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Jak jsme volili v Blatné
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané
ve dnech 8.10. – 910.2021
Výsledky

volební účast

celkem
ČR
v%
65,43

kraj
JČ
v%
64,79

okres
Strakonice
v%
65,5

Blatná
v%
68,74

Bělčice Sedlice Lnáře
v%
v%
v%
61,95 67,19
56,59

Mačkov Buzice
v%
v%
42,51
65,22

město
Strakonice
v%
63,78

Název strany
Svoboda a př. demokracie (SPD)
Česká str.sociálnì demokrat.
Trikolora Svobodní Soukromníci
PŘÍSAHA Roberta Šlachty
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
PIRÁTI a STAROSTOVÉ
Komunistická str.Čech a Moravy
ANO 2011

9,56
4,65
2,76
4,68
27,79
15,62
3,60
27,12

8,56
6,44
3,18
3,95
32,10
12,76
4,06
25,33

9,62
5,78
3,02
4,28
27,87
11,69
4,30
29,45

9,71
7,03
3,78
4,03
32,51
11,86
3,44
23,72

9,58
7,38
3,99
5,18
28,34
9,78
6,58
25,34

10,78
11,76
0,98
2,94
32,35
19,60
3,92
17,64

9,10
6,04
2,85
4,61
27,05
11,47
3,70
31,54

7,42
4,36
3,63
5,09
23,72
11,20
4,80
33,18

10,17
4,79
2,69
6,88
21,55
16,76
4,79
28,14

13,33
7,77
3,33
8,88
25,55
11,11
6,66
21,11

Z 11 blatenských volebních okrsků zvítězilo v osmi SPOLU, v jednom zvítězili Piráti a Starostové, ve dvou ANO – s přehledem to bylo jen
v Hněvkově. Pozoruhoné jsou numericky výsledky v Buzicích – za desetinou tečkou mají všechny strany stejné dvě číslice - pro přemýšlivé
typy: Víte proč to tak je?
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Rosa damascena
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OZNÁMENÍ 0 SLOUČENÍ
LÉKAŘSKÝCH PRAXÍ
Milí spoluobčané,
dnem 1. listopadu 2021 dojde ke sloučení lékařských praxí MUDr. Ondřej Drátovský s.r.o. a MUDr. Yvona Kotroušová
s.r.o. Paní doktorka Yvona Kotroušová
ukončuje svou činnost v Blatné. Další
péči o její pacienty bude zajišťovat lékař
MUDr. Ondřej Drátovský a sestry paní
Dagmar Cíglová a paní Zdeňka Dufková.
Veškerá léčebná a preventivní péče
bude nadále pokračovat, takže pacienti
budou stále docházet do ordinace V Podzámčí 182, Blatná.
Vzhledem k přítomnosti dvou zdravotních sester předpokládáme zlepšení dostupnosti zdravotní péče hlavně na úseku
telefonického kontaktu s ordinací a objednávání na vyšetření. Nadále bude zachován
100% objednávací systém, který by však
měl fungovat pružněji.
Kontakty: telefon ordinace 736 244 301,
383 423 323
Objednávky prostřednictvím telefonu
a SMS – během dopoledních ordinačních
hodin.
(SMS pouze na tel. číslo 736 244 301)
NOVÉ ordinační hodiny od 1.11.2021
Po 7-12
Út 7-11
12-15 (pouze objednané
preventivní prohlídky)
St 11-13 14-18 (pouze objednané
preventivní prohlídky)
Čt 7-11
12-15 (poradna pro
kojence)
Pá 7-12

NA ZAČÁTKU LISTOPADA, TEPLO SE
ZIMOU SE HÁDÁ
Přiblížil se LISTOPAD, měsíc kdy stromy úplně shazují listí, ranní mlhy se mění
ve stříbřité jinovatky a perličkami zdobí
zahrady, louky i háje. Světla ubývá a přibývá
čas k odpočinku a rozjímání…
DEN VŠECH SVATÝCH JE POSLEDNÍ,
KTERÝ ZIMU ZAHÁNÍ
KDYŽ DLOUHO LISTÍ NEPADÁ, TUHÁ
ZIMA SE PŘIKRÁDÁ
LISTOPADOVÉ HŘMĚNÍ, PŠENICI
VE ZLATO MĚNÍ
LIDOVÉ VÁNOCE S ČESKOU POHÁDKOU
Stejně jako se přiblížil listopad, přiblížil
se i ADVENT, letošní předvánoční čas. Pomalu se všichni na tuto dobu připravujeme
a přejeme si, aby znovu proběhla tak, jak
jsme byli zvyklí, v pohodě a radosti bez
nějakých omezujících opatření. Již řadu let
vám přibližujeme atmosféru lidových Vánoc našich předků, kdy hlavní náplní bylo
setkávání a soudružnost rodin. Obdarovávání
bylo jen malou součástí těchto svátků. V současné době, kdy nás čeká značné zdražování,
které mnohým velmi zasáhne do rodinných
rozpočtů, se tím spíše můžeme k takovýmto
Vánocům opět vrátit. Dárky si připravme
jen symbolické, hlavně pro naše děti. Jejich
rozzářené oči jsou součástí sváteční nálady
v rodinných kruzích. A my dospělí si věnujme
to nejdražší co všichni máme – náš čas. Chví-
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le pro děti, rodiče, ale i prarodiče, příbuzné
a známé. Někteří z nich často v uplynulém
roce prožívali kruté chvíle osamocení.
Jak již jsme v minulých číslech Blatenských listů upozornili, náš letošní vánoční
prodej nese název LIDOVÉ VÁNOCE
S ČESKOU POHÁDKOU a počátkem listopadu již bude zahájen. Hlavním tématem
budou české pohádky doplněné kresbami
našeho předního výtvarníka Jiřího Trnky.
Jinak naše nabídka bude jako každoročně
připomínat české lidové Vánoce. Vánoční
pohledy, originální přání, malované perníčky,
ozdoby z vizovického těsta, slámy, přírodnin,
keramiky, kukuřičného šustí, včelího vosku
a dalších materiálů. Zároveň výběr českého
uměleckého řemesla, ať již z našich blatenských končin nebo z různých jiných koutů naši
vlasti. Samozřejmě pohádkové knihy, knihy
říkadel, hádanek, koled aj.
Věříme, že si uděláte chvíli a přijdete
nás navštívit. V rámci pohodových svátků
i my omezíme náš prodej v prosincových
dnech.
Otevřeno: Sobota 9.00 – 14. 00 hod.
www.lidove-remeslo.cz mob. 736765747
Náš tip na listopad: KERAMICKÉ ZVONEČKY S POHÁDKOVOU TÉMATIKOU

KDYŽ SE V LISTOPADU HVĚZDY TŘPYTÍ, MRAZY SE BRZY UCHYTÍ
Eva Fučíková, lidové řemeslo

Blatenská ryba, spol. s r.o. zve všechny zájemce na výlov rybníka Buzický,
který bude probíhat od čtvrtka 28. října do pátka 29. října. Připraven je
bohatý kulturní program a rozmanité občerstvení. Přijďte ochutnat a koupit vynikající
ryby a rybí výrobky.
Žádáme všechny návštěvníky o dodržování aktuálních covid opatření.

Děkuji všem voličům, kteří dali hlas
uskupení TSS.
Chtěla bych všechny ujistit, že to nevzdáváme a budeme dále bojovat
za svobodu, suverenitu, proti šílenostem
a diktátu Evropské unie
a budeme dále bránit normální svět.

Blatenská ryba, spol. s r.o., Na Příkopech 747, 388 01 Blatná
Tel. 383422511, WWW. blatenskaryba.cz

Eva Korcová

Pozvánka na výlov rybníka Buzický
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z radnice

OSVOBOZENÍ OD DANĚ Z NEMOVITÝCH
VĚCÍ – JAK ZAEVIDOVAT KRAJINNÉ PRVKY
NA SVÉ PARCELE?
(dle § 4 odst. 1 písm. k) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí,
ve znění pozdějších předpisů)
Od daně z pozemků jsou osvobozeny pozemky v rozsahu, v jakých se
na nich nachází:
1. skupina – krajinný prvek evidovaný jako ekologicky významný prvek
(„EVP“)
= skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo
mokřad (který nejprve musí vymezit Agentura ochrany přírody a krajiny)
 musí být součástí evidovaného zemědělsky užívaného pozemku, nebo
k tomuto evidovanému zemědělsky užívanému pozemku přiléhat
 evidence EVP se neřídí katastrálními parcelami, tudíž ne vždy musí být
celá výměra parcely zahrnuta do prvku EVP
2. skupina – příkop, mokřad, močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo strž
(poplatník tyto prvky prokazuje dle skutečného stavu – nejsou zahrnuty
mezi EVP)
 musí být na pozemku zaevidovaném v katastru nemovitostí jako ostatní
plocha
 musí se nacházet mimo zastavěné území obce a nesmí být užíván k podnikání
DO KONCE ROKU 2021 TRVÁ PŘECHODNÉ OBDOBÍ = Do konce
zdaňovacího období r. 2021 lze ponechat již přiznané osvobození podle § 4
odst. 1 písm. k) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění
účinném před 31. 12. 2019. V případě, že krajinné prvky (1. skupina) nebudou zaevidovány do evidence EVP do 31. 12. 2021 vzniká poplatníkům
povinnost podat daňové přiznání na zdaňovací období roku 2022, tj.
do 31. ledna 2022.
JAKÝ ÚŘAD OSLOVIT?
1. SZIF
(místně příslušné Oddělení příjmu žádostí a LPIS – „OPŽL“)
 OPŽL eviduje prvky EVP z 1. skupiny – vlastník podává podnět k zaevidování (písemně, datovou schránkou, osobně)
 na základě podnětu vydává OPŽL Sdělení o ne/provedení aktualizace
evidence ekologicky významných prvků, případně Sdělení o nezahájení aktualizace evidence ekologicky významných prvků, pokud plocha neodpovídá
deﬁnicím pro evidenci
2. Finanční správa
(místně příslušný ﬁnanční úřad – „FÚ“)
 poplatník uplatní osvobození v daňovém přiznání na příslušné zdaňovací
období
 do daňového přiznání musí poplatník uvést prvky:
1. skupiny – zaevidované na OPŽL do evidence EVP
2. skupiny – nezaevidované v evidenci EVP, které poplatník prokazuje dle
skutečného stavu
Tiskopis „PODKLAD PRO UPLATNĚNÍ NÁROKU NA OSVOBOZENÍ
OD DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ“ – získá vlastník po zaevidování EVP
z veřejného portálu farmáře (Veřejný registr půdy LPIS).
UPOZORNĚNÍ:
 SZIF zaeviduje pouze krajinné prvky odpovídající deﬁnici EVP dle NV
307/2014 Sb.
 Od daně z nemovitých věcí budou osvobozeny pouze pozemky z 1. skupiny
s krajinnými prvky, které jsou v evidenci EVP k 1. lednu roku, na který je
daň stanovována.
§ SZIF pravidelně provádí změny v evidenci EVP. Vlastník uplatňující osvobození od daně z pozemků s EVP by si měl vždy zkontrolovat, zda nedošlo
ke změně v rozsahu EVP, a to podle stavu k 1. lednu roku, na který je daň
stanovována.
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BLATNÁ
Jsem velice ráda, že se také město BLATNÁ zapojilo do projektu
výsadby Stromu lásky. Stromy lásky jsou vysazovány v 11 městech
naší krásné republiky například v Praze, Brně, Kyjově, Karlových
Varech, Litoměřicích nebo v Kutné Hoře, a to za výrazné podpory
ředitele Arboreta Obříství pana inženýra Pavla Kafky.
Díky skvělé spolupráci a porozumění bude vysazován dne 25. 10.
2021 v 10 hodin v Husových sadech Strom lásky pro všechny obyvatele
města a jeho návštěvníky. Za tuto spolupráci chci předně poděkovat
starostce města paní bakalářce Kateřině Malečkové, paní inženýrce
Tereze Červené z odboru životního prostředí, řediteli společnosti
Okrasné zahradnictví Bouše panu inženýrovi Vladislavu Boušemu
a paní ředitelce Daně Strnadové z MŠ Vrchlického, která se svými
kolegyněmi připravila milé vystoupení dětí. Líbí se mi představa, že
děti mohou v budoucnu ke Stromu lásky přijít se svými láskami….
Strom lásky je určený pro všechny lidi, kteří milují nebo milovali
a já jsem přesvědčená, že láska je spojovacím článkem pro každého
člověka. Myslím si, že v dnešní nelehké době by právě Strom lásky
mohl být pro některé lidi povzbuzením a já bych si moc přála, kdyby
ke Stromu lásky chodili všichni lidé, kteří budou vnímat láskyplnost,
radost a naději tohoto místa.
To je smyslem a cílem tohoto projektu. Propojit obyvatele měst
v naší krásné republice výsadbou Stromů lásky. Věřím, že v rámci
tohoto projektu lidé najdou společnou řeč dobra, což znamená dobré
srdce, lidské porozumění a pochopení druhého člověka. To, že se
společně sejdeme na krásném místě výsadby, je důkazem tohoto dobra.
Myšlenka na výsadbu Stromu lásky mne napadla, když mne obklopoval smutek ze ztráty milovaného manžela Toníčka, který celý
svůj život rozdával lidem dobro, lásku a naději. Ráda bych Toníčkovo
poselství dobra a lásky šířila dál a projekt Stromů lásky byl jenom
přirozenou volbou tohoto poselství.
Milí přátelé, přála bych vám, abyste v těžkých chvílích našli
u Stromu lásky klid, útěchu a povzbuzení do dnů příštích. Přála bych
vám, abyste u Stromu lásky našli také radost a naději, kterou budete
posílat dál. Tak Strom lásky splní své poslání.
Dovolte mi, abych na závěr uvedla dvě myšlenky mého Toníčka,
které již nepotřebují další komentář.
Myšlenky napsal Antonín Jiří Kryštof:
*Mějte v srdci dobro a lásku, to je to, co náš svět nejvíce potřebuje.
*Kdo miluje, nachází lásku a pochopení i pro ostatní.
Lenka Kryštofová

