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Cesta ke kořenům zahradnické dynastie Böhmů
Pravidelným námětem příspěvků v letoš- Polyxenou Maixnerovou († 1725). Obýval
ních Blatenských listech jsou růže a osobnost dům čp. 27, který jim odkázal roku 1711 jeho
toho, který jejich pěstováním a šlechtěním tchán Václav (Wenzel) Maixner. Během let
Blatnou proslavil – Jana Böhma (* 25. 11. kupoval a prodával v městečku další nemo1888, Královské Vinohrady, † 4. 4. 1959, vitosti a po smrti své první manželky se ještě
Blatná). Již v roce 2013 vyšla kniha Jiřího dvakrát oženil.
Pokračovatelem námi sledované linie byl
Sekery „Böhm, růže, Blatná“, první komplexní zpracování daného tématu. Následující jeho syn Jan (Johann) Böhm (* 1717, † 1791),
text je věnován Böhmovým předkům před od roku 1741 ženatý s Annou Marií Houkovou
příchodem do Blatné a doplňuje, upřesňuje z Čisté (* 1721, † 1791), a vnuk Jakub (Jakob)
a dle aktuálních poznatků koriguje informace Böhm, ševcovský mistr (* 1744, † 1818). Ten
obsažené v první kapitole zmíněné knihy, se v roce 1771 přiženil k Apollonii Růžkové
na jejichž shromažďování v tehdy dostupných (* 1743, † 1785) do domu čp. 89, který se stal
novým bydlištěm rodiny. Zde se také narodil
pramenech se autor těchto řádků podílel.
jejich první
Kořeny
potomek –
rodu Böhmů
syn, pokřtěný
sahají geogra14. 10. 1771
ficky na pov čisteckém
mezí severnífarním kosteho Plzeňska
le sv. Václaa Rakovnicva jmény Jan
ka, konkrétně
Havel (Johann
do městečka
Gallus), jenž
Čistá (němecjako první
ky Tschistay),
z Böhmů přidříve se smíšel do Blatšeným českoné. Měl ještě
-německým
Václava, v němž byl Jan Havel Böhm pokřtěn mladší souo b y v a t e l - Čistá – farní kostel sv.(foto
Vladimír Červenka)
rozence Prostvem, kde je
kopa (* 1789,
zaznamenáváme již ve druhé polovině 17. století. A ještě †1863), Josefu (* 1795) a Marii, provdanou
dnes najdeme na tamějším hřbitově hrob rodi- Korbovou (*1798, † 1880) z otcova druhého
ny Böhmovy s letopočtem 2018 u jednoho ze manželství s Josefou Bauerovou z Kolešovic
zde pochovaných zesnulých. Všichni čistečtí (* 1755, † 1817). Rodinný dům čp. 89 v ČisBöhmové, kteří se posléze v městečku značně té měl zdědit právě on, ale protože se dal
rozvětvili, jsou přitom, jak se zdá, potomky na dráhu učitele, uzavřel roku 1820 s bratrem
Jana (Johanna) († 1725) a jeho manželky Prokopem Böhmem a jeho manželkou Marií
Kateřiny (Kathariny) († 1743). Rodové pří- dědickou dohodu, podle které se svého práva
jmení se v té době psávalo i foneticky jako na dům vzdal v jejich prospěch za ﬁnanční
vyrovnání. Prokop Böhm pak na domě zůstal
Pem či Pehm.
Dalším přímým předkem blatenských do roku 1857, kdy ho prodal.
Böhmů byl Janův syn Jan Jiří (Johann Georg)
(pokrač. na str. 8)
(* 1687, † 1752) se svou první manželkou
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V minulém vydaní Blatenských listů jsme
Vás seznámili s historií růže ve starověku.
V tomto vydání se pak ze stejného úhlu
pohledu zaměříme na růži a její roli v kultuře středověku. Vzhledem k tomu, že se
jedná o hutné a poněkud náročněji uchopitelné téma bude rozděleno do tří částí,
a to obecnou, literární a výtvarnou.

Ebrach, cisterciácký klášter, kaple s východním oknem ve tvaru rozety.
Foto Č. Cimler
V počátcích středověku byla růže převážně vnímána jako pohanský symbol,
trvalo mnoho let, než se jí dostalo zpět
původního uznání. I přes tuto skutečnost
se s jejím kultovním zobrazením na některých místech setkáváme.
(pokračování uvnitř)
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NÁŠ TIP: MODROTISKOVÝ BETLÉM

ktuality
Slunečné září zajistilo
skvělá Svatomartinská
vína ročníku 2021!
Hlavní sommelier Národního vinařského
centra, Ing. Marek Babisz, prozradil první
informace o kvalitě ročníku: „letošní ročník
bude jeden z nejlepších, co do kvality za celou
svoji historii. Bílá vína budou vynikat výraznou aromatikou a svěžestí. Müller Thurgau
bude charakteristický převážně po tropickém
ovoci jako kiwi, grepfruitu, dále po bělomasé
broskvi a angreštu. Veltlínské červené rané
pak po medu, banánu a zahradním ovoci.
Muškát moravský bude mít vůni a chuť po tropickém ovoci jako mandarinky, pomeranče
a po kandovaném ovoci. U růžových vín bude
charakter velmi podobný jako u bílých vín,
tedy výrazná ovocnost a svěžest. Vůně a chutě
budou připomínat zralé třešně a višně, maliny,
jahody a granátové jablko. Červená vína budou velmi hravá se svěží kyselinkou a ve vůni
a chuti budou připomínat luční květy, višně,
třešně, černý rybíz a švestková povidla.“
V í n a ,
která se prodávají pod
označením
Svatomartinské, tedy s logem svatého
Martina na bílém koni, musí splňovat stanovená kritéria. Jsou to vždy vína suchá a vyrobená pouze z povolených odrud. Bílé víno
z odrůd Müller Thurgau, Veltlínské červené
rané a Muškát moravský, červené víno z odrůd Modrý Portugal a Satovavřinecké, růžové
víno a klaret z Modrého Portugalu, Zweigeltrebe a Svatovavřineckého. Kvalitu každoročně schvaluje odborná komise. Hodnotí
se čistota vína, barva, vůně, chuť a celkový
dojem. Jedině vína, která v hodnocení uspějí,
mohou nosit známku Svatomartinské 2021.
Oslavy svatomartinského vína nejsou
žádnou novinkou posledních let. Naopak.
Tato tradice sahá až na dvůr císaře Josefa II.
Již tehdy bylo zvykem připíjet si na den sv.

Martina poprvé novým vínem. Ten den totiž
vinařům, kteří hospodařili u větších sedláků,
končila služba. Její pokračování se na další rok
dojednávalo při sklence prvního vína z podzimní sklizně a nad hutnými pokrmy z pečené
husy a koláči. Svatomartinské oslavy, jako čas

LISTOPADOVÉ SNĚŽENÍ, VŮBEC NEVADÍ OSENÍ
Čas kolem sv. Martina je dlouhodobě
spojován s prvními sněhovými vločkami.
Bílá zima v tuto dobu na sebe často upozorní.
V posledních letech jsme si trochu odvykli
od bohatých sněhových nadílek, vysokých
závějí, sněhových bouří a metelic. Jak se však
letošní zima vybarví, to se teprve ukáže.
O MARTINĚ PO LEDU, O VÁNOCÍCH
PO BLÁTĚ
SVATÁ ALŽBĚTA, SE SNĚHEM PŘILÉTÁ
PŘITRHLA-LI ZIMA S KATEŘINOU,
BÝVÁ DO OMRZENÍ
LIDOVÉ VÁNOCE S ČESKOU POHÁDKOU
Adventní čas se skutečně přiblížil,
a proto vás všechny již nyní srdečně zveme
na předvánoční prodej, který se uskuteční
v průjezdu na tř. J. P. Koubka 3 každou
sobotu od 9.00 do 14.00 hodin i déle, od 6.
listopadu do poloviny prosince. V atmosféře lidových Vánoc vám tak nabídneme
malé zastavení v dnešním uspěchaném
čase. Ozdoby z přírodních materiálů spolu
s ostatními dekoracemi navodí neopakovatelné kouzlo interiérů našich předků. Vše
je doplněno kresbami z pohádek našeho
předního výtvarníka Jiřího Trnky.
dobrého jídla a pití, přetrvaly až do současnosti. Využijme tuto dobu, je to skvělá příležitost
pro pobavení a setkání s přáteli při sklence
jiskrného vína. Po loňském složitém roce si to
snad letos užijeme tak, jak jsme zvyklí, tedy
ve společnosti známých a blízkých. Doma,
nebo třeba na některé společenské akcí.
Všem akcím a oslavám sice dominuje
Svatomartinský košt v Brně, kde se tradičně
nabízí 100 vzorků od 100 různých vinařů, ale
Brno je přece jen trochu z ruky. Tak to zase
letos zkusíme v Kaplance. Budeme trochu
skromnější. K ochutnávání (i ke koupi) bude
připraveno přibližně 50 různých vín. Nebudou
všechna svatomartinská, ale určitě to budou
vína letošního ročníku 2021. Prostě něco i pro
milovníky a vyznavače sladších vín.
A jak to tedy bude? Ve čtvrtek 11. listopadu, chvíli před jedenáctou, přijede Martin

