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ktual i ty

KDYŽ MRZNE NA PETRA NASTOLENÍ, 
MRZNOUT BUDE 40 DNÍ BEZ PRODLENÍ 
(22. 2.)

ÚNOR bývá považován za nejmrazivější 
zimní měsíc. Pomalu se blíží ke konci a vidina 
předjaří se nám zcela jasně rýsuje. Však již 
jsme všichni patřičně natěšení na slunečné 
dny, které se již viditelně prodlužují. To nej-
horší snad již máme za sebou včetně korona-
virové pandemie (tady jsme tedy ale opatrní, 
člověk nikdy neví…) 
MASOPUST NA SLUNCI, POMLÁZKA 
U KAMEN

Čas Masopustu se udává od Tří králů 
do Popeleční středy. Byl dobou tanečních 
zábav a veselic, dobrého jídla a pití, které 
vrcholily v posledních třech dnech –  byla to 
masopustní neděle, pondělí a úterý, proto se 
jim říkalo ostatky. Dny to však byly proměnli-
vé. V letošním roce připadá masopustní úterý 
na 1. března., 2. března Popeleční středou pak 
začíná 40ti denní půst do Velikonoc.
KONEČNĚ OTVÍRÁME – 4. BŘEZNA 
ZAHAJUJEME LETOŠNÍ PRODEJ – JARO 
PLNÉ KVÍTÍ

Jaro i jarní svátky se pomalinku blíží a jak 
již jsme psali v minulých listech začínáme 
letošní prodej jarním velikonočním prodejem 
s tradičními výrobky, které jsou úzce spjaty 
se svátky vítání jara.

Letošní  prodej  jsme opět  nazva-
li JARO PLNÉ KVÍTÍ a srdečně vás 
všechny zveme na jeho zahájení v sobotu 
4. března  od 9.00 do 15.00 hodin do průjezdu na tř. 
J. P. Koubka 3.

Ze zmiňovaného zboží zatím nebudou 
v prodeji jen pomlázky, které kvůli čerstvosti 
budou v prodeji až od konce března. Máme 
pro vás velký výběr proutí od malinkých ko-
šíčků po větší i velké bramborové, dvojušáky 
na dřevo nebo seno, byliny aj. i originální tva-
ry. Stejně tak dřevěné hračky, káči, řehtačky 
malé, střední i velké, čisté i malované. Také 
kraslice tradiční, škrábané, lepené slámou, 
zdobené voskem. Výběr je i v jarních přáních 
a pohledech aj. jarních dekoracích.

Vydejte se na jarní sobotní procházku 
Blatnou, určitě nás ještě zastihnete.
NÁŠ TIP  NA BŘEZEN: ŘEHTAČKY 
VŠEHO DRUHU

BŘEZEN – ZA KAMNA VLEZEM

BŘEZNOVÉ SLUNCE MÁ KRÁTKÉ RUCE

V BŘEZNU VÍTR, V DUBNU DÉŠŤ – PAK 
JISTĚ ÚRODNÝ ROK JEST

V BŘEZNU PRACH A V DUBNU BLÁTO, 
SEDLÁKOVI ROSTE ZLATO

HŘMÍ-LI V BŘEZNU, SNĚŽÍ V MÁJI
Eva Fučíková, lidové řemeslo

Historie téměř detektivní

Úvod k problematice 
tvorby Mistra Zvíkovského 
Oplakávání na Blatensku

Tento krátký článek považujme pouze 
jako úvod pro některé budoucí obsáhlejší pří-
spěvky. Mistr Zvíkovského Oplakávání patří 
k nejznámějším řezbářům/sochařům v našich 
zemích na počátku 16. století. Jeho díla může-
me spatřit po celých jihozápadních Čechách. 
Na Blatensku pak s největší pravděpodob-

ností jeho díl-
na přednostně 
pracovala pro 
Zdeňka Lva 
z Rožmitálu 
a jeho man-
želku Kateřinu 
Š v i h o v s k o u 
z  Rýzmber-
k a .  N e v í m e 
ovšem, jak se 
jmenoval, kde 
s e  p ř e s n ě j i 
vyškolil, kde 
s íd l i l a  j eho 
extrémně pro-
duktivní dílna 
atd. Navíc, až 
na určité vý-
jimky v našem 

regionu – Panna Maria s Ježíškem (Assumpta) 
z hlavního oltáře v kostele Nanebevzetí Pan-
ny Marie v Blatné, nemáme zřetelné zprávy 
o tom, pro jaký sakrální prostor byly skulptu-
ry z jeho dílny 
původně ob-
jednány, např. 
Panna Maria 
s  J e ž í š k e m 
z Kocelovic, 
Assumpta, sv. 
Kateřina a sv. 
Barbora z Čer-
nívska (spojení 
s tvrzí v Uze-
ničkách, jejímž 
majitelem byl 
sice na počát-
ku 16. století 
Zdeněk  Lev 
z Rožmitálu, 
je neprůkaz-
né), které byly 
n e p o c h y b n ě 
součástí mo-
numentálněji 

pojatého oltáře, Panna Maria s Ježíškem 
(Assumpta) ze stálé expozice blatenského 
muzea. V posledním případě nesouhlasím 
s často prezentovaným názorem, že by byla 
v krátké době nahrazena tou, jež je dnes 
součástí hlavního oltáře blatenského koste-
la. Přeci jenom, obě dvě Assumpty vznikly 
přibližně ve stejném období, pokud bych 
se tak ve své tezi mýlil, což je samozřejmě 
možné, šlo by z praktického hlediska o dosti 
ojedinělý případ. 

