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Výsledky komunálních voleb Blatná,
23. 9 – 24. 9. 2022

Výsl. Hodnota  volební jméno stáří pořadí hlasů
pořadí  podílu strana   na kandidátce

  1.  7429,00  ODS Robert Flandera  56  1.  829
  2.  7075,00  ČSSD  Pavel Ounický  41  1. 1135
  3.  5651,00  ROVNĚ Luboš Srb  44  2.  660
  4.  3714,50  ODS Petr Linhart  54  2. 637
  5.  3613,00  Nezávislí  Miloslav Vít  42  1.  432
  6.  3537,50  ČSSD  Miroslav Vaněček  46 2. 688
  7.  3136,00  HASIČI Václav Cheníček  47  3.  550
  8.  2825,50  ROVNĚ Hana Baušová  50 6.  537
  9.  2476,33  ODS Zdenka Dvořáková  49  7.  621
10.  2358,33  ČSSD  Iva Tvrdá  51  3.  625
11.  2194,00  KDU-ČSL Barbora Zdychyncová  47  1.  359
12.  1883,66  ROVNĚ Martina Michalová  39  1.  491
13.  1857,25  ODS Martin Beneš  49  6.  559
14.  1806,50  Nezávislí  Filip Řezáč  38  3.  402 
15.  1768,75  ČSSD  Pavel Kozlovský  52  4.  424

První náhradníci:
ODS Žihlová Lenka Mgr., ČSSD Kocúrová Radka Mgr., ROVNĚ Mývalt Martin, Nezávislí 
Kallmünzer Luboš, Hasiči Pýcha Luboš, KDU-ČSL Scheinherrová Lenka Ing.

Volební účast:
město Blatná: 44,49%
volební okrsek s největší účastí: Milčice 84,21%
volební okrsek s nejmenší účastí: Hněvkov 33,33%
Volební účast: ČR 46,07%, Jihočeský kraj: 48,70%.
některá další města a obce z JČ kraje: Bezdědovice 67,15%, Sedlice 53,27%, Lnáře 52,13%, 
Strakonice 42,80%, České Budějopvice 39,23%, Písek 39,16%, Bělčice 38,30%,  

Výsledky zpracovány podle stránek Českého statistického úřadu

Ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva města Blatná svolá dosavadní starostka 
Bc. Kateřina Malečková po uplynutí zákonné lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost 
voleb nebo neplatnost hlasování. Předpokládaný termín ustavujícího zasedání nově zvoleného 
zastupitelstva města Blatná, pokud takový návrh podán nebude, je 19. října 2022. Na tomto 
zasedání bude zvolen(a) starosta(ka) města a rada města.                                                     ZM

Henry Payne - 1910 - alegorie na tzv. Válku 

Válka růží –
první část

V aktuálním vydání Blatenských 
listů se ve zkratce v rámci  našeho 
růžového cyklu zaměříme na téma, 
které je více než v dostatečné míře 
prezentováno v kultuře různorodého 
charakteru, a mimo jiné, samozřejmě, 
je dostatečně známo široké veřejnos-
ti – fi lm, divadlo, literatura, fantasy. 
Malířství aj.

Blatná
město

růží
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ktual i ty

Vážení 
spoluobčané,

chci Vám jménem svým i všech mých 
spolukandidátů za ČSSD s podporou 

nezávislých kandidátů pro Blatnou po-
děkovat za hlasy, které jste nám dali.

Vážíme si toho, a ať už bude výsledek 
povolebních vyjednávání jakýkoli, bu-
deme i nadále usilovat o zdravý rozvoj 

našeho krásného města i přilehlých 
obcí.

Pavel Ounický 

Smím prosit, Dodo?
SDO Blatná

opakuje situační komedii G. Bittona 
a M. Munze

13. 10. v 19 hodin
Sokolovna, divadelní sál

Hrají :J. Vonášek, J. Mikeš, V. Cheníček, 
V. Kovář, M. Nová

Předprodej v Infocentru od 3. 10.,
cena 100 Kč

Poděkování
Milí blateňáci, 

chtěl bych všem co přišli k volbám 
poděkovat, a to zejména těm, kteří 

podpořili naše kandidáty do zastupitel-
stva města Blatná. Jen díky Vám jsme 
dosáhli krásného volebního výsledku 
25,53 % a stali jsme se se čtyřmi man-

dáty vítězi voleb. Velmi nás to potěšilo. 
Vítězství ve volbách vnímáme jako zá-
vazek a odpovědnost za naši další práci 

pro město v příštích čtyřech letech.

