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Automobilové veterány uvidíme i v Blatné
Milovníci veteránů si přijdou na své v sobotu 23. dubna. Do města zavítají stroje, které 

psaly automobilovou historii. Třetí ročník Spring Classic sem zavede 110 posádek.
Hodnotné skvosty začnou do centra Blatné přijíždět kolem 13:45 z Lažan a Mačkova. 

Nejzajímavějším místem k jejich sledování bude ulice Na Příkopech vedoucí kolem zámku, 
kde posádky absolvují test přesnosti nesoucí název Baron Hildprandt. Úkolem účastníků bude 
projet vytýčeným úsekem dle stanoveného rychlostního průměru a získat co nejméně trestných 
bodů. Dále budou pokračovat třídou J. P. Koubka na Paštiky, Chobot a dále kolem Labutě 
do Střížovic, Vahlovic a Myštic.

Startovní pole slibuje skvělou podívanou, 
vždyť průměrný rok výroby vozidel přihlášených 
do kategorie Classic se zastavil na hodnotě 1973. 
Diváci se můžou těšit na legendární i méně známé 
značky – jmenujme například Jaguar, MG, Mer-
cedes-Benz, Austin Healey, Porsche, Ferrari, Alfa 
Romeo, Chevrolet, Ford nebo Triumph.

Trasa dlouhá téměř 240 kilometrů zavede histo-
rické vozy z Tábora přes Stádlecký most do Bechy-
ně, Týna nad Vltavou a Písku. Po obědě ve Kbelnici 

poblíž Strakonic se veteránisté přes Blatnou, Orlík, Petrovice u Sedlčan, Sedlec-Prčice, Jis-
tebnici a Chotoviny vrátí zpátky do centra rallye. Cíl je opět na hlavním táborském náměstí.

Více informací včetně kompletního přehledu obcí na trase s časy průjezdu najdete na ofi -
ciálních internetových stránkách www.springclassic.cz.

Text: Pavel Kacerovský, ČK motorsport
Foto: Petr Maurenc (PM), Ondřej Kroutil (OK) 
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Poděkování
Rád bych poděkoval všem gratulantům 
za projevená blahopřání při příležitosti 
dožití mých 97 roků dne 19. 3. 2022.

Josef Jančar

26. 3. 2022 do Čekanic 
u Blatné přiletěl čáp

APRÍLOVÉ POČASÍ MÁ DALEKO 
DO KRÁSY

 Už vás dnes někdo vyvedl aprílem? V po-
sledních letech se tento zvyk užívá už méně 
než tomu bylo  dřív.

Ano, přichází duben, měsíc často ještě 
chladný a na sluníčko skoupí. Trochu jsme se 
namlsali v minulých dnech a bylo to krásné… 
Určitě mi to všichni potvrdíte. Teplé, slunečné 
dny po dlouhém zimním období jsou vždycky 
to nejkrásnější, nejvíc se z nich radujeme.

JARO MÁ SEDMERO DRUHŮ POČASÍ, 
V DUBNU VŠAK ŽÁDNÉ NESCHÁZÍ
APRÍLOVÉ POČASÍ JE NAD ŽENU 
VRTKAVĚJŠÍ
NA DUBEN NEMĚJ SPOLEH VALNÝ, 
BÝVÁ JASNÝ DNES A ZÍTRA KALNÝ
TŘEBAŽE DUBEN DOSTI DOBRÝ BYL, 
PŘECI PASTÝŘOVI KLOBOUK ZASNĚ-
ŽIL
PŘESTOŽE DUBEN ČASTO SÍPÁ A VĚT-
REM DUJE, TEPLÉ DNY JIŽ PŘISLIBUJE

VELIKONOČNÍ PRODEJ NA TŘ. 
J. P. KOUBKA 3 – JARO PLNÉ KVÍTÍ

Náš prodej pokračuje a Velikonoce se 
rychle příblížily! Už vlastně jen tři soboty, 
ta poslední už je velikonoční. A my pro vás 
máme ještě jednu zprávu. Příští sobotu se opět 
po dvou letech vydáme do Rožmitálu na Ve-
likonoční jarmark. Je v krásném prostředí 
muzea a vždy se velmi vydaří. Pokud byste se 
někdo chtěl přijet podívat, stojí za to!

Takže tři soboty se scvrkly pouze na dvě, 
my ale budeme mít otevřeno v pátek odpo-
ledne, tedy 8. dubna,  v dalším týdnu také 
na zelený čtvrtek a bílou sobotu. V prodeji 
již budou i pomlázky.

NEPŘEHLÉDNĚTE! PŘÍŠTÍ SOBOTU 
ZAVŘENO, OTEVŘENO V PÁTEK 
8. 4. OD 13.00 – 17.00 HODIN

www.lidove-remeslo.cz

NÁŠ TIP NA DUBEN: JARNÍ DEKO-
RACE

DUBEN ČASTO ČASY MĚNÍ, ALE OBDA-
ŘÍ JIŽ VIOLŮ ZEMI.

Eva Fučíková, 
lidové řemeslo

Blatenské listy přejí Josefu Jančarovi ke spo-
lečným jmeninám a 97. narozeninám tradičně 
hodně zdraví a spokojenosti.
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Zprávy
z radnice

Vítání občánků města se uskuteční 
26. dubna 2022 v obřadní síni 
blatenského zámku

Narodilo se vám miminko v období od 1. prosince 2021 
do 20. března 2022, máte trvalý pobyt v Blatné či v jejích čás-
tech a máte zájem se zúčastnit slavnostního obřadu? Přijď-
te do 14. dubna 2022 osobně do kanceláře občanských prů-
kazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel MěÚ Blatná 
 (tř. T. G. Masaryka 1520), případně se přihlaste elektronicky (e-mailem: 
mesto@mesto-blatna.cz, datovou schránkou: ih3bzwr).

Související formuláře a další informace naleznete na webových 
stránkách https://www.mesto-blatna.cz/obcan-1/vitani-obcanku/. 
Pro více informací můžete též kontaktovat pracovnice odboru na tel. 
383 416 202 – 205. Před konáním slavnostnímu obřadu vám bude 
zaslána pozvánka. 

Další slavnostní vítání občánků proběhne v říjnu a v prosinci. 
Přihlášky je možné podávat průběžně po celý rok. 

Odbor správní a živnostenský úřad

„Jak správně vytápět“   
Důležité upozornění pro všechny, kteří vytápějí své nemovitosti 

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 lo-
kálnímu 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 domácnos-
tech, ale také odkazy na dotační programy pro výměnu kotlů, včetně 
základních informací o kotlíkových dotacích určených pro domácnosti 
s nižšími příjmy

Harmonogram seminářů pro žadatele v dotačním programu  
„Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy“ 

 

Pozvánka na semináře pro žadatele v dotačním programu  
„Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy“ 

Cílem semináře je seznámit účastníky s podmínkami získání dotace na výměnu kotlů na 
pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy, jejichž provoz je od 1.9.2022 

zakázán. Informace budou prezentovány zástupci Krajského úřadu Jihočeského kraje, 
kteří budou kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy přímo administrovat. 

 
04.04.2022, 16:00 České Budějovice, nám. Př. Otakara II., velký sál zastupitelstva, 2. p. 
06.04.2022, 16:00 Český Krumlov, Kaplická 439, MěÚ zasedací místnost, 3. p. 
11.04.2022, 16:00 Dačice, Palackého nám. 4, Kulturní dům Beseda (kinosál) 
20.04.2022, 16:00 Kaplice, Linecká 434, Kinokavárna 
25.04.2022, 16:00 Jindřichův Hradec, Masarykovo náměstí 107, KD Střelnice 
25.04.2022, 16:00 Milevsko, Nádražní 846, DK Milevsko, výuková učebna, 1. p. 
26.04.2022, 16:00 Protivín, Mírová 337, Městské kulturní středisko (kinosál) 
02.05.2022, 16:00 Prachatice, Velké náměstí 1, MěÚ (radniční sál) 
05.05.2022, 16:00 Soběslav, Jirsíkova 34, KD Soběslav (malý sál), 1. p. 
09.05.2022, 16:00 Strakonice, Velké náměstí 2, MěÚ zasedací místnost, 1.  p.  
11.05.2022, 16:00 Tábor, Husovo nám. 2938, budova ÚP ČR, zasedací míst., 3. p.  
11.05.2022, 16:00 Třeboň, Palackého nám. 46/II., MěÚ zasedací místnost č. 119 
12.05.2022, 16:00 Trhové Sviny, Sídliště 710, KD Trhové Sviny (nový sál) 
16.05.2022, 16:00 Vimperk, Johnova 226, Městské kulturní středisko 
 

Bližší informace a kontakty na adrese:  
www.kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz  

 

Kotlíkové dotace pro 
domácnosti s nižšími příjmy

Zveme všechny zájemce o kotlíkovou dotaci na seminář 
k dotačnímu programu Jihočeského kraje „Kotlíkové dotace pro 
domácnosti s nižšími příjmy v Jihočeském kraji“, který je určen 
pro zájemce o dotaci na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva 
s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy, jejichž provoz je od 
1. 9. 2022 zakázán.