VÁNOCE A KOŘENÍ
Vánoční i předvánoční čas byl v příbytcích našich předků přímo provoněn bylinami
a kořením. Z koření cizokrajného to byl např.
anýz, badyán, fenykl, hřebíček, kardamom,
muškátový oříšek, nové koření, pepř, skořice,
šafrán, vanilka a zázvor. Jednotlivým kořením se i dnes přičítají léčivé účinky zejména
na trávení, ale i jiné neduhy. Odborníci doporučují užívat různá koření pokud si chceme
zachovat pevné zdraví.
ANÝZ – Anýz jísti – zdraví a vysoké
stáří tě nemine. Pochází z Malé Asie a Středomoří. Jednoletá bylina cca 50 cm vysoká,
připomínající kvetoucí mrkev. Používá se
do kompotů, likérů a pečiva,
BADYÁN – čínský anýz, nazývaný též
hvězdičkový nebo hvězdový anýz, do střední
Evropy se dostal počátkem 18. století. Používá
se do kompotů, povidel, sladkého pečiva,
perníků, k aromatizování čajů a k dekoracím.
FENYKL -pochází ze Středomoří, používá se k nakládání zeleniny, do polévek,
omáček, mas, ale i do likérů a sladkého pečiva
HŘEBÍČEK – roste planě v Indonesii.
Jako koření je znám od pradávna, ještě z dob
před naším letopočtem. Dnes se používá k nakládání zeleniny, při výrobě uzenin, likérů,
vín, omáček, ale i sladkého pečiva, ústních
vod a voňavek. Hřebíček upravuje trávení
a pomáhá od bolesti zubů. Odvar z něho se
používá k postřiku rostlin proti škůdcům.
(pokračování příště)
DEN SVATÉHO MARTINA ZIMNÍ ČASY
ZAČÍNÁ
Eva Fučíková, lidové řemeslo
na bílém koni, poté náš pan farář p. Rudolf
Hušek požehná letošnímu ročníku a v 11 hod.
11 minut konečně otevřeme první svatomartinské !!!!!
Pak už jen budeme ochutnávat, porovnávat, hodnotit, nakupvat, povídat si, ...... Tedy
- ještě před tím si všichni připravíme potvrzení
o očkování, příp. o uzdravení z covidu. Ale
to je pro nás jen samozřejmé splnění nařízené povinnosti. A chuť nám to nepokazí. Tak
přijďte, všichni jste srdečně zváni!
V. Žílová, Víno v Kaplance
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Informace z 20. zasedání Zastupitelstva
města Blatná, které se konalo dne
20. října 2021
Na zasedání bylo přítomno 14 zastupitelů, 1 zastupitel omluven.
ZM po projednání
● schválilo rozpočtová opatření č. 44/21/Z – 53/21/Z a 55/21/Z –
56/21/Z dle předloženého návrhu, schválilo rozpočtové opatření č.
54/21/Z dle upraveného návrhu a vzalo na vědomí zápis z jednání
ﬁnančního výboru ze dne 11. 10. 2021
● schválilo záměr prodeje pozemků v katastrálním území Jindřichovice u Blatenky
● schválilo záměr prodeje části pozemku v katastrálním území
Skaličany
● schválilo záměr směny části pozemku v k.ú. a obci Blatná
● schválilo prodej části pozemku v k.ú. a obci Blatná
● schválilo směnu části pozemku v katastrálním území Čekanice
● schválilo vzájemné darování pozemků souvisejících s komunikacemi v k.ú. a obci Blatná
● neschválilo převod pozemků v ul. V Jezárkách v Blatné do majetku města
● schválilo odkoupení části pozemku v katastrálním území Skaličany
● vzalo na vědomí usnesení o příklepu a výsledek dražby
● schválilo návrh nového uspořádání pozemků města Blatná v rámci
komplexní pozemkové úpravy Závišín u Bělčic
● schválilo uzavření nové smlouvy o zajišťování sociálních služeb
● vzalo na vědomí kontrolu zápisů se zasedání ZM a zápisů ze
schůzí RM provedenou Kontrolním výborem Zastupitelstva města
Blatná a schválilo plán kontrol Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Blatná na II. pololetí roku 2021
Další zasedání zastupitelstva se uskuteční dne 8. 12. 2021.
Ing. Simona Sedláčková
tajemnice MěÚ Blatná

Na internetových stránkách města Blatná
www.mesto-blatna.cz (Výtvarná soutěž pro
děti) jsou vystaveny obrázky, které děti namalovaly k příležitosti Dne otevřených dveří nového sběrného dvora. Můžete hlasovat počtem
hvězdiček pro obrázky, které se Vám nejvíce líbí
(do 15. 11. 2021).
V aktualitách na stránkách města Blatná se můžete podívat na záznam z natáčení Jihočeské
televize ze sběrného dvora a dotřiďovací linky
(Nový sběrný dvůr v Blatné – den otevřených
dveří).
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Blíží se konec roku 2021 a s ním termín pro
odevzdání kartiček motivačního programu
„Třídíme“ 2021
Co sbíráme: použité jedlé oleje 0,5 litru; úsporné a led žárovky 2 ks;
baterie 10 ks; konzervy od potravin a krmiv
20 ks; hliníkové obaly od nápojů 20 ks, vysloužilé elektrozařízení 1 ks.
Uvedené množství odpadů stačí pro celou
domácnost. Jednotlivým členům domácnosti
pak vznikne nárok na úlevu 100 Kč z místního
poplatku za odpady v r. 2022.
Karty odevzdávejte: do schránek umístěných na sběrných dvorech, do označené schránky v průjezdu MěÚ
Blatná č. p. 1520, na odbor životního prostředí.
U karet odevzdaných po 31. prosinci 2021 nevznikne občanům
nárok na úlevu od místního poplatku za odpady v r. 2022.
INFO PRO ROK 2022: v novém roce 2022 budeme sbírat jakýkoli druh
žárovek – nepatří do popelnice, ale na sběrný dvůr a papír (rozdělený
na karton a ostatní papír).
Odbor životního prostředí, MěÚ Blatná

KOTLÍKOVÉ DOTACE PRO
NÍZKOPŘÍJMOVÉ DOMÁCNOSTI
Kotlíkovou dotaci lze čerpat na výměnu kotlů na pevná paliva
s ručním přikládáním, které nesplňují 3., 4. nebo 5. emisní třídu
a jejichž provoz bude od 1. září 2022 zakázán.
Jihočeský kraj hledá potenciální zájemce o kotlíkovou dotaci
pro nízkopříjmové domácnosti. Na základě zaregistrovaného počtu
zájemců o kotlíkovou dotaci bude na začátku roku 2022 stanovena
Jihočeskému kraji částka, o kterou si bude moci žádat Ministerstvo
životního prostředí. Je tedy velmi důležité, aby dotazník vyplnilo co
nejvíce domácností splňujících podmínky (viz Informační leták) termín vyplnění je do konce roku 2021!
Proto byl připraven dotazník, který slouží pouze pro zjištění
zájmu o kotlíkové dotace ze strany domácností s nižšími příjmy
v Jihočeském kraji. Dotazník není jakkoli závazný a nelze jej považovat za podání žádosti o kotlíkovou dotaci.
Dotazník lze vyplnit
● Online na https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz
● Formulář dotazníku lze v případě zájmu zaslat také e-mailem
(napište zprávu na kotliky@kraj-jihocesky.cz, nebo využijte informační linku 386 720 323). Dotazník je také dostupný na www.
mesto-blatna.cz v aktualitách odboru životního prostředí. Vyplněný formulář můžete zaslat e-mailem na kotliky@kraj-jihocesky.
cz nebo odeslat poštou na adresu Krajský úřad Jihočeského kraje,
Odbor evropských záležitostí, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76
České Budějovice.
● Dotazník je také možné vyplnit osobně přímo na odboru evropských záležitostí Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Příjem žádostí o kotlíkovou dotaci pro nízkopříjmové domácnosti se předpokládá na jaře 2022. Žádost o dotaci bude podávána
výhradně elektronicky přes webovou aplikaci Portál občana s následným povinným doručením listinné verze žádosti a příloh na Krajský úřad Jihočeského kraje. Pro podání žádosti bude k dispozici
podrobný návod.
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Zprávy

Nová rubrika Blatenských listů -

Ekonomické okénko
s Oskarem:

TS Blatná

Technické služby města Blatné informují občany, že

ve středu 17. 11. 2021
proběhne svoz popelnic v Blatné beze změn.
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Město kde se točí peníze (část 2/2)
Jak začít podnikat? Je to jednoduché, dá se začít se třemi body. Kdo
chce, vezme si tužku, papír a jdeme na to.
PROČ
Nejdůležitější bod, se kterým je potřeba začít. A zároveň ten nejtěžší.
Podívejme se hluboko do našeho nitra a najděme soulad v tom, kdo
jsme my sami. Jaké jsou naše hodnoty. Co nás opravdu baví a co nám
v tomto světě dává smysl. Podnikání není záležitostí na rok. Vybudovat
úspěšný podnik trvá řadu let a tisíce hodin práce. Je tedy lepší si ujasnit
své proč hned na začátku.
Například: mám rád harmonii těla a duše. Rád relaxuji a záleží mi
na tom, abych byl zdravý. Zároveň mě baví pomáhat lidem a zlepšovat
svět kolem sebe. Moje proč tedy může být pomoci lidem, aby se také
cítili dobře a byli zdraví. Fyzicky i psychicky.

Parkování u polikliniky
Odbor dopravy opakovaně upozorňuje řidiče, že od září je pomocí žluté čáry vyznačen zákaz zastavení v ulici B. Němcové, naproti
poliklinice, v úseku od křižovatky s ulicí Šilhova po autobusovou
zastávku Blatná, poliklinika. Dodržování zákazu je kontrolováno
strážníky Městské policie.
Žlutá čára ve většině svého
úseku pouze zdůrazňuje stávající
ustanovení zákona o silničním
provozu, dle kterých řidič nesmí
zastavit a stát v místě, kde mezi vozidlem a podélnou čárou souvislou
Nové parkoviště
nezbývá jízdní pruh šířky alespoň
3 m, před vjezdem na pozemní komunikaci a dále ve vzdálenosti kratší
než 30 m před označníkem autobusové zastávky.
Návštěvníci polikliniky mohou od loňského prosince využít nové
parkoviště vybudované cca 100 m nad poliklinikou, kde je možnost
časově omezeného stání na 2 hod. Příjezd k parkovišti je zřejmý
z přiložené mapky.
Jan Valášek,, odbor dopravy MěÚ Blatná

JAK
Když víme proč chceme něco dělat, je třeba popsat, jakým způsobem toho docílíme. Na úplném počátku není potřeba sepisovat dlouhý
podnikatelský plán. Stačí se zamyslet, jakým způsobem docílíme našeho
proč. Co konkrétně budeme dělat přijde až v dalším kroku.
Například: Svého proč mohu dosáhnout tak, že lidem poskytnu
místo, kam budou moci přijít a odpočívat po náročném dni v práci.
Místo bude mít přírodní styl a příjemnou vůni, která podpoří celkovou
relaxaci.
CO
Pokud víme proč chceme něco dělat a jak to toho docílíme, deﬁnovat naše co je už snadné. Ze dvou předchozích bodů by to mělo
samo vyplynout.
Například: vím proč a jak, rozhodnu se tedy v Blatné založit malý
saunový svět. Lidé budou moci přijít, uvolnit se a odpočívat. Pomocí
saunování tak budou moci zlepšovat své fyzické a psychické zdraví.
Důležité je si uvědomit, že každý člověk může mít několik deﬁnovaných proč. Každé jeho osobní proč může mít více způsobů, jak ho
docílit. A ještě více způsobů, o co se konkrétně může jednat. V dalším
kroku plánování můžete použít například metodu “lean canvas”, která
již dá vašemu podnikatelskému záměru jasnější obrysy.
Pokud se někdo bude chtít podělit o svůj nápad, napište nám své
proč, jak a co na email oskar.krizenecky@gmail.com. V dalším čísle
ho můžeme otisknout a třeba se najdou parťáci, kteří by mohli mít
stejné proč a rádi vám pomohou s jeho realizací. Sdílením nápadů
můžete dostat cennou zpětnou vazbu či získat síť kontaktů, které vám
v budoucnu mohou pomoci.
Zdroje: volby.cz, mestoprobyznys.cz

Jóga Clinic a kruhové tréninky
Otevřené lekce jógy a kruhových tréninků v tělocvičně
ZŠ Holečkova (na Vinici). Jóga s Janou Hlavínovou pondělí
a čtvrtek, kruhové tréninky s Janou a Ondřejem Hlavínem
úterý a čtvrtek. 1. lekce ZDARMA.
Další informace a rezervace na www.jopohyb.eu nebo na tel.