Jak jsme se měli na novém sběrném
dvoře dne 1. října 2021
Začali jsme v mrazivém ránu. Dopoledne patřilo dětem ze třetích
a čtvrtých ročníků zdejších základních škol. Postupně jsme s nimi
procházeli místa, kde se shromažďuje vysloužilé elektrozařízení,
nebezpečné odpady, plasty, papír, sklo, kovy, objemný odpad, kabely, rostlinný odpad, dřevo. Děti si s sebou přinesly libovolný odpad,
který jsme společně uložili na správné místo na sběrném dvoře. První
skupinka byla ráda, že se chvilku ohřála v budově dotřiďovací linky,
jejíž fungování nám přiblížil vedoucí provozu. Na dotřiďovací linku se
sváží obsah žlutých a modrých zvonů. Plasty se roztřiďují na čiré pet,
barevné pet, obaly od drogerie, fólie a jiný drobný plastový odpad. Ze
žlutých zvonů se dále vytřídí nápojový karton a nápojové plechovky.
Papír se roztřiďuje na karton a ostatní papír. Vše se lisuje podle druhu
do balíků. Poté jsme se společně podívali na kompostárnu, kde byl
přistavený traktor se zapojeným překopávačem kompostu.
(pokr. na str. 6)
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TS Blatná

Třídění světelných zdrojů je
nyní jednodušší
Chováte se zodpovědně, třídíte odpad? Pak jste možná už někdy
přemýšleli, kam se žárovkou, když dosvítí. Klasické přímo žhavené
žárovky (wolframové i halogenové), které se v domácnostech hojně
používaly, než byl jejich prodej v Evropské unii zakázán, se mohly
vyhazovat do směsného odpadu. Jiná pravidla ale platila pro zářivky
či LED žárovky – tyto světelné zdroje patřily na místo zpětného
odběru. Rozeznat od sebe jednotlivé druhy světelných zdrojů je ale
čím dál tím těžší. Výrobci přicházejí s novými designy a výrobními
technologiemi, takže běžný spotřebitel nemá šanci poznat, o jaký typ
světelného zdroje se jedná.
Nyní už naštěstí nemusíte tento problém řešit, nový zákon
o výrobcích s ukončenou životností nedělá mezi světelnými zdroji
rozdíly. Tím pádem všechny spadají do zpětného odběru a měly by
se odevzdat do speciálních sběrných nádob či ve sběrných dvorech.
Zákon zároveň ukládá prodejcům povinnost uvádět u ceny světelných zdrojů, ale i dalších elektrozařízení výši recyklačního příspěvku.
Díky tomu hned při placení zjistíte, že jste přispěli na ekologickou
recyklaci zakoupeného elektro výrobku, a proto by – až vám doslouží
– neměl skončit v komunálním odpadu, ale ve sběrném dvoře.

Přátelé,
23.10. se chystá podzimní
Koncert pro báseň a 4 flétny
Pojďme opět spojit příjemné s užitečným.
Přijměte tímto pozvání na jedinečný benefiční koncert
flétnového kvarteta „Fautores Flautae“, které působí
na české hudební scéně již 30 let.
Pan učitel Václav Holub je pro mnohé z nás známá tvář,
v blatenské ZUŠ objevil a hudebním vzděláním provedl
mnoho talentů.
I jeho kvartet spolu s hostem se zařadil mezi ty, co přijedou
potěšit naše smysly bez nároku na honorář a výtěžek
z koncertu bude použit na opravu mobiliáře kostela sv.
Jana Křtitele v Paštikách.
Předprodej vstupenek jako již tradičně v IC Blatná.
Přispět může kdokoliv, buď zakoupením vstupenky
na koncert, nebo převodem na účet ŘKF Blatná
(do poznámky napsat „Kostel Paštiky“)
0680592379/0800
Za všechny Vaše dary srdečně děkujeme.
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Ekonomické okénko
s Oskarem:
V návaznosti na minulé vydání malá politická vsuvka. Volební
účast v ČR 65 % oproti 61 % v roce 2017, v Blatné 69 % oproti 63 %
v roce 2017. Tohle je velký úspěch a můžeme být na sebe patřičně
hrdí. Ostatní politické úspěchy a neúspěchy nechme na zhodnocení
každého z nás.
4. Ekonomické Okénko s Oskarem: Město kde se točí peníze (část
1/2)
Letos v srpnu se v Blatenských listech objevila skvělá zpráva.
Blatná je městem pro podnikání číslo 1 v Jihočeském kraji.
Možnost podnikání ve zdravém prostředí, to je základ blahobytu
každého města. Za peníze podnikatel poskytuje nové věci a služby
pro veřejnost. Zdravá konkurence tlačí na kvalitu a motivuje podnikatele k inovacím. Vytváří nová pracovní místa pro lidi, co chtějí být
v zaměstnání. Úspěšným podnikatelům dává prostor pro dobročinnost
ve prospěch obecného blaha. A v neposlední řadě ﬁnancuje chod města
a státu. Pokud tedy podnikatel neposílá peníze pryč do daňového ráje
nebo zahraničním vlastníkům.
Nových příležitostí k podnikání je ve světě i v tuzemsku každý den
mnoho. Celá historie lidstva i života je totiž charakterizována změnou.
Rodíme se, stárneme a umíráme. Mění se roční období, počasí, z vody
se stává pára a z páry déšť. Války, nové technologie, pandemie. Velké
i malé podniky rostou a poté mizí každou chvíli. Stejně tak požadavky
a touhy nás lidí se neustále mění. S příchodem internetu ještě rychleji
než kdy dříve. Ať už je změna špatná či dobrá, je vždy spojená s příležitostmi. Krásné na tom je, že pokud žijeme ve svobodné společnosti,
podnikat může každý z nás a nikdy není pozdě.
Jak začít? Na to se společně podíváme v dalším čísle Blatenských
listů.
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Co čte a o čem přemýšlí Jan Kára
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
o Janu Amosovi Komenském už jsem se jednou letmo
zmínil v souvislosti s Třicetiletou válkou.
Tentokrát se chci věnovat pouze jemu, neboť
jde o postavu více než pozoruhodnou.
Když jsem před pár lety v antikvariátu
blatenské knihovny narazil na více než půl
století starou monograﬁi Josefa Polišenského
„Jan Amos Komenský“, uvědomil jsem si, jak
málo vlastně o jedné z nejvýznamnějších postav našich dějin vím. Zajisté, o Komenském
jsme se učili již na základní škole, která byla
po něm dokonce pojmenována (oč lépe zní
„ZDŠ Komenského“, než třeba „ZDŠ Rudé
armády“, kam jsem byl v 9. třídě přeřazen),
ale moc mi toho v hlavě neutkvělo. Snad jen
ten „učitel národů“, náhrobek v holandském
Naardenu – a taky že „skákal z okna na ženský“, jak jsme tehdy neurvale rýmovali.
S Polišenského knihou přišla chuť si tyto
informace podstatně doplnit.
První poznatek byl, že Komenský (narozen
roku 1592) žil
v nesmírně složité době a jeho
životní dráhu doprovázely četné
tragédie, obecné
i osobní. Když
pomineme ztrátu
Jan Amos Komenský
rodičů v dětském
někdy kolem roku 1640
věku, většina
z nich nějak souvisí právě s Třicetiletou válkou. Ztráta první manželky a dětí v morové
epidemii, ztráta vlasti, ztráta druhé manželky, požáry, jimž padla za oběť nemalá část
Komenského spisů; a k tomu opakovaná
konfrontace s hrůzami války, vražděním,
drancováním, bídou a nemocemi. Jeho dílo je
svým způsobem reakcí na prožívané tragédie,
ovšem reakcí konstruktivní: jakoby popíralo
dobovou realitu, hledělo za ni a hledalo harmonii, mír a lepší svět. Je dokladem Komenského obrovské duchovní síly – síly, která je
podložena hlubokou vírou.
Komenský je u nás prezentován především jako pedagog. Napsal významná didaktická díla (Velká didaktika, Brána jazyků, Svět
v obrazech a další), uznávaná i po staletích.
Polišenský ale přesvědčivě dokládá, že těžiště
Komenského úsilí je jinde, a že didaktika je
pro něj jen součástí mnohem širšího plánu
na povznesení lidstva a jeho spásu. S tímto
cílem Komenský také po většinu svého života
pracoval na svém (nakonec nedokončeném)
stěžejním díle „Obecná porada o nápravě

věcí lidských“. Náprava měla začít u jedince a směřovat přes rodinu a školu k celým
národům, a klíčem k ní mělo být pokání,
usmíření a návrat k Bohu. Objevují se tu ovšem i myšlenky, které nemají daleko k dnešní
OSN („universální pojítko států“, „mírový
soud“ atd.“).
Docela mě zároveň překvapilo, že ne
vše bylo u Komenského tak pokrokové,
jako třeba výše zmíněné didaktické práce.
Co si například pomyslet o spisu s názvem
„Nezávislost – věčný původ všech zmatků“?
A i když Komenského oblíbené heslo znělo
„Neradno jest zoufati nad pokrokem“, odmítl
třeba Koperníkovo učení o „obězích sfér
nebeských“ a silně věřil v různá proroctví
a zjevení. Naopak docela prakticky si počínal
Komenský coby kartograf: jeho známá mapa
Moravy z roku 1627 měla sloužit k lepší orientaci protestantských vojsk při tažení na Vídeň.
Významnou součástí Komenského díla
jsou spisy, označované jako „útěšné“, a nejznámější z nich je česky psaný „Labyrint
světa a ráj srdce“. Komenský není první
ani poslední, kdo „vysílá“ do světa svého
„poutníka“ (Saint-Exupéry tak vyslal do světa
svého Malého prince), který komentuje svá
setkání a pozorování. Pohled Komenského
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totálně zvrácená a neposkytuje žádný opěrný
bod.
Určitě stojí za to přečíst si alespoň kus
„Labyrintu“. Není to jednoduché čtení, ale
Komenského čeština sedmnáctého století
je půvabná a jeho
myšlenky jsou silné. Malá ukázka
z úvodní kapitoly: „Jeden každý
tvor, i nerozumný,
přirozeně k tomu
se nese, aby libé
a pohodlné věci
sobě liboval a jich
Starý muž na tomto Rem- žádostiv byl…“.
brandtově obraze je údajně
Čímž Komenský
Komenský
hezky popsal snahu lidí mít stále víc, a mít se prostě lépe. Něco,
co budeme v Česku asi dost tvrdě testovat již
v nejbližších měsících.
Jan Kára