Seminář se uskuteční v pondělí dne 9. 5. 2022 od 16:00 hodin 
v zasedací místnosti Městského úřadu (1. patro), Velké náměstí 
2, Strakonice.
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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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(Pokračování letáku o dotacích je na 
straně 14 a celý leták na webu.)

Komentář k článku Kláry Jánské (Čestmír Cimler – Městské 
muzeum Blatná)

Úvodem bych chtěl zmínit, že tento pří-
spěvek do jisté míry nespadá svých charak-
terem do nepravidelné rubriky Historie téměř 
detektivní. Před nedávnou dobou jsem byl 
z pozice historika a dokumentátora Městské-
ho muzea v Blatné požádán Klárou Jánskou 
o komentář k jejímu příspěvku – Co baroku 
nesluší, který vyšel v minulém vydání. Upo-
zorňuji, že jde o podnětný příspěvek, a ano, 

jak sama autorka přiznala - citově zabarvený, 
k problematice bezprostředního okolí kostela 
sv. Jana Křtitele v Paštikách. Upozorňuji, 
že můj příspěvek bude také trochu naladěn 
na osobnostní nótu. Podstatné je, alespoň 
dle mého názoru, že se obsah článku Kláry 
Jánské dá aplikovat ne jenom na paštickou 
svatyni, ale všeobecně na barokní architekturu 
jako takovou a její vnímání širší společností 
v dnešní době, a koneckonců i na jiné nemovi-
té památky. Největší problém v celé záležitosti 
vidím v tom, že již zmiňované bezprostřední 
okolí kostela není památkově chráněno, to je 
u objektů či areálů tohoto typu poměrně neob-
vyklé. Na druhou stranu si musíme uvědomit, 
že co památkář, nebo člověk památkovou péčí 
se profesně zabývající, to vesměs jiný názor. 
Z pozice člověka, který se může považovat 
do jisté míry za odborníka, byť juvenilia (pa-
mátkář roste věkem a zkušenostmi), ať už díky 
svému studiu, profesní praxi – zejm. terénní 
výzkum a publikační činnost, jsou nejděsivější 
názory samozvaných rádoby odborníků bez 
detailních komplexních znalostí řešeného 
problému. Tuto zkušenost jsem zažil v případě 
příprav na některých odborných příspěvcích, 
zejména pak toho, který byl věnován historii, 
architektuře, současnému stavu nebo budou-
címu využití jedné z nejstarších gotických 
architektur nacházející se na území České 
republiky – Pivoni na Domažlicku (bývalý 
goticko-barokní klášterní komplex augustini-
ánů poustevníků s kostelem Zvěstování Panny 

Marie). V současnosti připravujeme obdobnou 
stať ke kostelu Proměnění Páně na Křesovci 
u Pacelic. Proto je mi někdy milejší názor 
nebo pohled uměnímilovné laické osoby, 
jako právě Kláry Jánské. Osobně jsem pak 
zastáncem, myslím tím v praxi památkové 
péče, konzervace a po vzoru některých mých 
učitelů (prof. Hlobil, prof. Kuthan aj.) dbát 
na kvalitu a historický význam nad kvantitou 
(tzv. co prohlašovat za památkově chráněné, 
a co ne), což se v našich luzích a hájích moc 
neděje.  

Abych se ovšem ve zkratce vrátil ke kos-
telu sv. Jana Křtitele v Paštikách. Velmi dobře 
si pamatuji, v jakém neutěšeném stavu se 
před několika lety nacházel, díky úsilí řím-
skokatolické farnosti Blatná a současnému 
kostelníkovi však povstal de facto z popela. 
Tady bych rád zdůraznil, že kéž by bylo 
více tak obětavých a nadšením oplývajících 
kostelníků/správců, jako je ten paštický. Co 
se týče nového schodiště, asi se mnozí z nás 
shodnou, že jeho jižní nástup ze silnice v obci 
není ideální. Na druhou stranu bylo schodi-
ště potřeba, stejně jako bezbariérový přístup 
ze severní strany od autobusové zastávky. 
Musíme si nicméně uvědomit, že původním 
hlavním vstupem pro věřící byla brána na zá-
padní straně.  Co moji osobu v negativním 
slova smyslu doslovně zarazilo, bylo umístění 

lampy přímo u východní původně hřbitovní 
brány, která nyní slouží jako hlavní vstup 
ke kostelu. Jak jsem si všiml, již se zde nena-
chází, nevím z jakého důvodu, ale na tomto 
místě bych apeloval na to, ať se na toto místo 
prosím nevrací. Přeci jenom je konstruovaná 
tak, že se dá přemístit na jiné určitě vhodnější 
místo, což mi před nedávnem potvrdil i P. Ru-
dolf Hušek. Doufejme, že s příkladnou péčí 
jako je nakládáno s kostelem sv. Jana Křtitele 

v Paštikách, bude stejně v budoucnu i s dal-
šími významnými sakrálními monumenty 
ležícími v blízkém okolí Blatné, jako je např. 
kostel sv. Václava v Kadově či bývalý kláš-

terní kostel bosých augustiniánů Nejsvětější 
Trojice ve Lnářích. Věřím, že i přes veškeré 
těžkosti, zejména fi nanční, se to právě se 
současnou správou římskokatolické farnosti 
Blatná a jejími příznivci může podařit. 

Čestmír Cimler

Kadov, kostel sv. Václava, pohled od severový-
chodu, foto - Cimler

Paštiky, kostel sv. Jana Křtitele, pohled od jihozá-
padu, foto - Cimler

Paštiky, podstavec od odstraněné lampy,
foto - Cimler
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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

Plošná deratizace v Blatné
Technické služby města Blatné, s. r. o. budou ve spolupráci 

s fi rmou Profi -Dera, s. r. o. provádět plošnou deratizaci. Půjde 
o hubení zejména myší a potkanů.

V případě, že budete mít požadavky na provedení deratizace 
na konkrétním místě, pak nás prosím kontaktujte na telefonním 
čísle 383 422 541 nebo na e-mailu kontakt@tsblatna.cz Sdělte 
prosím přesné místo, kde žádáte deratizaci provést, vaše kontaktní 
údaje včetně tel. čísla. Firma Profi -Dera vás bude před deratizací 
kontaktovat ohledně podrobné domluvy k zásahu.

Deratizaci ve své nemovitosti nebo na svém pozemku hradí 
přímo občan.

Deratizace je naplánována na dny 5. 4. a 6. 4. 2022.

Z důvodu maximální efektivity vyzýváme SVJ ke kontaktování 
fi rmy Profi  DERA, která bude deratizaci provádět. Služby, za cenově 
zvýhodněných podmínek, si můžete objednat na e-mailu:
info@profi -dera.cz nebo na tel. čísle: 777 78 08 78.

Deratizace provedená na co nejvíce místech ve stejný čas je 
nejefektivnější.

Hlodavci, kteří požijí jedovou nástrahu ztrácí na dobu až 7 dnů 
plachost. Hlodavci jsou dezorientovaní, mohou ze svých úkrytů 
vylézat i přes den. Po ztrátě plachosti dochází u hlodavců k úmrtí 
během krátké doby.

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.

Ukrajina očima ekonoma 
(část 1/2)

Ukrajina je dnes velké téma a není se čemu divit. Mě osobně pře-
kvapilo, že o této zemi moc nevím. Zároveň mě to inspirovalo zjistit 
víc. A jak se na ni podívat jinak, než z pohledu ekonomiky. V článku 
najdete, jak si země stojí dle posledních statistik, její stručnou novo-
dobou historii a hlavní pilíře vývozu. 

Statistika
Dle dat z roku 2020 a podle hrubého domácí produktu (HDP) 

na obyvatele se jedná o jednu z nejchudších zemí Evropy. Na Ukrajině 
činí HDP na obyvatele 3.7m amerických dolarů (USD), v ČR 22.9m 
USD a v Německu 46.3m USD. Průměrná mzda v roce 2021 činila 
přibližně 14 tisíc Ukrajinských hřiven (UAH), v přepočtu 18.5 tisíc 
Kč (kurz UAH/CZK 0.75). V ČR průměrná mzda v roce 2021 činila 
37.8 tisíc Kč. 

V zemi je také výrazná korupce. Dle Indexu korupce CPI neboli 
“Corruption Perceptions Index” z roku 2020 je Ukrajina pod světovým 
průměrem s 33 body ze 100. Čím méně bodů, tím větší míra korupce. 
V porovnání se zbytkem Evropy patří spolu s Ruskem (30 bodů) k těm 
nejhorším. Česká republika je lehce nad světových průměrem s 54 
body, Německo má 80.

Potenciál
Z  ekonomického potenciálu země disponuje hlavně úrodnou 

černozemí, zásobou nerostných surovin a těžkým průmyslem. Eko-
nomika se tedy zaměřuje na vývoz zemědělských produktů, surovin 
a polotovarů. V posledních letech se Ukrajina snaží o reformy směrem 
ke digitalizaci a přesunu z těžkého průmyslu na produkci výrobků 
s vyšší přidanou hodnotou. Za zmínku stojí také turismus a přírodní 
a kulturní bohatství Ukrajiny.

V příštím čísle listů probereme novodobou historii a hlavní pilíře 
vývozu.