723 292 595.
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.RWOtNRYpGRWDFHSURGRPiFQRVWLVQLåãtPLSĜtMP\


1DFRO]HNRWOtNRYRXGRWDFLSURGRPiFQRVWLVQLåãtPLSĜtMP\þHUSDW"
.RWOtNRYRXGRWDFLO]HþHUSDWQDYêPČQXNRWOĤQDSHYQiSDOLYDVUXþQtPSĜLNOiGiQtPNWHUpQHVSOĖXMt
QHERHPLVQtWĜtGXDMHMLFKåSURYR]MHRG]DNi]iQ
'RWDFLO]H]tVNDWSRX]HSURYêPČQ\NRWOĤUHDOL]RYDQpRGOHGQD


-DNêQRYê]GURMWHSODVLO]H]GRWDFHSRĜtGLWDMDNY\VRNiMHGRWDFH"

=GURMWHSOD
.RWHOQDELRPDVX SHOHW\ VDXWRPDWLFNêPSĜLNOiGiQtP
.RWHOQDELRPDVX NXVRYpGĜHYR VUXþQtPSĜLNOiGiQtP
7HSHOQpþHUSDGOR
.RQGHQ]DþQtNRWHOQD]HPQtSO\Q


0D[LPiOQtGRWDFH
PD[.þ
PD[.þ
PD[.þ
PD[.þ

.GRPĤåHRGRWDFLåiGDW"
9ODVWQtNQHERVSROXYODVWQtNQHPRYLWRVWL URGLQQpKRQHERE\WRYpKRGRPXE\WRYpMHGQRWN\QHERWUYDOH
REêYDQpKRUHNUHDþQtKRREMHNWX Y-LKRþHVNpPNUDMLY\WiSČQpNRWOHPQDSHYQiSDOLYDVUXþQtPSĜLNOiGiQtP
QHVSOĖXMtFtPQHERHPLVQtWĜtGX


.GRPiQiURNQDNRWOtNRYRXGRWDFLSURGRPiFQRVWLVQLåãtPLSĜtMP\"
1iURNQDNRWOtNRYRXGRWDFLSURGRPiFQRVWLQLåãtPLSĜtMP\PDMtGRPiFQRVWLVSOĖXMtFtMHGHQ]QtåHXYHGHQêFK
SĜHGSRNODGĤ
x äDGDWHO D YãLFKQL þOHQRYp MHKR GRPiFQRVWL SREtUDMt NH GQL SRGiQt åiGRVWL R SRGSRUX VWDUREQt GĤFKRG
QHERLQYDOLGQtGĤFKRGVWXSQČ3ĜtMP\WpWRGRPiFQRVWLQHEXGRXVOHGRYiQ\
x äDGDWHO MH QH]OHWLOê QHER VWXGHQW GHQQtKR VWXGLD GR  OHW 9SĜtSDGČ VSROXYODVWQLFWYt URGLQQpKR GRPX
WUYDOHREêYDQpVWDYE\SURURGLQQRXUHNUHDFLQHERE\WRYpMHGQRWN\YE\WRYpPGRPČMVRXLRVWDWQtVSROXYODVWQtFL
QH]OHWLOtQHERVWXGHQWLGHQQtKRVWXGLDGROHW3ĜtMP\WpWRGRPiFQRVWLQHEXGRXVOHGRYiQ\
x äDGDWHOYREGREtRGGRGRE\SRGiQtåiGRVWLRSRGSRUXSREtUDOGiYN\YKPRWQpQRX]LQHER
SĜtVSČYHNQDE\GOHQt QHQtQXWQpDE\GiYN\QHERSĜtVSČYHNSREtUDOSRFHORXGREX 3ĜtMP\WpWRGRPiFQRVWL
QHEXGRXVOHGRYiQ\
x 'RPiFQRVW MH WYRĜHQD RVREDPL Yþ VHQLRUĤ D GČWt  MHMLFKå SUĤPČUQê þLVWê SĜtMHP QD MHGQRKR þOHQD
GRPiFQRVWLYURFHQHSĜHYêãLOWLV.þ3ĜtMP\WpWRGRPiFQRVWLPXVHMtEêW]DYãHFKQ\þOHQ\
GRPiFQRVWLGRORåHQ\DWRVH]RKOHGQČQtPQtåHXYHGHQêFKSRGPtQHN
x Domácnost tvoĜí výhradnČ osoby, které mají v dotþené nemovitosti trvalé bydlištČ, a dále ostatní osoby, které
s žadatelem trvale bydlí. V pĜípadČ, že osoba s trvalým bydlištČm bydlí ve skuteþnosti jinde, poskytne þestné prohlášení
a pĜíjem této osoby se do pĜíjmu domácnosti zapoþítávat nebude.Poþet þlenĤ domácnosti je rozhodný k datu podání
žádosti o podporu.
x Do pĜíjmĤ se zapoþítávají veškeré pĜíjmy þlena domácnosti, tj. pĜíjmy ze zamČstnání, samostatné výdČleþné þinnosti,
pronájmĤ, veškeré typy dĤchodĤ, dávky nemocenské, penČžitá pomoc v mateĜství, dávky státní sociální podpory,
podpora v nezamČstnanosti, rodiþovský pĜíspČvek, dávky v hmotné nouzi atp.
x PĜíjmy nezletilých dČtí a studentĤ do 26 let, kteĜí studují v denním studiu, se uvažují ve výši 0.



.G\DMDNEXGHPRåQpSRGDWåiGRVWRGRWDFL"
3ĜtMHPåiGRVWtRNRWOtNRYRXGRWDFLSURGRPiFQRVWLVQLåãtPLSĜtMP\VHSĜHGSRNOiGiQDMDĜH
äiGRVW R GRWDFL EXGH SRGiYiQD YêKUDGQČ HOHNWURQLFN\ SĜHV ZHERYRX DSOLNDFL 3RUWiO REþDQD
VQiVOHGQêP SRYLQQêP GRUXþHQtP OLVWLQQp YHU]H åiGRVWL D SĜtORK QD .UDMVNê ~ĜDG -LKRþHVNpKR NUDMH 3UR
SRGiQtåiGRVWLEXGHNGLVSR]LFLSRGUREQêQiYRG


,QIRUPDþQt]GURMH
,QIRUPDþQtOLQND
0DLONRWOLN\#NUDMMLKRFHVN\F]
:HERYpVWUiQN\KWWSVNRWOLNRYHGRWDFHNUDMMLKRFHVN\F]
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<Kd>1<KsKdWZKKDEK^d/^E/a1D/W\1:Dz
/Ed/&/<d>K<Kd>1<KsKhKd/͗
dŝƚƵů͕ũŵĠŶŽ͕ƉƎşũŵĞŶş͗
ZŽŬŶĂƌŽǌĞŶş͗
ĚƌĞƐĂďǇĚůŝƓƚĢ͗
dĞůĞĨŽŶ͗
ͲŵĂŝů͗









d>:s>^dE1<Dͬ^WK>hs>^dE1<D͗
ƌŽĚŝŶŶĠŚŽĚŽŵƵǀ:ŝŚŽēĞƐŬĠŵŬƌĂũŝ
܆
ďǇƚŽǀĠũĞĚŶŽƚŬǇǀďǇƚŽǀĠŵĚŽŵĢǀ:ŝŚŽēĞƐŬĠŵŬƌĂũŝ
տ
ƐƚĂǀďǇƉƌŽŝŶĚŝǀŝĚƵĄůŶşƌĞŬƌĞĂĐŝǀ:ŝŚŽēĞƐŬĠŵŬƌĂũŝ
տ
ŬƚĞƌĠũƐŽƵǀǇƚĄƉĢŶǇŬŽƚůĞŵŶĂƚƵŚĄƉĂůŝǀĂƐƌƵēŶşŵƉƎŝŬůĄĚĄŶşŵŶĞƐƉůŸƵũşĐşŵĞŵŝƐŶşƚƎşĚƵϯ͕͘ϰ͘Ăϱ͘


Z^Z>/s|D EzZK:dW>͗


dzW^dZ,K<Kd>



;ǀǇƉůŸƚĞƉŽŬƵĚŵŽǎŶŽĚůĞŽŬůĂĚƵŽŬŽŶƚƌŽůĞƚĞĐŚŶŝĐŬĠŚŽƐƚĂǀƵŬŽƚůĞŶĂƉĞǀŶĄƉĂůŝǀĂͿ

D/^E1d\1^dZ,K<Kd>͗
;ǀǇƉůŸƚĞƉŽŬƵĚŵŽǎŶŽĚůĞŽŬůĂĚƵŽŬŽŶƚƌŽůĞƚĞĐŚŶŝĐŬĠŚŽƐƚĂǀƵŬŽƚůĞŶĂƉĞǀŶĄƉĂůŝǀĂͿ

܆ϭ͘ĞŵŝƐŶşƚƎşĚĂ
տϮ͘ĞŵŝƐŶşƚƎşĚĂ
տĞŵŝƐŶşƚƎşĚĂŶĞǌŶĄŵĄ



W\WK<>E|EKs|ZK:dW>



܆ƚĞƉĞůŶĠēĞƌƉĂĚůŽ
܆ŬŽƚĞůŶĂƉĞůĞƚǇ;ďŝŽŵĂƐĂͿƐĂƵƚŽŵĂƚŝĐŬǉŵƉƎŝŬůĄĚĄŶşŵ
տŬŽƚĞůŶĂĚƎĞǀŽ;ďŝŽŵĂƐĂͿƐƌƵēŶşŵƉƎŝŬůĄĚĄŶşŵ
տŬŽƚĞůŶĂǌĞŵŶşƉůǇŶ



WKd>EpKDEK^d/d>͗Ύ
ƚŽŚŽƉŽēĞƚŶĞǌůĞƚŝůǉĐŚĚĢƚşĂƐƚƵĚƵũşĐşĐŚǀĚĞŶŶşŵƐƚƵĚŝƵĚŽϮϲůĞƚǀ ĚŽŵĄĐŶŽƐƚŝǎĂĚĂƚĞůĞ͗
ƚŽŚŽƉŽēĞƚŽƐŽďǀĚŽŵĄĐŶŽƐƚŝǎĂĚĂƚĞůĞƉŽďşƌĂũşĐşĐŚƐƚĂƌŽďŶşĚƽĐŚŽĚŶĞďŽŝŶǀĂůŝĚŶşĚƽĐŚŽĚϯ͘ƐƚƵƉŶĢ͗
ΎŽŵĄĐŶŽƐƚƚǀŽƎşǀǉŚƌĂĚŶĢŽƐŽďǇ͕ŬƚĞƌĠŵĂũşǀĚŽƚēĞŶĠŶĞŵŽǀŝƚŽƐƚŝƚƌǀĂůĠďǇĚůŝƓƚĢ͕ĂĚĄůĞŽƐƚĂƚŶşŽƐŽďǇ͕ŬƚĞƌĠƐǎĂĚĂƚĞůĞŵƚƌǀĂůĞďǇĚůş͘sƉƎşƉĂĚĢ͕
ǎĞŽƐŽďĂƐƚƌǀĂůǉŵďǇĚůŝƓƚĢŵďǇĚůşǀĞƐŬƵƚĞēŶŽƐƚŝũŝŶĚĞ͕ƉŽƐŬǇƚŶĞēĞƐƚŶĠƉƌŽŚůĄƓĞŶşĂƉƎşũĞŵƚĠƚŽŽƐŽďǇƐĞĚŽƉƎşũŵƵĚŽŵĄĐŶŽƐƚŝǌĂƉŽēşƚĄǀĂƚŶĞďƵĚĞ͘
ΎsƉƎşƉĂĚĢǀşĐĞŐĞŶĞƌĂēŶşŚŽĚŽŵƵ͕ŬĚǇũĞĐĞůǉĚƽŵǀǇƚĄƉĢŶũĞĚŶşŵŬŽƚůĞŵ͕ũƐŽƵǌĂēůĞŶǇũĞĚŶĠĚŽŵĄĐŶŽƐƚŝƉŽǀĂǎŽǀĄŶǇǀƓĞĐŚŶǇŽƐŽďǇďǇĚůşĐşǀƚŽŵƚŽ
ĚŽŵĢ͘sƉƎşƉĂĚĢ͕ŬĚǇũĞŬĂǎĚǉďǇƚǀǇƚĄƉĢŶũŝŶǉŵŬŽƚůĞŵ͕ũƐŽƵǌĂēůĞŶǇĚŽŵĄĐŶŽƐƚŝƉŽǀĂǎŽǀĄŶǇƉŽƵǌĞŽƐŽďǇďǇĚůşĐşǀĚĂŶĠŵďǇƚĢ͘

