY«
WYU]HQ¯Y\YU£FHQRDDE\E\ORPRĽQRSRXN£]DWL
QDSRGQLN\MHĽUĮĽLŢ5HLQHGHV9LROHWHVŠSRG
MP«QHPŢ*HQHU£OğWHI£QLNŠSURG£YDM¯E\O\REÝ
RGUĮG\Y\VD]HQ\YQDĠHPSRGQLNXYHGOHVHEH
NSRURYQ£Q¯ŦŠ
7¯PWRSRNXVHP-DQ%¸KPGRN£]DOĽH
SU£YÝQDRSDNGRFK£]HORNIDOĠRY£Q¯MHKR
SU£FH3ĘHVWRWDWRLQIRUPDFHEH]NULWLFN«KR
]KRGQRFHQ¯GRN£]DODSĘHĽ¯WDĽGRVWROHW¯
NGHMVRX]GURMHY\WY£ĘHQ\DĠ¯ĘHQ\PQRKHP
U\FKOHMLDPDVRYÝMLVNU]HLQWHUQHWDVRFL£OQ¯
V¯WÝ=GHVHDXWRUÏDVWRQH]DE¿Y£]GURML
DMHGQRGXĠHLFK\EQRXLQIRUPDFLĠ¯Ę¯G£OSRG
SO£ĠWÝPLOX]RUQ¯DXWRULW\
7DNWRE\OXYHĘHMQÝQÏO£QHNŢ-DN
VQÝKRY«NRXOHY\UĮVWDM¯]NDUP¯QRYÝUĮĽRY¿FK
SRXSDWŦ=£PHFN«]DKUDG\MVRXSDVWYDSUR
RÏLLQRVWĘHEDQ£GKHUQ«UĮĽH
Y1HE¯ORYHFK0XV¯WHMHQWURFKXĠYLQGORYDWŠ
YŢ.UDMVN¿FKOLVWHFKŠ3O]HĉVN«KRNUDMH$XWRU
.DPLO)£UD]GHEH]NULWLFN«KR]KRGQRFHQ¯
SĘHWLVNOSURSDJDÏQ¯SRÏLQ]£PNX1HE¯ORY
]MHKR)%VWU£QHNŢ6QDG]DW¯PE\ODVQDKD
RSRV¯OHQ¯Q£URGQ¯KUGRVWLVQDGQHSĘ¯OLĠĠLNRYQ¿
REFKRGQ¯WDKNWHU«VHQHMY¿]QDÏQÝMĠ¯PX
ÏHVN«PXSÝVWLWHOLDĠOHFKWLWHOLUĮĽ¯-DQX
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%¸KPRYL]%ODWQ«QH¼SOQÝSRYHGO\5ĮĽH
QD]YDQ«*HQHU£OğWHI£QLN'U0LURVODY7\UĠ
&KRĤSÝVWLWHOHDGDOĠ¯E\O\YHVYÝWÝSRVWXSQÝ
RGKDOHQ\MDNRSĮYRGQ¯VWDU«VRUW\MHQY
%ODWQ«MDNVLSĘHMPHQRYDQ«6WHMQ¿RVXGPÝOD
LUĮĽH%¸KPHPYSÝWDWĘLF£W«PURFHKUGÝ
QD]YDQ£1DĠHQ£URGQ¯YHVNXWHÏQRVWLYĠDN
UHPRQWDQWND%DURQ*LUDXGGHOŝ$LQREMHYHQ£
ÏW\ĘLFHWOHWSĘHGW¯PYH)UDQFLL$GULDQHP
5HYHUFKRQHPŠ$XWRUSĘ¯VSÝYNXQD)%
VWU£QN£FK]£PNX1HE¯ORY\SĘL]QDOĽHVH
MHGQDORSRX]HRSURSDJDÏQ¯SĘ¯VSÝYHNYGREÝ
NRURQDYLURY«NWHU¿PÝOVORXĽLWNSURSDJDFL
]£PHFN«]DKUDG\DĽHÏHUSDOSRX]H]
LQWHUQHWRY¿FK]GURMĮEH]NRQIURQWDFHV
GDOĠ¯PLGRERY¿PLWLVN\ÏLNRQ]XOWDFHPL
VUĮĽDĘL7DNWRSĘHKO«GOLVNXWHÏQRVWĽHUĮĽH
VQ£]YHPŢ1DĠHQ£URGQ¯ŠPH]L%¸KPRY¿PL
UĮĽHPLQHƊJXUXMH3ĘHVWRWHQWRGUREQ¿
SRÏLQ]¯VNDOMDN¿VLSXQFSUDYGLYRVWLSU£YÝYH
]P¯QÝQ«PSHULRGLNXDEXGHYN\EHUSURVWRUX
YLVHWMHĠWÝGORXKRSRXYHĘHMQÝQ¯QDĠHKR
SĘ¯VSÝYNXNWHU¿MHKRSUDYGLYRVW]SRFK\EĉXMH
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3Ę¯VSÝYHNP£YĠDNLGUXKRXVWU£QNXYÝFL
%ODWHQVN«UĮĽHW¯PWRQHJDWLYQ¯PSRÏLQHP
]¯VN£YDM¯MDN¿VLGUXK¿ĽLYRWMDNRLSURSDJDFH
%ODWQ«PÝVWDUĮĽ¯3URQ£V]WRKRWR
GUREQ«KRH[NXU]XSO\QHWRWRSRXÏHQ¯
1HYÝĘWHYĠHPXFRVHS¯ĠHQDLQWHUQHWX
D]YO£ĠWÝQDVRFL£OQ¯FKV¯W¯FKSURWRĽHWDP
PĮĽHSV£WNGRNROLYDFRNROLYEH]MDN«NROLY
UHƋH[H6WDÏ¯NG\ĽEXGHWHGRVWDWHÏQÝKODVLWÝ
DÏDVWRY\NĘLNRYDWWĘHEDLOHĽ
D]DNU\MHWHW¯PVNXWHÏQRXSRGVWDWXYÝFL
0QR]¯]Q£VVLSĘHFLMHQSĘHÏWRXSRX]HWLWXOHN
QHERNU£WNRX]SU£YXNWHURXVLXORĽ¯PHGR
SDPÝWLDQLĽE\FKRPVHREWÝĽRYDOLNO£VWW\
QHSĘ¯MHPQ«RW£]N\NWHU«SRGODPXM¯]£NODG\
GH]LQIRUPDFH3URVWÝWRVG¯O¯PHQHERĤMLĽ
QHP£PHÏDVSĘHP¿ĠOHWGRKORXEN\DĽNH
NRĘHQĮPYÝFL
3HWU&KOHEHF
0ÝVWVN«PX]HXP%ODWQ£