Děkujeme za Vaši důvěru.

Ing. Robert Flandera

ŘÍJEN K ZIMĚ HLAVU KLONÍ
Léto přešlo rychlým krokem do podzimu. 

Ještě ale trpělivě čekáme na letošní babí léto, 
které nás určitě překvapí teplými dny s hřeji-
vými slunečními paprsky.

Kromě BABÍHO LÉTA SV. VÁCLAVA 
koncem září, bývá ještě v říjnu také tzv. 
TEREZIÁNSKÉ BABÍ LÉTO.
OD KOSMY A DAMIÁNA (27. 9.) DO SVA-
TÉ TEREZIE (15. 10.) BABÍ LÉTO SE 
HNED TU A HNED TAM UKAZUJE
KOLEM SVATÉHO HAVLA LZE OČEKÁ-
VAT JEŠTĚ PÁR DNŮ POZDNÍHO LÉTA 
(16. 10.)
NĚKDY JEŠTĚ SVATÝ HAVEL VÍNO 
DOSLAZUJE
SVATÁ HEDVIKA DO ŘEPY JEŠTĚ MEDU 
ZAMÍCHÁ (17. 10.)

LIDOVÉ ŘEMESLO V MĚSÍCI ŘÍJNU
V říjnu defi nitivně končí letošní letní se-

zóna a s ní také naše PŮJČOVNA LODĚK. 
Pokud vyjde námi zmiňované babí léto, tak 
se  ještě můžete romanticky rozloučit s odchá-
zejícím létem právě projížďkou na pramicích 
po řece Lomnici. Otevřeno budeme mít stále 
v sobotu 9.00 – 16.00 hodin a v neděli 11.00 
– 16.00 hod.

Stejně tak rychle jak se přiblížil pod-
zim, je možné, že přispěchá i zima, a proto 
již pomalu připravujeme letošní Vánoce. 
V listopadu vždy prodáváme jen v sobotu, 
víkendů do vánočních svátků tedy opravdu 
není mnoho. Abychom spolu s vámi ty letošní 
Vánoce připravili v klidu a včas, tak je nutné 
přípravy urychlit.

A protože doba není lehká a každý z nás 
potřebuje nad sebou nějakého anděla ochrán-
ce, opět jsme náš prodej nazvali LIDOVÉ 
VÁNOCE NA KŘÍDLECH ANDĚLŮ  II. 
V jeho nabídce budou ozdoby a výrobky české 
umělecké tvorby s prvky českých lidových 
Vánoc. Naši současnou nabídku se budeme 
snažit oživit novinkami i různými novými 
nápady a inspirací pro vánoční dekorace. 
Motivy často budou právě andělé.

Dárky od srdce si vyberete nejlépe u nás.

NÁŠ TIP: RUČNĚ TEPANÉ PŘÍVĚŠKY 
Z BAREVNÝCH KOVŮ

www.lidove-remeslo.cz

NEZAPOMÍNEJTE NA SVOJI IMUNITU 
Jak jsme již psali v minulém čísle, máme 

pro vás řadu bylinek na podzimní čaje, které 
vás zahřejí a vaši imunitu posílí. Tak neváhejte 
a zastavte se. Ještě máme velký výběr. Jsou 
zdarma.

SVATÁ TEREZIE ŠEDIVÁ, LOUKY 
SVÝM VLASEM ZDOBÍVÁ

Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Zprávy
z radnice

My v tom Jihočechy nenecháme II
Město Blatná se na základě usnesení Zastupitelstva města Blatná 

připojilo k dotačnímu programu My v tom Jihočechy nenecháme II, 
který vyhlásil Jihočeský kraj.

Touto dotací budou při splnění všech dalších podmínek podpořeny 
rodiny s dětmi do dovršení 3 let věku, rodiny s dětmi do dovršení 8 let 
věku pobírající příspěvek na péči a poživatelé důchodů.

Město Blatná poskytne podporu občanům s trvalým pobytem 
na území města a osad, kteří nemají exekuci nebo dluhy vůči Městu 
Blatná.

Výše podpory na dítě do dovršení 3 let věku, rodiny s dětmi 
do dovršení 8 let věku pobírající příspěvek na péči činí 4000 Kč. Výše 
podpory pro samostatně žijícího důchodce činí také 4000 Kč, pro dů-
chodce žijícího ve společně domácnosti s dalšími osobami, činí výše 
podpory 3000 Kč. Podpora může být vyplacena hotově v pokladně 
úřadu nebo převodem na účet.