Výše jsem uvedl, že nevíme, kde dílna 
Mistra Zvíkovského Oplakávání sídlila. 
Někteří badatelé se kloní k tomu, že mohla 
fungovat v Kašperských Horách, Sušici, 
Horažďovicích nebo dokonce v Blatné. Ne-
budeme se zabývat konkrétními rysy tvorby 
Mistra Zvíkovského Oplakávání, ale uveďme 
jeden pozoruhodný fakt. Díla, která jsem 

zmínil, jsou, co se týče formálních znaků 
mnohem vyspělejšího charakteru, než ta, která 
jsou přímo spojena s Mistrem Zvíkovského 
Oplakávání. Ano, stylově vychází z tvorby 
našeho neznámého mistra (světci z archy 
v kostele sv. Markéty v Kašperských Horách 
aj.), ale spíše se musíme klonit k myšlence, že 
skulptury z Blatenska, jsou dílem některého 
z jeho žáků, který se tak hypoteticky mohl 
usadit v Blatné. K jeho tvorbě by pak mohl 
třeba náležet precizně ztvárněný Ukřižovaný 
v blatenském kostele, který nebyl v odborné 
literatuře dosud podrobněji zpracován, ale 
patří k tomu nejlepšímu, co se nám dochovalo 
ze sochařství pozdní gotiky. Konkrétněji vše 
rozvedeme v některém z dalších příspěvků 
našeho nepravidelného cyklu Historie téměř 
detektivní.

Čestmír Cimler

Mistr Zvíkovského Oplakávání, 
Assumpta, Muzeum Blatná, 

kol. 1510-1520,
foto - archiv MB

Ukřižování, kostel Nanebevzetí 
Panny Marie v Blatné, kol. 

1520, foto - Cimler
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Zprávy
z radnice

 

Jak správně vytápět? 

Průvodce ekonomickým 
a ekologickým vytápěním 

domácností pevnými palivy. 

 

Myslete na své zdraví  
a buďte ohleduplní  

ke svému okolí! 
 
 
 

Sledujte: 
 

  https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/ 
 kotlikove-dotace-2022-zakladni-informace 

 
   https://www.mzp.cz/cz/lokalni_topeniste 

 
www.jakspravnetopit.cz. 
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POVINNÉ KONTROLY KOTLŮ     
KAŽDÉ 3 ROKY 

 Provozovatel kotle nebo topidla s výměníkem 
má každé 3 roky povinnost provést kontrolu 
tohoto zařízení.  

 Kontrolu Vám provede technik proškolený 
výrobcem Vašeho zařízení, kterého si můžete 
vyhledat zde: https://ipo.mzp.cz/. 

 Technik zkontroluje nastavení Vašeho zařízení, 
prověří jeho stav a poradí Vám, jak topit 
úsporně a s co nejnižšími emisemi. Zároveň 
Vám může změřit vlhkost používaného dřeva a 
případně opravit drobné závady.  

 Také Vám sdělí, zda můžete kotel nadále 
provozovat i po 1. září 2022. 

 DOTAČNÍ PROGRAMY 
Pokud vlastníte zařízení, které je třeba vyměnit za 
modernější a ekologičtější, sledujte možnost 
dotačních programů na: 

https://www.sfzp.cz/dotace-a-
pujcky/kotlikove-dotace/ 

https://www.novazelenausporam.cz/ 
https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz 

 
  

Nebo se informujte na krajském nebo obecním 
úřadě. 

 
 

Kotlíkové dotace pro 
domácnosti s nižšími příjmy   

 

Kotlíkovou dotaci lze čerpat na výměnu kotlů 
na pevná paliva s ručním přikládáním  
1. a 2. emisní třídy, jejichž provoz je od  
1. 9. 2022 zakázán. 
 

Dotaci lze získat pouze pro výměny kotlů 
realizované od 1. ledna 2021. 
 

Jaký kotel si lze z dotace pořídit a jak 
je dotace vysoká? 
 

Kotel na biomasu s automatickým  
i ručním přikládáním       95 %  max. 130 tis. Kč 
Kotel na zemní plyn        95 %  max. 100 tis. Kč 
Tepelné čerpadlo            95 %  max. 130 tis. Kč 

 

Dotaci lze získat pouze na nový zdroj tepla zaregistrovaný
v seznamu viz: https://svt.sfzp.cz/ 
 

Kdo může o dotaci žádat? 
Vlastník nemovitosti vytápěné kotlem na pevná 
paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy. 

 Žadatel a všichni členové domácnosti pobírají 
starobní důchod nebo invalidní důchod 3.  
stupně. Příjmy domácnosti nebudou sledovány. 
 Žadatel žijící v domácnosti s nižšími příjmy 
včetně mladých rodin s dětmi. Domácnost je 
tvořena osobami, jejichž průměrný čistý 
příjem na jednoho člena domácnosti v roce 
2020 nepřevýšil 170 900 Kč. Veškeré příjmy 
členů domácnosti musí být doloženy. 
 Žadatel je nezletilý nebo student denního 
studia do 26 let. V případě spoluvlastnictví 
nemovitosti jsou i ostatní spoluvlastníci nezletilí 
nebo studenti do 26 let. Příjmy této domácnosti 
nebudou sledovány. 
 Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání 
žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné 
nouzi nebo příspěvek na bydlení. Příjmy této 
domácnosti nebudou sledovány. 

  
https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz 
Informační linka: 386 720 323 

 

DOPADY NESPRÁVNÉHO VYTÁPĚNÍ 
 Nadměrné uvolňování plynných 

a prachových škodlivých látek, které 
mají závažné dopady na lidské zdraví 
(rakovina, astma, CHOPN, 
kardiovaskulární onemocnění, ohrožení 
zdravého vývoje dítěte, nádory, 
předčasná úmrtí atd.). 

 Škodlivé látky se nesprávným 
vytápěním uvolňují jak do vnějšího, 
tak do vnitřního prostředí (v případě 
krbů a kamen) a ovlivňují kvalitu 
života a zdraví všech členů rodiny a 
ostatních lidí v okolí. 

 Obtěžování okolí zápachem. 
 

NAOPAK KVALITNÍ VYTÁPĚNÍ PŘINESE 
 Nižší náklady na vytápění.  
 Snížení požárního rizika a zvýšení 

životnosti   zařízení k vytápění a jeho 
příslušenství. 
 