Zdroje: data.worldbank.org, businessinfo.cz, transparency.org, 
tradingeconomics.com, czso.cz, cs.wikipedia.org, czechia.mfa.gov.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

   Kdy?      ve středu  6. dubna 2022  

                           od 14:30 h 

   Kde?               v učebně 1. ročníku 

 

Základní škola a Mateřská škola Lnáře 
zve všechny předškoláky a jejich rodiče  

na 
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Co čte a o čem přemýšlí Jan Kára
Vážené čtenářky, vážení čte-
náři,

v minulém čísle Blaten-
ských listů jsem se v reakci 

na tragické dění na Ukrajině pokusil stručně 
charakterizovat i její novověkou historii, kdy 
země „fungovala“ jako nárazníková zóna 
mezi Ruskem, Polskem, Litvou, východními 
stepními národy, Osmanskou říší a Rakousko-
-Uherskem; ale to platí v podstatě už od úsvitu 
dějin – právě přes území dnešní Ukrajiny 
se již ve starověku valily na západ hordy 
kočovníků: Hunů, Avarů či Tatarů. A právě 
na území dnešní severozápadní Ukrajiny se 
nejspíše nacházela „pravlast Slovanů“, které 

nájezdy z východu někdy v 5. – 6. století 
uvedly do pohybu a kteří následně osídlili 
naše končiny.

V této obrovské rovinaté oblasti byly 
hranice vždy tak trochu iluzí, národy a někdy 
celé země se posouvaly o stovky kilometrů 
tím či oním směrem – v dávné historii stejně 
tak, jako v historii poměrně nedávné. Ne ka-
ždý národ má to štěstí, aby měl horami jasně 
vymezené teritorium jako Češi; mohutné řeky 
či rozsáhlé bažiny, které člení území Ukrajiny, 
žádnou silnou geografi ckou hranici prakticky 
nikdy nepředstavovaly. 

U zrodu prvního státního útvaru na území 
dnešní Ukrajiny stáli podle všeho Vikingové. 

Došlo mi to ve chvíli, kdy jsem při svých 
cestách Švédskem narazil severně od Stock-
holmu na oblast Rús – právě zdejší kmeny, 
pronikající na východ, zakládaly někdy v 10. 
století Kyjevskou Rus a navždy vtiskly celému 
ohromnému, převážně slovanskému 
území své jméno. Centrum ruského 
státu se později přesunulo na sever 
a oblasti s centrem v Moskvě se 
začalo říkat Velkorusko, zatímco 
centrální část dnešní Ukrajiny se 
označovala jako Malorusko.

Pojem „ukraj ina“  („země 
na okraji“) se objevuje někdy ve 12. 
- 13. století a vztahuje se k rozsáh-

lému a málo obydlenému 
území na dolním toku Dně-
pru; častěji se ale mluví 
o Zaporoží (území „za pra-
hy“, tedy za peřejemi). A ať 
již území dnešní Ukrajiny 
příslušelo k Polsku, Litvě, Rusku či 
třeba k tatarskému chanátu na Kry-
mu, na „ukrajinu“ moc těchto státních 
útvarů téměř nedoléhala, sem se 
často stahovali lidé z okolních zemí, 
prchající před zákonem či porobou, 
zakládali vojensky organizované 
osady a kolonie a postupně se začali 

označovat jako „kozáci“. Zárodky 
ukrajinské identity a státnosti musíme 

hledat právě zde.
Snahy Polska omezit autonomii 

zaporožských kozáků narážely 
na silný odpor, který vyvrcholil 
povstáním Bohdana Chmelnického 
v polovině 17. století, porážkou 
Poláků a ustavením de facto samo-
statného kozáckého státu. Obava 
z Poláků však vzápětí vhání kozáky 
do náruče Ruska a ukazuje se, že 
si nikterak nepolepšili, že útlak je 
snad ještě horší. Koncem 18. století 
se navíc Rusko zmocnilo většiny 
dnešního ukrajinského území (jen 

jeho západní část – Halič - 
připadla Rakousku) a začalo 
uplatňovat doktrínu o trojjediném 
ruském národu skládajícím se z Vel-
korusů, Bělorusů a Malorusů (tj. 
Ukrajinců).

I tak se ale v 19. století postupně 
prosazovalo ukrajinské národní ob-
rození: snadněji v „rakouské“ Haliči, 
obtížněji na východě, kde kromě 
persekucí docházelo v souvislosti 
s pronikáním Ruska k Černému moři 
k rozsáhlé rusifi kaci.  Ostatně etnické 
a jazykové rozdělení země na východ 
a západ je silně patrné dodnes.

Turbulence ukrajinských dějin vyvr-
cholily ve 20. století, kdy se přes Ukraji-
nu v rychlém sledu valila vojska během 
1. světové války a bolševické revoluce, a kdy 
bylo ukrajinské území pustošeno, porcováno, 
posouváno a znovu skládáno (Kyjev byl 
během několika málo let 4x dobyt různými 

armádami). Prakticky totéž - jen s trochu jiný-
mi aktéry - se pak opakovalo během 2. světové 
války. V těchto těžkých dobách se zároveň 
rodil i ukrajinský nacionalismus s těžištěm 
v západní části země, který se částečně podílel 
na nacistickém vyvražďování židů (kterých 
žily na území dnešní Ukrajiny miliony) a vy-
vrcholil masakrem desítek tisíc Poláků v roce 
1943. Ale to vše je již překryto desetiletími, 
kdy byla Ukrajina součástí Sovětského Svazu, 
a Polsko dnes Ukrajině odhodlaně pomáhá.

Zamýšlím se nad pohnutými dějinami 
Ukrajiny a nepřestává mě udivovat, že tento 
v mnoha směrech rozdělený národ, obývající 
historicky nejasné území, v sobě našel sílu 
vzdorovat mnohonásobně silnějšímu agreso-
rovi. Udivuje mě, že i převážně ruskojazyčné 
oblasti Ukrajiny (v Mariupolu mluví rusky asi 
90% obyvatel) ruským vojskům vesměs kla-
dou hrdinný odpor. Jestli Putin předpokládal, 
že se ta etnicky a jazykově rozdělená země 
snadno „rozlomí“, tak se přepočítal - jeho 
válka nechtěně vyvolala ještě větší stmelení 
ukrajinského národa. 

Jan Kára

Nacionální, nerozhodná a pro-ruská Ukrajina. 
Jako návod k rozdělení země to nefunguje

Historický vývoj kontroly území dnešní Ukrajiny

Formování Ukrajiny a „zásluhy“ sovětských vůdců

Jazykové rozdělení Ukrajiny - podíl osob, uvádějících 
ruštinu jako rodný jazyk
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Jubilejní 10. ročník Školního 
plesu

V sobotu 19. března se uskutečnil již 10. ročník Školního plesu 
v prostorách Komunitního centra v Blatné za rekordní účasti 129 dětí. 
Ples zahájili velmi ladným waltzem taneční mistři manželé Winklerovi 
spolu s účastníky loňských tanečních kurzů. Poté se již rozezněly 

první tóny hudební skupiny Harryho ledvina 
z místní základní umělecké školy, která se 
po celý večer mohla těšit z plného tanečního 
parketu. První přestávku nám ples zpestřily 
svými vystoupeními sólistky klubu Prezio-
so Sokol Blatná Anežka Bolinová a Anna 
Kadlecová. Mladé slečny se svými dech 
beroucími choreografiemi předvedly, že 
naprostým právem dominují v soutěžích 
mažoretkového sportu. Kolem 20 hodiny 
se slova ujali opět manželé Winklerovi 
a teenageři si mohli sami na vlastní kůži 

vyzkoušet výuku latinskoamerických a standardních tanců. Bylo hezké 
sledovat, jak se se zaujetím zapojili téměř všichni, včetně pořadatelů 
J. Hravou formou několika otázek pak zjistili, že studentům nejsou 
základy společenského chování vůbec cizí, což se projevilo i na zdár-

ném průběhu celé akce.  V poslední pauze vystoupila teprve desetiletá 
sólistka Prezioso Sokol Blatná Adélka Vrzalová se svou roztomilou 
a velmi živou choreografi í „Domorodec“. Poté již následovalo všemi 
očekávané losování tomboly. 25 spokojených výherců získalo 25 krás-
ných cen, za které velmi děkujeme našim sponzorům níže uvedeným. 
Po celý večer mohli účastníci plesu hojně využívat fotokoutek, který 
si připravila Hanka Bari, děkujeme. Desátý ročník Školního plesu se 
opravdu vydařil, tančilo se až do samého konce a úsměvy na tvářích 
mládeže nám byly tou nejlepší odměnou. 

Tímto bych chtěla velmi poděkovat všem rodičům, kteří se podíleli 
na přípravě plesu, sponzorům, tanečním mistrům a tanečníkům, klubu 
Prezioso Sokol Blatná, kapele Harryho ledvina, zvukaři Bandasko-
vi, obsluze Alex a Denise a všem zúčastněným. Byli jste skvělí!!! 
Doufáme, že jste si všichni ples užili a budete se spolu s námi těšit 
na další ročník.

Za SRPŠ Mgr. Jiřina Uldrichová  

Sponzoři Školního plesu 2022
Město Blatná, Elektro Němcová, Expert Elektro Jankovský, Restaurace 
Kohout v Prostoru, masna Rabbit, FitnessOne, Pizzeria Casa Verde, 
COOP, Kadeřnictví Alča, kosmetický salón Violette, U Mlsouna, Caff é 
Grande, Jiřina Hamplová.