<ē

WZpD ZE|W\1:DE>EKDEK^d/d>ZK<ϮϬϮϬ͗

ΎŽƉƎşũŵƽƐĞǌĂƉŽēşƚĄǀĂũşǀĞƓŬĞƌĠƉƎşũŵǇēůĞŶĂĚŽŵĄĐŶŽƐƚŝ͕ƚũ͘ƉƎşũŵǇǌĞǌĂŵĢƐƚŶĄŶş͕ƐĂŵŽƐƚĂƚŶĠǀǉĚĢůĞēŶĠēŝŶŶŽƐƚŝ͕ƉƌŽŶĄũŵƽ͕ǀĞƓŬĞƌĠƚǇƉǇĚƽĐŚŽĚƽ͕
ĚĄǀŬǇŶĞŵŽĐĞŶƐŬĠ͕ƉĞŶĢǎŝƚĄƉŽŵŽĐǀŵĂƚĞƎƐƚǀş͕ĚĄǀŬǇƐƚĄƚŶşƐŽĐŝĄůŶşƉŽĚƉŽƌǇ͕ƉŽĚƉŽƌĂǀŶĞǌĂŵĢƐƚŶĂŶŽƐƚŝ͕ƌŽĚŝēŽǀƐŬǉƉƎşƐƉĢǀĞŬ͕ĚĄǀŬǇǀŚŵŽƚŶĠ
ŶŽƵǌŝĂƚƉ͘
ΎWƎşũŵǇŶĞǌůĞƚŝůǉĐŚĚĢƚşĂƐƚƵĚĞŶƚƽĚŽϮϲůĞƚ͕ŬƚĞƎşƐƚƵĚƵũşǀĚĞŶŶşŵƐƚƵĚŝƵ͕ƐĞƵǀĂǎƵũşǀĞǀǉƓŝϬ͘
ΎWŽŬƵĚũĞĚŽŵĄĐŶŽƐƚƚǀŽƎĞŶĂƉŽƵǌĞŽƐŽďĂŵŝƉŽďşƌĂũşĐşŵŝƐƚĂƌŽďŶşĚƽĐŚŽĚŶĞďŽŝŶǀĂůŝĚŶşĚƽĐŚŽĚϯ͘ƐƚƵƉŶĢ͕ƉŽƉƎ͘ŶĞǌůĞƚŝůǉŵŝĚĢƚŵŝĂƐƚƵĚƵũşĐşŵŝ
ǀĚĞŶŶşŵƐƚƵĚŝƵĚŽϮϲůĞƚ͕ƉƎşũŵǇƐĞŶĞƐůĞĚƵũş͘

d>WK1Z>Kϭ͘ϭ͘ϮϬϮϬs<zs,DKdEEKh/EKW\1^W s<Ez>E1
;ŶĞŶşŶƵƚŶĠ͕ĂďǇĚĄǀŬǇŶĞďŽƉƎşƐƉĢǀĞŬƉŽďşƌĂůĐĞůŽƵĚŽďƵͿ͗

EKͲE
;ŶĞŚŽĚşĐşƐĞƓŬƌƚŶĢƚĞͿ



ĢŬƵũĞŵĞ ǌĂ ǀǇƉůŶĢŶş ĚŽƚĂǌŶşŬƵ͘ hƉŽǌŽƌŸƵũĞŵĞ͕ ǎĞ ƐĞ ũĞĚŶĄ ƉŽƵǌĞ Ž ƉƌƽǌŬƵŵ ƐůŽƵǎşĐş ƉƌŽ ǌũŝƓƚĢŶş ǌĄũŵƵ
ŽŬŽƚůşŬŽǀĠĚŽƚĂĐĞƉƌŽŶşǌŬŽƉƎşũŵŽǀĠĚŽŵĄĐŶŽƐƚŝǀ:ŝŚŽēĞƐŬĠŵŬƌĂũŝ͕ŬƚĞƌǉŶĞŶşũĂŬŬŽůŝǌĄǀĂǌŶǉĂŶŝũĞũŶĞůǌĞƉŽǀĂǎŽǀĂƚ
ǌĂƉŽĚĄŶşǎĄĚŽƐƚŝŽŬŽƚůşŬŽǀŽƵĚŽƚĂĐŝ͘

/ŶĨŽƌŵĂēŶşůŝŶŬĂ͗ϯϴϲϳϮϬϯϮϯ
DĂŝů͗ŬŽƚůŝŬǇΛŬƌĂũͲũŝŚŽĐĞƐŬǇ͘Đǌ
tĞď͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬŬŽƚůŝŬŽǀĞĚŽƚĂĐĞ͘ŬƌĂũͲũŝŚŽĐĞƐŬǇ͘Đǌ

ƉƌĂĐŽǀĄŶşŽƐŽďŶşĐŚƷĚĂũƽ
:ŝŚŽēĞƐŬǉŬƌĂũǌƉƌĂĐŽǀĄǀĄŽƐŽďŶşƷĚĂũĞǀƐŽƵůĂĚƵƐƉŽǎĂĚĂǀŬǇEĂƎşǌĞŶşǀƌŽƉƐŬĠŚŽƉĂƌůĂŵĞŶƚƵĂZĂĚǇ;hͿē͘ϮϬϭϲͬϲϳϵŽŽĐŚƌĂŶĢ
ĨǇǌŝĐŬǉĐŚŽƐŽďǀƐŽƵǀŝƐůŽƐƚŝƐĞǌƉƌĂĐŽǀĄŶşŵŽƐŽďŶşĐŚƷĚĂũƽĂŽǀŽůŶĠŵƉŽŚǇďƵƚĢĐŚƚŽƷĚĂũƽĂŽǌƌƵƓĞŶşƐŵĢƌŶŝĐĞϵϱͬϰϲͬ^;ŽďĞĐŶĠ
ŶĂƎşǌĞŶşŽŽĐŚƌĂŶĢŽƐŽďŶşĐŚƷĚĂũƽŶĞďŽƚĂŬĠ'WZͿĂƐĞǌĄŬŽŶĞŵē͘ϭϭϬͬϮϬϭϵ^ď͕͘ŽǌƉƌĂĐŽǀĄŶşŽƐŽďŶşĐŚƷĚĂũƽ͘
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Co čte a o čem přemýšlí Jan Kára
Vážené čtenářky, vážení
čtenáři,
u příležitosti 28. října se
republikou přehnala obvyklá
vlna historických pořadů, komentářů a úvah,
a i já tedy spěchám se svojí troškou do mlýna.
28. říjen pro mě jako velvyslance obvykle
znamenal vcelku příjemnou povinnost uspořádat recepci a nějak stručně a pokud možno
i vtipně promluvit na téma „vznik Československa“, respektive se nějak popasovat
se skutečnosti, že slavíme vznik státu, který
již před léty zanikl. A dlouho jsem nepocítil
potřebu se tou složitou historií kolem vzniku
Československa podobněji zabývat.
To se změnilo až v Ženevě. Na skutečnost, že toto město sehrálo při formování
samostatného Československa významnou
roli, mě hned na uvítanou upozornila mohutná mramorová deska v přízemí rezidence,
do které jsem se v létě 2015 nastěhoval. Připomínala 500. výročí mučednické smrti Jana
Husa - a také projev, který při té příležitosti
6. července 1915 v Ženevě pronesl Tomáš
Garrigue Masaryk; projev, který je považován
za jeden z klíčových momentů Masarykovy
„zahraniční akce“ proti Rakousku-Uhersku.

Pamětní deska k 500. výročí upálení
Jana Husa

Ano, myšlenka samostatného Československa se ponejprv rodila v Ženevě a Masarykův ženevský pobyt byl klíčový jak pro
formulaci myšlenky samostatnosti, tak pro
strategii, jak za tento cíl bojovat. Svědectví
o tom zanechali ve svých dílech Masaryk,
Beneš a mnozí další. Řadu nových poznatků
pak do tématu na základě zevrubného studia
archivů vnáší dvojice autorů Eduard Kubů
a Jiří Šouša v knize „T. G. Masaryk a jeho C.
K. protivníci“ z roku 2015.
Masarykovi s pasem říšského poslance se
pod záminkou doprovodu dcery Olgy na léčení podařilo vycestovat z monarchie koncem
roku 1914 a v lednu následujícího roku se
přesunul do Ženevy. Ta se jevila jako vhodné
místo s ohledem na švýcarskou neutralitu
a blízkost Francie (se kterou sympatizovalo
tamější obyvatelstvo, zatímco německy mluvící kantony Švýcarska obecně sympatizovaly

s Německem a Rakouskem). Neutrální Švýcarsko, obklopené válčícími stranami, bylo
ovšem také rejdištěm špionů a zpravodajců

Masaryk na balkoně ženevského hotelu
Richemond

ze všech koutů Evropy.
I proto je to, co se odehrávalo během Masarykova ženevského pobytu – abych použil
oblíbený titulek Blatenských listů - „historie
téměř detektivní“. Patří k ní ilegální přejezdy
hranic s falešnými pasy, pašování dokumentů, agenti, utajení kurýři, šifrované depeše,
sledování policií, výslechy… V Ženevě se
Masaryk usídlil v hotelu Richemond a promýšlel, co dál. Zprvu byl dost opatrný, nechtěl
si uzavřít cestu zpět do Prahy a jen pomalu se
sbližoval s místními krajany – ne všichni totiž
patřili k odpůrcům monarchie a bylo více než
pravděpodobné, že jsou mezi nimi donašeči.
Masarykův přerod ve vůdce exilu se odehrával
postupně, tak jak se postupně radikalizovaly
jeho protirakouské postoje. Za otevřené „vypovězení války“ Rakousku-Uhersku je považován právě jeho výše zmíněný „husovský“
projev, po kterém brzy následovalo vydávání
časopisu „Československá samostatnost“.
V zásadě ale byly ženevské začátky „zahraniční akce“ velmi skromné, a na její úspěch
by si sotva kdo vsadil. Kolem Masaryka
bylo jen pár lidí a valnou podporu necítil ani
z českých zemí. Za takové situace mohl jen
těžko přesvědčoval svět o něčem, co si ještě