 

Jak správně provozovat 
spalovací zařízení v 

domácnostech 

 
1. PALIVO   
 Používejte jen palivo, které určil výrobce vašeho 

zařízení (např. dřevo, pelety, hnědé či černé uhlí). 
Dodržte také druh dřeva – např. pouze tvrdé, nebo 
zrnitost uhlí, nelze volně zaměňovat černé uhlí za hnědé, 
které má jiné vlastnosti. 

 Nespalujte v kamnech žádný odpad (plasty, chemicky 
ošetřené dřevo – např. stará okna či jinak lakované 
dřevo, dřevotřísku, nápojové kartony, celobarevné letáky 
a časopisy, zbytky potravin apod.). Zakázáno je také 
spalovat hnědé uhlí energetické.   

 Palivo správně skladujte (u dřeva sušte nejméně 2 roky 
na zastřešeném místě). Vhodně usušené dřevo ušetří vaše 
náklady na vytápění! 

 Nevhodné palivo či odpad vedou nejen k vyšším 
emisím, ale způsobují zanášení kotle i komínu, mohou 
kotel poškodit a snižují jeho účinnost. Zvyšují se také 
náklady na palivo. Spalování nevhodného paliva může 
vést k požáru.  
 

2. SPALOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
 Od 1. 9. 2022 je zakázáno provozovat kotle horší než 

3. třídy – zda váš kotel vyhovuje, zjistíte při pravidelné 
tříleté kontrole technického stavu a provozu kotle. 

 Pořizujte si pouze zařízení výkonově vhodné pro vámi 
vytápěný objekt – máte-li předimenzovaný kotel, 
doplňte ho o akumulační nádrž. 

 Instalujte své spalovací zařízení i s akumulační nádrží – 
uspoříte nejen emise, ale také energii a náklady za 
palivo. 

 Instalaci a první nastavení svěřte odborníkům, případně 
nechte ověřit správnost v rámci tříleté kontroly. 

 Pokud měníte spalovací zařízení, je povinnost provést 
vždy i revizi spalinových cest. Moderní kotle jsou velmi 
citlivé na správný tah komína.  

 Zajistěte dostatečný přístup vzduchu k vašemu 
spalovacímu zařízení (do kotelny). 

 
3. OBSLUHA VAŠEHO ZAŘÍZENÍ 
 Opravdu si přečtěte návod k použití a řiďte se 

jím, provoz moderních kotlů i topidel vyžaduje 
precizní dodržení postupů a jejich svévolné 
porušování může vést jak k vyšším emisím, tak 
k poškození zařízení nebo dokonce k požáru. 

 Zatápění, přikládání a regulaci výkonu provádějte 
přesně dle postupů daných výrobcem. Pokud si 
nejste jisti, zeptejte se odborníka, který Vám 
provádí pravidelnou tříletou kontrolu. 

 Dodržujte předepsanou teplotu spalin. 
 Pokud zatápíte pevnými palivy jen příležitostně 

(např. občas v krbu), mějte ohled na aktuální stav 
ovzduší a netopte v něm např. při smogových 
situacích. Pokud můžete při zhoršených podmínkách 
využít jiný, čistší zdroj tepla, udělejte to. Zplodiny 
se kumulují pod inverzní vrstvou a sami je pak 
dýcháte. 

 

4. ÚDRŽBA VAŠEHO ZAŘÍZENÍ A JEHO OBSLUHA 
 Dbejte na čistotu spalinových cest a pravidelně je 

kontrolujte (čistěte min. 2krát za rok, kontrolujte 
1krát za rok). 

 Dbejte na pravidelnou čistotu celého kotle, 
především výměníkových ploch a jeho okolí, a to i u 
moderních kotlů. 

 Udržujte v dobrém stavu těsnění jednotlivých 
dvířek, nasávaný falešný vzduch může zhoršit 
spalování. 

 Nezasahujte sami do nastavení zdroje, např. při 
nastavení teploty vstupní a výstupní vody, nastavení 
rychlosti otáček ventilátoru apod. 

 Nepřetápějte! Udržujte teplotu obytných místností 
do 21°C. 

 Kotel a topidlo na pevná paliva s výměníkem musí 
být jednou za 3 roky zkontrolovány a nastaveny 
odborníkem, aby vydržely v bezvadném stavu. 
Vhodnou obsluhou a údržbou vašeho zařízení můžete 
snížit riziko vzniku požáru ve vaší domácnosti. 
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Nová rubrika Blatenských listů  - 

Ekonomické okénko 
s Oskarem:

Zp r á v y
T S  B l a t n á

Přijmeme plavčíky/plavčice/pokladní/
pokladníky 

na veřejné koupaliště v objektu Turisticko-rekreační 
areál města Blatná pro sezonu 6-9/2022.

Věk – nad 18let. Práce je vhodná nejen pro studenty.
U pokladních/pokladníků vyžadujeme trestní bez-
úhonnost.
S vybranými uchazeči bude uzavřena dohoda o pro-
vedení práce.
Školení pro získání osvědčení (záchranář senior) 
zajistíme.

Zájemci hlaste se co nejdříve, nejpozději do 
31. 03. 2022 na

Tel.: 383 422 541, e-mail: kontakt@tsblatna.cz
Technické služby města Blatné s.r.o.

V Blatné máme levné teplo 
z blokových kotelen

Technické služby města Blatné s.r.o. informují odběratele i občany 
o ceně tepelné energie za rok 2021 z blokových kotelen Čechova a Nad 
Lomnicí, která činí 534,80 Kč/GJ s DPH.

Pro porovnání ceny za rok 2021 v okolí:
Kotelna Strakonice: 635,42 Kč/GJ s DPH.
Kotelna Písek: 676,94 Kč/GJ s DPH.
Kalkulovaná cena tepelné energie v Blatné na rok 2022 činí 566,33 

Kč/GJ s DPH. Nízké ceny tepla jsou způsobeny pečlivým výběrem 
a zafi xováním cen zemního plynu s dodavatelem plynu, nákupem tepla 
z kogeneračních jednotek na kotelnách a snahou o co nejefektivnější 
provoz kotelen.