OZNÁMENÍ
Ředitelství Mateřské školy Blat-

ná, Šilhova
a Mateřské školy Blatná,

Vrchlického

vyhlašují

zápis dětí do MŠ pro školní rok 2022/2023.
Zápisy se budou konat dne

4. května 2022 od 8.00 hodin do 16.00 hodin.
Pro MŠ Blatná, Šilhova v budově MŠ Blatná, 

Šilhova 822 a pro MŠ Blatná Vrchlického 
v budově MŠ Blatná, Vrchlického 726.

Podrobnější informace k zápisu najdete na webových stránkách 
mateřských škol:

https://skolkasilhova.estranky.cz/
https://ms-vrchlickeho.estranky.cz/

    

Petlánová Hana, Strnadová Dana
ředitelky MŠ
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Praxe elektrikářů
V září  2022 oslaví 
Střední odborné uči-
liště Blatná 60 let své 

existence. K tomuto výročí se chystá vydání 
vzpomínkové publikace. Na SOU Blatná 
https://soublatna.cz se v historii školy 
vystřídalo mnoho oborů. Nabídka se ustá-
lila na oborech, které jsou na trhu práce 
nejvíce žádané a absolventů je nedostatek: 
Tříleté učební denní obory Elektrikář, 
Autoelektrikář, Automechanik, Opravář 
zemědělských strojů. Dvouleté nástavbové 
studium Podnikání. Dále dálkové studium 
Včelař a nově Elektrikář, protože poptáv-
ka po elektrikářích je na trhu práce v ČR 
i v Evropě velmi vysoká.

Studen-
t i  o b o r u 
Elektrikář 
získají zna-
losti a do-
v e d n o s t i 
pro  prác i 

na elektrických zařízeních do 1000 V, včetně 
datových sítí a prvků zabezpečovací techniky 
budov. Ve 3. ročníku získají Osvědčení pro 
práci na elektrických zařízeních dle vyhláš-
ky č. 50/78 Sb. a Osvědčení od specializo-
vané firmy 
pro montáž 
elektronic-
kého zabez-
pečení.

S t u -
denti vedle 
teorie od 1. 
ročníku absolvují ob týden praxi na špičkově 
vybavených dílnách SOU Blatná, kde pro-
vádějí zapojení, s nimiž se nejčastěji setkají 
v praxi. Ve 2. a 3. ročníku navíc vykonávají 
praktickou výuku přímo u zákazníků podle 
poptávky. Naposledy se jednalo se o montáž 
nové elektroinstalace bytového jádra na síd-
lišti 1. Máje ve Strakonicích.

Tuto příležitost všichni studenti rádi vyu-
žili a vyzkoušeli si práci elektrikáře v reálném 

prostředí. Celou elektroinstalaci provedla 
skupina studentů oboru Elektrikář pod vede-
ním učitele odborného výcviku p. Alexandera 
Miška ve třech dnech.

Nejprve kluci provedli přípravu pro novou 
elektroinstalaci. Jednalo se o vyfrézování 
drážek pro kabely a kapes pro elektroinsta-
lační krabice. Další den realizovali hrubou 
elektroinstalaci, přisádrovali krabice, položili 
kabely a následovalo konečné přesádrování.

Po dokončení zednických prací dne 
8. 3. 2022 byla dokončena kompletace celé 
elektroinstalace. Studenti osadili vypínače, 
zásuvky, nástěnná svítidla a vestavěná svítidla 
do podhledů. S touto kompletací zároveň pro-
vedli výměnu hlavního bytového rozvaděče, 
včetně nových jistících modulů.

U dokončení prací byl přítomen zákazník, 
který studenty pochválil za dobře odvedenou 
práci. Dovolíme si citovat jeho autentický 
komentář: „Hele kluci, moc dík. Zvládli jste 
to super a překvapilo mě, jak v pohodě jste. 
Měl jsem o studentech učňáku horší mínění, 
když si teda vzpomenu na sebe ;-). Dík.“

SOU Blatná

Blatenským mistrům rychlého volantu v loňské sezóně 
pokazily skóre dvě havárie
Navíc jedna následovala druhou přesně v duchu rčení „Z deště pod okap“. Trpěl i lidský 
faktor.

Václav Stejskal ml. a Stanislav Viktora. 
Zdatní jezdci rallye, kteří spolu coby neroz-
lučná dvojka od roku 2015 úspěšně repre-
zentují Blatnou na domácích i zahraničních 
tratích. Havárie větších rozměrů se jim dost 
dlouho vyhýbaly. Až do sezóny 2021.

Nastaveným nocím v dílně se postavil 
uvolněný ventil

Čtvrtým závodem loňské sezóny, kam 
se blatenští parťáci se svým čtyřkolým 
„miláčkem“ RENAULT CLIO R3T vydali, 
byla vrcholná soutěž „Barum rallye Zlín“. 
Naprosto zásadní závod, kde se zisk bodů 
násobí koefi cientem 1,5.

Všechno bylo podle Václava Stejskala ml. 
dlouho doslova „zalité sluncem“. „Dařilo se 
nám se Standou dělat pěkné časy takříkajíc 
na všech frontách. Hezky jsme trefi li nastavení 
vozu. Ještě před koncem první etapy jsme 
byli druzí v hodnocení dvoukolek. Dokonce 
jsme za sebou drželi i dosavadního suveréna 

Jana Dohnala s jeho pověstným „žihadlem“ 
RENAULT CLIO S 1600,“ vypráví mladý 
borec ve světě rychlých volantů.

Pak už se ale začala hlásit o slovo paní 
smůla. „Praskl nám tlumič a my ztratili cca 
tři čtvrtě minuty drahocenného času. Nic-
méně stále jsme se i se ztrátou odhodlaně 
rvali o vítězství,“ popisuje stručně hru nervů 
ve fi niši prestižního podniku Václav Stejskal 
ml. Jenže před cílem přišel karambol, kdy mu-
sela blatenská posádka ze závodu odstoupit. 
Následovalo hektické opravování značně po-
šramoceného vozu v domácí dílně. „Moc jsme 
stáli o to stihnout domácí „Rallye Pačejov“, 
zdůrazňuje blatenský „pilot“. S enormním 
úsilím se podařilo uvést včas všechno do po-
řádku. Ovšem za cenu probdělých nocí před 
prahem pačejovského dobrodružství. 

Snad by ale bylo lépe zůstat za oním 
prahem, jak ukázal průběh následujících 
událostí. „Z neznámých důvodů došlo během 
jízdy k uvolnění ventilu, který natáčí vačku 
motoru a tlakový olej z motoru šel přímo pod 
kola vozu. Aniž bychom to mohli zaregistro-
vat, v další zatáčce jsme dostali smyk. A to 
v místě, kde chyběl jakýkoliv prostor, takže 
šlo k naší další havárii,“ jen nerad se ohlíží 
za touto trpkou zkušeností Václav Stejskal ml. 
Tady se to ovšem už neobešlo jen s pomačka-
nou karosérií. Stanislav Viktora utrpěl zranění 

v podobě dvou naprasklých obratlů. Naštěstí 
nebyl důvod k provedení operace, vše spra-
vila lékařem nařízená rekonvalescence, která 
proběhla podle plánu. Václav Stejskal ml. 
díkybohu z kolize vyvázl bez újmy a dodává: 
„My moc nebouráme, ale tohle se sešlo oprav-
du nešťastně. Jen věřím, že nebude třeba měnit 
spolujezdce, Standova žena nás pochopitelně 
příliš nepochválila. Ale se Standou oba víme, 
co můžeme jeden od druhého čekat a jsme 
perfektně sehraní,“ nechce připustit případnou 
„výměnu stráží“ v týmovém voze.

V minulosti tahle dvojka s ocelovými 
nervy zažila jen tři drobné nehody. Rok 2021 
se tak zapíše do týmové historie smolným 
písmem.

Přírůstek do týmové rodiny
Ale loňská sezóna byla svědkem i ve-

selejších okamžiků. Například takového 
přírůstku do týmové rodiny v podobě nového 
vozu RENAULT CLIO RALLYE 5. Ten byl 
zakoupen ještě před jejím zahájením. „Tenhle 
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elegán v české republice ještě nestartoval a my 
ho představili na „Valašské rallye“, přechází 
na příjemnější notu Václav Stejskal ml., 

„Probíhalo to za poněkud hektických okol-
ností, kdy složitý proces registrace nového 
závodního auta jsme dokončili až na poslední 
chvíli ve čtvrtek odpoledne před závodem. 
Vše naštěstí dobře dopadlo.“

A ačkoliv šla posádka do úvodního závodu 
přímo „z oleje“, s pouhými patnácti najetými 
kilometry na kontě a minimální přípravou, 
výsledek byl doslova famózní- vítězství ve tří-
dě a stříbro v hodnocení dvoukolek. „Měli 
jsme velkou radost. Rozhodně nás nenapadlo 
pomýšlet tak vysoko,“ komentuje zdárný start 
blatenský „sběrač rychlých kilometrů“.