Komenského mapa Moravy

Titulní strana „Labyrintu světa“, vydání
z roku 1862

poutníka na realitu je ovšem sžíravě kritický,
všude objevuje faleš a přetvářku, kniha je plná
sarkastických postřehů, ale o to rozhodnější
je nakonec poutníkův příklon k „ráji srdce“,
tedy opět - k Bohu. Bůh je pro Komenského
zkrátka řešením všech situací. Nejedná se ale
o církevní agitaci; spíše o hledání azimutu
a mravního ideálu v době, která se zdá být
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Jak jsme se měli na novém sběrném dvoře dne 1. října 2021
(pokr. ze str. 3)
Snad největší nadšení děti projevily v Re-use centru, které funguje
na principu - co už někdo nechce a ještě to funguje, jinému se může
hodit, čímž předcházíme vzniku odpadů. Na závěr jsme si zahráli hru,
při které děti vybíraly obrázky s odpadem, který lze třídit buď do barevných zvonů nebo na sběrný dvůr. Tedy vybírat odpady, které nepatří
do popelnice a lze je ještě využít, recyklovat. V průběhu dopoledne
se mlha rozpustila a sluníčko nás ohřálo. Přijela se k nám podívat
také Jihočeská televize. Záznam z natáčení ze sběrného dvora
a dotřiďovací linky je ke zhlédnutí v aktualitách na stránkách
www.mesto-blatna.cz.
Odpoledne již patřilo široké veřejnosti. Na sběrném dvoře se sešlo
kolem 70 občanů různých věkových kategorií. Schéma prohlídky bylo
totožné jako při dopoledním programu pro základní školy. Občané
měli jedinečnou příležitost spatřit provoz dotřiďovací linky a zjistili,
kolika rukama projdou naše odpady. Ale dotřiďovací linkou to nekončí.
Vytříděné odpady jsou obchodovány a jdou do dalších rukou. Pro děti
jsme připravili doprovodné hry s odpadovou tématikou. Technické
služby vystavily, pro děti asi nejzajímavější svozový vůz, popelářské
auto. Mohli jsme nahlédnout do útrob popelářského vozu, kde se vozí
naše odpady z popelnic na místní skládku v Hněvkově.
Věříme, že jste prožili příjemný den stejně jako my a třídění odpadů
bude pro nás všechny jen radostí. Děkujeme za Vaši účast!
Na internetových stránkách města Blatná (www.mesto-blatna.cz)
jsou vystaveny obrázky, které děti namalovaly k příležitosti Dne otevřených dveří nového sběrného dvora (můžete hlasovat pro obrázky, které se
Vám nejvíce líbí).
Odbor životního prostředí, MěÚ Blatná
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Adrian, Böhm a Schrapnell
Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná – Muzeum Novojičínska
Na první pohled nespojitelná
tři jména, a přesto právě na tyto
tři osoby narazíte v expozici
Muzeum všemi
s m y s l y. K a ž dého dozajista
napadne: „To je
zase konstrukt.
Jak by se tihle
Jan Böhm, fotografie z publi- tři mohli vůbec
kace Jak jsem začínal (1931) kdy potkat? To
jsou nějací další
pěstitelé růží, či co?“ No, doopravdy se jedná
o konstrukci propojenou skrze hmotnou kulturu muzejních sbírek tvořící segmenty naší
paměti. Jakýmsi pojítkem, které mne k tomuto
konstruktu dovedlo, jsou vzpomínky Jana
Böhma na první světovou válku. Pojďme se
tedy na ně podívat blíže.
„Na ruské frontě hrozilo nebezpečí jen
od nepřátelských střel, ale zde [na italské
frontě] byli nepřátelé dva: Italové před námi
a skály kolem nás a nad námi. Rakouské
zákopy byly totiž vyryty přímo ve skalách
a když italská děla začala svou pekelnou mu-

ziku a vybrala si za cíl nás, sypaly se na nás
nejen střepiny granátů a kuličky šrapnelů
– ale i ostré úlomky kamení… I mně se stala
taková rána do kamení osudnou… Pracovali
jsme právě v zákopech vydlabaných v kamení,
když náhle nad mou hlavou – bohudík trochu
vysoko – roztrhl se italský granát. V jediné
vteřině za strašného rachotu byl jsem zasypán
střepinami granátu i úlomky kamení. Rána šla
poněkud zleva – a tak celá levá polovina mého
těla byla v mžiku zalita krví. Střepiny zasekly
se mi do tváře do ruky i do nohy. Na památku
mám dodnes jizvy a švy po celé levé straně
těla. – I na obličeji mi zůstal šrám.“1
Na první jméno z názvu jste mohli narazit
již při četbě úryvku, a to na důstojníka Schrapnella. Ten totiž v polovině 19. století přišel
s nápadem na novou zbraň, která byla určena
k zabíjení živých nekrytých cílů, tedy šrapnel.
Jednalo se o typ dělostřeleckého náboje, jenž
se skládal
z kovového
obalu, někdy
opatřeného
Šrapnel se zinkovou špič- časovačem,
kou a časovačem, 1914- a z n á p l n ě
1918 (foto J. Kortus)
tvořené kovovými kuličkami. Při výbuchu tyto kuličky
1 ČERMÁK, Petr, Jak jsem začínal. Vzpomínky Tomáše Bati,
Jana Böhma, Václava Klementa, Bedřicha Kočího, Františka
Otty. Brno 1931, s. 56-57.
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zabíjely jen měkké cíle, ale skrze lehčí kryty
nepronikly.
V souvislosti s tímto vynálezem přichází
na scénu i druhý voják, resp. plukovník
Adrian. V roce 1914
ještě nebyla zavedena helma jako běžná
výbava vojáka, avšak
právě francouzský plu- Francouzská přilba vz.
15 Adrianka,
kovník Adrian si všiml,
1915-1918
že mnohá zranění jsou
(foto J. Kortus)
způsobena odraženou
střelou nebo úlomkem, jak jsme se dozvěděli
i z příspěvku Jana Böhma. Nejkritičtějším
zasaženým místem byla hlava, a proto přišel
s vynálezem helmy vzor 15, neboť byla do armády zavedena až v roce 1915. Podle svého
vynálezce obdržela lidový název Adrianka.
Tak se všichni tři jmenovaní pánové
protknuli ve svých příbězích v jednom místě
na řádcích knihy o velikánech Československa z roku 1931. Zranění Jana Böhma paradoxně zachránilo největšího pěstitele růží,
který dal vzniknout i městu růží. V zázemí
mu nehrozilo takové nebezpečí jako na italské
frontě. Přesto jako mnozí jiní navrátilci si
i on z této události přinesl jizvy, jak je patrné
na fotograﬁi z roku 1931, kde můžeme vidět
nepatrné zranění nad levým okem. To ho však
nezastavilo a spíše posilnilo v jeho další práci,
a tak dodnes je Blatná známá jako město růží,
kde to opravdu kvete.

XII. Kovářský den se koná v Oselcích!!!
XII. Kovářský den se uskuteční v sobotu 13. 11. 2021 od 9 do 15 hodin v prostorách Střední školy v Oselcích společně
se Dnem otevřených dveří. Stejně jako
v předchozích letech přijedou nejlepší mistři kovářského řemesla, aby
předvedli svoji zručnost a prezentovali tradiční řemeslo. Součástí této
akce bude bohatý doprovodný program s občerstvením.
Na kovárně, v mechanických dílnách a v prostoru dvora bude
k vidění kovářská práce uměleckých kovářů, výstava kovářských
výrobků, prodej kovářského nářadí a podkování koní, velmi atraktivní
pro všechny návštěvníky. S prací našich oborů vzdělávání souvisí
i další doprovodný program: výstava závodních historických aut
a traktorů a předváděcí akce ﬁrem
Peugeot, zemědělská technika New
Holland a prezentace dalších ﬁrem
(např. Pfeifer Holz s.r.o., Prominent
system atd.). Součástí Kovářského
dne bude i ukázka drátenictví, paličkování, tvoření mandal z barevných
písků a prodej včelařských výrobků. V truhlárně bude k vidění práce
na CNC strojích, soustružení dřeva, inkrustace (na modelu komody)
i řezba, kterou si návštěvníci budou moci vyzkoušet.
Vzhledem k tomu, že Kovářský den je spojen se Dnem otevřených
dveří, budou se návštěvníkům a případným zájemcům o studium