TS města Blatné intenzivně jednají s dodavateli zemního plynu 
o co nejpříznivějších cenách na 2023, kdy zřejmě dojde k navýšení 
cen za tuto komoditu.

Tajemství jménem akcie

Velmi často jsou zmiňovány jako jedna z možností investování 
a budování dlouhodobého bohatství rodiny, které dokáže přetrvat 
po generace.

Akcie jsou cenné papíry, které potvrzují podíl člověka na pod-
nikání akciové společnosti. Poskytují možnost podílet se na zisku 
(tzv. dostávat dividendy), vydělávat na růstu hodnoty společnosti 
a hlasovat na valné hromadě. Akciové společnosti mohou být obcho-
dovány soukromě po dohodě všech zúčastněných stran nebo veřejně 
na světových burzách. 

Zpravidla to funguje tak, že majitelé fi rem potřebují peníze např. 
na fi nancování svých podnikatelských aktivit, a tak se rozhodnou 
nabídnout část fi rmy na burze. Ostatní lidé a subjekty pak využívají 
služeb obchodníka (např. banky), který jim zprostředkuje nákup nebo 
prodej. Díky internetu se dnes již drtivá většina aktivit odehrává online. 
Všichni lidé tak mohou kupovat a prodávat podíly tisíců fi rem po celém 
světě. Stačí k tomu občanský průkaz, registrace u obchodníka a peníze.

K čemu je to dobré?
Vezměme si příklad paní A a B. Je jim 30 let a vrací se zpět po ma-

teřské dovolené do stálého zaměstnání. Myslí na budoucnost a tuší, že 
na stát by se spoléhat neměly. Takže se rozhodnou pravidelně ušetřit 
10 % ze svého příjmu. Řekněme např. 3 000 Kč za měsíc. Za rok celkem 
36 000 Kč, za 30 let 1 080 000 Kč. 

Průměrná infl ace za posledních 10 let činí 2 % ročně. Sazbu po-
užijeme k převedení budoucích peněz na dnešní hodnotu. To, že se 
infl ace teď ofi ciálně blíží k 10 % vynecháme.

Paní A. Peníze poctivě střádá na zvláštní bankovní účet, kde díky 
věrnosti své bance získá exkluzivní 0.5% úrok ročně. V 60 letech bude 
mít naspořeno 1 162 081 Kč, přepočteno na dnešní ceny 641 551 Kč. 
Za relativní jistotu zaplatí tím, že přijde o 42 % kupní síly peněz, 
které si uložila. Tzn. po 30 letech si za ušetřené peníze koupí téměř 
o polovinu méně věcí než dnes. 

Paní B. Peníze posílá na svůj účet u obchodníka s cennými papíry. 
Akciím tolik nerozumí, nemá čas se jim věnovat,  a tak zvolí jeden 
z produktů, který tato kritéria splňuje. Pravidelně kupuje akcie 500 
největších fi rem na americkém trhu. Ameriku zvolila proto, že se 
dlouhodobě jedná o poměrně stabilní trh s dlouhou historií svobody, 
volného trhu a kapitalismu. Během 30 let bude hodnota kolísat, na-
stanou období krizí a růstu. V případě poklesu nepanikaří a naopak 
za levno dokoupí. Z historického hlediska se tak její majetek rozmno-
ží přibližně o 10 % ročně. 

Na konci bude mít na účtě 5 921 785 Kč, přepočteno na dnešní 
ceny 3 269 245 Kč. Peníze bude moci uložit do méně rizikových aktiv 
a pobírat z nich rentu či dividendy. Objem majetku pak bude moci 
odkázat dalším generacím, které ho mohou dále rozvíjet. 

Protože se jedná čistě o informativní článek, musí tu být na závěr 
jedna formalita. Nejedná se o investiční doporučení, investiční po-
radenství či fi nanční poradenství. Neposkytuji žádnou z hlavních či 
vedlejších investičních služeb vyjmenovaných v zákoně o podnikání 
na kapitálovém trhu č. 256/2004 Sb.

Zdroje: czso.cz, E15.cz

Jak správně vytápět
Důležité upozornění pro všechny, kteří vytápějí své nemo-

vitosti kotlem na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy.
Ministerstvo životního prostředí zakázalo zákonem č. 201/2012 

Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, od 1. 9. 2022 používat 
k lokálnímu vytápění kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy.  

Na webových stránkách města Blatná a na informační tabuli 
před budovou městského úřadu najdete potřebné informace nejen 
jak správně provozovat spalovací zařízení na pevná paliva v domác-
nostech, ale také odkazy na dotační programy pro výměnu kotlů, 
včetně základních informací o kotlíkových dotacích určených pro 
domácnosti s nižšími příjmy
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Domov pro seniory, tř. T. G. Masaryka 272, 388 01  Blatná,
zastoupený statutárním zástupcem  Mgr. Hanou Baušovou, 

při jme

všeobecnou sestru
Příjem přihlášek průběžně. Nástup dohodou, ihned.
vícesměnný provoz 37,50 hodin týdně (PO-NE 12hodinové směny)
Katalogové označení: Všeobecná sestra
Kvalifikační požadavky: minimálně středoškolské vzdělání 
v oboru všeobecná sestra

Co bychom rádi od Vás?
● Máte ukončené SZŠ nebo VOŠ vzdělání – obor Všeobecná 

sestra (Diplomovaná zdravotní sestra) – úředně ověřené, dále 
doklad o očkování proti hepatitidě B

● Jste trestně bezúhonní (výpis z rejstříku trestů ne starší 3 
měsíce)