Masarykův srbský pas, využívaný k cestám do západní Evropy

na začátku války téměř nikdo (ani Masaryk
sám) neuměl dost dobře představit: tedy o potřebě vzniku samostatného českého státu či
(o něco později) Československa. Ale zřejmě
to byla i jeho výhoda: rakouské tajné služby
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jeho aktivity samozřejmě sledovaly (záznamů
jsou plné archivy), ale nepřisuzovaly jim patřičnou váhu a prostě je podcenily. Rakousko
sice upozorňovalo, že Masarykovy aktivity
nejsou v souladu se švýcarskou neutralitou,
ale švýcarská reakce nebyla důsledná. Až
na podzim 1915 Švýcaři přitvrzují a Masaryk
se raději přesouvá do Paříže. To už byl ovšem
džin vypuštěn z láhve a „zahraniční akce“
mohla nabírat na obrátkách.
Za Masarykem v Ženevě každopádně
zůstaly četné stopy, které i dnes vydají
na pěknou prohlídku města. Patří k nim výše
zmíněný hotel Richemond, Masarykova ulice
(Rue Thomas-Masaryk) či Salon Masaryk
v noblesním hotelu Beau-Rivage. Ale je jich
mnohem víc. Až se vydáte do Ženevy, můžete
se přesvědčit. Ostatně bez Ženevy bychom
možná 28. říjen vůbec neslavili.
Jan Kára

Masarykův portrét, který jsem předal hotelu
Beau-Rivage

Teplota klesá do záporných hodnot a tma
ovládá velkou část dne. Zapomeňte však
na zimní chmury! Začíná totiž advent a kdy
jindy si takto vychutnáte procházky, s něčím
dobrým na zahřátí, osvětlenými ulicemi vánočními světýlky?
Přijte s námi přivítat nastávající, kouzelný čas Vánoc. V neděli 28. listopadu v 17:30
rozsvítíme vánoční stromeček na nádvoří
zámku Blatná.
Budeme moc rádi, pokud nás navštívíte
a společně tak oslavíme první adventní neděli.
Zámek Blatná
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Cesta ke kořenům zahradnické dynastie Böhmů
(pokr. ze str. 1)
Prvním dlouhodobějším učitelským
působištěm Jana Havla Böhma byl zřejmě
Zvíkovec. Tam se rovněž 23. 6. 1801 oženil
s Alžbětou Burlovou (* 23. 10. 1776, † 18. 7.

Čistá – dům čp. 27 – obydlí předků zahradníka
Jana Böhma od roku 1711
(foto Vladimír Červenka)

1848), dcerou Bartoloměje Burle z Rožmitálu.
Nabízí se otázka, kde se se svou vyvolenou
seznámil. Zda to bylo přímo ve Zvíkovci, kde
mohla z nám v tuto chvíli neznámého důvodu
pobývat, nebo v jejím rodném městě. Pak je
možné, že před příchodem do Zvíkovce působil Böhm právě v Rožmitále, a pokud ano,
jeho kolegou tam nutně musel být Jakub Jan

Ryba. To vše jsou ovšem prozatím jen dohady
bez opory v pramenech.
Ve Zvíkovci se Janovi a Alžbětě Böhmovým narodil 12. 9. 1809 syn Jan (povšimněme
si zvláštní oblibu tohoto jména v rodu), dědeček blatenského zahradníka a šlechtitele. Byl
jejich pátým potomkem a posledním, který
přišel na svět ve zvíkovecké škole. Další dítě
– dcera Rosa Marie – se narodila v listopadu
1811 již v Blatné, poté, co tu její otec téhož
roku nastoupil místo učitele a varhaníka po zemřelém kantoru Janu Rossbachovi.
Zbývá položit si otázku, jakým řízením
osudu se učitel ze Zvíkovce ocitl v Blatné,
kde se pak dne 1. 5. 1833 jeho životní i velmi
úspěšná profesní pouť uzavřela. Odpovědí
může být osoba majitele statku Zvíkovec, jímž
byl v letech 1798–1809 baron Franz de Paula
Hildprandt von und zu Ottenhausen, nejstar-
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Ύϭϴϭϰ͕ůĂƚŶĄ͕ΏϭϴϱϬ͕ůĂƚŶĄ
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Zvíkovec – bývalá škola – rodný dům Jana
Böhma (1809–1869), dědečka blatenského
zahradníka (foto Vladimír Červenka)

Čistá – nynější stavení na místě původního
domu čp. 89, kde se narodil Jan Havel Böhm
(1771–1833), pradědeček blatenského pěstitele
a šlechtitele (foto Vladimír Červenka)
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ší syn a dědic Wenzela Karla Hildprandta,
od roku 1798 vlastníka panství Blatná. Byl
to právě druhý z Hildprandtů, kdo z pozice
patrona blatenské školy umožnil Böhmovi,
s nímž se poznal ve Zvíkovci, obsadit uvolněné místo v Blatné ať již mu jej přímo nabídl,
či jen vyhověl jeho žádosti o něj.
Vladimír Červenka
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Přímá linie předků Jana Böhma (1888–1959)

Blatenský nízkoprahový klub STATION 17 oslavil 10. výročí od svého založení
učování. Nabízí bezpečné prostředí pro trávení
volného času a možnost věnovat se různým
zájmovým činnostem.
Služby jsou anonymní a zdarma a využívat je lze pravidelně i jednorázově podle
potřeby klienta. STATION 17 provozuje
nezisková organizace PREVENT 99.

Už deset let funguje v Blatné nízkoprahový klub pro děti a mládež STATION 17.
Výročí si připomněl oslavou, která se uskutečnila 10. 9. 2021 v blatenském skateparku
a otevřena byla široké veřejnosti.

Nízkoprahové zařízení STATION 17 je
sociální služba, která je určena dětem, mládeži
a mladým dospělým od 12 do 26 let z Blatné
a okolí. Není pouze volnočasovým zařízením,
poskytuje taky odbornou pomoc a podporu.
Studentům vypomáhá také s přípravou na vy-
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Výlov Buzického rybníka
Podzimní čas je tu! Měsíce říjen a listopad jsou od nepaměti obdobím výlovu rybníků. Sledovat rybáře při práci, sítě plné ryb a další ukázky rybářského řemesla, to je pro
každého návštěvníka výlovu zajímavý zážitek.
V minulém čísle Blatenských listů pozvali do jara, květen byl studený. Chladné jaro přezdejší rybáři všechny zájemce na výlov Bu- šlo do nečekaně vysokých letních teplot, kdy
zického rybníka, který se uskutečnil ve dnech ryby nepřijímaly potravu, jak bylo zapotřebí.
28. a 29. října. Zároveň je požádali, aby dodr- Váhové přírůstky byly malé.
V porovnání s předchozími léty nebyla
žovali aktuální proticovidová opatření. Oproti
loňskému výlovu rybníka Labuť, jenž se konal v rybnících nouze o vodu. Naopak, například
za přísnějších protipandemických nařízení, noční liják z 30. června způsobil prudký
průtok vody. Z Mračovského potoka se přeprobíhal tento výlov bez větších omezení.
Lovil se rybník, jehož existence není valilo tolik vody, že vyplavila z Buzického
dlouhá. Mnozí z nás si ještě pamatují, jak rostlinný i živočišný plankton, který je pro
v letech 1953-59 buldozery přemísťovaly ryby pochoutkou.
V průběhu obou let musely být ryby přikrzeminu z polí a luk, mezi nimiž se klikatila
říčka Lomnice, aby vzniklo druhé největší movány obilím. V prvním roce 700q pšenice
vodní dílo na Blatensku. Rybník byl vybudo- a ječmene, v druhém roce ještě množstvím
ván pro biologické čištění vody a současně o 200 q vyšším.
Úhyny ryb byly nepatrné.
Větší škody napáchali predátoři, zejména v prvním roce
rybožraví kormoráni, kteří
decimovali menší ryby, a také
vydry z blízké řeky. Oba druhy jsou chráněné, ale rybářům
způsobují každoročně ztráty.
Aby ryby měly dostačující
množství živin a mohly rychleji růst, je nutno v průběhu
obou let snížit část obsádky.
V prvním roce se odlovilo na plné vodě 50 q kapra
pro chov ryb a jako retenční nádrž, která je o hmotnosti 1,00 až 1,20 kg, druhým rokem
schopna zpomalit průchod povodňové vlny 150 q kapra o hmotnosti 1,50 až 2,00 kg,
na katastru čtyř obcí: Blatné, Buzic, Hněvkova celkem 200 q. Průběžně se musí kontrolovat
a Pacelic. Koryto Lomnice muselo být přelo- zdravotní stav ryb, sledovat jejich přírůstky
ženo, postaven přes ni železobetonový most, a kvalita vody, protože kromě potravy je
musela být provedena i přeložka úseku silnice důležitým faktorem pro jejich zdárný chov
do Pacelic. Stavbu rybníka provádělo Státní i dostatek kyslíkem obohacené vody.
rybářství Blatná ve vlastní režii. Zkolaudován
byl před 60 lety, přesně 18. září 1961. V tomto
roce se dostavěla a byla dána do provozu
i Orlická přehrada.
Trvá to asi 10 dnů, když se z rybníka zvolna odpouští kolem 760 tisíc kubických metrů
vody, než hladina z plochy víc než 54 hektarů
klesne, aby se k plánovanému zahájení výlovu
i s rybami stáhla do loviště, odkud se ryby
opakovanými zátahy sítí vylovují.
Buzický rybník je obhospodařován společností Blatenská ryba jako rybník hlavní,
Rybáři začali s prvním zátahem už za svídvouhorkový. V předminulém roce byl tání. Kdo chtěl jej vidět ještě za ranního
nasazen 42000 kusy dvouhorkového kapra rozbřesku, musel si přivstat a dorazit časně
převážně šupinatého o průměrné kusové ráno. Brzy však padla mlha, slabě mrzlo, ale
hmotnosti 40 dkg, 300 kusy štiky o průměru chladné počasí rybářům nevadilo, neboť jsou
30 dkg, stejným množstvím kusů candáta, zvyklí pracovat ve studené vodě, a rybám
1500 kusy čtyřicetidekového amura bílého naopak prospělo. Bílá tma se rozprostřela
a 50kusy dvoukilového sumce, přesazených po celé krajině, takže rozlehlý vypuštěný
z rybníků výtažných.
rybník zastřený hustou mlhou nebylo takřka
Počasí se letos vyznačovalo velkými vidět. Teprve odpoledne slunce ji rozpustilo
teplotními výkyvy. Zima se protáhla dlouho a obloha se projasnila.
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Pozorovat třepetající se ryby v síti a sledovat sehranou rybářskou partu při práci je
zajímavá podívaná. Mechanickým keserem
vybírají ze sítě stříbřitá rybí těla, ale přesto
dost práce zbyde i na jejich ruce. Hned je
třídí podle druhů a velikosti, nakladačem je
dopravují do beden a auto za autem je z kádiště odváží po silnici do blatenských sádek.