maturitních oborů (Uměleckořemeslné zpracování kovů – práce kovářské a zámečnické, Uměleckořemeslné zpracování dřeva) a učebních
oborů (Truhlář, Umělecký kovář a zámečník, Mechanik opravář motorových vozidel (automechanik), Opravář zemědělských strojů) věnovat
pracovníci školy. Současně budou prezentovány obory vzdělávání
vyučované na pracovišti v Blovicích: Pečovatelské služby, Opravářské
práce, Potravinářská výroba, Stravovací a ubytovací služby.
Přihlášky na čtyřleté maturitní umělecké obory, u kterých se
nekoná povinná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky,
ale talentová zkouška, je třeba podat do 30. listopadu. Všechny důležité
informace mohou zájemci získat přímo na místě – 13. listopadu 2021.
Další informace na www.stredniskolaoselce.cz
Ing. Miroslav Lávička, Střední škola a Základní škola, Oselce
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V obci Čekanice nechali letos zrestaurovat poničenou sochu Jana Nepomuckého,
jako připomínku 300. výročí blahořečení tohoto světce
I na jiných místech naší vlasti, zejména v jeho rodném Nepomuku probíhaly letos
k poctě tohoto významného Čecha slavnostní mše, koncerty, výstavy i přednášky.
Stovky kostelů a kapliček jemu zasvě- rybníka Zádvorského, která byla zasvěcených a tisíce jeho soch můžeme potkat cena sv. Janu Nepomuckému. Stojí zde
po celé Evropě, ale i v Severní i Jižní Americe
a dokonce i v Africe. Je považován za nejznámějšího a nejuznávanějšího Čecha. Pět
hvězd ve svatozáři kolem jeho hlavy vyjadřuje
určitou symboliku. Svatý Jan Nepomucký je
uctíván jako obránce práv církve a strážce
zpovědního tajemství, čímž jakoby ukazuje
na posvátnou důležitost svědomí člověka.
Podle legendy je ochráncem hrází rybníků
a hlavně mostů, které mají představovat vzájemné přiblížení lidí nikoli vytváření barier
mezi nimi. Je patronem mlynářů, vorařů, poutníků a pomáhá proti povodním i přírodním
živlům. Je považován za zemského patrona
naší vlasti a Bavorska.
Z historických záznamů se dočítáme, že
Jan Nepomucký byl velice vzdělaným člověkem a díky svým schopnostem byl jmenován již od druhé poloviny 18. století. Byla
v roce 1389 generálním vikářem. Na jaře zbudována na ochranu hráze tohoto rybníka
v roce 1393 se ocitl v centru mocenského a původně byla opatřena malou soškou Jana
boje mezi arcibiskupem a králem Václavem Nepomuckého.
IV. V jedné z mnoha rozepří skončil se třemi
Další kaplička s větší sochou Jana Nedalšími úředníky na mučidlech, kde byl vý- pomuckého byla postavena po velkém požáru
slechům přítomen i král. Přičemž Jan podlehl v Čekanicích, /kdy v srpnu v roce 1842 vyhokrutému utrpení a jeho mrtvé tělo bylo pak řel zámek, stáje, starý lihovar, sýpky a několik
vhozeno z Karlova mostu do Vltavy. Až téměř stavení/. Na podzim roku 1842 kapličku
po měsíci bylo nalezeno a pohřbeno v Ka- na čekanické návsi nechal vystavět tehdejší
tedrále Svatého Víta. Zhruba za 300 let byl majitel Čekanic Václav Prokop Helversen,
komisí otevřen Janův hrob a v jeho lebce byla
nalezena neporušená organická hmota, která
byla tehdy považována za zázračně uchovaný
jazyk. V době, kdy padaly návrhy na jeho
blahořečení, už některé kaple či oltáře dávno
nesly jeho jméno. Proces blahořečení však
nebyl vůbec jednoduchý. Už od roku 1714
byly sbírány zprávy o svatojánském kultu,
které byly přísně hodnoceny. Až po šesti letech rozhodla pětičlenná komise významných
církevních hodnostářů. V roce 1721 byl Jan
blahořečen a za osm let v roce 1729 byl
uznán za svatého. Jeho hlavní atributy,
které můžeme na jeho sochách, či zobrazeních
vidět jsou kanovnické roucho, pět hvězd
kolem hlavy, palma, kniha, kříž s ukřižovaným Ježíšem nebo prst na ústech.
V obci Čekanice se nalézá hned několik památek, zasvěcených svatému Janu
Nepomuckému, které zde po sobě zanechal který se také postaral o vybudování nového
významný německý šlechtický rod svobod- zámku, v klasicistní podobě, jak ho známe
ných pánů Helversenů z Helversheimu. dnes. V roce 1884 byla kaplička na návsi
Helversenové vlastnili panství Čekanice zrekonstruována a posvěcena zásluhou
celkem 112 let /1756 -1868/ a poté ho prodali tehdejší majitelky panství Marie Sidonie
Marii Sidonii Lobkowiczové.
Lobkowiczové i místních obyvatel.
Nejstarší vzpomínkou na Helverseny
Zajímavá je socha sv. Jana Nepomucje jednoduchá stavba – kaplička na hrázi kého, která stojí přibližně od roku 1800

na kopci zvaném Hůrky, ze kterého shlíží
na Čekanice. Po smrti své matky Polyxeny ji
zde nechal postavit Josef Dionýs svobodný
pán z Helversheimu, aby ochraňovala vesnici
od každé pohromy. Již několikrát se stala socha terčem vandalů a posledních šedesát let
tam stála poničena. Kromě menších úlomků
nebyly při podrobném prozkoumání okolí
nalezeny žádné její větší součásti. Chyběl kříž
s Ježíšem, hvězdy kolem světcovy hlavy, jeho
ruce a poškozený byl i jeho plášť.
V letošním roce bylo konečně rozhodnuto
nechat Jana Nepomuckého odborně zrestaurovat sochařem a restaurátorem Ivanem Tláškem
a byl zrekonstruován i podstavec, na kterém
socha stojí.

V sobotu 18. 9. 2021, se toto dílo představující Jana Nepomuckého nad Čekanicemi konečně dostalo do počáteční důstojné
podoby, jakou mělo před 220 lety. Za značné
úsilí při opravě a zprostředkování restaurování
sochy je třeba poděkovat místnímu kováři
a rodině Veringerových. Děkujeme za dobrý úmysl a ochotu dát sochu do pořádku,
za pomoc a uhrazení výdajů, které byly s tím
spojeny.
Potěšující je, že na jaro v roce 2022 plánuje osadní výbor Čekanice vysázení nové
třešňové aleje, kolem cesty, která vede až
k lesíku, kde socha stojí. V budoucnu bude
toto místo jistě hodně navštěvované a stane se
cílem vycházek nejen místních obyvatel, ale
i cyklistů a turistů, kteří mají rádi jihočeskou
krajinu, krásné výhledy a považují si památek,
které nám zbyly po předcích.
/Z kroniky obce a z Programových novin, vydaných Infocentrem z Nepomuku k 300. výročí blahořečení sv. Jana
Nepomuckého/

M. Hrubá
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Kouzlo Orientu, snoubící se s pestrou paletou čajového
aroma. To je „Naše čajovna“ v Blatné
Jako v pohádce „Tisíc a jedna noc“. Přesně takové prostředí uvítá návštěvníka blatenské provozovny „Naše čajovna“, která chyběla
v gastronomické nabídce města růží jako sůl. Od 1. července loňského roku, kdy došlo k slavnostnímu otevření čajovny, si už cestu do oázy
klidu a pohody našla pěkná řádka prostých konzumentů i vyznavačů „tak trochu“ odlišného pojetí odpočinku.
(Dokončení z minulého čísla).
„Naše čajovna“ v Blatné ale rozhodně není jen o teplých a studených nápojích. Nabízí rovněž zajímavý výběr sladkých i slaných
pokrmů. Na své si zde přijde klientela z řad vegetariánů: „Převážně jde
o menu orientálních jídel s původem na Blízkém východě či Zakavkazské části bývalého
Sovětského svazu.
Prostě míst, která
jsme procestovali
a máme k nim určitý citový vztah.
Ona celá blatenská
čajovna je opravdu velmi situovaná
na zmíněný Orient.“
Zcela nezbytným
doplňkem pravých
orientálních čajoven bývají tzv. „vodní dýmky“. A je tedy logické, že
nechybí ani v sortimentu té blatenské.
Pan Josef Maňhal se s oběmi stávajícími zaměstnankyněmi svého
čajového podniku seznámil právě při jejich orientálních cestách. „On je
vynikající specialista na Dálný východ a já zase spíše inklinuji k tomu
Bližšímu východu, nejvíce k Íránu, kam jsem zavítala již pětkrát,“
referuje dále paní Jana, „Jinak je nám oběma hodně blízké Turecko
a zakavkazský svět, jako Gruzie, Arménie, Čečensko….“
V blatenské čajovně nezapomínají ani na děti, které sem často
doprovází své rodiče: „Zřídili jsme tady dětský koutek s rozličnými
druhy hraček. Máme tady i knihovnu pro veřejnost, protože častými
hosty jsou zde studenti,“ říká „dobrá duše“ v blatenských podmínkách
ojedinělé provozovny, „Ti si tady při náročném studiu mohou i lehnout a strávit zde klidně celý večer. Na nikoho nechvátáme, nikoho
nevyháníme. No a mladší lidi pak samozřejmě láká i již zmíněná vodní
dýmka.“ Čajovna si získala prý sympatie i konzumentů okolo čtyřiceti
až padesáti let, pro které zaměření takového zařízení vůbec není cizí
a rádi si zajdou na kvalitní čaj. „Poslední dobou sem stále častěji míří
maminky s kočárky. Jsou tady i ideální klimatické podmínky- v zimě
je tu teplo a v létě chládek. Máme také svou již stálou klientelu, stejně
jako ji mají kavárny a jako ji mají restaurace,“ dodává ještě paní Jana
Vavřincová.
Jak vidí paní Jana budoucnost této dominanty orientálního charakteru na malém městě? „Samozřejmě to má čajovna ve zdejších
podmínkách složitější než kavárna. Nadto leží mimo hlavní tah. Chci
ovšem také zdůraznit, že my se nesnažíme konkurovat kavárnám.
Konečně zde máme v nabídce jen jeden typ kávy,“ uvádí vše na pravou míru někdejší učitelka a důvěrná znalkyně orientálního prostředí
v jedné osobě, „Faktem je, že mnoho lidí neví, co si má pod pojmem
čajovna představit a dokonce se někteří jedinci i bojí sem zajít. Řeknou
si: „Co já tam budu pít čaj, když si můžu v marketu koupit sáčkový
a udělat si ho doma?“ Proto se snažíme na veřejnost působit prostřednictvím nějakých propagačních akcí, promítání apod. Když sem
někdo potom zavítá, ocitne se najednou tak nějak mimo reálný svět.
Třeba v zimě- tady krásně hřeje krb, hraje jemná hudba, ve vzduchu
klient cítí různorodé příjemné vůně, potom si objedná čaj a najednou
se zastaví v čase. Copak je tomu možno nepodlehnout ?“, ptá se paní.
Deset, dvacet či padesát zákazníků- to se tady neřeší! „Důležité je,

aby se tu cítili pohodlně a hezky,“ razí prvotní zásadu podniku žena,
která sem nechodí za povinnostmi, ale za radostí.
Pokud má mít gastronomie jako taková nějakou budoucnost, pak ji
mají podle paní Jany čajovny docela určitě. „A určitě si sem postupně
najdou cestu další a další hosté, kteří by třeba ještě před lety nevěřili
tomu, že usednou právě v tomhle prostředí ke kouřícímu hrnku s tea,“
věří pevně na první pohled laskavá a činorodá žena.
Vítáni jsou zde i čtyřnozí mazlíčci. I v tomto směru jdou příkladem
pan majitel a paní Jana, kterým zde pobíhá hned několik mazlivých
pejsků. „Jen by byl problém, kdyby sem někdo přivedl koně. Ten by
se nám sem nevešel,“ směje se paní Vavřincová a drbá jednoho z přítulných hafanů za uchem.
Pro celý malý kolektiv blatenské čajovny je plnění přání zákazníkům nikoliv prací, nikoliv zaměstnáním, nýbrž koníčkem. A to je
potom takový lidský život podoben rozkvetlé jarní louce. V dnešních
smutných časech je orientální zázemí blatenské čajovny hotovým
unikátem na výrobu pozitivní energie, vlastně doslova takovým neviditelným „perpetum mobile“. Tady lidé čerpají naději, posilují si své
sebevědomí a zlepšují náladu.
A to je k nezaplacení!
(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