● Umíte pracovat na PC (základní znalost)
● Znáte ošetřovatelskou práci a vedení ošetřovatelské doku-

mentace
● Máte respektující, empatický a individuální přístup ke klientovi
● Nenecháte se hned odradit první krizovou situací, které práce 

ve zdravotnictví přináší
● Chcete se vzdělávat a rozvíjet v oblasti zdravotní péče v so-

ciálních službách
● Je na Vás opravdu spolehnutí, protože naši klienti jsou na naší 

pomoci závislí

Co Vám můžeme nabídnout?
● Zázemí silné a stabilní příspěvkové organizace
● Práci, která má smysl, a všechny nás baví, s úctou a respektem 

jak k lidem, kterým tu pomáháme, tak mezi námi navzájem
● Zaměstnání na plný pracovní úvazek ve vícesměnném 12ho-

dinovém provozu 37,50 h pevná pracovní doba od 7.00 h 
do 19.00 h (noční směna 19.00 h – 7.00 h)

● Odměňování dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platném 
znění v návaznosti na vnitřní platový předpis; základní plat 
dle platové třídy pro všeobecné sestry PT 10 od 28 340,-Kč 
do 41 780,-Kč dle dosažené praxe v oboru, příplatky za soboty, 
neděle, svátky, noční směny. Příplatky za směnnost a ošetřo-
vatelství. Po zapracování osobní příplatek; možné ubytování 
v městském bytě dle možností zřizovatele, 5 týdnů dovolené; 
příspěvek na stravování ve vlastním stravovacím zařízení; 
bezúročné půjčky zaměstnancům, bezúročné vedení účtu u KB, 
fi remní akce, možnost studijního volna, odměny k životním 
a pracovním jubileím, další benefi ty.

Přihlášku předložte pouze v písemné formě s tímto obsahem:
 Jméno, příjmení 
 Datum a místo narození
 Místo trvalého pobytu
 Telefon, e-mail
 Strukturovaný životopis
 Ověřenou kopii dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášky doručte poštou, mailem nebo osobně do Domova pro 
seniory, tř. T. G. Masaryka 272, 388 01 Blatná, k rukám Mgr. Mar-
kéty Tvrdé.
Informace podává Mgr. Markéta Tvrdá, tel. 608 609 015

Blatná 04. 02. 2022
Mgr. Hana Baušová

Nízkoprahový klub Station 
17 podporuje Suchej únor

Nezisková organizace PREVENT 99 se i letos přidala k zdravotně 
osvětové kampani Suchej únor, která pomáhá široké veřejnosti prověřit 
její vztah k alkoholu. 

Nízkoprahový klub 
Station 17 PREVENT 
pojal akci jako tema-
ticky laděný měsíc 
a příležitost, jak mluvit 
s dospívajícími a mla-
dými lidmi o alkoholu. 
„Chceme toto téma ote-
vírat, a tak jsme připra-
vili pro mládež různé 
zážitkové hry, které je 
budou bavit a zároveň 
motivovat“, říká ve-
doucí zařízení Miloš 

Kolman, „mohou si vyzkoušet např. aplikaci, které se říká Alkoholová 
kalkulačka a která spočítá hypotetickou hladinu alkoholu po zadaném 
množství. Nebo si účastníci zkusí zdolat překážkovou dráhu s nasa-
zenými brýlemi, které simulují stav po požití alkoholu a při takovém 
zkreslení reality ještě plnit různé úkoly.“

Kampaň Suchej únor uvádí, že průměrný věk, kdy děti poprvé 
ochutnají alkohol, bývá 13 let. A že každé čtvrté dítě si přitom poprvé 
přiťuklo ve společnosti svých rodičů. Podporou výzvy Suchej únor 
podporuje PREVENT 99 prevenci rizikové konzumace alkoholu. 

Kateřina Malečová Suková, PREVENT 99

Zámek Blatná hledá do svého týmu
nové tváře a nabízí práci na DPP 
na sezónu 2022 (2. dubna - 31. října).  

info@zamek-blatna.cz 

+420 734 651 505 

• průvodce / průvodkyně

• pokladní

• obsluha kavárny Oh My Deer Café

• a další

NABÍZENÉ PRACOVNÍ POZICE  

Hledáme 
posily!

pavel@castle-blatna.com 

+420 703 147 950
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Co čte a o čem přemýšlí Jan Kára
Vážené čtenářky, vážení 

čtenáři,
nevím proč, ale východním 

směrem mě to z Blatné nikdy 
moc netáhlo. Často jsem mířil na jih k Otavě 
či na Šumavu, na sever k Třemšínu a snad ještě 
raději na západ, třeba až někam k Myslívi, 
působišti Ladislava Stehlíka a rodišti Franty 
Šestáka. Možná za to může převládající směr 
větrů – fouká většinou od západu a na kole je 
dobré poprat se nejdříve s protivětrem a zpát-
ky se hezky svézt.

Zajisté jsem párkrát dojel do Písku, Mi-
rotic, ba i do Milevska či Tábora, a z útlého 
dětství mám dokonce hodně mlhavou vzpo-
mínku na návštěvu Zvíkova a Orlíka před 
napuštěním přehrady. Pozdějším vzpomín-
kám ale už dominují hlavně monumentální 

mosty, které vzdutou hladinu řeky překlenují. 
Na těch mostech, kudy prosvištíte v autě bez 
zpomalení, si sotva uvědomíte, jaký předěl 
dlouhé kaňonovité údolí Vltavy od nepaměti 
vytvářelo prakticky uprostřed Čech, jak obtíž-
ně překonatelná bariéra to byla…. A naopak, 
jakou úžasnou cestu spěchající voda nabízela 
a jaký svébytný kout světa se tam v nád-
herných scenériích kolem vody nacházel; 
počínaje terénem a konče charakterem obživy 
místních obyvatel; vše tak odlišné od našeho 
nedalekého Blatenska.

Můj současný zájem o Vltavu nenastar-
toval televizní seriál „Devadesátky“ s mrt-
volami v sudech pod Žďákovským mostem, 
nýbrž Vladimír Šiška, jehož kniha „Po březích 
Orlické přehrady“ vyšla loni v mé oblíbené 
edici „Tajemné stezky“. Ale Šiškův vlas-
tivědný průvodce středním Povltavím byl 
jen takovým předkrmem, hlavní chod přišel 
v podobě „Zmizelé Vltavy“ od Jana Čáky.