Žádosti se podávají osobně na sociálním odboru Městského úřadu 
Blatná od 3.10.2022 do 16.12.2022, a to v úředních hodinách.

Žádost musí být podána na předepsaném tiskopise včetně všech 
příloh. Tiskopisy budou od 3.10.2022 k dispozici na sociálním odboru 
a na webu města.

Podrobnější informace podává sociální odbor, telefon 383 416 213.
Podmínky pro uplatnění nároku na podporu pro rodiny s dětmi do do-
vršení 3 let věku (narozené od 2.8.2019 do 31.7.2022) a pro rodiny 
s dětmi do 8 let věku (narozené od 2.8.2014 do 31.7.2022) pobírající 
příspěvek na péči, pokud dítě nevyužívá pobytové sociální služby

- podpora je určena pro děti, které byly nejpozději k 1.8.2022 
přihlášeny k trvalému pobytu na území města (včetně osad)

- přičemž tyto děti žijí ve společné domácnosti, v níž je:
a) pobírán přídavek na dítě, a to alespoň v některém měsíci roku 

2022 nebo
b) pobírán příspěvek na bydlení, a to v 1. nebo ve 2. čtvrtletí 

roku 2022 nebo
c) čistý měsíční příjem připadající na každého člena domácnosti 

maximálně 13000 Kč
a současně: 

- ani jeden z rodičů dítěte nesmí být v evidenci uchazečů o zaměst-
nání na úřadu práce déle než 6 měsíců

- nesmí být čerpána podpora z dotačního programu Jihočeského 
kraje na školní a mimoškolní aktivity dětí a mládeže od 3 do 19 let

- proti žádnému členu společné domácnosti nesmí být vedeno 
exekuční řízení

- žádný člen společné domácnosti nesmí mít dluhy vůči Městu 
Blatná

Podpora pro poživatele starobního, vdovského/vdoveckého a inva-
lidního důchodu 

- podpora je určena pro důchodce, kteří byli nejpozději k 1.8.2022 
přihlášeni k trvalému pobytu na území města (včetně osad)

- žijí samostatně nebo ve společné domácnosti, v níž byl pobírán 
příspěvek na bydlení, a to v 1. nebo ve 2. čtvrtletí roku 2022 nebo

- čistý měsíční příjem osaměle žijícího důchodce činí maximálně 
16000 Kč

- čistý měsíční příjem u osob žijících ve společné domácnosti činí 
maximálně 12000 Kč na každého člena této domácnosti

a současně:
- důchodce nevyužívá pobytové sociální služby
- proti důchodci ani proti žádnému členu společné domácnosti 

nesmí být vedeno exekuční řízení
- důchodce ani žádný člen společné domácnosti nesmí mít dluhy 

vůči Městu Blatná
Markéta Koubková - Sociální odbor

Zp r á v y
T S  B l a t n á

Den pro obnovu
blatenských lesů

Lesnicko-dřevařská společnost Kaiser s. r. o. Vás srdečně zve na akci

Kdy?
8. 10. 2022, sraz v 9:00

Kde?
U Hudečků – háj

GPS 49.4163086N, 13.8510706E

Seznámíte se s prací lesníků, koloběhem lesa
a obnovou lesa po kůrovcové a větrné kalamitě.

Program

Vyzkoušíte si sázení stromečků v lese od semínka po sazenici.

Ukážeme si jak chránit les před kůrovcem, větrem a suchem.

Pohlédneme na les také jako na zdroj obnovitelné suroviny – dřeva.

Čeká vás i stanoviště s ukázkou myslivosti. 

V době oběda budeme opékat špekáčky na ohni.

Akce je pro celou rodinu a koná se za každého počasí.