Dobře si blatenská posádka vedla i na tře-
tím závodě „Rallye Bohemia“. „Tam nám 
charakter trati bezvadně sedí. Soutěží jsme 
profi čeli bez problémů. Na žebříčku jsme brali 
druhou pozici ve třídě 5 a bronz v hodnocení 
dvoukolek,“ libuje si Václav Stejskal ml.

Menší generálka na smolný chvost
Takovou menší generálku na smolný 

chvost sezóny 2021 si odbyli blatenští jezdci 
na druhém závodě „Rallye Šumava Klatovy“, 
kde startovali se „starým“ vozem s nově repa-
sovaným motorem. „Motor si před Šumavou 
asi ještě pořádně nesedl. Výkonnost byla nižší, 
navíc jsme se potýkali s četnými defekty kol,“ 
uvádí Václav Stejskal ml., „Ale závod jsme 
dokončili, a to s druhým pořadím ve třídě 5 
a třetí pozicí v hodnocení dvoukolek.“

Pětky prostě za moc nestojí….
Výsledek sezóny 2021 blatenskou posád-

ku příliš nenadchl. Prý určitě nebyl optimální 
a v souladu s představami. „Páté místo ve třídě 
5 a pátá pozice v hodnocení dvoukolek. Je ale 
fakt, že při premiéře s vozem Rallye5 jsme 
bodovali do jiné třídy,“ konstatuje Václav 
Stejskal ml.

O poznání příjemnější  byla situace nové-
ho modelu. Ten stáj několikrát úspěšně prona-
jala na zahraniční soutěže do Švýcarska, Itálie 
a Francie stejně jako na tuzemské závody.

Nyní členové blatenské stáje pošilhávají 
po dalším „žihadle“ do dalších sezón. „Pokud 
se vše sejde dobře, možná přezbrojíme,“ usmí-
vá se lišácky Václav Stejskal ml.

Možná sezóna 2021 blatenskou posádku 
trochu zklamala. Ale někdy je vyrovnání 

s dílčím neúspěchem víc než zlatý pohár plný 
šampusu. Svědčí totiž o vnitřní síle a sportov-
ním duchu. Smůla prostě ke sportu neodmy-
slitelně patří. A příště bude zase čekat někde 
jinde na někoho jiného. No určitě- bude líp!

Václav Stejskal junior cítí potřebu vyjádřit 
vděčnost lidem, díky kterým je možné absol-
vovat sportovní zápolení: „Chci poděkovat 
za podporu celé mé rodině. Díky patří mému 
spolujezdci Stanislavu Viktorovi, který před-
stavuji mou jistotu na tratích, i jeho rodině 
za shovívavost. A dále celému našemu týmu 
i partnerům, kteří nás podporují, z místních 
se jedná zejména o Město Blatná a společnost 
BP - SERVICE s.r.o. – NářadíOnline.cz.

Vladimír Šavrda

Dodatek:  Blatenský tým reprezentovali v se-
zóně 2021 ještě Václav Stejskal st. a Milan 
Liška. Prvně jmenovaný si sáhl na stříbro 
ve třídě 9 na „Rallye Sprint Plzeň“  a bral 
zlato ve třídě 8 na tradičním „Rallye Pačejov“. 
Milan Liška šel / nebo spíše jel / ještě dál, když 
dvakrát triumfoval ve třídě 10 na závodech 
„Rallye Šumava Klatovy“ a „Barum Rallye 
Zlín“. Velká gratulace! 

Valašská rally 2021

Rally Bohemia 2021 Barum CRZ 05 .JPG

Prosport Blatná a hospoda U iláka v Buzicích
srde n  zvou všechny p íznivce cyklistiky na

11. ro ník

ODEMYKÁNÍ CYKLISTICKÝCH STUDÁNEKODEMYKÁNÍ CYKLISTICKÝCH STUDÁNEK
NA BLATENSKUNA BLATENSKU

Akce je ur ena pro p íslušníky kola ského stavu všech v kových kategoriích a výkonnostních stup ! 
Délka trasy cca 13 kilometr  ve sm ru

BUZICE-SKALI ANY - VAHLOVICE - ST ÍŽOVICE - CHOBOT - SKALI ANY a zp t.
D ti, senio i a mén  zdatní jedinci mohou odbo it ve Vahlovicích rovnou doprava na Dvoretice.

Tradi ní akce se koná v sobotu 9. dubna 2022
Hromadný start ve 13:30 hodin od buzické hospody U iláka. Cíl tamtéž.

Po dojezdu spole n  ob erstvení, následuje doprovodný program - vystoupení tane ního kroužku ZUŠ Blatná, exhibice desetinásobného rekordmana 
Petra Beneše na jednokolce a skv lá pohybová show kraselovických karamelek.

Zlatým h ebem zábavného odpoledne v Buzicich bude bohatá tombola. Hudebními šlágry a mluveným slovem vyšperkuje 
atmosféru víkendového dne vynikající DJ Karel Zbíral z Blatné.

Sponzo i: obec Buzice, obec Lná e, m sto Sedlice, hospoda U iláka Buzice, autoservis Beránek Sedlice, Elektro Suchý Blatná, Autoškola Filip ezá , Cyklosport 
edina Strakonice, Petr Soukup cyklosport Blatná, Pavel Karban cyklosport a vše pro lyžování Blatná, Naše kolo Blatná
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Vyznání VIII.
Začnu opravdu netradičně:

Tak, Jirásko, tohle jestli zvládneš dát 
dohromady, tak jsi borec. To, co jsi vyslechl, 
je překvapivé i povzbuzující. Vyprávění 
o tomto  neskutečně činorodém chlapíkovi,  
je v mnohém podobné životním osudům 
Václava Šitnera.  Přes odříkání ke slávě!! Tak 
se ukaž, pisálku!?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pátral jsem a hledal toho, kdo bude tím 
dalším do řady, chcete – li, výjimečných 
osobností a najednou mi přišel do cesty:

UJETEJ TESLÁK (takto jej oslovuje jeho 
manželka).

Pochopitelně bych si nemohl dovolit toto 
oslovení tak významné osobnosti, jakou je 
emeritní  (zasloužilý) generální ředitel Tesly 
Blatná pan

JAN KALOUS (s dovolením dále budu pou-
žívat  oslovení Honza).

Jako malý 
kluk bydlel po-
blíž sokolovny, 
letního i zimní-
ho stadionu a ty 
se staly jeho dru-
hým domovem. 
Basket, volejbal 
i  další sporty 
mu nebyly vů-
bec cizí, spíš na-
opak. Největších 
úspěchů dosáhl 
ale v basketu.

Nescházelo ale mnoho a Honza už tu 
dávno nemusel být, pod nadějným sportovcem 
a synem pana soudce Meduny se v zimě při 
jízdě na neckách prolomil led. Budoucího 
generálního ředitele s kamarádem zachránili 
pohotoví kolemjdoucí…..

Školní  léta prožil nejdříve na chemické 
průmyslovce v Praze. Pak nastaly  problémy 
s ubytováním a tak Honza začal jezdit do ško-
ly do Ústí nad Labem. V Ústí se hrál skvělý  
basket a Honza nemohl neskončit opět pod 
vysokým košem. Stal se členem mančaftu, 
který v roce 68 získal třetí místo na mistrov-
ství ČR. A on byl vyhlášen nejlepším hráčem 
celého turnaje!!!

Potom ale nastalo životní rozhodování 
– nastoupit na vysokou školu nebo se dál 
věnovat basketu….

 Rodiče to nechali na Honzovi a on se 
rozhodl pro basket. Při draftu  bylo vybráno 
z celé republiky dvanáct hráčů a ti nastoupili 
do Dukly Bechyně. Jasně že mezi nimi fi gu-
roval i Honza. Po dvouletém vojenském, spíše 
sportovním pobytu v Bechyni, se Honza vrátil 
do Blatné a nastoupil do Tesly. Basket hrál 
pochopitelně za Blatnou dál, ale za půl roku 
si ho do mančaftu vybrali Strakoňáci, u nich 
zůstal osm let.

Ale pak se začaly objevovat častější zdra-
votní problémy (což jsem zažil i já) a sport 
musel jít na vedlejší kolej. A tady začala  jeho 
neskutečná  teslácká cesta.

Jistěže nezačal jako vrátný, ale jeho první 
pozice byla v odd. vývoje fotoodporů pro fo-
toaparáty a kamery. A jak on říká: „Byl jsem 
v tom dobrej“.

 Jako jeden z mála ovládal  němčinu a to 
mělo ve své době svoji váhu. Stal se členem 
evropské komise v oblasti fotovodivosti pro 
foto-kino techniku. Němčina mu často oteví-
rala zavřené dveře tam, kde ostatní nemohli 
uspět ……….

 Po roce 1989 vzniklo v Tesle oddělení 
zahraničního obchodu a Honza mu šéfoval. 
Cesty na Západ  Evropy podnikal ve své škodě 
Forman a účel těchto cest byl jasný – sehnat 
zakázky pro blatenskou Teslu.  Díky těmto 
Honzovým aktivitám se blatenská Tesla do-
stala do evropského povědomí…..

A jako v případě  Blatenského lihovaru 
klepala na dveře privatizace.