„Zmizelá Vltava“ je přesný název: kniha 
pojednává o tom, co už není, co postupně 
mizelo s budováním vltavské vodní kaskády 
od 40. let minulého století až po napuštění Or-
lické přehrady v roce 1960. Vory a prameny, 
šífy, staré hospody, mlýny, přívozy, peřeje, 
jezy, skály na březích, a k tomu úchvatná 
okolní scenérie a do ní vetkané lidské osu-
dy, příběhy celých generací plavců, šífařů, 
převozníků, mlynářů, hospodských, skaláků 

(kameníků) a vůbec všech lidiček kolem vody. 
Z textu Jana Čáky vyzařuje laskavá a důvěrná 
znalost toho, o čem píše - neopisuje brožurky 
a o to víc hledá v archivech, těží z místních 
kronik, z vyprávění pamětníků i své osobní 
zkušenosti. 

Ten své-
bytný svět sa-
mozřejmě ne-
byl izolovaný 
ani neměnný. 
Vltava byla 
od pradávna 
nejen barié-
rou, ale také 
d ů l e ž i t o u 
spojnicí již-
ních a střed-
n í c h  Č e c h 
a  t e p n o u , 
z á s o b u j í c í 
nejen Prahu 
solí, dřevem 
či stavebním 
kamením. Jako cesta byla Vltava také 
udržována a postupně regulována stavbou 
jezů, odstraňováním nebezpečných balvanů 
z koryta (mnohé z nich měly své jméno), 
zužováním toku bočními hrázemi, budová-
ním potahových stezek pro koně, vlekoucí 
(„koníčkující“) lodě proti proudu… Ale až 
do výstavby přehrad si zachovala značný 
díl své původní nespoutanosti a dokonale 
naplňovala jak představy romantiků 19. sto-
letí, tak pozdějších turistů, trampů, vodáků, 
výletníků a rekreantů. Ty dva světy se tu stále 
častěji potkávaly a prolínaly, a snad mezi nimi 
vládla i jistá harmonie. Pro plavce na vorech 
musela být velkolepá podívaná, když se kolem 
nich hnaly kánoe, závodící na trase České 
Budějovice – Praha, a pro vodáky muselo 
být úžasným divadlem přetahování šífů přes 
šlajsny pomocí koňských spřežení.

Vrcholem knihy je „virtuální plavba“ 
po staré Vltavě se stručným popisem všech 
zajímavých míst mezi Týnem nad Vltavou 

a Štěchovicemi. „Plujeme“ tišinami i dravý-
mi proudy (včetně Svatojánských), řeka se 

Na Vltavě pod Zvíkovem počátkem 19. století

Údolí Vltavy u Nevězic na 
kresbě A.Levého z 2. poloviny 

19. století

Plavci na voru v peřeji

Lomnice před soutokem se Skalicí, únor 2022

na mnoha místech kroutí jako had či dokonce 
stáčí prudkým ohybem do protisměru (Sole-
nická podkova), trefujeme se do propustí jezů, 
proplouváme pod (po celá desetiletí) jediným 
mostem mezi Týnem a Štěchovicemi u Podol-
ska, míjíme jednotlivá vaziště vorů, mlýny 
i malé elektrárny, samoty i drobné vesničky 
s kostelíkem, zastavujeme se v legendárních 
plaveckých hospodách, vzhlížíme od vody 
ke Zvíkovu a Orlíku, k Bílým skalám a dalším 
monumentálním skalním stěnám.

Je to skoro neodolatelné pozvání vypravit 
se na tuto „plavbu“ a alespoň takto vzdát po-
ctu všem dávným Vltavanům. Já už jsem si 
slíbil, že přestanu zanedbávat oblast východně 
od Blatné a třeba jen z břehů zatopeného údolí 
si budu představovat onen zaniklý svět. Ostat-
ně jsem už tak trochu začal - počátkem února 
jsem se vypravil na soutok Lomnice a Skalice 
a zdálo se mi, že divoké a kamenité dolní 
toky těchto říček jsou zmenšenými kopiemi 
původní Vltavy.

Jan Kára
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Akce
21. 2. 19 h
Deštivé dny
Divadlo Ungelt
Drama spojující prvky kriminálního 

 

 
25. 2. 20 h

Hospoda U Datla

 

13 – 13.45 h  

13.45 h

14 h

 
 

 

 

 

 

Colp, What´s In The Box, Libido 

Hospoda Na Vinici

1. 3. 20 h

2. 3. 18 h

Kino
18. 2. 20 h
Je suis Karl

 
23. 2. 19 h

25. 2. 20 h
Belfast

 
27. 2. 15 h

2. 3. 19 h

9. 3. 19 h

Knihovna
Zapojení do celostátní akce 

1. 2. – 25. 2.

 

25. 3. 15 h

Kulturní
kalendář

26. 2. 14 h
Masopustní

Masopust
2022
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18. 3. 18 h

 

21. 2. 9.30 h

 

neváhejte a hlaste se na  
 

1. 3. 18 h

 

 

 
 

 
 

 

starší

Po, út 9.30–10.30 h

Út, st 18 h
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Groove dance
s Jarkou Divišovou

 

 

út–ne 10–17 h 

11. 12. – 20. 2. 

 
 

7. 1. – 31. 3.

Za vitrínou

Jan Havlík 

28. – 13. 3.
 

 

 

 

 
 

 

Zelená růže 
symbolizuje 
plodnost  
a hojnost.

Pěstujeme 
kulturu



Číslo 3 / strana 10 Blatná 18. února 2022 Ročník 33 (43)



Ročník 33 (43) Blatná 18. února 2022 Číslo 3 / strana 11

Tenisová škola Blatná

Pořádá
Prázdninové příměstské tenisové kempy

Pro děti a mladistvé od 6 let
Zveme Vás na příměstské tenisové kempy pro děti a mladistvé, které 
proběhnou  

● 11. 7. – 15. 7. 2022   
● 22. 8. – 26. 8. 2022

Vždy od 9:00 – 16:00.
Kempy probíhají nejen formou tenisového tréninku, ale bude využitý
k všestrannému rozvíjení koordinace pohybu zábavnou formou! 