Z dopisu Petra Fialy
voličům koalice Spolu
Dokázali jsme spolu něco, v co na počátku málokdo věřil.
Porazili jsme ve volbách populisty i extremisty a dali zemi po 8
letech naději na změnu.
Dokázali jsme to v koalici SPOLU s KDU-ČSL a TOP 09.
Ukázalo se, že vytvoření koalice SPOLU bylo správným krokem
a cestou, jak dosáhnout vítězství středopravicové politiky.
V tuto chvíli před námi stojí nová výzva – prosadit a sestavit
novou vládu, která bude dělat slušnou a odpovědnou politiku, jak
jsme to slíbili před volbami občanům.
Ještě v den voleb jsme se proto společně s Markétou Pekarovou Adamovou a Marianem Jurečkou sešli se zástupci Starostů
a nezávislých a České pirátské strany a podepsali memorandum,
v němž jsme potvrdili vůli vytvořit společnou vládu. Dohodli jsme
se dále, že v následujících dnech budou naše jednání pokračovat
a budeme řešit konkrétní programové oblasti a budoucí politické
uspořádání.
V příštích týdnech nás čekají jednání o sestavení vlády, ale
např. také o ustavení nových orgánů Poslanecké sněmovny.
Velice děkuji Vám všem za to, jak aktivně jste k volební
kampani přistoupili
Zvítězili jsme ve volbách! Máme být na co hrdí a tento úspěch
nesmíme promarnit.
Srdečně zdraví
Petr Fiala
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Odstartovala nová etapa dotačního programu Nová zelená
úsporám pro obytné domy
Program Nová zelená úsporám přichází
s novým konceptem, kterým se snaží být
zase o něco zajímavějším, přehlednějším
a přístupnějším většímu okruhu žadatelů.
Jednou z hlavních novinek je, že program je určený pro celý bytový segment,
nejen pro pro rodinné domy, ale nově též pro
bytové domy po celé ČR a třeba i rekreační
objekty, které jsou využívány k trvalému
bydlení.
Zároveň došlo ke sloučení s jinými programy, čímž se zájemcům otevřela poměrně
široká nabídka dotací. Vedle hlavní nabídky
na zateplení a výměnu oken ve stávajících
objektech, výstavby nových domů s velmi
nízkou energetickou náročností, výměnu
zdrojů tepla, řízeného větrání a instalaci
solárních systémů, lze z programu NZU
žádat i na instalaci venkovní stínící techniky, výstavbu zelené střechy, hospodaření

Vyznání IV.
I když jsem ujisťoval, že další díl bude
nezapomenutelný, přichází lehké zklamání.
Hospodské nebe si ještě daleko před získáním
podrobných informací odneslo Ty, kteří ještě
věděli téměř vše o zaniklých blatenských
hospodách. Důležití štamgasti, kteří jsou
nedílnou součástí každé hospody, bohužel
již „neprodají„ vše, co se v hospodách zažilo.
A že těch zážitků muselo být. Tak přijměte
moji omluvu.
ANO! Chtěl jsem Vám podrobně představit zaniklé blatenské hospody, jejich výčepáky, pingly (tzv. platfusáky) postavičky,
které byly nedílnou součásti pivního koloritu
v blatenských. hospodách, co bylo na čepu….
Tak z toho mála se ponasnažím něco vytvořit.
Ale opět budu velice rád děkovat Tonce
a Jardovi Cheníčkovým, Pavlovi Pletků za,
alespoň pár informací, které Vám rád představím v tomto vyznání.

Ve všech pivovarech je toto heslo či „pozdrav„ jeho nezbytnou součástí. To jenom
pro začátek a musím ocenit znovuzrození
Blatenského pivovaru!! Václav Šitner a baron
Hildprandt …. Děkujeme!!!

Příjem žádostí odstartoval v polovině
října a měl by trvat minimálně do poloviny
roku 2025. Jednou z dalších novinek je, že
veškerá administrace žádosti probíhá již
zcela online a to jednoduchým nahráním
dokumentů přes informační systém.
V případě zájmu o bližší informace se
můžete obrátit na spolek Energy Centre
České Budějovice (www.eccb.cz), které
nabízí jak bezplatné a nezávislé poradenství,
tak i služby energetických specialistů. Tel.:
387 312 580, mobil: 773 124 580, email:
eccb@eccb.cz.

s dešťovou vodou a nově také na zřízení
dobíjecích stanic pro elektromobil nebo
výsadbu stromů v okolí bytových domů.
Po delším období, kdy byly vyčerpány
prostředky z kotlíkových dotací, je nyní
opět možné žádat o dotaci na výměnu zdrojů
ve stávajících objektech. Pokud stále někdo
provozuje jako hlavní zdroj vytápění kotel 1.
či 2. emisní třídy na pevná paliva či lokální
topidla na pevná paliva (uhlí, dřevo), má
nyní poslední příležitost využít dotaci pro
přechod na ekologičtější zdroj. Od září 2022
bude totiž provoz těchto původních zdrojů
zakázán pod pokutou až 50 tis. Kč.
U některých opatření došlo k navýšení
dotačních částek a byly zavedeny tzv. bonusy, které mají motivovat žadatele ke kombinaci více opatření. Např. za každé další
opatření lze získat bonus v řádech desítek
tisíc u rodinných domů.

Činnost Energy Centre České Budějovice je
spolufinancována z rozpočtu Jihočeského
kraje.

Tak kdo nám jako první, alespoň částečně
poodkryje svoji minulost?
HOTEL RŮŽE …býval v centru Blatné.
Taky tady i já si částečně pomatuji ten
cvrkot, co tu probíhal. Ve výčepu se k večeru
začaly hrát karty, kam chodil i můj táta a později i mí bráchové. To, že každou chvilku byla
slyšet z výčepu harmonika či heligonka, bylo
samozřejmostí. A ti mistři, co nás obsluhovali,
to byla číšnická elita: Jirka Třeštík Běhounek,
Fontán, Kadlec, Pechr, Nohejl, Aka Jarda
Müller, starej Pěšinka ……. Každý měl to
SVÉ, ale fungovali skvěle. Do zadní části se
chodilo i tancovat, byl tam i bar a po fotbale
jsme tam chodili na tatarák anebo smažená
játra.
Dochovala se jedna zmínka o postavičce,
která k Růži patřila. Pan Moulis. Když umřel
Brežněv, tak pan Moulis přišel do Růže s kulatým kufříkem (na klobouky). Sedl si, otevřel
kufr a vyndal telefon. Všichni očekávali, co
se bude dít a on volal Reagana do USA. Jasně
že volal imaginárně přes poštu a když byl
spojený, tak sdělil Reaganovi, že ta chlupatá
opice konečně chcípla!!!!!
Padesátá léta dopadla i na Růži. Po několik let tam bylo estébácké centrum pro Blatnou
a okolí …. tady netřeba komentář. Zánik
Růže, která byla jako jedna z mála „VIP“
v Blatné je pro nás, co jsme ji zažili fungující
i po těch letech, velice skličující.
Psát o zaniklých hospodách sebou bohužel
nepřináší veselé zprávy, ale to se občas stává
a věřím, že dnešní VYZNÁNÍ nahradím příště
veselejším.
Tak koho tam máme dále? PRDEL!!
A kdo nebyl v Prdeli, jako by nežil. To
byla hospoda neskutečného kalibru. Škoda

že nejsem Klostermann, který ve svých
románech Ze světa lesních samot, Skláři či
Mlhy na blatech, popisuje bouřku takovým
způsobem na třech stránkách, že máte pocit,
že to, co se děje na Šumavě, Vás potkává
doma …. Vichr, všude plno vody, listí, větve,
vyvrácené pařezy. Jak rád bych Vám tento
popis vypodobnil k vůni, která vycházela
na ulici z větráku a po příchodu dovnitř, kde
se mísila vůně doutníků, cigaret, ranního
guláše, polévky, ovaru, smažených klobás …
NEBE NA ZEMI.
Jako většina hospod v Blatné, měla Prdel
otevřeno od osmi hodin. Prvními zákazníky
byly Popeláři, kteří začínali již brzy ráno
a kolem osmé měli dávno hotovo, a ne jako
dnes, že jezdí v největším provozu. Pánové již
v klidu ochutnávali první loky Blatenského
piva, polévky a občas (spíše často) proběhlo
tzv. kolečko ve frťanech. Kdo nezná, tak to
zove. Kdo seděl tak poručil frťany pro všechny u stolu. A když jich bylo třeba šest, tak to
otočili šestkrát. BOŽE, ale kluci od popelářů
(Cvach, Řebřina...) to zvládali s bravůrou,
jako zvládali svoji práci.
No, a pak se do Prdele chodilo NA MŠI.
Ráno v neděli mezi devátou a desátou se
chodilo před obědem na pifko tzn. NA MŠI.
Manželky, které připravovaly doma obědy,
musely občas dát nedělní oběd do peřin, neboť
se MŠE vymkla kontrole. Ale dámy mají můj
obdiv!!! Vždy to nějak prošlo a rodinná idylka
mohla v neděli proběhnout. Obdiv nepatří
účastníkům MŠE, ale MANŽELKÁM, které
„následky„ této krásné tradice musely profesionálně korigovat. Lepší slovo mě tentokrát
nenapadlo.
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Krátce se zmíním o restauraci U BÍLÉHO LVA. První kulturní
místo v Blatné. Sál v prvním patře, kde se odehrávala divadla, plesy,
schůze, svatby.
Hospoda NA TRŽIŠTI, to bylo sakra jiné kafe.
Co jméno výčepáka, to hospodský mišelin: Benada, Pinda Míka,
Svoboda (litránek). Co se týče čepování, ne točení, to byla píseň pro
pivo!!! A tak prosím? Točí se tramvaje vy kluci pitomý. A to nám
vštěpoval v Plzeňském Prazdroj p. Krýsl (šéf tehdá výčepní techniky).
V té době byla velká nouze o tvrdé Sparty. Na Tržiště chodili
řemeslníci z OSP. A jasně, že to byly Sparty hlavně pro ně!! Jednou
navštívil hospodu soudruh Varholík (předseda SSM a kdysi člen UV
KSČ ). Jak viděl Sparty, tak si řekl o celou krabici. Ale Jirka Benada
hned že neprodá…A soudruh Varholík řekl : „Víte kdo já jsem?“ Já
jsem Juraj Varholík. A Jirka Benada ihned vystřelil: „A víte kdo já
jsem? Já jsem Jirka Benada, pikolík a Sparty Vám nedám!“ Soudruh
zaplatil pifko a odkráčel.……Kulečník, karty a oslavy s harmonikou
(Kuděj, Vazač, Bouše, Hanzlíček, Pinkas…) to byla jako Jedová Chýše
…. Neskutečná pohoda přátelství, kamarádství … (slzy na krajíčku,
Josefe neblázni!!)
Tak a mám tady posledního mohykána: RYCHTA.
Obsluha (co mě výše uvedení zjistili) p. Šimáňová, Honza Šlapák... Nejblíže to měli na čep pochopitelně hasiči a pohřební hosté!!
A jeden top štamgast byl pan Koryta z Václavova. Pokud někdo řekl,
že se jde na pivo k Plačtivé máti, tak to mělo jasné odůvodnění. Pokud procházel pohřeb kolem oken a šel na hřbitov, tak p. Šimáňová
začala brečet. A proč brečíte madam, vy jste znala nebožtíka, ptali se
pivaři? A p. Šimáňová odpověděla: “ Neznala, ale když si představím,
že sem přijdou…!“ A jak skončil pohřeb, lidé se nahrnuli do hospody
a daleko široko byla slyšet hudba a pozůstalí již dávno nebrečeli, ale
vesele si užívali tance.
A TAKHLE SE V BLATENSKÝCH HOSPODÁCH ŽILO.
Užívejte krásný podzim, nakládejte zelí jako já poprvé, trhejte
šípky na čaje a těšte se na martinskou husu.
Pepík Čadek
p.s A U BÁLY? To bude samostatné vyznání!!!!