Teď poodkryji mistrovské tahy Honzovy  
„party“, která pochopitelně tajně připravovala 
svůj privatizační projekt. Byly v něm použity 
poznatky od přátel ze západní Evropy, dlou-
holeté zkušenosti z oboru a hlavně všem šlo 
o jedinečnost blatenské Tesly.  Privatizační 
projekt byl tak skvěle připraven, že Tesla 
byla po čase svěřena výše uvedené partě 
schopných lidí.

Jenom na okraj - fi nance na privatizaci 
(platba), byla poskytnuta v hodnotě úroku 
z úvěru ve výši 21,3 % !! Toto vše proběhlo 
v roce 96.

V roce 96 přebírala Honzova společnost  
Teslu s DVACETI milionovým dluhem v hos-
podářských výsledcích. A při předání v roce 
2020, měla Tesla v nerozděleném zisku PLUS 
TŘICET miliónů!! Export, moderní elektro-
nika, kooperace s německými partnery…... 
To je v současné době jenom  pár základních 
programů. Další komentář myslím není třeba. 
Co za tím stojí, na to si odpovězte každý sám.

Jen tak mezi řádky: V roce 2003 byl 
Honza vyznamenán oceněním Osob-
nost okresu Strakonice.

Honza je skutečný PATRIOT. Hrdý je 
hlavně na to, že blatenská Tesla je v širokém 
okolí jediná ryze česká fi rma. A toho si cení, 
myslím, nejen on.

Se svými  společníky se jednomyslně 
rozhodli , že vedení resp. akcie Tesly předa-
jí  rodině. Honza předal 30% svého podílu 
svému synovi  Michalovi a JEDE SE DÁL….. 
Ale to není tak, že Honza předá akcie a bude 
se věnovat nejlepšímu trávníku široko daleko 
od Ostrého. Dojíždí často do Tesly a   „kont-
roluje“ nastupující generaci.

V tomto Vyznání je protagonistou Honza 
Kalous i z jiného důvodu:

Honza se totiž stal i funkcionářem TJ Blat-
ná a vstoupil do blatenského fotbalu. Požádal 
ho o to stávající předseda TJ pan Pouzar.

Honzovi se moc nechtělo, ale po čase s tím 
souhlasil a vystřídal ve vedení fotbalu Vaška 
Tvrdého (šašíka). Z fi rmy byl zvyklý tvrdě 
pracovat, a tak chtěl od jednotlivých vedou-

cích oddílu perfektní plnění úkolů potřebných 
k dobrému fungování TJ.

S podporou vedoucích se ale nesetkal. 
Spíš naopak, přišlo zklamání…. Ale on se 
i přesto s pomocí Jirky Chvátala začal o chod 
TJ starat. Sponzorovali oddíly jak z peněz 
fi rmy, tak ze soukromých prostředků (snad to 
nebude číst Honzova manželka!?).

Do rozjeté práce a plánů zasáhla nečekaná 
rána – povodeň!

Všude, kam dohlédneš nebyly kachny, 
ale  bahno, bahno, bahno….. podobnost s J. 
Cimrmanem čistě náhodná.

 Honza opět „zaúřadoval“. Kdesi  sehnal 
vojenská auta zn. Dempr a začal s pomocí vo-
jáků odvážet naplaveniny. Celkem 1009 aut.  
Zachoval se jako frajer, nepráskl vojenský 
útvar který mu náhodou pomáhal, ani místo, 
kam  to neskutečné množství výše uvedeného 
odvezl  …………

A pak začala doba po povodni. Úkol pro 
Honzu: Dát vše do takového resp. lepšího 
stavu než před povodní.

V roce 2003 se v Blatné objevil předseda 
Fotbalového svazu ČR. Předseda jihočeského 
fotbalu pan Eibl to nemohl přenést přes srdce, 
a když  v rozhovoru zaznělo, že se podařilo 
sehnat peníze na rekonstrukci původního sta-
diónu, že se uskutečnila instalace tartanového 
oválu, že se sehnaly prostředky na umělou 
trávu, tak o Honzovi nepadlo ani slovo a ani 
on sám si zásluhy nepřisvojuje …

 S vedením TJ se bohužel nepodařilo najít 
společnou řeč, a tak Honzovi s Jirkou v roce 
2005 došla trpělivost.

„Tak jsme s tím ze dne na den sekli“ 
uzavřel svou spolupráci s TJ stručně Honza.

Za Honzou Kalousem zůstala v Tesle 
i v blatenském sportu nepřehlédnutelná sto-
pa, je další výraznou blatenskou osobností, 
za kterou mluví její skutky...

HONZO , MOC DĚKUJEME . UŽÍVEJ 
SI ZDRAVÍ A  RODINNÉ POHODY. BYLO 
MI CTÍ SI S TEBOU POVÍDAT.

Pepík Jirásko Čadek

P.S. A až půjdu s Jakubem na procházku na Ostrý, 
tak bychom  se rádi prošli po Tvém trávníku. Lidé 
říkají že je lepší než na Wimbledonu. Neboj, jasně že 
půjdem bosky.
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Akce
2. 4.
Zahájení zámecké sezóny
Zámek Blatná
Otevírací doba prohlídek zámku Blatná  
v dubnu 2022:
So, ne + 15. a 18. 4. 10–16 h
Poslední prohlídka od 16 h.

2. – 3. 4. 10–17 h
Jarní trhy na zámku Blatná
Zámek Blatná
Pohodová zámecká atmosféra, hudební 
vystoupení, spousta dobrot. 

2. 4. 20 h
Together, Killa Fettu
Hospoda Na Vinici
Koncert

3. 4. 18.30 h
Cestopovídání

Balkán

6. 4. 18 h
Kavárenský kvíz

8. 4. 19 h

9. 4. 18 h

2021
Sokolovna Blatná

10. 4. 15 h

kostela Nanebevzetí Panny Marie 

16. – 17. 4. 10–17 h

Zámek Blatná

dobrot.

16. 4. 20 h

Hospoda Na Vinici

18. 4.

Nanebevzetí Panny Marie v Blatné

na komentovanou prohlídku kostela 
Nanebevzetí Panny Marie v Blatné.

republice.

 
cimler@plantaz-blatna.cz 

21. 4. 17.30 h

kterém si pospojujete souvislosti  

Vstupné dobrovolné

Kino
3. 4. 15 h

6. 4. 19 h
Morbius

8. 4. 20 h
Stínohra

10. 4. 15 h

13. 4. 19 h

tajemství

15. 4. 20 h

20. 4. 19 h

dechem budeme sledovat vodáky 

Adventure a s Lenkou Vacvalovou 

Knihovna
V termínu od 2. 5. do 17. 6. bude 

rekonstrukce.

Kulturní
kalendář
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8. 4. 15–17 h

Setkání nad knihou 

Komunitní 
centrum
4. 4. 18 h

 

kalousova@plantaz-blatna.cz.

7. 4. 16.30 h

Ateliér

7. 4. 17 h
Nebojte se médií

Kavárna 

v ovládání mobilního telefonu, práci  
 

Ve spolupráci se studenty a studentkami 
 

v Komunitním centru rádi poradíme.

9. 4. 10–17 h

Ateliér 
 

rekvizitami.
 

+420 604 842 161.

9. – 10. 4. 10–17 h
Jak si uchovat zdraví 
v kostech a kloubech 
Sál

 

11. 4. 16.30 h

Ateliér

12. 4. 17 h

Kavárna

Vstupné dobrovolné

19. 4. 17 h 

Kavárna

 

 

Více informací na 

Vstupné dobrovolné

Výstavy

Interaktivní historie Blatné a Blatenska 

25. 1. – 27. 4. 

7. 3. – 1. 5.

8. 3. – 8. 5.

Alena Šustrová – Bylo nebylo

Komunitní centrum, chodba

 
o(d) nás

Anny Savojské 

ryté dedikaci na osmibokém plintu – 

se nám objevuje jedna zásadní chyba, 

v roce 1848) odkázala do pokladnice 

vázy (30 cm), stojící na podstavci 

 

 
v prostoru dávné Persie. 
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platí i pro podstavec, kde oko diváka 

mír Cimler

22. 4. 13–17 h
Blatná rozkvétá

 

inspirovat, jak nechat rozkvést svá okna, 

 

 

rozkvétá.

29. 4. 13 – 17 h

Nám. J. A. Komenského

Mezinárodního dne tance se letos 

pozveme na parket v rámci celostátního 

BaToCu

Pěstujeme 
kulturu
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port
Kuželkářské 
zpravodajství

Blížící se teplé počasí znamená každo-
ročně konec kuželkářské sezóny. Protože 
letošek není výjimkou, veškeré soutěže spějí 
již do svého fi nále. V uplynulých dvou týd-
nech do hry zasáhly všechny blatenské týmy, 
přičemž dvěma z nich už sezóna skončila.

Áčko – Divize jih
Blatenský A tým sehrál napínavá utkání. 