www.plantaz-blatna.cz
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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

pf

eifergr

r
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olem rmy Pf
k
e
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tnán PŘIHLÁ
s
ě
zam NLINE
O

Pfeifer Holz s.r.o · paní Ivana Šimonová
Chanovice 102 · CZ-341 01 Horažďovice
Tel. 602 659 522 · nabor@pfeifergroup.cz

r r i e r e.

PŘIDEJTE SE K NÁM A STAŇTE SE SOUČÁSTÍ SILNÉ RODINY PFEIFER! TĚŠÍME SE NA VÁS!

ka

Přijďte se informovat osobně každou středu v 9,00 hod, popř. zavolejte a domluvte
si datum a čas, který Vám vyhovuje.

ou
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port
Blatenský mocboj – spojení juda
s atletikou
Judo je komplexní sport. Je pohybově rozmanité a sportovní
příprava musí být pestrá. To, že dobrý judista je i všestranným
sportovcem, dokázali naši členové poslední květnový víkend.
V sobotu 29. 5. totiž proběhlo na blatenském stadionu atletické
klání s názvem Blatenský mocboj. Soutěžilo se v 5 disciplínách
a bonusem byla štafeta na 4x 400 m. Celkem se zúčastnilo 39 závodníků ze 7 oddílů. A bylo jedno, jakému sportu se kdo věnuje.
Za Blatnou bojovali závodníci jak z oddílu juda, tak i z oddílu
atletiky. Akce podařená a výkony snesly skutečně přísné měřítko.
Díky oddílu atletiky!
Lukáš Kocourek

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.
CENA 2. 2 0,-

M STSKÝ CAMP

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

• Červencov

26.-30.7. 2021

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

SPORTOVNÍ P

• 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)