Tentokrát byl výlov náročnější, protože se
ryby rozjely po větší ploše rybníka a musely
být vyloveny pomocí loděk.
Pod vedením vedoucího střediska Ing. Augustina Ráže se lovení zúčastnilo 35 osob,
kromě profesních zaměstnanců i několik
brigádníků. Po oba dny byl přítomen také
jednatel společnosti Jiří Bláha.
O státním svátku vyhrávaly návštěvníkům i rybářům při práci dvě hudby – kapela
Z Vršku a pana Koubka. Stánkaři na louce
v podhrází, kde se to lidmi hemžilo, přichystali návštěvníkům gastronomické pochoutky.
Vítané byly zvláště teplé nápoje. Výlov byl
tradičně spojen s prodejem živých ryb.
Rybářům se podařilo vytáhnou z vody
i obrovského sumce, naši největší rybu, aby ji
ukázali výlovu přihlížejícím divákům, hlavně
dětem, kterým připomíná vodníka z pohádek. Má statné tělo bez šupin s dlouhou řitní
ploutví, hlavu s vypoulenýma malým očima
a dlouhými hmatovými vousy u tlamy. Je to
samotář ležící v hlubinách až na dně rybníka,
číhá na ryby a občas uloví i malé kachně,
které stáhne pod vodu. Živí se dravě. Maso
má chutné, ale utracen nebude. Bude přesazen
do rybníka Labutě, aby se opět ukázal lidem
v příštím roce při výlovu. Pendluje totiž mezi
oběma největšími rybníky. Váží víc než 40 kg,
měří asi 2 metry a je starý kolem 20 let.
A co se z Buzického letos vylovilo? 385
q kapra, 1 q štiky, 2 q candáta, 17 q amura, 3
q sumce, dohromady 408 q ryb. Připočteme-li k tomu ještě 200 q odlovených ryb v létě,
je to celkem 608 q, a to je o 252 q méně než
před dvěma roky. Vlivem nepřízně počasí
v průběhu roku jsou ryby lehčí, kapr má
v průměru 2 kg. Na vánoční stůl by jich mělo
být dostatečné množství.
Zvýšené výrobní náklady, především ceny
obilí, energie, pracovní síly, donutily blatenské rybáře podobně jako v jiných podnicích
navýšit ceny ryb. Kapr první třídy stojí 89,- Kč
za kilogram, výběrový 98,- Kč.
Jiří Sekera

Číslo 19 / strana 10

Blatná 5. listopadu 2021

Ročník 32 (42)

Kulturní
kalendář
Akce
Znouzecnost
5. 11. 19 h
Hospoda U Datla

Josef Havel st., mezinárodně uznávaný
pěstitel a šlechtitel růží.

Snow Film Fest
12. 11. 19–22 h

Růže Cantilena Bohemica, za kterou
obdržel Josef Havel zlatou medaili v roce
1981 na výstavě v Erfurtu a stříbrnou
medaili v roce 1984 v Baden-Badenu.

Kino Blatná
Vstupné 50 Kč
Mezinárodní festival zimních
cestovatelských a sportovních ﬁlmů
uvedeme v letošním roce na širokém
plátně v Kině Blatná. Přijďte si užít ﬁlmy
plné dobrodružství a krásné přírody tak,
jak je to možné jen v kině.
Souhrn promítaných ﬁlmů s anotacemi
najdete na www.plantaz-blatna.cz

Taneční kurzy
Prodloužená lekce
13. 11. 18 h
Sokolovna, sál
Součástí lekce jsou ukázky kubánské
salsy a karibských tanců v podání
kubánských tanečníků Hansera Raúl
Estenoz Verdecia a Marie Isabel
Echemendia Artiaga.

Setkání s růžařem Josefem Havlem
14. 11. 14 h
Kaplanka, ulice Na Příkopech
Setkání s Josefem Havlem, který
v Hlavňově u Soběslavi navázal
na úspěchy svého otce – českého
zahradnického odborníka, uznávaného
pěstitele a šlechtitele růží a držitele řady
významných mezinárodních ocenění.
Součástí setkání bude také výsadba růží
„Cantilena Bohemica, Moravica
a Slovenica“ dle návrhu Čestmíra Böhma.

Už jsme doma
16. 11. 19 h
Hospoda U Datla

Pecha Kucha Night Blatná
19. 11. 19 h
Divadelní sál sokolovny
Na druhé blatenské „peče“ opět uvidíte

Josef Havel ml., pokračovatel rodinné růžařské tradice v Hlavňově na Táborsku

zajímavé osobnosti se vztahem
k Blatensku.
Všichni hosté představí svůj příběh či
zajímavý projekt ve formátu 20 x 20. To
znamená dvacet slidů, kdy každý z nich
může prezentující komentovat po dobu
20 vteřin.
Letos pozvání přijali:
Pavel Drdel – vyhlášený kuchař, majitel
strakonické restaurace Sůl a Řepa.
Jakub Kolář – mistr světa v lovu dravých
ryb z lodě.
Hana Novotná – trenérka mažoretek
Prezioso TJ Sokol Blatná, která letos
získala jako první žena titul Trenér
mládeže.
Jiří (Datel) Říha a Zdeněk (Strakapoud)
Říhovi – známí bratři, kteří se svojí

kapelou Anča Band baví lidi více než 30
let.
Zdeněk Sedlák – starožitník, který se
stará a oživuje tvrz v Buzicích
Adam Scheinherr – náměstek primátora
Prahy pro dopravu
Jitka Štěrbová – botanička mající
ve správě Národní přírodní památku
Kocelovické pastviny
Josef Poklop – vnuk místního architekta
a stavitele Jana Komance
Jakub Vaněk Studio – graﬁčtí designéři
a tvůrci nové vizuální identity pro Blatnou
Eliška Walsh – zpěvačka a písničkářka
(vystupovala s Čechomorem, Druhou
trávou, Pavlem Bobkem či Ondřejem
Rumlem)
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Od maminky chutná nejlépe
14. 11. 15–17 h
Zveme vás na další ročník oblíbené
soutěže v pečení, kterou pořádají děti
pro své rodiče. Na jejich přání letos
zařazujeme nově kategorii pro tatínky.
Tak co pánové, umíte péct? Akci pořádá
Žákovský parlament ZŠ T. G. Masaryka
Blatná ve spolupráci s Kulturní Plantáží
Blatná.

Ateliér
Nejen vánoční pletení z pedigu
15. 11. 16.30 h
Přijďte si uplést košíček, ošatku nebo
vánoční ozdobu, kterou budete moci
ozdobit blatenský vánoční strom.
Vhodné pro děti i dospělé.
Lektorka Dana Koubková, přihlášky na
polickova@plantaz-blatna.cz nebo na
604 842 161.

Ateliér Linoryt s Veronikou Teskovou
25. 11. 17 h

František Šesták komentuje svých 20 fotograﬁí na loňské Pecha Kucha Night. Foto Jaroslav
Kortus

Kino

Knihovna

Paralelní matky
5. 11. 20 h

Pro dospělé
Setkání nad knihou
vždy v úterý 14–16 h

Drama, Španělsko 2021, titulky, 120 min,
mládeži do 15 let nepřístupné

Eternals
10. 11. 19 h
Akční / drama / fantasy / sci-ﬁ, USA
2021, titulky, 157 min, mládeží přístupné

Snow ﬁlm fest
12. 11. 19–22 h
Mezinárodní ﬁlmový festival zimních
cestovatelských a sportovních ﬁlmů
Vstupné 50 Kč

Adamsova rodina
14. 11. 15 h
Animovaný / komedie / rodinný / fantasy
/ horor, USA / Velká Británie / Kanada
2021, 93 min, mládeži přístupné

Přání Ježíškovi
17. 11. 19 h
Romantický / komedie, Česko 2021, 109
min, mládeži přístupné

Myši patří do nebe
21. 11. 15 h
Animovaný / rodinný / dobrodružný /
komedie / fantasy, Česko / Francie /
Polsko / Slovensko 2021, 87 min, mládeži
přístupné

Přátelské posezení, při kterém se
pobavíme a vzájemně inspirujeme.

Komunitní
centrum
Společné sázení v komunitním sadu
5. 11. 11–16 h
7. 11. 11–15 h
Zakládání ovocného sadu v ulici Za
Malým Vrchem
Více informací na +420 604 842 161

Ateliér
Akvarel s Marií Ladrovou
8. 11. 15 h
Inspirace Mirko Hanákem růžemi.
Přihlášky na polickova@plantaz-blatna.cz
a na +420 604 842 161.

Projekce cestopisného ﬁlmu Nehas,
co tě NEPÁLí
9. 11. 17 h
Promítání a přednáška Ing. Karla Matějky
Délka: 53 minut
Himalájský trek kolem osmé nejvyšší
hory světa (8163 m)

Stálé akce
Kurz Předškoláček
Každý lichý týden v pondělí
15.30–16.30 h
Šatna KCAŽ
Příprava předškolních dětí pro úspěšný
vstup do první třídy.
Podrobné informace na +420 602 303
083.

Rehabilitační cvičení pro mladší i
starší
Pondělí 16–17 h
Velká klubovna
Pořádá STP Blatná

Setkávání maminek s dětmi
Úterý 9.30–10.30
Velká klubovna
Cvičení s dětmi, společné tvoření a hra.
Vhodné pro děti od jednoho roku.

Pilates clinic a zdravotní cvičení
Út, st
Velká klubovna
Pravidelné lekce Pilates Clinic
a Zdravotního cvičení s Terezou
Maškovou. Více info a rezervace na
www.tmaskova.net nebo na tel.
+420 604 538 200.

Rehabilitační a protahovací cvičení
pro tělesně postižené a seniory
Středa 10–11 h
Velká klubovna
Pořádá STP Blatná

Náprava řeči
Středy dle telefonické domluvy
Šatna KCAŽ
Mgr. Petra Tuháčková,
+420 602 303 083
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Ájurjóga
Čtvrtek 16–17.15 h, 17.30–18.45 h
Velká klubovna
Lektor Radoslav Nahálka, nutné
přihlášení na 773 978 168. Kapacita 20
účastníků.
130 Kč / lekce

Jóga s Lenkou Vávrovou
Pá 17.30–19 h
Velká klubovna
Přihlášky www.jogalenkavavrova.cz/
online-rezervace

Jazykové konverzace
Anglická konverzace
Pondělí 18–19 h
Klubovna
Lektorka: Bohumila Hermannová, Jana
Michálková
50 Kč / lekce

Francouzská konverzace pro
začátečníky
Středa 15–16 h
Malá klubovna
Lektorka: Alena Marhavá
50 Kč / lekce

Německá konverzace
Středa 17–18 h
Malá klubovna
Lektorka: Jana Španihelová
50 Kč / lekce

Anglická konverzace
Čtvrtek
16.30–17.30 h začátečníci
17.30–18.30 h mírně pokročilí
Malá klubovna
Lektorka: Ludmila Růžičková
50 Kč / lekce

Výstavy
Muzeum všemi smysly
út–ne 10–17 h
Náměstí Míru 212Interaktivní historie
Blatné a Blatenska od příchodu prvních
lidí až po současnost.

Pavel Brunclík: DIVERSE
18. 9. – 21. 11. út – ne 10–17 h
Městské muzeum Blatná
Výstava českého fotografa evropského
renomé, žijícího střídavě v Praze a ve
Francii.
V Blatné představí fotograﬁe z těchto
cyklů: Cizí ženy, Geometrie nahoty,
Krajiny, Portrait gallery 46 Čechů,
Paralely.

Toulky přírodou
1. 10. – 31. 12.
út–pá 9–17 h
Komunitní centrum, Galerie Spektrum

Blatná 5. listopadu 2021
Výstava fotograﬁí sourozenců
Minaříkových.
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Kyvadlová doprava z Blatné zajištěna.