Skladová účetní – účetní
Očekáváme:
* kompletní vedení skladové evidence
* kontrola faktur s výdejkami a příjemkami, následné zaúčtování
* porovnávání stavu skladu a interního systému
* zpracování ročních inventur
* řešení problematiky Eko-komu
* výpomoc při podvojném účetnictví
* administrativní činnost
* pracoviště na provozovně Tojice
Požadujeme:
* SŠ vzdělání, nejlépe ekonomického charakteru
* znalost podvojného účetnictví
* komunikativnost, organizační schopnosti, cílevědomost
* spolehlivost, samostatnost, důslednost
* znalost práce s PC, MS Oﬃce
Nabízíme:
* zaměstnání v soukromé zavedené společnosti s tradicí od roku 1992
* pestrou a zajímavou práci pro jednu z největších velkoobchodních
společností v oboru
* pružnou pracovní dobu
* motivující platové ohodnocení
* stabilní zázemí a seriózní přístup
* prostor pro seberealizaci
* platové podmínky - ﬁxní plat + ohodnocení dle hospodářského
výsledku
Kontaktní osoba: Pavel Vokáč
mob.: 00420 605 247 208, tel.:
00420 371 526 306
e-mail: jednatel@obreta.cz

Památný den sokolstva
Jako každý rok, tak i letos jsme si 8. října připomněli naše padlé bratry a sestry během tří domácích
odbojů. V roce 2019 jsme si poprvé připomněli
Památný den sokolstva jako Významný den České
republiky.
Stručný historický úvod
Z rozhodnutí zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha
byla Česká obec sokolská rozpuštěna a její majetek úředně zabaven.
Gestapo v noci ze 7. na 8. října 1941 zatklo, takřka naráz, všechny
sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří „ještě byli na
svobodě“. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů
a naprostá většina z nich se již na svá místa po skončení války nevrátila.
Tato akce byla nejrozsáhlejším zásahem proti členům Sokola v celé jeho
historii a postihla především řadu jeho nejvyšších představitelů, a tím
i významných osobností celého národa, které, jak ukázal další vývoj
naší společnosti, pak v jejích dalších osudových chvílích nenahraditelně
chyběly. Cílem a smyslem této akce byla totální likvidace celého spolku.
Říjnové události roku 1941 představují nejpočetnější zásah totalitní nacistické moci vedený proti skupině občanů dobrovolně se organizujících
v jedné zájmové organizaci.
V Blatné vzpomínáme na bratry Jana Janovského, Bohumila Krska
a Karla Pelikána.
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Duna
27. 10. 19 h
'REURGUXłQ¿VFLƃ86$WLWXON\
PLQ

Kulturní
kalendář

Kid
29. 10. 20 h
.RPHGLHGUDPDURGLQQ¿86$
PLQPO£GHłLSě¯VWXSQ¿
3URP¯W£Q¯NVW«PXY¿URÏ¯SUYQ¯KR
GORXKRPHWU£łQ¯KRƃOPX&KDUOLHKR
&KDSOLQD

Kurz manželské touhy
3. 11. 19 h

Akce
Masový hrach + M.U.F.
22. 10. 19 h
Hospoda U Datla
Koncert

Herbert Kisza – vernisáž
25. 10. 18 h

.RPHGLHGUDPDÎHVNRPLQ
PO£GHłLGROHWQHYKRGQ«

Paralelní matky
5. 11. 20 h
'UDPDĢSDQÝOVNRWLWXON\PLQ
PO£GHłLGROHWQHSě¯VWXSQ«

Eternals
10. 11. 19 h
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Komunitní
centrum
Kurz trénování paměti
26. 10. 16.45–18 h
Kavárna
9HGH0JU-LWND/RM¯NRY£FHUWLƃNRYDQ£
WUHQ«UNDSDPÝWL
.XU]VF¯OHP]OHSģLWSR]RUQRVW
VRXVWěHGÝQRVWVP\VO\P\ģOHQ¯
DMD]\NRY«NRPXQLNDÏQ¯LěHÏRY«
VFKRSQRVWL7U«QRY£Q¯SDPÝWLMHYKRGQ«
SURYģHFKQ\YÝNRY«NDWHJRULH]HMP«QD
SURVWDUģ¯JHQHUDFH6H]Q£PHQ¯
VUĳ]Q¿PLWHFKQLNDPLDPHWRGDPLMDNVL
O]HVQDGQÝMLFRNROL]DSDPDWRYDW7U«QLQN
SDPÝWLQHMUĳ]QÝMģ¯PLNRQFHQWUDÏQ¯PL
FYLÏHQ¯PLDFYLÏHQ¯PLQDNU£WNRGRERX
LGORXKRGRERXSDPÝĩ9¯FHLQIR
PR]NRY\MRJJLQJ#VH]QDPF]
&HO¿NXU]P£OHNF¯FHQD.Ï
YRGQ¯OHNFHMHLQIRUPDÏQ¯D]FHOD
]GDUPD

.XOWXUQ¯NDY£UQDŁHOH]£ěVWY¯8ĢXOFĳ

$NÏQ¯GUDPDIDQWDV\VFLƃ86$
WLWXON\PLQPO£GHł¯Sě¯VWXSQ«

Sardinie – ostrov přírodních krás
a dávných civilizací
27. 10. 17 h

Bála ro(c)k III
30. 10. 18 h

Snow ﬁlm fest
12. 11. 19–22 h

Koncert kapel
Hospoda Na Vinici
.ěHÏRY¿ł¯O\8FKR0RUHN$QÏD%DQG

Knihovna

9HON¿V£O
0JU-RVHIĢLQGHO£ěQ£VWHQWRNU£W
Y\SU£YÝQ¯PDVY¿PLƃOP\SURYHGH
RVWURYHPQDNWHU«PVHSRGDěLORSURSRMLW
WXULVWLFN¿UXFKVRFKUDQRXNUDMLQ\
8YLG¯WHEDUHYQ«VN£O\RUFKLGHMRY«ORXN\
LVWDURE\O«SDP£WN\PHJDOLWLFN«NXOWXU\
NWHU«MLQGHYHVYÝWÝQHPDM¯REGRE\
9VWXSQ«GREURYROQ«

České „háčky“ bez vytáčky
31. 10. 18 h
.XOWXUQ¯NDY£UQDŁHOH]£ěVWY¯8ĢXOFĳ
%HVHGDRÏHģWLQÝDMHM¯FK¼VNDO¯FK
V%RKXQNRX+HUPDQQRYRX

Znouzectnost
5. 11. 19 h
Hospoda U Datla

Snow Film Fest
12. 11. 19–22 h
.LQR%ODWQ£
9VWXSQ«.Ï
0H]LQ£URGQ¯IHVWLYDO]LPQ¯FK
FHVWRYDWHOVN¿FKDVSRUWRYQ¯FKƃOPĳ
XYHGHPHYOHWRģQ¯PURFHQDģLURN«P
SO£WQÝY.LQÝ%ODWQ£3ěLMÑWHVLXł¯W
XQLN£WQ¯]£EÝU\PQRKG\SDQHQVN«
Sě¯URG\WDNMDNMHWRPRłQ«MHQYNLQÝ
6RXKUQSURP¯WDQ¿FKƃOPĳVDQRWDFHPL
QDMGHWHQDZZZSODQWD]EODWQDF]

Kino
Sebevražedný oddíl
22. 10. 20 h
$NÏQ¯GREURGUXłQ¿IDQWDV\86$
WLWXON\PLQPO£GHłLGROHW
QHSě¯VWXSQ«

Pro děti
Bookstart – S knížkou do života
5. 11. 9.30–10.30 h
'ÝWHPRHPRF¯FK'UXK«VHWN£Q¯YÝQXM¯F¯
VHGÝWVN¿PHPRF¯P-DNSUDFRYDW
VGÝWVN¿PVWUDFKHP"8łWÝPQHMPHQģ¯P
PĳłHPHSRPRFLSěHNRQDWDSRFKRSLW
WHQWRQHSě¯MHPQ¿SRFLWSRPRF¯NQLK\
3RMDN«NQL]HDOHV£KQRXW"3ěLKO£ģN\QD
NQLKRYQD#SODQWD]EODWQDF]


Pro dospělé
Setkání nad knihou
vždy v úterý 14–16 h
3ě£WHOVN«SRVH]HQ¯SěLNWHU«PVH
SREDY¯PHDY]£MHPQÝLQVSLUXMHPH

Infocentrum
7¿GHQWXULVWLFN¿FKDLQIRUPDÏQ¯FK
center
27. 10. 9–17 h
9ÝGRPRVWQ¯NY¯]SURPDO«LYHON«GUREQ¿
G£UHNDSUR¼VSÝģQ«OXģWLWHOHYROQ¿
YVWXSGR0X]HDYģHPLVP\VO\ÎHN£QD
Y£VWDN«RFKXWQ£YNDUĳłRY¿FKSURGXNWĳ
NWHU«MVRXN]DNRXSHQ¯
YQDģHPLQIRFHQWUXŝģ¯SNRY¿ÏDMVH
ģ¯SNRYRXģĩ£YLÏNRXDOLQHFN«VHģ¯SNRYRX
PDUPHO£GRXVSRUWVN¿P

Kurz zdravého vaření – vaříme z dýně
1. 11. 18–20 h
&YLÏQ£NXFK\ĊND=Ģ7*0DVDU\ND
.ÏHPXMHģWÝY\Xł¯WSěHE\WN\G¿Q¯"
3ěLSUDY¯PHVLQHWUDGLÏQ¯SRO«YNXH[RWLFN¿
KODYQ¯FKRGDU\]HSRG]LPQ¯GH]HUW
/HNWRU,QJ-DQ-XU£ģ
3ěLKO£ģN\QDNDORXVRYD#SODQWD]EODWQDF]
9FKRGERÏQ¯PLYUDW\]XOLFHQ£EěHł¯
Dukelské
&HQD.Ï

Ateliér
Recyteliér s Janou Halló
4. 11. 16.30
7«PDŝNU£VDDWY£UQRVWNDUWRQXŝ
Sě£Q¯ÏNDDSRG]LPQ¯VY¯WLOQ\
3ěLKO£ģN\QDSROLFNRYD#SODQWD]EODWQD
F]DQD

Setkání s Hospicem Athelas
4. 11. 17 h
Kavárna
6HWN£Q¯VH]DNODGDWHONRXGRP£F¯KR
KRVSLFH$WHODV0JU0LODGRXĢWRMGORYRX
NWHU¿SRP£K£YUHJLRQX%ODWHQVND
3ěLMÑWHVLVQ£PLSRSRY¯GDWDGR]YÝGÝWVH
RNěHKN«SRPRFLYS«ÏLRW\NWHě¯VLSěHM¯
XP¯UDWGRPD
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Co motivuje paní Štojdlovou
k této práci?
0RWLYXMHPÝS«ÏHDO£VNDYURGLQ£FK
QDģLFKSDFLHQWĳ.G\łYLG¯PVMDNRX
O£VNRXVHRVHEHOLG«VWDUDM¯ÎDVWRPÝ
PRWLYXM¯PDQłHOVN«S£U\NGHYLG¯PłH
LYHFKY¯O¯FK]£YDłQ«KRRQHPRFQÝQ¯
MVRXVLRSRURX0RWLYXMHPÝNG\łYLG¯P
MDNQDģLSDFLHQWLOHł¯YHVY¿FKSRVWHO¯FK
GRPDDMVRXU£GLłHPRKRXP¯WNROHP
VHEHVY«EO¯]N«0\VO¯PVLłHYKRVSLFL
MHQHVNXWHÏQÝY]£FQ«WRMDNQ£VURGLQD
SXVW¯GRVY«KRVRXNURP¯DG£Q£P
PRłQRVWQDKO«GQRXWGRMHMLFKGRPRYD

Společné sázení v komunitním sadu
5. 11. 11–16 h
7. 11. 11–15 h
=DNO£G£Q¯RYRFQ«KRVDGXYXOLFL
=D0DO¿P9UFKHP
9¯FHLQIRUPDF¯QD

Ateliér
Akvarel s Marií Ladrovou
8. 11. 15 h
,QVSLUDFH0LUNR+DQ£NHPDUĳłHPL
3ěLKO£ģN\QDSROLFNRYD#SODQWD]EODWQDF]
DQD