3 hodiny tenisu denně
sportovní aktivity, pestrá zábava
Trenéři, vybavení, celodenní stravování

Cena za osobu na týden je 3,000,- Kč 
Kempy jsou určené jak pro úplné začátečníky, tak i pro pokročilé 

a závodní hráče.
Více informací – tel.: 606 694 867

email: tomas.h007@seznam.cz

 BŘEZEN 2022
Lenka Kohoutová - Krásy naší vlasti suchým 
pastelem
2. 2. - 28. 3.  Výstava obrázků krajin z různých 
míst v České republice. Vstupní hala ŠK, Ote-
vřeno ve výpůjční době ŠK (tj. Po + St - Pá 8 - 18 
hod., Út zavřeno, So 8 - 12 hod.).
Úterní zastavení
1. 3. Setkání s literaturou, např. s dílem Jana 
Amose Komenského. Sraz v 16:00 před poboč-
kou Za Parkem. 
Bookstart – S knížkou do života
3.3. Pravidelná setkávání s rodiči a dětmi 
v rámci projektu na podporu pozitivního vztahu 
ke knihám, čtení a čtenářství u nejmenších dětí. 
Oddělení pro děti, od 9:30 hod.
Přírodovědná procházka do okolí Radomyšle
13.3. Sraz v 9:00 před nádražím ČD. V 9:10 
odjezd do stanice Radomyšl-zastávka (příjezd 
v 9:22). Půjdeme ke kostelu sv. Jana Křtitele 
a k židovskému hřbitovu a zpět k zastávce 
a dále celkem cca 10 km po zpevněných cestách 
do Strakonic. V Domanicích je možnost se od-
pojit a jet vlakem. Více v ŠK Za Parkem nebo 
na www.csop-strakonice.net
Mezigenerační klub PARK
13. 3., 14. 3. Poznávání. Aktivní odpoči-
nek. Ruční práce. Knížky. Podle možností 
a chuti pobyt buď v knihovně, nebo venku. Sraz 
2. neděli v měsíci v 18:00 a následující pondělí 
v 10:00 před pobočkou ŠK Za Parkem.
Kurzy zdravého vaření 

15. 3. nebo 17. 3. Sezóna kurzů probíhá ve dvou 
totožných termínech 1x měsíčně do května. 
Jednotlivé kurzy na sebe nenavazují, hlásit se 
můžete i jednorázově. Přijďte se seznámit se 
surovinami a postupy pro zdravější, bezmasou 
nebo dietní kuchyni. Kurzovné 100 Kč. Lektor 
Ing. Jan Juráš. ZŠ Povážská, od 18:00 hod. Svou 
účast hlaste předem na: jan.juras@knih-st.cz 
nebo 721 658 244. 
Hlídka v terénu v okolí Strakonic
19.3. - Informační a monitorovací hlídka, která 
projde intenzivně rybníkářsky a zemědělsky 
využívanou oblast Řepických rybníků, bude 
zaměřena na případné nálezy otrávených návnad 
nebo podezřele uhynulých zvířat. V rámci hlídky 
budou vyvěšeny informační letáky, dozvíte se 
mnoho zajímavého o negativních jevech v kra-
jině a problematice envirokriminality.
S sebou: oblečení a obuv do terénu, dalekohled. 
Sraz v 10 hod. u řepické žel. zastávky.

Ondřej Fibich vás vezme na CESTY K ŠU-
MAVĚ
24. 3. - Beseda o knize, která vám nedá spát. 
Silná výpověď, neznámé osudy, tajemná místa. 
Knihu možno zakoupit a nechat si podepsat. 
Společenský sál ŠK, od 17:00 hod.

Kurz trénování paměti
30. 3. - Spolu s certifi kovanou trenérkou pa-
měti se jednoduchou a hravou formou naučíte 
procvičovat mozek tak, aby byl stále v dobré 
kondici. Kurz je určen pro seniory nad 60 let. 

Obsahuje 6 lekcí, které se konají ve dnech 30. 
3., 6. 4., 13. 4., 20. 4., 27. 4., 4. 5. vždy od 14 
do 15 hodin ve společenském sále Šmidingerovy 
knihovny.
Přihlásit se můžete osobně v knihovně, na tel. 
380 422 702 nebo na
emailu: jitka.kotalova@knih-st.cz

Tvořivá dílnička pro děti
31. 3. Ptáček Rajka. Tvoření pro děti v knihov-
ně, materiál bude k dispozici na místě. Oddělení 
pro děti ŠK, 8:00 – 11:00

Ledňáčci
4., 11., 18. 3. Schůzky rodin se zájmem o pří-
rodu, tradice a lidové hry. Pro děti všeho věku 
(i v kočárku) s rodiči, prarodiči apod. Přicházet 
mohou i dospělí bez dětí nebo starší školáci 
bez dospělých. Pomoc při vedení programu je 
vítaná, ale není nutná. Chodit lze i nepravidelně. 
Sraz v 16:00 před zámkem u vývěsky ŠK.  4. 3 
se podíváme ke Švandově lípě, 11. 3. si zopa-
kujeme jarní říkadla, 18. 3. si vyzkoušíme 
zdobení perníčků. Info pobočka ŠK Za Parkem 
nebo vedoucí Monika Tůmová (602 361 321 – 
formou sms).

Výstavky
Výstavka větviček na určování podle pupenů 
(nejen s pomocí knih, ale i s možností konzul-
tace) – v půjčovně ŠK Za Parkem. Pokračují 
i dlouhodobé akce – Místa s přírodními zají-
mavostmi, Nejmilejší knihy.
Od 4. 1. Výstava Jaroslava Vokáčová - Kvě-
tiny. Společenský sál ŠK. Výstava je přístupná 
v době konání společenských akcí.
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REALITY BLATNÁ – RNDr. PETR KERNDL
B. Němcové 29, 388 01 Blatná 

31 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!