Herbert Kisza – graﬁka, obrazy
25. 10. – 12. 12.
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

Stanislav Sloup: Katedrály
2. 11. – 2. 1.
Galerie v íčku, Infocentrum Blatná
Malá výstava koláží jako vzpomínka na
španělské a francouzské katedrály od
mačkovského rodáka Stanislava Sloupa
(1938).

Těšte se
První deskohraní v Blatné
25. 11. 16 h
Komunitní centrum, kavárna
Znáte jen Člověče nezlob se! nebo
Dostihy a chcete poznat nové deskové
hry?
Chybí vám spoluhráči? Váhate s koupí
deskovky a nemůžete se rozhodnout,
kterou vybrat? Chcete si jen tak
s rodinou či přáteli zahrát?
Neváhejte a přijďte na 1. blatenské
deskohraní do Komunitního centra. Bude
pro vás připraveno na 40 her s různými
hracími mechanismy (karetní, draftovací,
tetrisovky, abstraktní, párty hry, duelovky
a mnoho dalších). Všechny hry vám rádi
vysvětlíme, zahrajeme si s vámi, nebo
poradíme s výběrem. Akce je určena pro
dospělé i děti, které umí číst, psát
a počítat. Všichni jste srdečně zváni!
Připraveny budou Carcassonne, Pelíšek,
Vládce Tokia, Azul, Kingdomino, Dixit,
Vůbušná koťátka, Railroad Ink, Sabotér,
Draftosaurus a další.
Vstupné dobrovolné

Zahájení adventu 28. 11.
Adventní trhy u vánočního stromu
28. 11. 14–19 h
Tř. J. P. Koubka u vánočního stromu
Přijďte první adventní neděli načerpat
vánoční atmosféru, navštívit malé
adventní trhy. Koupit jmelí, které nosí
štěstí. Rozsvítit vánoční strom a zazpívat
si s námi vánoční koledy a písně.

Jaroslav Tůma – varhany
28. 11. 16 h
Kostel sv. Jana Křtitele v Paštikách
Přední český varhaník, cembalista, mistr
improvizace, držitel prestižních ocenění,
skladatel a pedagog na Akademii
múzických umění v Praze Jaroslav Tůma
uvede o první adventní neděli
v jedinečném prostředí paštické barokní
perly vybrané varhanní skladby období
baroka.
Více informací na www.plantaz-blatna.cz.
Předprodej vstupenek v Infocentru

Rozsvícení vánočních stromů
28. 11.
17.30 h Rozsvícení vánočního stromu na
zámku Blatná
17.45 h Rolničkový průvod s anděly ulicí
Na Příkopech a třídou J. P. Koubka
k vánočnímu stromu
18.00 h Rozsvícení vánočního stromu na
třídě J. P. Koubka

Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
Swing nylonového věku
20. 12. 19 h
Sokolovna Blatná, divadelní sál
Nylonový věk – první tři euforická
poválečná léta – byla dobou největšího
rozkvětu českého swingu. Po koncertní
show Swing nylonového věku Ondřej
Havelka s kapelou shledali, že vynikající
hudební materiál z repertoiru skvělých
českých bigbandů tohoto období není
zdaleka vyčerpán. A tak se rozhodli
v tom radostném swingovém bádání
pokračovat. V koncertní show SWING
NYLONOVÉHO VĚKU POKRAČUJE!
předvedou další hotjazzové ﬂáky z této
vrcholné éry bigbandového swingu.
Předprodej vstupenek od 8. 11.
v Infocentru Blatná a na
www.plantaz-blatna.cz.

Blatná město
růží
5ĮĽHYHVWĘHGRYÝNXśÏ£VW
(pokračování z titulní strany)
Namátkou uveďme vyobrazení jejích
úponků v pohřebních nikách katakomb
v Římě, jakožto symbolu věčného
života vykvétajícího ze smrti a utrpení
prvních křesťanských mučedníků.
Někdy v 5. století pak byla básníkem
Seduliem poprvé přirovnána k postavě
Panny Marie. I tak se jí ale nedostávalo
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všeobecného zájmu v církevních kruzích.
Po dlouhou dobu byla pěstována
pouze jako léčivá rostlina v klášterních
zahradách benediktinů a benediktinek.
Konkrétně šlo o druh karmínově červené
Rosa gallica officinalis, která se hlavně
využívala pro výrobu kosmetických
přípravků. Obnova starověkého
růžařského kultu se naplno nastala až
v období prvních křížových výprav, kdy
byla do Evropy importována nádherně
vonící Rosa damascena, pocházející
z území dnešní Sýrie. Tato odrůda
byla po celý středověk jednou z vůbec
nejoblíbenějších květin. S rostoucí
popularitou výše uvedených růží se
zároveň začala objevovat i jako jeden
ze stěžejních rostlinných atributů Panny
Marie, s níž bývá vedle lilie nejčastěji
zobrazována. Šípkový keř je také častým
motivem v mariánských legendách
a zjeveních. V hagiograﬁcké literatuře
je pak Panna Marie hojně nazývaná
jako růže bez trní nebo Rosa mystica
(tajemná růže). Od růží je odvozen
i název známé modlitby růžence (něm.
Rosenkranz – věnec z růží), k níž se
někdy používal řetízek zhotovený ze
sušených šípků. Ve výtvarném umění se
často objevuje i motiv tzv. zázraku růží,
kdy se jejich prostřednictvím manifestuje
Boží aktivita. S rozvojem křesťanské
mystiky se růže stala i jedním z hlavních
symbolů spojeného s Ježíšem Kristem.
Sv. Bernard z Clairvaux, nejvýznamnější
osobnost cisterciáckého řádu, vykládal
pět okvětních lístků růže jako připomínku
Pěti ran Kristových. Za připomínku stojí,
že někteří představitelé scholastického
hnutí se snažili přijít na dějinný vývoj
růže. Mechová růže údajně vznikla
z krve Kristovy nebo růže červená z ran
Kristových atd. Mystička Mechthilda von
Hackeborn v jednom ze svých vidění
spatřila, jak růže vyrůstá z prsou Ježíše
Krista. Již od 11. století je navíc
o čtvrté postní neděli papežem
udělována zlatá růže, která je
prezentována jako symbol vzkříšení
Ježíše Krista a trny pak představují
jeho utrpení. Ve středověku tak růže
v celé společnosti zakořenila jako
jeden z nejsilnějších křesťanských
symbolů. Kromě Panny Marie a Ježíše
Krista se stala díky své čistotě a kráse
atributem mnohých světic – sv. Alžběty
Durynské, sv. Rozálie z Palerma, sv.
Terezie z Lisieux atd. Růže se projevila
i ve středověké architektuře jako typ
okna – rozety ve tvaru růže. V příštím
čísle se budeme věnovat růži ve
středověké literatuře, neboť jde to téma,
které zasluhuje samostatný článek.
Připomeneme si významné literární dílo
Román o růži nebo některé klášterní
katalogy květin, ve kterých jsou některé
druhy růží ztvárněny a popsány.
Čestmír Cimler
Městské muzeum Blatná
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Na sklonku minulého týdne nás zasáhla smutná zpráva. Ve věku
nedožitých 89 let odešel pan Jiří Karmazín, významný český malíř se
silnou vazbou na Blatensko a mnoho jeho obyvatel.
Nám v Kulturní Plantáži Blatná bylo mimořádnou ctí se s ním setkávat,
spolupracovat a kochat se jeho dílem.
Obrazy Jiřího Karmazína jsou zastoupeny ve sbírkách NG v Praze, Galerii
hl. města Prahy, Středočeské galerii v Praze, ve sbírkách většiny dalších
českých a moravských galerií a institucí, včetně Městského muzea Blatná.
Jeho díla najdete v mnoha sbírkách takřka po celém světě.
Vyjadřujeme tímto naši nejhlubší soustrast rodině pana Jiřího Karmazína
a s jejich laskavým svolením oznamujeme, že výstava jeho obrazů, kterou
jsme plánovali otevřít v Městském muzeum Blatná v prosinci 2021, bude
přesunuta. O novém termínu vás budeme informovat.

Číslo 19 / strana 14

port
Cyklistickým kratochvílím
v Řečici hrálo všechno
do noty
Počasí jako malované, nadprůměrná
účast….
Řečice - Ještě žádná cykloakce, zaměřená na děti a mládež, se sportovnímu spolku
„PROSPORT Blatná“ v jeho historii nevyvedla tak, jako 3. ročník kolařského dovádění
v osadě Řečice. Nutno ovšem zdůraznit, že
bez lvího podílu členů tamního osadního
výboru a řečických dobrovolníků vůbec by se
jízda zručnosti křížená s adrenalinovými, leč
vůbec ne svízelnými závody, v okolí osady asi
vůbec neuskutečnila. To, že v 99,9% případů
dětské základny v Řečici reprezentovala
mateřskou vísku / a velmi skvěle / početná
domobrana, hovoří samo za sebe. Potěšující

byla i maxivlna cyklistických nadějí z Bezdědovic a pak pochopitelně závěj perfektních
kolařů z Blatné. To je ta „vesnice“, co leží
na předměstí Řečice. Zábavné odpoledne
„O řečickou šlapku“ si nenechali ale ujít ani
borci z Buzic, Chlumu a Dobšic. Celkem se
tu opíralo do pedálů v onu prosluněnou neděli
přesně 52 mladých cyklistů. Však se za to
ideální počasí modlili řečičtí na kolenou před
svou kapličkou celé tři týdny!
Vedle dvaapadesáti hrdinů v dresech
přijeli do Řečice pochopitelně také rodiče,
případně další přízeň, a spolu s domácími
pořadateli se tu vytvořil živý obraz, za jaký
by se nemusela stydět ani československá
spartakiáda.
Stejně jako v předchozích dvou ročnících
kluci a děvčata nejprve změřili síly ve veselé
jízdě zručnosti. Během ní museli absolvovat
velký a malý slalom mezi kužely, přenos
kelímku vody z jednoho konce dlouhého
stolu na protější, hod míčkem do kbelíku
a exkluzivní číslo-přejezd fošny na kulatině
neboli „houpačky“. Něco jako takový malý,
ale vyloženě malinký „taxis“ z Velké pardubické. Starovalo se celkem v pěti kategoriích:
„mláďata“ do 4 let, „mláďata“ 5 až 6 let, C 7
až 9 let, B 10 až 12 let a pak elita A 13 až 15
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let. Zatímco „budulínkové“ ze dvou nejmladších uskupení kromě slalomu neplnili žádné
úkoly a nehrozili jim žádné sankce, účastníci počínaje sedmým rokem věku nemohli
počítat s žádnou shovívavostí rozhodčích
a traťových komisařů. Tam už padaly trestné
vteřiny- za poražení kužele, stoupnutí na zem,
sjetí mimo houpačku….. Největším strašákem
soutěžících bylo převrhnutí kelímku s vodou,
na což pravidla pamatovala udělením deseti
„černých“ vteřin. Naopak skóre si mohli
jezdci vyčistit, když neminuli za jízdy míčkem
kbelík. Každý cyklista měl možnost si výsledný čas zlepšit druhým pokusem. Tohoto práva
využili s jedinou výjimkou všichni přítomní.
Obě části veselého cyklodovádění „O řečickou šlapku“ se hodnotily a vyhlašovaly
samostatně. Teoreticky si tak mohli ti nejlepší
„rafani“ přijít na dva poháry a dvě medaile
a nádavkem ještě na dvojnásobnou „porci“
ryze cyklistických věcných cen.
Zatímco úvod na ploše travnatého hřiště
byl zejména o ostražitosti, obratnosti a šikovnosti, závodní kapitola na cestách okolo
Řečice vyžadovala jistou fyzickou kondici,
houževnatost a sílu v nohách. „Mláďata“
i v tomto případě „dostala na předpis“ jen
trasu víceméně symbolickou. Ovšem ani ti
starší závodníci si nemohli stěžovat na nějakou „zeměpisnou“ náročnost či dokonce
„torturu“. „Řečická šlapka“ je opravdu spíše
„cyklodováděním“. A tak to i zůstane.
Nejmladší účastnicí nedělní akce byla
teprve dvouletá Dorotka Braunová z Blatné.
Přes nízký věk už nyní prokázala „cyklistické
buňky“ a vytyčených úkolů se zhostila na výtečnou. Jako i při všech ostatních soutěžích