Projekce cestopisného ﬁlmu Nehas
co tě NEPÁLí
9. 11. 17 h
3URP¯W£Q¯DSěHGQ£ģND,QJ.DUOD0DWÝMN\
+LPDO£MVN¿WUHNNROHPRVP«QHMY\ģģ¯
KRU\VYÝWD 0DQ£VOXP 
9VWXSQ«GREURYROQ«

Stálé akce
Kurz Předškoláček
Rehabilitační cvičení pro mladší
i starší
Setkávání maminek s dětmi
Pilates clinic a zdravotní cvičení
Rehabilitační a protahovací cvičení
pro tělesně postižené a seniory
Náprava řeči
Ájurjóga
Jóga s Lenkou Vávrovou
Jazykové konverzace
Y¯FHQDZZZSODQWD]EODWQDF]

Výstavy
Muzeum všemi smysly
út–ne 10–17 h
1£PÝVW¯0¯UX,QWHUDNWLYQ¯KLVWRULH
%ODWQ«D%ODWHQVNDRGSě¯FKRGXSUYQ¯FK
OLG¯DłSRVRXÏDVQRVW

PouzeZnouze a Pouzenouze
2. 8. – 30. 10. út–pá 9–17
.RPXQLWQ¯FHQWUXP
9¿VWDYDSODN£WĳNHNRQFHUWĳPNDSHO\
=QRX]HFWQRVW
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Pavel Brunclík: DIVERSE
18. 9. – 21. 11. út – ne 10–17 h
0ÝVWVN«PX]HXP%ODWQ£
9¿VWDYDÏHVN«KRIRWRJUDIDHYURSVN«KR
UHQRP«łLM¯F¯KRVWě¯GDYÝY3UD]HDYH
)UDQFLL
9%ODWQ«SěHGVWDY¯IRWRJUDƃH]WÝFKWR
F\NOĳ&L]¯łHQ\*HRPHWULHQDKRW\
.UDMLQ\3RUWUDLWJDOOHU\ÎHFKĳ
3DUDOHO\

Veronika Pilařová: Beauté Féminine
18. 9. – 31. 10.
*DOHULHY¯ÏNX,QIRFHQWUXP%ODWQ£
6RXERUIRWRJUDƃ¯łHQVN¿FKDNWĳYGXFKX
GREPLQXO¿FK

Toulky přírodou
1. 10. – 31. 12.
út–pá 9–17 h
.RPXQLWQ¯FHQWUXP*DOHULH6SHNWUXP
9¿VWDYDIRWRJUDƃ¯VRXUR]HQFĳ
0LQDě¯NRY¿FK

Herbert Kisza – graﬁka, obrazy
25. 10. – 12. 12.
.XOWXUQ¯NDY£UQDŁHOH]£ěVWY¯8ĢXOFĳ

Stanislav Sloup: Katedrály
2. 11. – 2. 1.
*DOHULHY¯ÏNX,QIRFHQWUXP%ODWQ£
0DO£Y¿VWDYDNRO£ł¯

Těšte se
Pecha Kucha Night Blatná
19. 11. 19 h
6RNRORYQD%ODWQ£
3RURFHMHWXRSÝW3HFKD.XFKD1LJKW
NGHLQVSLUDWLYQ¯KRVW«SěHGVWDY¯GLY£NĳP
VYĳMSě¯EÝKÏL]DM¯PDY¿SURMHNWYH
IRUP£WX[.DłG¿KRVWVLSURVYĳM
Y¿VWXSSěLSUDY¯REU£]Nĳ]QLFKDOH
NDłG¿PĳłHNRPHQWRYDWSRX]HSRGREX
YWHěLQ1DGUXK«EODWHQVN«Ť3HÏHŢ
XYLG¯WHRSÝW]DM¯PDY«RVREQRVWLPDM¯F¯
Y]WDKN%ODWHQVNX
1DģHSR]Y£Q¯SěLMDOL
Pavel DrdelŝY\KO£ģHQ¿NXFKDěDPDMLWHO
UHVWDXUDFH6ĳODěHSDYH6WUDNRQLF¯FK
-DNXE.RO£ěŝPLVWUVYÝWDYORYXGUDY¿FK
U\E]ORGÝHana NovotnáŝWUHQ«UND
PDłRUHWHN35(=,2627-6RNRO%ODWQ£
OHWRV]¯VNDODMDNRSUYQ¯łHQDYKLVWRULLWLWXO
7UHQ«UPO£GHłHJosef PoklopŝYQXN
EODWHQVN«KRDUFKLWHNWD-DQD.RPDQFH
VRNRORYQDYLOD-DQD%¸KPD=Ģ7*0 
-Lě¯ 'DWHO D=GHQÝN 6WUDNDSRXG 
Ě¯KRYLŝ]Q£P¯EUDWěLNWHě¯VHVYRM¯
NDSHORX$QÏDEDQGEDY¯OLGLXłY¯FHQHł
OHW-LWNDĢWÝUERY£ŝERWDQLÏND
PDM¯F¯YHVSU£YÝQ£URGQ¯Sě¯URGQ¯
SDP£WNX.RFHORYLFN«SDVWYLQ\=GHQÝN
6HGO£NŝVWDURłLWQ¯NNWHU¿RłLYXMHDVWDU£
VHRWYU]Y%X]LF¯FK$GDP6FKHLQKHUUŝ
]DVWXSLWHOKODYQ¯KRPÝVWD3UDK\
DQ£PÝVWHNSULP£WRUDSURGRSUDYX
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-DNXE9DQÝN6WXGLRŝJUDƃÏW¯GHVLJQ«ěL
DWYĳUFLQRY«YL]X£OQ¯LGHQWLW\SUR
%ODWQRX(OLģND:DOVKŝÏHVN£]SÝYDÏND
DS¯VQLÏN£ěND Y\VWXSRYDOD
VÎHFKRPRUHP'UXKRXWU£YRX3DYOHP
%RENHPÏL2QGěHMHP5XPOHP 
9VWXSQ«.Ï

Blatná město
růží
Růže ve starověku
SRNUDÏRY£Q¯]WLWXOQ¯VWUDQ\
9JHUP£QVN«P\WRORJLLSDNVERK\Q¯
)UH\LRX3RGOHMHGQ«OHJHQG\PÝODSUYQ¯
UĳłHY\UĳVW]NUYH$IURGLW\QHER]NUYH
MHM¯KRPLOHQFH$GµQLVH=GĳYRGXWRKRWR
VSRMHQ¯]DÏDODE¿WUĳłHVSRMRY£QD
VP\ģOHQNRXEROHVWL 1HQ¯UĳłHEH]WUQ¯ 
DNYĳOLVY¿PVNOHVO¿PRNYÝWQ¯PO¯VWNĳP
LVSRP¯MLYRVW¯łLYRWDDVPUWL.U£ORYQRX
NYÝWLQVHVWDODDłG¯N\E£VQ¯ěFH6DSIµ
NWHU£M¯WDNQD]YDODYHVY«O\ULFN«WYRUEÝ
2GVWROHW¯SěQOM¯WDNWRWRR]QDÏHQ¯
]ĳVWDORGRGQHV1HPDO¿Y¿]QDPPÝOD
UĳłHLYH6WDU«P=£NRQÝYHNWHU«PM¯NU£O
ĢDORPRXQSěLURYQ£Y£NYÝÏQ«PRXGURVWL
.XOWUĳł¯RYģHPGRV£KOQHMYÝWģ¯KR
UR]NYÝWXYHVWDURYÝN«PĚ¯PÝNG\E\O\
SRě£G£Q\NDłG¿URNVODYQRVWLUĳł¯ŝW]Y
5RVDOLD7HQWRVY£WHNE\OVODYHQYÝWģLQRX
YPÝV¯FLNYÝWQX1ÝNG\E\OWDN«QD]¿YDQ¿
URVDWLR ]GREHQ¯UĳłHPL QHERGLHV
URVDWLRQLV GQ\]GREHQ¯UĳłHPL 9]QLNO
YGĳVOHGNXWUDGLÏQ¯KRě¯PVN«KR]Y\NX
XPLVĩRY£Q¯NYÝWLQQDKUREHFK$SURWRłH
E\ODUĳłHĚ¯PDQ\YQ¯P£QDMDNRV\PERO
Y]Ně¯ģHQ¯]QRYX]UR]HQ¯SRVWXSQ¿P
Y¿YRMHPGRģORDłNSRě£G£Q¯W«WR
SRPS«]Q¯QÝNROLNDGHQQ¯VODYQRVWLNG\
E\O\UĳłHPL]GREHQ\YģHFKQ\NXOWRYQ¯
REMHNW\DSěHGPÝW\3RGREQRXVODYQRVW
SRě£GDODLě¯PVN£DUP£GD1D]¿YDODVH
5RVDOLDHVLJQRUXPDJLUODQGDPL]Uĳł¯
E\O\]GREHQ\YRMHQVN«VWDQGDUW\3DWUQÝ
RGWXGE\OSěHQHVHQQ£]HYSURVORYDQVN«
VY£WN\5XVDOMH5DQ«NěHVĩDQVWY¯VH
NV\PEROXUĳłHVWDYÝOR]SRÏ£WNX
RGP¯WDYÝQHERĩE\OYHVPÝVVSRMRY£Q
VSRKDQVN¿PLNXOWXUDPLDOHL]GHVLUĳłH
QDNRQHFQDģODVY«QH]SRFK\EQLWHOQ«
P¯VWR9¯FHVHGR]Y¯WHYSě¯ģW¯PÏO£QNX
YQÝPłVHEXGHPH]DE¿YDWUĳł¯YREGRE¯
VWěHGRYÝNX
ÎHVWP¯U&LPOHU
0ÝVWVN«PX]HXP%ODWQ£