V prvním z nich, a sice v sobotu 19. března, 
přivítal Lomnici nad Lužnicí. I když to občas 
nevypadalo růžově, sestava ve složení Karel 
Koubek, Josef Mikeš (střídal Vít Kobliha), 
Daniel Lexa, Jiří Vokurka, Lukáš Pavel a Jiří 
Vaňata nezaváhala a potvrdila roli favorita 
vysokou výhrou 7:1, se skóre 3254:3121 sho-
zených kuželek. Nejlépe se dařilo ve skvělé 
formě hrajícímu Jiřímu Vaňatovi (597 kuže-
lek). O týden později zavítali hráči do dale-
kého Nového Města na Moravě. Na místní 
dvoudráze každý z hostujících týmů jen tak 
nevyhrává, což se potvrdilo i tentokrát. Utká-
ní, do kterého zasáhli Karel Koubek, Daniel 
Lexa (střídal Josef Mikeš), Vít Kobliha, Jiří 
Vokurka, Lukáš Pavel a Jiří Vaňata, skončilo 
remízou 4:4 a se skóre 2616:2596 sražených 
kuželek. Z blatenských zahrál nejlépe Karel 
Koubek (456 kuželek na 100 hodů), který 
zároveň o 1! kuželku zařídil remízový bod. 
V tabulce patří Áčku 4. místo, čtyři body 
za bronzem. Příští utkání sehraje tým na Aprí-
la v Chotovinách, poslední zápas sezóny pak 
doma v sobotu 9. dubna od 10:00 se Sobě-
novem. Všichni fanoušci jsou srdečně zváni, 
za jistých okolností totiž může jít v utkání o 3. 
místo v tabulce.

Béčko – Jihočeský KP2
V pátek 18. března dohrával B tým 

odložené utkání s Kunžakem. I když bylo 
Béčko se sestavou Lukáš Drnek, Libor Slezák, 
Filip Cheníček, Ondřej Fejtl, Jiří Minařík 
a Monika Kalousová papírovým favoritem, 
soupeři se jako na potvoru podařilo zahrát 
zdaleka nejlepší utkání v sezóně. Zápas tak 
nakonec skončil blatenskou prohrou 1:7, se 
skóre 2629:2704 shozených kuželek. Nejlepší 
blatenský výkon předvedl kapitán Ondra Fejtl 
(456 kuželek), jediný bod se podařilo uhrát 
Lukáši Drnkovi. Pohled na celkovou tabulku 
není pro blateňáky příliš příznivý. Béčko totiž 
skončilo na posledním 8. místě a má štěstí, že 
vzhledem k malému počtu účastníků se letos 
nesestupuje. Souhrn celé sezóny přineseme 
v dalším čísle Blatenských listů.

Céčko – Okres Strakonice a Písek
Ve svém posledním utkání přivítal ve stře-

du 16. března okresní tým Fezko Strakonice 
C. Na závěr sezóny si družstvo udělalo radost 
tím, že ze sestavy Ondřej Skolek, Jaroslav 
Pýcha, František Nesveda, Karel Koubek, 
Rostislav Nový a Luboš Skuhravý zvítězili 
ve svém utkání všichni a uštědřili tímto Stra-
konicím nepopulárního kanára za výhru 8:0 
a skóre 2562:2268 sražených kuželek. Nejlep-
ším výkonem zápasu se blýskl Rosťa Nový 
(466 kuželek). V konečném pořadí obsadilo 
Déčko 2. místo za suverénními Strakonicemi 
A. V příštím čísle nabídneme i sezónní zhod-
nocení okresního týmu.

Soutěže mládeže
V neděli 20. března odehráli žáci a dorost 

v oslabené sestavě utkání v Písku. Blatnou 
zde reprezentovali Tomáš Fišer (437 kuželek 
na 120 hodů), Marek Sitter (195 kuželek na 60 
hodů), Beáta Svačinová (215 kuželek) a Jin-
dřich Vaňata (209 kuželek). O týden později 
hráli na domácí kuželně Matěj Pekárek (520 
kuželek), Matěj Kupar (503 kuželek), Tomáš 
Fišer (425 kuželek), Monika Kalousová (518 
kuželek), Marek Sitter (198 kuželek), Karo-
lína Baťková (222 kuželek), Tereza Drnková 
(168 kuželek) a Jindřich Vaňata (235 kuželek).

Pozvánka na Jarní turnaj neregistrovaných
Jak je již tradicí, oddíl kuželek pořádá 

další z turnajů pro neregistrované hráče. Tímto 
bychom rádi pozvali nejen stálice na turnaji, 
ale i ty, kteří by si kuželky rádi vyzkoušeli. 
Pokud Vás výsledky blatenských hráčů zau-
jaly a jste rodina nebo kamarádi, máte nyní 
příležitost tak učinit. Podrobnosti naleznete 
v tomto vydání BL nebo na internetových 
stránkách oddílu. Těšíme se na Vás a Vaše 
výkony, ti nejlepší budou odměněni hodnot-
nými cenami.

Za Kuželky TJ Blatná Lukáš Drnek

Blatenské naděje po posledním zápase

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 
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PřÍMěSTSKÝ

TANEčNÍ
TÁBOR

TANEC, GYMNASTIKA, SPORTOVNÍ AKTIVITY, CELODENNÍ VÝLET 
A MNOHO DALšÍ ZÁBAVY

CENA: 2000 Kč
čLENOVÉ SOKOLA: 1 800 Kč

8-15 LET

GYMNASTIKA
TANEC

V CENě: OBěD, 2X ZDRAVÁ SVAčINKA, VÝLET

TJ SOKOL BLATNÁ POřÁDÁ

SPORT KEMP BLATNÁ 
LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ KEMP 2022 

Ve spolupráci s 

TJ SOKOL Blatná 

 

• ČERVENEC:  11.-15.7.2022 (JUNIOR 6-10 let) 

25.-29.7.2022 (MINI 4-5 let) 

• SRPEN:  15.-19.8.2022 (MAXI 9-13 let) 

 

Program je zajištěn v TJ SOKOL Blatná. PONDĚLÍ–PÁTEK od 8:15 do 

15:00 hod, možnost družinky od 7:45 hod. Strava (2x svačina, oběd) a 

pitný režim zajištěn. 

 

Na co se můžete těšit?! 
∗ Tenis & Badminton 

∗ Inline bruslení & Florbal 

∗ Atletika & Gymnastika 

∗ Míčové hry (volejbal, házená, basketbal) 

∗ Netradiční sporty 

∗ Celodenní výlet & bazén 

 

CENA 2600,- 
∗ Sežeň k sobě nového kámoše -> pro oba SLEVA 300,- 

∗ Jsi členem TJ SOKOL Blatná -> SLEVA 300,- 

 

 

Kontakt – Dorota Zdychyncová, Walter Christl 

sportkempblatna@seznam.cz 

Tel. +420 724 192 387 (D. Zdychyncová) 

Tel. +420 733 194 918 (W. Christl)  
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Brigáda
Blatenské strojírny Blatná s.r.o. nabízejí brigádu

(jaro – podzim)
1. Práce na úpravách zelených ploch v areálu fi rmy. Tzn. sekání 

trávy, pletí a zalévání záhonů hadicí.
2. Práce v archivu, zakládání výkresů.

Časové rozvržení práce dle potřeb brigádníka.
Hodinová mzda 120,- Kč hrubého.

Zájemci se mohou hlásit v pracovní dny buď osobně v Blatenských strojírnách 
v době od 8.00 – 13.00 hod. v kanceláři p. Kudrlové, nebo na mail. adrese: 
kudrlova@bsblatna.cz s uvedením jednoduchého CV (životopisu).

HLEDÁME ŠIKOVNÉ ŘEMESLNÍKY 
DO NAŠEHO TÝMU!

info@spacesolution.cz
+420 737 18 19 19

Kontaktujte nás na: 

SpaceSolution s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST BLATNÁ

www.nej.czwww.nej.cz

KVALITNÍ
OPTICKÁ SÍŤ

VÝHODNÉ 
SPOJENÍ 

INTERNETU 
A NEJTV

VOLNÁ DATA
A NEOMEZENÉ 

VOLÁNÍ 

LOKÁLNÍ
PODPORA

MOBIL
pro celou rodinu

TELEVIZE
vlastní výběr programů

200+

299od
Kc
mes.

INTERNET
po optické síti až 500 Mb/s

Pobočka Blatná
Nad Lomnicí 1255, Blatná
sluzby.blatna@nej.cz
488 999 488

Přijmeme do pracovního poměru
pracovníka/pracovnici na pozici

Skladník - řidič s řidičským průkazem sk. C 
na zpracovně ryb

Požadavky:
vzdělání nejlépe v gastronomickém oboru, možnost zaučení, pracovi-
tost, samostatnost, odpovědnost

Nabízíme:
Mzda od 20 000,- do 22 500,-Kč (dle dosažených výsledků), jedno-
směnný provoz, fi remní benefi ty

Bližší informace podá p. Koubek tel. 777 632 174, 383 421 037
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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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nzerce

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

►
►

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

Chirurgická ambulance poliklinika Blatná
přijme

zdravotní sestru na plný úvazek 
pracovního poměru.

Kontakt: tel. 776 304 281
chirurgie.blatna@gmail.com

Koupím byt v Blatné Koupím byt v Blatné 
v přízemí nebo s výtahem. v přízemí nebo s výtahem. 