SLEVA PRO ČLENY SOKOLA

Turnaj ŠKVOŘETICE 26. 6. 2021
Začátek: 8.30 hod.
Systém každý s každým; 2x10 min.
Rozhoduje počet bodů, vzájemný zápas, rozdíl skóre, vyšší
počet střelených branek, penaltový rozstřel (5).
Vítězství 3 body, remíza 1 bod.
Účastníci: ŠKVOŘETICE
SEDLICE
LOM
DOUBRAVICE
PBW Group PRAHA
Individuální trofeje: Nejlepší brankář a střelec.
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V Blatné se na několik týdnů objevil unikátní knihtisk
z 16. století – „Mattioli herbář aneb Bylinkář“
Senzace, blatenskou veřejností příliš nevnímaná. Ve městě růží s překrásným vodním
zámkem se ocitl na několik týdnů „Mattioli
herbář aneb Bylinkář“, vydaný roku 1563.
Vzácné dílo získal do dočasného držení starožitník Zdeněk Sedlák se svým „Aukčním
domem Blatná,s.r.o.“ „ 24. června půjde tato
vzácnost do aukce,“ podotýká Zdeněk Sedlák,
který si možnosti přechovávat takto nádherně zachovalý knihtiskařský klenot, psaný
v českém jazyce, velmi váží. O přítomnosti
zmiňovaného exempláře, jehož se prý na světě
dochovalo do současnosti pouze několik málo
výtisků, v Blatné referoval Zdeněk Sedlák
i na svých internetových stránkách a nabídl
veřejnosti možnost si herbář prohlédnout.
Zájem však byl prakticky nulový.
Jako odborník v této oblasti na slovo vzatý
Zdeněk Sedlák obdivuje okolnosti, za jakých
se herbář rodil: „Musela to být neskutečná
a dlouhodobá práce. Vždyť v tomhle případě jde o tisk ruční!“, je fascinován člověk
na svém místě, kterému úcta nedovoluje listovat knihou jinak než v bílých rukavicích. Tím
spíše, že tuhle raritu nemají většinou ve svých

sbírkách ani muzea. K dobru pak dává jednu
pozoruhodnou kapitolu: „V době zrodu této
knihy se ještě nevařilo pivo. A tak je v obsahu chmel popisován jen jako hořká bylina
s léčivými účinky spolu s radami na užívání.“
Jak Zdeněk Sedlák uvedený unikát získal?
„Před třemi lety se na mně obrátili dědici,
abych ocenil celou pozůstalost. Ta obsahovala právě i tenhle herbář. Po vyřešení všech
formalit pak byla pozůstalost předána do prodeje,“ vysvětluje blatenský starožitník, jenž
má v oboru více než dobré jméno.
Autorem herbáře a bylinkáře byl významný renesanční lékař a botanik Pietro Andrea
Mattioli /1501-1577/. Působil v Sieně, Římě,
Iridentu a Gorizii. Od roku 1554 se stala jeho
domovem Praha, kde se stal osobním lékařem
arciknížete Ferdinanda Tyrolského. Roku 1561
spatřilo světlo světa v tiskárně Jiřího Melantricha jeho „Pět knih lékařských dopisů“.
Následující rok vyšel český překlad právě popisovaného „Herbáře a bylinkáře“. Roku 1563
se dočkalo dílo německého překladu. Vůbec
poprvé vyšel „Mattioliho herbář a bylinkář“
roku 1544 v italštině, za deset let poté v Benátkách i latinsky. Později vyšel ještě mnohokrát
a vlastně je vydáván až do současnosti.

Kdo se stane opravdovým majitelem
vzácného knihtisku, ukáže tedy až aukce
24. června. Nicméně už sama skutečnost,
že toto rozsáhlé dílo ve městě Blatná nějaký
čas „žilo“, je fantastická a je hodna trvalého
zaznamenání.
Vladimír Šavrda

Spojili jsme síly
Neomezený internet
s rychlostí až

300
Mb/s

Prvn
4 měs í
íce za

99 Kč
(měsí

čně)

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.

Jeho další osud určí aukce na konci června.
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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

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.

E lektromontáže

VISHAY EELECTRONIC spol. s r. o.

Blatná

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
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

Přijmeme do pracovního
poměru pracovníka/pracovnici na pozici

Dělník/dělnice
na zpracovně ryb
Požadavky:
dobrý zdravotní stav, vzdělání nebo praxe v potravinářském oboru výhodou,
pracovitost, samostatnost,
odpovědnost,
Nabízíme:
Jednosměnný provoz, víkendy volné. Nástup možný
ihned.
Mzda dle dosažených výsledků, ﬁremní beneﬁty.
Bližší informace podá
p. Koubek tel. 777 632 174,
383 421 037

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

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

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
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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
Otevřeno:
Po - Út - ZAVŘENO
St - Čt - 8.00-11.00
Pá - 14.00 - 17.00
Jinak možno po telefon ické dohodě

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

7.00 -14.00
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– čtrnáctideník – vydává Spolek Blatenské listy zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu
v Českých Budějovicích v oddílu L, vložce č. 2708, IČ 69092923, redakční rada: František Komorád, František Machovec,
Petr Chlebec, Zdeněk Malina – šéfredaktor, Vladimír Šavrda. Adresa redakce: Z. Malina, Holečkova 784, 388 01 Blatná,
tel. 731 367 507. Náklad: 3 000 výtisků. Bankovní spojení: KB, a. s., Strakonice, expozitura Blatná, č. ú. 4196610297/0100.
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