www.plantaz-blatna.cz
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port
Bojovaly jako lvice
O víkendu 16. a 17. 10. se poprvé v domácím prostředí představily hráčky basketbalu
TJ Sokol Blatná. Děvčata, která se začala pod
vedením trenérky Dáši Divišové seznamovat
s basketbalem v polovině června letošního
roku (s přestávkami o prázdninách) to v soutěži nadregionální ligy v kategorii U15 nemají
vůbec lehké. Hráčky ostatních družstev jsou
o něco starší, o dost větší a o hodně zkušenější.
Tentokrát zde byla družstva Pastelka a TJ AŠ,
obě z Mladé Boleslavi. Naše dívky navzdory
porážkám hrají stále s největším nasazením,
nenechají se deprimovat a jejich výkon se
zlepšuje. Je skvělé, že máme další sport, který
dívky baví.
B. M.
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Potápěčská sezóna 2021
Letošní rok byl pro potápěče z Blatné
velmi náročný. Díky všem různým omezením a zavřeným bazénům, nebylo možné se
připravit na sezonu a trénovat tak, jak byli
každý rok zvyklí.
Stejně tak příprava a organizace 1. závodu
Mistrovství republiky ve spearﬁshingu se
nesla ve znamení nejistoty, zda bude možné
se setkat ve větší skupině. Speciálně náročné
to bylo proto, že se poprvé v historii podařilo
zorganizovat závody za účasti týmu z Polska,
Slovenska a Maďarska.
Nakonec se 1. závod Mistrovství České
republiky – Blatenský pohár podařilo uspořádat a vše proběhlo bez komplikací. Závod se
konal o víkendu 12. až 13. června v zatopeném lomu v Trhové Kamenici. Dlouhá zima se
bohužel podepsala na viditelnosti, která dosahovala jen 1 až 2 metry. I tak se však podařilo
ulovit více než polovinu nasazených ryb.
V závodě
jednotlivců se
vítězem Blatenského poháru stal Tomáš
Pátek z týmu
Hradec Králové
s 8 ulovenými
rybami. Druhé
místo obsadil
Josef Kostka
z týmu Blatná
2 (6 ryb) a třetí
se umístil Karel
Říha st. z týmu Blatná 1 (5 ryb). TOP 10 doplnili ještě Petr Pechr na 6. místě a Karel Říha
ml. na 7. místě – oba 4 úlovky.
V týmové soutěži se podařilo Blatné 2
ve složení Josef Kostka, Petr Pechr a Pavel
Troníček vyhrát závod před Hradcem Králové. Stupně
vítězů doplnila na třetím
místě Blatná
1 ve složení
Karel Říha
st., Karel Říha
ml. a Martin
Šťastný.
2. závod
se následně
uskutečnil
1. až 3. října
na stejné lokalitě. Viditelnost nebyla o mnoho lepší, ale
i tak si znovu závodníci užili „mezinárodní“
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souboj o celkový titul Mistra ČR v jednotlivcích a Mistra ČR v družstvech.
Tento závod si jednoznačně podmanil
blatenský Karel Říha ml., kterému se podařilo ulovit 9 ryb. Na druhém místě (stejně
jako v 1. závodě) se umístil Josef Kostka s 5
rybami a třetí
skončil Tomáš
Pátek (4 ryby).
V družstvech
zvítězila Blatná
1 před Hradcem
Králové a Blatnou 2.
Celkové
hodnocení Mistrovství České
republiky nakonec vyhrál
Tomáš Pátek
z týmu Hradec
Králové. Vynikajícím a vyrovnaným výkonem obsadil druhé místo Josef Kostka z týmu
Blatná 2. Stupně vítězů doplnil Karel Říha ml.
z Blatná 1. Dalším úspěšným závodníkem byl
Karel Říha st. na 5. místě. Letošních závodů
se zúčastnilo 40 závodníků z 13 družstev ze 4
zemí a proto je taktéž velkým úspěchem fakt,
že všichni blatenští spearﬁsheři skončili mezi
nejlepšími 15!
Mistry republiky v družstvech se stal tým
Blatná 1 – Karel Říha st., Karel Říha ml.,
Martin Šťastný, které vynikajícím druhým
místem následovala Blatná 2 – Josef Kostka,
Petr Pechr, Pavel Troníček. Třetí se umístil
Hradec Králové.
Díky výše uvedené účasti polských
potápěčů jsou nyní naši závodníci pozváni
na Mistrovství Polska, které se bude konat
u Mazurských jezer. Věříme, že i do budoucna tato spolupráce přinese nové zkušenosti
a výzvy i pro blatenské spearﬁshery, kteří jsou
dlouhodobě nejlepšími v České republice!
Výzvou budou již samotné podmínky polských závodů. V ČR se závodí na zatopeném
lomu o rozloze cca 40x35 metrů s hloubkou
maximálně 20 metrů a to na dobu 3x 45 minut. V Polsku se závody konají na přírodním
jezeře o rozloze 5 km x 300 metrů s hloubkou
30 metrů a na dobu 2x 6 hodin.
Všem blatenským závodníkům držíme
palce a přejeme co nejúspěšnější sezónu.
Za spolupráci děkujeme sponzorům Leifheit s.r.o., Město Blatná a Svaz potápěčů
Česká republika.
EK
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Loni se kvůli covidu nemohli v Buzicích cyklisté rozloučit
s létem. Letos tak učinili s o to větší parádou
Buzice - Buzický hostinec „ U Čiláka“ je
už řadu let doslova „ cyklistickým chrámem“.
Není tedy divu, že se sezóna na Blatensku
zahajuje i končí právě zde. Loňský rok 2020
nebyl bohužel těmto cyklistickým podnikům
nakloněn. Zahájení sezóny se postavil do cesty pan covid, před loučením s létem se situace
opakovala.
O to slavnostnější průběh mělo „
Cyklistické loučení
s létem“ v Buzicích letos. A počasí
věru nemohlo být
luxusnější- snad se
i ti nahoře rozhodli
podpořit semknutost
a rozhodnost nárůdka kolařů. V den „
D“ k „ Čilákovi“
dorazilo přesně 105 cyklistů. Co bylo potěšitelné, setkala se zde jak obé pohlaví, tak
zástupci všech generací. Důkaz, že cyklistika
oslovuje a sbližuje lidi v každém věku.
Na pořadu byla samozřejmě nejprve
společná cykloturistická vyjížďka po tradiční
trase Buzice- Skaličany- Vahlovice- LacináBuzice / 11, 5 kilometru /. Rozhodně nešlo
o tak snadný výlet, jak by mohla napovídat
krátká výměra trati. Cyklisté se museli vypořádat s dvěma „ výživnými“ kopci- tzv. „ trháky“, kde už nejeden kolař věšel v zoufalství
plíce na strom. Pro děti a seniory existovala
mírnější varianta- odbočit ve Vahlovicích
rovnou do Dvoretic a pak na základnu.
Ačkoliv je celá akce koncipována coby
projízďka, vždycky se najdou „ divočáci“,
kteří si to rozdají mezi sebou naostro a šlapou
na plný plyn. Tentokrát se rozpoutal lítý, leč
gentlemanský souboj mezi mladou nadějí
Petrem Maříkem / 16 let / a zkušeným bardem
Radkem Červenkou / 44 let /. Tentokrát triumfovala zralost nad rozvíjejícím se talentem
a Radek Červenka zabrzdil mezi vraty buzické
hospody jako první s takovou prudkostí, až
se mu kouřilo od podrážek bot. Nicméně stíhač Petr dorazil téměř vzápětí a oba borci si
na znamení dobrého boje stiskli uznale ruce.
Radek Červenka zhodnotil akci jako
po všech stránkách zdařilou a hostinec „
U Čiláka“ jako super zázemí pro podobné
projekty: „ A taky je tady všude okolo fůra
prima lidiček!“, podotkl ještě, sundávajíc si
přilbu a otírajíc si hřbetem ruky potem bohatě
orosené čelo. Tenhle nadšenec se vzápětí
svěřil, že letos „ zlámal vaz“ 8000 kilometrům: „ Kombinuji terén se silnicí. Abych si
to parádně užíval i na asfaltu, pořídil jsem
si nové silniční kolo,“ vykládá se zápalem
o malé- velké radosti Radek.
Radek Červenka si vedle tréninků a hromadné cykloturistiky dopřává i závodní dobrodružství: „ Naposledy jsem na šumavském
Zadově skončil devátý v kategorii. Možná
by to hodilo lepší výsledek, kdyby mi během
závodu nepadal řetěz,“ lituje. Na proslaveném
triatlonu „ Škvořetický Žulák“ si sáhl na zlato

ve své kategorii, celkově vydobyl pěknou
šestou pozici.
Do Buzic prý letos zamířil posedmé: „
Jelikož se mi ještě hojí zlomené žebro, jel
jsem nejdřív pomaleji. Když za to Petr Mařík
ale vzal, vzal jsem za to taky. To se prostě
v člověku vzbouří krev. I když při stoupání
do kopců to moje nešťastné žebro volalo
o pomoc,“ směje se nezničitelný jezdec.
Po dojezdu do cíle následovalo společné
občerstvení. Pan domácí Petr Samec dal jako
sponzor do placu hned dva druhy polévky
a nádavkem klobásy za lidovou cenu třiceti
korun. Každý jednotlivec dostal lístek do závěrečné tomboly. Ale ještě před ní jako obyčejně proběhl doprovodný program. Bouřlivý
potlesk sklidily mladé tanečnice z kroužku
při ZUŠ Blatná za působivé kreace v rytmu
okouzlující hudby. Aby se organizátoři „
Cyklistického loučení s létem“ nevzdálili
příliš od ryze sportovní tématiky, hned poté
na své legendární jednokolce předvedl uchvacující adrenalinovou show blatenský rodák
Petr Beneš- toho času držitel deseti českých
rekordů. Během dvacetiminutového programu
dokázal, že je na překážkách v podobě dřevěných europalet jako doma a vybičoval vděčné
publikum takřka k šílenství. Totéž se podařilo
tanečnímu souboru z Čížové. Především
prostřednictvím jejich
tradičního kankánu, který
se ve zdejších poměrech
těší větší oblibě než celá
vláda i s parlamentem
a senátem dohromady.
Mimoto skvěle své pohybové umění proměnili ještě v dalších dvou
číslech.
Pak přišel ten správný čas na tombolu. Tombola se tentokrát
skládala z 55 cen- příznačně zboží, určeného
pro cyklistické aktivity. Losovalo se o origi-

nální sportovní ponožky, plastové lahve, knihy
s cyklistickou tématikou. Potom už nadešel
čas opravdu hodnotných výher- cyklobrašen
od ﬁrmy Sport Arsenal z Lysé nad Labem
a na úplný závěr pět TOP cen / cyklistická
přilba, dvoje cyklistické kalhoty, značková
cyklistická bunda v hodnotě 3000 korun
a značková cestovní taška /.

Nakonec pořadatelé / PROSPORT Blatná
a hostinec „ U Čiláka“ / odměnili všechny
přítomné děti za jejich kladný přístup k tělovýchově a statečnost. Zvláštního ocenění
se dočkal i nejstarší člen pelotonu, kterému
je nyní 83 let.
A potom už nadešel čas pro to, aby se
všichni neorganizovaně bavili a veselili. A tak
to také bylo.
A ještě jeden vzkaz pro šeredu covida- nikem už nelez! A mezi cyklisty už vůbec ne…
(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda
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Spojili jsme síly
Neomezený internet
s rychlostí až
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Mb/s
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sluzby.blatna@nej.cz

+420 488 999 488
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VISHAY ELECTRONIC
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Pracovník elektromontáže, Pracovník expedice, Pracovník
kovovýroby
Operátor/ka ve výrobě, Mechanik, Seřizovač
Nabízíme:
nadprůměrné výdělky
každoroční navyšování mzdy
práci na HPP/možnost zkráceného úvazku u stabilní nadnárodní společnosti
prémiovou složku mzdy
příspěvek na dovolenou a Vánoce
další nadstandardní příplatky
dovolenou 5 týdnů + další dny za odpracovanou dobu
dotované stravování
příspěvek na dopravu
příspěvek na penzijní připojištění nebo životní pojištění
příspěvek na dětský tábor
příjemné pracovní prostředí
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

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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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

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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&
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

►

►
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Vrbenská 2769/2, Č. Budějovice

Space Solution s.r.o.

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

STAVEBNÍ SPOLEČNOST

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH
I NEBYTOVÝCH OBJEKTŮ
NOVOSTAVBY
KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST

BLATNÁ

- 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

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

KONTAKTY:

+420 737 18 19 19

info@spacesolution.cz

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

E lektromontáže

NABÍDKA STAVEBNÍCH
POZEMKŮ
V KASEJOVICÍCH
Město Kasejovice nabízí
stavební pozemky o výměře od 790 m2 až 1360 m2
v obytné zóně Chloumecká v Kasejovicích.
Více informací na
www.kasejovice.cz

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
(/(.752,167$/$ý1Ë35È&(6(59,6

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

Nová služba: broušení nožů, nůžek,
seker a dlát
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
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PŘIJMU ŘIDIČE
skupiny C + E

na pravidelnou linku

Blatná - Jihlava
Nástup možný ihned

Info tel.: 777 668 103
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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.
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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
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UNIVERSAL - PLUS s.r.o.
Sádlov 1360, Blatná

přijme pracovníky/brigádníky do
výroby na pozici:
– šička - jednosměnný provoz
Informace osobně nebo na tel. čísle:
383 412 310, 603 142 319
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