Platba ihned. Nabídku Platba ihned. Nabídku 
prosím na telefon prosím na telefon 
775 464 433.775 464 433.
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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

 

Sedláček

  žaluzie všech         žaluzie všech       
     typů     typů

  sítě proti hmyzu  sítě proti hmyzu

Šilhova 756, 388 01 Blatná
Mobil: 606 212 353, 607 760 407
www.psinterier.cz

H L E D Á M
PO MOCNÍKA NA 

ÚDRŽBU ZAHRADY
TEL.: 603 504 048

Prodej slepiček
Červený Hrádek  prodává slepičky  typu Tetra hnědá,  
Dominant všechny barvy, Green Shell-typu Araukana 
a Dark Shell-typu Maranska. Stáří 16- 20 týdnů, cena 
199 -245,- Kč/ ks
Prodej:        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

PROVÁDÍM ZEDNICKÉ, MALÍŘSKÉ, OBKLADAČSKÉ PRÁCE 
A DALŠÍ PRÁCE DLE DOMLUVY

TEL.: 721 757 399
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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 telefonické 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. 

Kontakty:
E: elektro@jankovsky.cz • T: 606 229 972

Z220480_EXP_Inzerce_Blatna_nabor_135x100.indd   1 16.03.2022   9:41

► ►
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Jak správn  vytáp t? 

Pr vodce ekonomickým 
a ekologickým vytáp ním 

domácností pevnými palivy. 

 

Myslete na své zdraví  
a bu te 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. 

 

 

  

POVINNÉ KONTROLY KOTL      
KAŽDÉ 3 ROKY 

Provozovatel kotle nebo topidla s vým níkem 
má každé 3 roky povinnost provést kontrolu 
tohoto za ízení.  

Kontrolu Vám provede technik proškolený 
výrobcem Vašeho za ízení, kterého si m žete 
vyhledat zde: https://ipo.mzp.cz/. 

Technik zkontroluje nastavení Vašeho za ízení, 
prov í jeho stav a poradí Vám, jak topit 
úsporn  a s co nejnižšími emisemi. Zárove  
Vám m že zm it vlhkost používaného d eva a 
p ípadn  opravit drobné závady.  

Také Vám sd lí, zda m žete kotel nadále 
provozovat i po 1. zá í 2022. 

 DOTA NÍ PROGRAMY 
Pokud vlastníte za ízení, které je t eba vym nit za 
modern jší a ekologi t jší, sledujte možnost 
dota ních program  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 
ú ad . 

 
 

Kotlíkové dotace pro 
domácnosti s nižšími p íjmy   

 

Kotlíkovou dotaci lze erpat na vým nu kotl  
na pevná paliva s ru ním p ikládáním  
1. a 2. emisní t ídy, jejichž provoz je od  
1. 9. 2022 zakázán. 
 

Dotaci lze získat pouze pro vým ny kotl  
realizované od 1. ledna 2021. 
 

Jaký kotel si lze z dotace po ídit a jak 
je dotace vysoká? 
 

Kotel na biomasu s automatickým  
i ru ním p ikládáním       95 %  max. 130 tis. K  
Kotel na zemní plyn        95 %  max. 100 tis. K  
Tepelné erpadlo            95 %  max. 130 tis. K  

 

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

Kdo m že o dotaci žádat? 
Vlastník nemovitosti vytáp né kotlem na pevná 
paliva s ru ním p ikládáním 1. a 2. emisní t ídy. 

Žadatel a všichni lenové domácnosti pobírají 
starobní d chod nebo invalidní d chod 3.  
stupn . P íjmy domácnosti nebudou sledovány. 
Žadatel žijící v domácnosti s nižšími p íjmy 
v etn  mladých rodin s d tmi. Domácnost je 
tvo ena osobami, jejichž pr m rný istý 
p íjem na jednoho lena domácnosti v roce 
2020 nep evýšil 170 900 K . Veškeré p íjmy 
len  domácnosti musí být doloženy. 

Žadatel je nezletilý nebo student denního 
studia do 26 let. V p ípad  spoluvlastnictví 
nemovitosti jsou i ostatní spoluvlastníci nezletilí 
nebo studenti do 26 let. P íjmy této domácnosti 
nebudou sledovány. 
Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání 
žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné 
nouzi nebo p ísp vek na bydlení. P íjmy této 
domácnosti nebudou sledovány. 

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

 

DOPADY NESPRÁVNÉHO VYTÁP NÍ 
Nadm rné uvol ování plynných 
a prachových škodlivých látek, které 
mají závažné dopady na lidské zdraví 
(rakovina, astma, CHOPN, 
kardiovaskulární onemocn ní, ohrožení 
zdravého vývoje dít te, nádory, 
p ed asná úmrtí atd.). 
Škodlivé látky se nesprávným 
vytáp ním uvol ují jak do vn jšího, 
tak do vnit ního prost edí (v p ípad  
krb  a kamen) a ovliv ují kvalitu 
života a zdraví všech len  rodiny a 
ostatních lidí v okolí. 
Obt žování okolí zápachem. 

 

NAOPAK KVALITNÍ VYTÁP NÍ P INESE 
Nižší náklady na vytáp ní.  
Snížení požárního rizika a zvýšení 
životnosti   za ízení k vytáp ní a jeho 
p íslušenství. 
 

 

Jak správn  provozovat 
spalovací za ízení v 

domácnostech 

 
1. PALIVO   

Používejte jen palivo, které ur il výrobce vašeho 
za ízení (nap . d evo, pelety, hn dé i erné uhlí). 
Dodržte také druh d eva – nap . pouze tvrdé, nebo 
zrnitost uhlí, nelze voln  zam ovat erné uhlí za hn dé, 
které má jiné vlastnosti. 
Nespalujte v kamnech žádný odpad (plasty, chemicky 
ošet ené d evo – nap . stará okna i jinak lakované 
d evo, d evot ísku, nápojové kartony, celobarevné letáky 
a asopisy, zbytky potravin apod.). Zakázáno je také 
spalovat hn dé uhlí energetické.   
Palivo správn  skladujte (u d eva sušte nejmén  2 roky 
na zast ešeném míst ). Vhodn  usušené d evo ušet í vaše 
náklady na vytáp ní! 
Nevhodné palivo i odpad vedou nejen k vyšším 
emisím, ale zp sobují zanášení kotle i komínu, mohou 
kotel poškodit a snižují jeho ú innost. Zvyšují se také 
náklady na palivo. Spalování nevhodného paliva m že 
vést k požáru.  
 

2. SPALOVACÍ ZA ÍZENÍ 
Od 1. 9. 2022 je zakázáno provozovat kotle horší než 
3. t ídy – zda váš kotel vyhovuje, zjistíte p i pravidelné 
t íleté kontrole technického stavu a provozu kotle. 
Po izujte si pouze za ízení výkonov  vhodné pro vámi 
vytáp ný objekt – máte-li p edimenzovaný kotel, 
dopl te ho o akumula ní nádrž. 
Instalujte své spalovací za ízení i s akumula ní nádrží – 
uspo íte nejen emise, ale také energii a náklady za 
palivo. 
Instalaci a první nastavení sv te odborník m, p ípadn  
nechte ov it správnost v rámci t íleté kontroly. 
Pokud m níte spalovací za ízení, je povinnost provést 
vždy i revizi spalinových cest. Moderní kotle jsou velmi 
citlivé na správný tah komína.  

Zajist te dostate ný p ístup vzduchu k vašemu 
spalovacímu za ízení (do kotelny). 

 
3. OBSLUHA VAŠEHO ZA ÍZENÍ 

Opravdu si p e t te návod k použití a i te se 
jím, provoz moderních kotl  i topidel vyžaduje 
precizní dodržení postup  a jejich svévolné 
porušování m že vést jak k vyšším emisím, tak 
k poškození za ízení nebo dokonce k požáru. 
Zatáp ní, p ikládání a regulaci výkonu provád jte 
p esn  dle postup  daných výrobcem. Pokud si 
nejste jisti, zeptejte se odborníka, který Vám 
provádí pravidelnou t íletou kontrolu. 
Dodržujte p edepsanou teplotu spalin. 
Pokud zatápíte pevnými palivy jen p íležitostn  
(nap . ob as v krbu), m jte ohled na aktuální stav 
ovzduší a netopte v n m nap . p i smogových 
situacích. Pokud m žete p i zhoršených podmínkách 
využít jiný, istší zdroj tepla, ud lejte to. Zplodiny 
se kumulují pod inverzní vrstvou a sami je pak 
dýcháte. 

 

4. ÚDRŽBA VAŠEHO ZA ÍZENÍ A JEHO OBSLUHA 
Dbejte na istotu spalinových cest a pravideln  je 
kontrolujte ( ist te min. 2krát za rok, kontrolujte 
1krát za rok). 
Dbejte na pravidelnou istotu celého kotle, 
p edevším vým níkových ploch a jeho okolí, a to i u 
moderních kotl . 
Udržujte v dobrém stavu t sn ní jednotlivých 
dví ek, nasávaný falešný vzduch m že zhoršit 
spalování. 
Nezasahujte sami do nastavení zdroje, nap . p i 
nastavení teploty vstupní a výstupní vody, nastavení 
rychlosti otá ek ventilátoru apod. 
Nep etáp jte! Udržujte teplotu obytných místností 
do 21°C. 
Kotel a topidlo na pevná paliva s vým níkem musí 
být jednou za 3 roky zkontrolovány a nastaveny 
odborníkem, aby vydržely v bezvadném stavu. 
Vhodnou obsluhou a údržbou vašeho za ízení m žete 
snížit riziko vzniku požáru ve vaší domácnosti. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