Ročník 32 (42)

a závodech z dílny PROSPORTU Blatná bylo
na benjamínka pamatováno zvláštní odměnou.
Poprvé v historii dosavadního cyklodětského šumu byla udělena cena „fair play“.
Plným právem ji obdržela dívčina, která bez
ohledu na vlastní škodu nezištně pomohla
mladší konkurentce při technickém problému s jejím kolem. Jednalo se o nejkrásnější
gesto, jakého kdy byli organizátoři z „PROSPORTU“ Blatná při svých aktivitách svědky.
Gesto, které je nad vítěznou pochodeň.

Velmi přítomnou drobotinou oceněnou
doplňkovou atrakcí nedělní akce byla možnost
projet se zadarmo na třech ponících chovatele
z Buzic Martina Jiskry. Chvílemi se dokonce
u jeho stanoviště tvořily fronty, jaké veřejnost pamatuje snad už jen z dob reálného
socialismu, kdy přišly mandarinky a banány.
Čekatelé na svůj start se tak výborně zabavili
v okamžicích, kdy na ně ještě nepřišla řada.
Nikdo se tak tady v Řečici - ani kdyby chtělnemohl nudit a nenudil.
Pak přišel podvečer a deﬁnitivní účtování.
Dětem se ale ani potom domů nechtělo. Byly
plny dojmů ze zábavného odpoledne a také
se chtěly podělit s kamarády a rodiči o radost
z hodnotných cen a trofejí.
Sportovní den v Řečici ukázal na jeden
povzbudivý fakt. Že ne všechna mládež žije
v zajetí počítačových her a mobilů. A už kvůli
tomu je svatou a morální povinností dospělých
takové akce pořádat.
A pokud se podaří do náruče sportu získat
alespoň jednoho, jediného „přetechnizovaného“ jedince - pak to všechno opravdu nebylo
a nebude nadarmo.
(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda

Ve znamení invaze skaličanských „Hujerů“
Početná výprava v Buzicích / znovu /
na turnaji v „Prší“ ohromně vynikla.
Buzice - Nezklamali a zase přišli! Po takřka dvouleté pauze, zaviněné koronavirem,
uvítal ve své staročeské hospůdce „U Čiláka“
majitel Petr Samec obzvlášť srdečně na svém
již patnáctém ročníku turnaje v karetní hře
„Prší“ borce ze sousedních Skaličan. Jejich
štěstí v této formě lidové zábavy se stalo již
legendárním. No a i tentokrát po sobě nechali

hodně zřetelnou stopu. Prostě - ve Skaličanech na to mají asi vysokou!
Celkem onu prosluněnou neděli usedlo
za hrací stoly romantické provozovny v Buzicích 36 jedinců. A skaličanští jako obvykle
v hojném počtu – ne nadarmo získali přezdívku „Hujerovi“ viz česká veselohra „Marečku,
podejte mi pero!“ Nutno ještě podotknout, že
tohle nebyl obyčejný turnaj v „Prší“. Tohle
karetní klání se totiž konalo o buzickém posvícení. Takže mělo o poznání slavnostnější ráz.
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Vedle skaličanského houfu si přijeli a přišli do Buzic vyčistit
hlavu a relaxovat nad „čertovými obrázky“ hlavně pohodáři z Blatné.
Nicméně objevili se tady i zástupci Chlumu, Mačkova, Hněvkova…..
Turnaj posloužil i jako hojivá náplast na duševní šrámy, které v mnohých zanechala situace pod koronavirovým „Damoklovým mečem“.
Zaúřadoval prostě hlad po obyčejné kolektivní srandě a pohodě.
Štěstí „napršelo“ tentokrát
takovému Sašovi Horvátovi /
15 let / z Mačkova. Skončil
třetí a odnášel si tudíž hodnotnou cenu. „Jsem tady úplně
poprvé. Podobného turnaje
jsem se zatím zúčastnil jen
u nás v obci,“ uvedl šťastný držitel bronzové trofeje,
„Abych řekl pravdu, cítil jsem
v kostech, že by to mohlo dneska vyjít. A ono to vyšlo!“ On sám soudí,
že úspěch v takovém klání se odvíjí od náhody, od štěstí. „Doma jsme
vždycky hráli karty s babičkou a dědou, takže určitou průpravu jsem
si sebou přinesl,“ dodává sympatický junior.
Jako jediný z hráčského pole v Buzicích měl svého maskota Jan Vokurka z Blatné. A ne jen tak lecjakého. Důležitý úkol- vytahovat karty
z vějíře a pokládat je na stůl- svěřil své roztomilé dcerce Julince / 6 let
/. Želbohu štěstena se od něho i tak natruc odvrátila. Musel se spokojit
s dvanáctým „špršlíkem“ ve výsledkovém žebříčku. „Inu- vždyť je to
hra. Srandamač, kde vůbec nejde o to vyhrát, ale strávit prima den,“
okomentoval výsledek Jan Vokurka, který sem k „Čilákovi“ na tenhle
turnaj zavítal podruhé. Vedle „Prší“ si prý rád hodí žolíky: „Může
být i sedma. Ale do mariáše se
tedy vůbec nepletu,“ zdůrazňuje
příležitostný „drobný riskér“.
Půvabná Julinka mu prý byla
velkou morální oporou: „A až
trochu vyroste, určitě ji také
zasvětím do pravidel a bude
hrát se mnou,“ hladí po vlasech
malého maskota.
Komu tedy tentokrát list
vůbec nešel, byl všemi mastmi
mazaný a vyhlášený karbaník
Václav Leština / 72 let / z Kadova. 33. místo nejstaršímu
účastníkovi turnaje možná bude
ještě dlouho ležet v žaludku. „Ty
děti mi zasolili,“ hudroval naoko, ale jeho oči se jako obyčejně smály.
Karty s gustem mastil i sám hostinský Petr Samec. A vůbec mu to
nešlo špatně. Probojoval se až daleko dopředu- na šestý ﬂek. Ceny se
solidárně jako hlavní organizátor vzdal.
Kdyby se troubily fanfáry, troubily by se pro paní Jitku Fořtovou
ze Skaličan. Ano, samozřejmě členkou „Hujerů“ klanu. Majitelka
výborné paměti se tak stala zároveň i majitelkou velké sklenice utopenců- hlavní ceny. Stříbro si vysloužil její syn Lukáš. Už jen ten bronz
chyběl do rodiny, jen ten bronz……
V každé době, té pěkné, ale i té škaredé, je nutno posilovat sebevědomí podobnými akcemi. Petr Samec- jinak sponzor turnaje- se téhle
zásady drží a neustále pro to něco podniká. Komu čest- tomu čest!
Srdečné poděkování náleží i ostatním mecenášům a sponzorům
buzického turnaje: Jiří Vetešník- Blatná, KONET Blatná, LEIFHEIT
Blatná s. r. o., Roman Pojer- BP SERVICE Blatná, Pavel Karban- Cyklo
a obuv Blatná, Sladká Švadlenka- Blatná, Šití Daniela- Blatná, Svět
dětí a sportu Blatná.
(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda
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Už jsme doma

Úterý 16.11. – Hospoda U Datla
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!

BŮH JE. BŮH JE LÁSKA.
Křesťanský sbor Archa víry
Vás srdečně zve na shromáždění
V Komunitním centru
každou neděli od 15 hod.

Přijmou pro provoz v Horažďovicích
pracovníky na pozice:

OBSLUHA CNC STROJE
OBSLUHA SVAŘOVACÍHO ROBOTU
SVÁŘEČ NEREZU
SVÁŘEČ CO2
STROJNÍ ZÁMEČNÍK
SKLADNÍK
Požadavky:
x Vyučen ve strojírenském oboru
x Čtení výkresové dokumentace výhodou
x Praxe výhodou

Nabízíme: dobré platové podmínky, pracovní doba 37,5h týdně,
příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené, vánoční prémie,
příspěvek na penzijní připojištění

V případě zájmu volejte na tel. 376 33 44 42 nebo zašlete
životopis na e-mail: zibarova@otavstroj.cz
Další informace na: www.otavstroj.cz
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Spojili jsme síly
Neomezený internet
s rychlostí až

ŠKODA PLUS
Vykoupíme váš ojetý vůz

300
Mb/s

ŠKODA Plus prověřené ojeté vozy nejen prodává, ale i vykupuje. Začněte s prodejem svého ojetého vozu
jednoduše, během pár kliknutí na webu ŠKODA Plus nebo nás neváhejte kontaktovat telefonicky.
ŠKODA Plus mění minusy ojetých vozů na plusy.

Prvn
4 měs í
íce za

99 Kč
(měsí

čně)

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

sluzby.blatna@nej.cz

+420 488 999 488

VISHAY ELECTRONIC
EL
spol. s r. o.

Blatná
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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
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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
PRELOHPDLOKUXE\HOHNWUR#VH]QDPF]

REKONSTRUKCE BYTŮ
SÁDROKARTONOVÉ SYSTÉMY
PŮDNÍ VESTAVBY
DROBNÉ ZEDNICKÉ PRÁCE

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
Hudba myslivecká dvojka až
čtyřka (z okolí Strakonic)
Vám nabízí velmi levnou
produkci.
Srazy, narozeniny, svatby a jiné
příležitosti.
Kontakt tel.: 702 023 220

Sedl áček
Ê

Ê

žaluzie všech
typů
sítě proti hmyzu
Šilhova 756, 388 01 Blatná
Mobil: 606 212 353, 607 760 407
www.psinterier.cz

►
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Space Solution s.r.o.
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AUTODOPRAVA MARTIN ŘÍHA

STAVEBNÍ SPOLEČNOST

Buzice 69, Blatná
VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH
I NEBYTOVÝCH OBJEKTŮ
NOVOSTAVBY
KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST

Tel. 775 112 491

BLATNÁ

Zemní a výkopové práce traktorbagrem
Přeprava materiálu /písek, kamenivo, zem atd./

www.spacesolution.cz
+420 737 18 19 19

info@spacesolution.cz

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 62 % 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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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

– čtrnáctideník – vydává Spolek Blatenské listy zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu
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