Spojili jsme síly

Neomezený internet
s rychlostí až
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www.nej.cz
sluzby.blatna@nej.cz

+420 488 999 488

První 4 měsíce za

(měsíčně)

99 Kč

Přijmeme pracovníka do kovárny 
na plný i zkrácený úvazek

Dřevokov Blatná a.s.
Vrbenská 25, 388 12 Blatná

kontakt: Vratislav Zelenka, tel.603 187 739
e.mail: zelenka@drevokovblatna.cz 
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Pfeifer – 
stabilní rodinná firma s budoucností.

Přijďte se informovat osobně každou středu v 9,00 hod,  popř. zavolejte a domluvte 

si datum a čas, který Vám vyhovuje.

 Obsluha lisu

 Obsluha výrobní linky

 Směnový údržbář

 Řidič bočního VZV – nakládka 

 kamionů na hale – 2 směny

 Řidič VZV nad 5t

Volné pracovní pozice v Chanovicích:

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

Pfeifer Holz s.r.o · paní Ivana Šimonová 

Chanovice 102 · CZ-341 01 Horažďovice

Tel. 602 659 522 · nabor@pfeifergroup.cz

karriere.

pf
e
if
e
rg

ro
up.

com

          
  Vše kolem

zaměstnání u firmy Pfeifer

ONLINE PŘIHLÁŠKA

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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►

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

►  Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,

 odvoz suti

►  TATRA 815 sklápěč  + hydraulická ruka

Přijmeme 1-2 řidiče MKD řidičský průkaz sk. C + E,

mzdové ohodnocení – 41.000 Kč ,

pojištění pracovní neschopnosti, 13. plat, víkendy volné,

stálá práce
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VÝSTAVBA  A REKONSTRUKCE 
BYTOVÝCH 
I NEBYTOVÝCH OBJEKTŮ
NOVOSTAVBY 
KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST

+420 737 18 19 19
info@spacesolution.cz

www.spacesolution.cz

BLATNÁ

SpaceSolution s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

Autodíly -         železářství
MAREK CHVÁTAL

  náhradní díly Škoda 
      + zahraniční vozidla
  autodoplňky, maziva, oleje
  výroba klíčů
  prodej vložek, zámků, kování
    sjednocování a oprava vložek FAB,
      TITAN
  elektrické a ruční nářadí
  vruty, šrouby, hmoždinky, kotvy

Provozní doba: Po-Pá 7.30 - 16.00
 So 8.00 - 11.00

J. P. KOUBKA 81, BLATNÁ
tel: 777 024 366, 383 422 111
e-mail: chvatalm@seznam.cz

Nová služba: broušení nožů, nůžek,
seker a dlát

JIŘÍ DVOŘÁK
INSTALATÉR - TOPENÁŘ

VODA

PLYN

TOPENÍ

SVÁŘEČSKÉ PRÁCE

JÁDROVÉ VRTÁNÍ

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ 

KOVOVÝCH DÍLCŮ

+ 420 606 741 061
topdvorak@seznam.cz

 

PROVÁDÍM 
ZEDNICKÉ

A
MALÍŘSKÉ 

PRÁCE.
VÍCE NA TEL. 

721757399

BELLUCCI  EC
PŘÍSTROJOVÁ PEDIKÚRA

- bezbolestnost celého ošetření
- vhodné u rizikových skupin: diabetici, kardiaci, těhotné ženy
- ošetření se provádí bez namáčení
- vysoká profesionalita a návaznost na podologickou péči
- ošetření provádí zdravotní sestra - specialista na podologickou péči

INFO TEL : 722 006 768  EVA BELLUCCI

BELLUCCI  EC
MEZOTERAPIE - aplikace kyseliny hyaluronové

 - účinný anti-agingový zákrok, při kterém se hydratační, 
  výživné a regenerační roztoky aplikují přímo do svrchní a střední 

vrstvy pokožky. 
INFO TEL : 722 006 768   EVA BELLUCCI 

PŘIJMU ŘIDIČEPŘIJMU ŘIDIČE
skupiny C + E

na pravidelnou linku
Blatná - Jihlava
Plat: 33.000 Kč

Nástup možný ihned
Info tel.: 777 668 103

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hně-
dá,  Dominant všechny barvy, Green Shell-typu 

Araukana a Dark Shell-typu Maranska.
Stáří 16- 20 týdnů, cena 199 -245,- Kč/ ks
Prodej: 25.2., 11.4.  a  30.5.  2022

Blatná - zastávka u Penny - 11.30 hod.
Výkup králičích kožek –cena dle poptávky.

Info:Po-Pá 9.00-16.00 hod.,tel. 601 576 270, 
728 605 840,

www.drubezcervenyhradek.cz
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Blatenské listy – čtrnáctideník – vydává Spolek Občanské sdružení Blatenské listy zapsaný ve spolkovém rejstříku u Kraj-
ského soudu v Českých Budějovicích v oddílu L, vložce č. 2708, IČ 69092923, redakční rada: Čestmír Cimler, Petr Chlebec, 
Jan Kára, František Machovec, Zdeněk Malina – šéfredaktor, Blanka Malinová, Vladimír Šavrda, čestný člen František Ko-
morád. Adresa redakce: Z. Malina, Holečkova 784, 388 01 Blatná, tel. 731 367 507. Náklad: 3 000 výtisků. Bankovní spojení:
KB, a. s., Strakonice, expozitura Blatná, č. ú. 4196610297/0100. E-mail: blat.listy.ch@seznam.cz. Jazyková úprava: vydavatel.
Sazba a tisk: Blatenská tiskárna, s. r. o.

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

7.007.00  -14.00-14.00383 422 044, 602 158 284383 422 044, 602 158 284

BLATNÁ, UL. PIVOVARSKÁ 200
PO – PÁ 8:00 – 17:00 h., SO 8:00 – 12:00 h. 

VAŠE ELEKTRO

Z202744_EXP_Stala_Inzerce_Blatna_135x100.indd   1 18.12.20   12:03
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