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 4. 10. a 5. 10. 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.
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Ekonomické okénko 
s Oskarem:

Jsem podnikatel, kterému vznikají z nevýrobní činnosti odpady 
podobné komunálním - plasty, papír, sklo nebo nápojový karton 

 Ano   Ne 

Tyto odpady                
z nevýrobní 
činnosti předávám 
své smluvní firmě 
oprávněné k 
nakládání s odpady 

Tyto odpady z nevýrobní činnosti 
ukládám do kontejnerů na tříděný 
odpad umístěných po městě nebo              
je vozím na sběrné dvory města Blatná 

Mám uzavřenou 
smlouvu s městem 
Blatná o využití 
systému nakládání          
s odpady 

Nemám uzavřenou 
smlouvu s městem 
Blatná o využití 
systému nakládání        
s odpady 

Smlouvu o využití systému 
zavedeného městem Blatná pro 
nakládání s komunálními 
odpady uzavřu na odboru 
životního prostředí, MěÚ Blatná 

Odpadové otázky pro naše podnikatele

Systém sběrných míst (stanoviště s kontejnery na tříděný odpad, 
sběrné dvory) slouží primárně občanům Blatné, kteří platí místní popla-
tek za odpady, čímž přispívají městu na úhradu nákladů na sběr a svoz 
komunálních odpadů.  Podnikající osoby si musí zajistit nakládání 
s odpady na svoje náklady, ne na náklady obce, ve které podnikají. 
Podnikatel buď předává odpady z podnikatelské činnosti svojí smluvní 
fi rmě oprávněné k nakládání s odpady nebo může využít sběrná místa 
v našem městě. Zapojení podnikatele do systému nakládání s komu-
nálními odpady v obci je dobrovolné a je možné pouze po uzavření 
smlouvy s městem. Skutečnost, že daný podnikatel má v sídle své 
fi rmy též bydliště a svou domácnost, jej nezbavuje povinností, které 
má jako podnikající osoba podle zákona o odpadech.

Ke smlouvě obdrží podnikatel odpadovou kartu, po jejímž před-
ložení bude oprávněn ukládat plasty, papír, sklo a nápojový karton 
na sběrné dvory ve městě Blatná.

Cena smlouvy za využití systému se odvíjí od počtu stálých za-
městnanců podnikatele. Vzhledem k tomu, že bychom chtěli podpořit 
uzavírání smluv i s opravdu drobnými podnikatelskými subjekty, 
byla stanovena minimální cena smlouvy na 605,- Kč vč. 21 % DPH/
kalendářní rok. 

1. skupina podnikatelů

 Podnikatel Cena bez DPH 
(Kč)

Sazba DPH 
(%)

Cena vč. DPH (Kč)/
kalendářní rok

podnikatel do 2 zaměstnanců    500,-- 21    605,--

podnikatel se 3 - 9 zaměstnanci 1 000,-- 21 1 210,--

podnikatel s 10 a více zaměstnanci 1 500,-- 21 1 815,--

2. skupina podnikatelů - podnikatel provozující restauraci, pohos-
tinství, cukrárnu, kavárnu, bufet, ubytovací zařízení, čerpací stanici, 
hromadnou dopravu

Podnikatel Cena bez DPH 
(Kč)

Sazba DPH 
(%)

Cena vč. DPH (Kč)/
kalendářní rok

podnikatel do 5 zaměstnanců 1 000,-- 21 1 210,--

podnikatel s více jak 5 zaměstnanci 2 000,-- 21 2 420,--

Platnost smlouvy je stanovena na dobu neurčitou, s možností 
od smlouvy odstoupit.

Využívá-li podnikající osoba obecní systém nakládání s odpady 
bez písemné smlouvy s obcí, dopouští se přestupku. Městský úřad 
Blatná, odbor životního prostředí je oprávněn ke kontrole dodržování 
ustanovení zákona o odpadech. Za porušení zákona může být v řízení 
o přestupku udělena pokuta.

Podrobnější informace, včetně náhledu celé smlouvy naleznete 
na internetových stránkách (dole): https://www.mesto-blatna.cz/
urad-blatna/odbory-meu/09-odbor-zivotniho-prostredi/odpadove-
-hospodarstvi/

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem podnikatelům, kteří mají 
s městem Blatná dlouhodobě uzavřenou smlouvu a novým, kteří se 
připojili do systému nakládání s odpady v našem městě v průběhu 
roku 2022. 

Uzavírání smluv na odboru životního prostředí MěÚ Blatná zajiš-
ťuje M. Scheinherrová, tel.: 383 416 232,

mail: scheinherrova@mesto-blatna.cz.  

Zima bez plynu, zmrzneme?
V médiích nám zase běží oblíbený seriál strachu. Covid přešel 

ve válku, válka pomalu přechází na strach ze zimy. Většina z nás ener-
getickými odborníky není. Pojďme si zkusit společně projít dostupné 
zdroje a udělat si objektivní obrázek.

Podíváme-li se na stránce kurzy.cz na cenu zemního plynu, mů-
žeme vidět, že díky geopolitickým faktorům je cena opravdu vysoká, 
ne však rekordní. V roce 2022 se cena pohybuje okolo 200-300 USD/
m3. V minulých letech se cena pohybovala okolo 100 USD/m3. V roce 
2008 můžeme vidět rekordní cenu 500 USD/m3, mezi lety 2005-6 se 
cena pohybovala mezi 100-400 USD/m3. Bohužel tyto ceny naší po-
chroumané ekonomice z dob Covidu (zavírání ekonomik, tisk nových 
peněz) moc nepřidávají. 

Zásadní je, že letos přežijeme. Zásobníky plynu v ČR jsou naplněny 
na rekordní úroveň, více jak 80% jejich kapacity. Dodávky z Norska 
a ze zámoří jsou sice dražší, ale proudí. Krátkodobý výkyv cen a zvý-
šené náklady by měly domácnosti a fi rmy zvládnout. Nízkopříjmové 
domácnosti podrží sociální systém a solidarita spoluobčanů. Příkladem 
budiž pomoc na následky tornáda na Moravě nebo požár v Českém 
Švýcarsku. 

Problémem může být pokračující konfl ikt na Ukrajině a zima 
v letech 2023/24. Jak se konfl ikt vyvine, nikdo neví. Můžeme být tedy 
vděční, že máme alespoň trochu času vymyslet, jak se s novou situací 
vypořádat a jak se připravit  na budoucí roky v případě negativního 
vývoje.

Kdo za to všechno může? Otázka za milion, pravděpodobně od vše-
ho trochu. Ruská agrese, nestabilita ukrajinského politického systému, 
činnosti a sankce NATO, závislost evropských ekonomik na levných 
zdrojích z východu, nedostatečné využití atomové energie atd.

Co s tím udělat? Na individuální úrovni můžeme zkusit rozumně 
šetřit energiemi (pokud to lze), zvážit investici do jiných zdrojů tepla 
a elektřiny, než je plyn a připravit domácnost na zvýšené výdaje.
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Co čte a o čem přemýšlí Jan Kára
Vážené čtenářky, vážení čte-
náři,

Jiráskovo Temno patří mezi 
ty úctyhodné knihy, jejichž 

titulem se kde kdo ohání, ale které zdaleka 
ne všichni přečetli – a které tak trochu žijí 
vlastním životem. K čemuž přispívají různí 
vykladači; v případě Temna to byl na prvním 
místě literární historik a pozdější komunis-
tický ministr kultury Zdeněk Nejedlý. Ten 
také významnou měrou přispěl k tomu, že se 
„temno“ stalo označením pro celou epochu, 
začínající porážkou českých stavů v bitvě 
na Bílé hoře. 

Jirásek by se možná nestačil divit… Jeho 
román je sice zasazen do doby panování cí-
saře Karla VI (1711 – 1740), doby zvýšeného 
náboženského útlaku a často brutálního tažení 
proti všemu nekatolickému, doby usilovné-
ho prosazování kultu Jana Nepomuckého 

(svatořečen v roce 1729), který měl vytlačit 
z povědomí českého národa jiného Jana, ka-
cířského Jana Husa, ale onu epochální ambici 
podle všeho nemá.

Temno je totiž tak trochu románem mi-
lostným, i když to milostné téma nikterak 
velký dějový spád nemá. Hlavní protagonisté 
– student z přední pražské rodiny Jiří Březina 
a dcera tajného evangelíka Helenka Ma-
chovcová – se poprvé setkávají asi na straně 
250, na dalších 200 stranách se občas letmo 
zahlédnou a párkrát spolu krátce promluví, 
pak se konečně vezmou za ruce a záhy poté 
se jejich cesty nuceně rozcházejí, když je 
Helenka odváděna otcem do emigrace. Mi-
mochodem, právě k tomuto momentu se váže 
ono „temno“, objevující se v názvu celé knihy 
– vyjadřuje beznaděj Helenky, která opouští 
milého a míří do neznáma.

Ale abych Jiráskovi moc nekřivdil - ne-
pochybně použil osudy dvou mladých lidí jen 

jako základ složité konstrukce, která má co 
nejvěrněji vystihnout podivnou, rozjitřenou 
a rozpolcenou dobu. V četných historicky 
podložených detailech líčí život na malém 
panství ve východních Čechách stejně jako 
prostředí pražské hospody či život na praž-
ských vinicích. Na jedné straně je dominantní 

katolická společnost s okázalými barokními 
slavnostmi, na straně druhé tajní nekatolíci, 
kteří jsou soustavně vyhledáváni, pronásle-
dováni a souzeni. V čele tohoto „svatého“ 
tažení jsou jezuité, kteří – nasměrováni 
horlivými udavači – pátrají po kacířských 
knihách a veřejně je pálí. Démonický páter 
Koniáš je koneckonců jednou z důležitých 
postav románu.

Je to docela zajímavé čtení. Po Jiráskovi 
jsem ovšem nesáhl náhodou: hlavním dů-

vodem bylo to, že od letošního roku máme 
o jedno „Temno“ víc. Knihu s tímto od Jirás-
ka vypůjčeným názvem totiž sepsala Ivana 
Čornejová, historička, která se dlouhodobě 
pokouší poupravit českou historii tak trochu 
ve prospěch katolictví. A v tomto duchu se 
nese i její „Temno“. Čornejová sice netvrdí, 
že všechno bylo jinak, ale usilovně zjemňuje 
kontury, které do výkladu českých dějin 
vnesli obrozenci, odpůrci Rakouska, komu-
nisté a obecně vzývači husitských tradic. Její 
úhel pohledu může být celkem sympatický, 
ale její kniha až tak přesvědčivě nevyznívá. 
Kromě základní teze, že doba „temna“ zas až 
tak temná nebyla, nabízí jen sérii vybraných 
obrazů od Bílé hory až po konec 18. století, 
a obsahově prakticky nic nového nepřináší - 
jen vyzdvihuje hodnotu kulturního dědictví 
baroka, jeho stavitelství, písemnictví či utvá-
ření krajiny, a vcelku kladné znaménko dává 
i působení jezuitů. Spíše než s Jiráskem tak 
vlastně polemizuje se Zdeňkem Nejedlým.

Jak temné či světlé bylo pobělohorské 
„temno“ nedokážu posoudit, ale při čtení 
Jiráska mě neodbytně napadalo, že jeho líčení 
situace z počátku 18. století perfektně „sedí“ 
také na úplně jinou dobu – na první dekádu 
komunistické vlády v Československu po roce 

1948. Podobně ideologicky rozpolcená 
společnost, strach, udavači, inkviziční tlak, 
vězení, popravy, emigrace, zakázaní autoři 
a zakázané knihy, skrytí odpůrci režimu, řešící 
dilema opuštění země či přijetí doktríny… 
Jakoby Jirásek napsal „orwellovský“ román 
z budoucnosti. A o to větší je pro mě záhadou, 
jak mohl Zdeněk Nejedlý - v jehož doslovu 
k vydání z roku 1956 by stačilo nahradit 
slůvko „katolický“ slůvkem „komunistický“, 
a měli bychom chmurný obraz totalitní doby, 
ve které působil - stavět toto dílo téměř nade 
vše ostatní; nechápu, jak mohlo Temno vychá-
zet v „temných“ 50. letech minulého století. 

Inu, není temno jako temno… Ono jich 
ostatně v naší historii bylo víc. A to jsem při 
výběru tématu zdaleka netušil, jak aktuální 
to bude dnes, kdy se zkracuje doba nasvícení 
památek a uvažuje se o časovém omezení 
veřejného osvětlení.

Jan Kára

Některá vydání Temna skvěle ilustroval 
Adolf Kašpar

Temno se odehrává v době panování bigotního 
katolíka Karla VI

Sv. Jana Nepomuckého už nevnímáme jako proti-
pól Jana Husa. Tenhle je z Lučkovic

Ve fi lmu Temno z roku 1950 si Helenku zahrála 
Jiřina Švorcová
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Proti proudu
Když loni organizátoři Blatenského foto-

festivalu vyhlašovali zdánlivě kontroverzní 
téma pro další ročník, které znělo „proti 
proudu“, nemohli tušit, že po dvou těžkých 
covidových rocích se svět rázem ocitne 
v reálném střetu a bude čelit hrozbám, které 
jsme si donedávna neuměli představit, natož 
připustit. Leč téma bylo dáno, organizátoři 
fotofestivalu ani na chvíli nezaváhali a foto-
grafové nezklamali. 

Miro Švolík je jedním z představitelů 
slovenské nové vlny, skupiny někdejších slo-
venských studentů katedry fotografi e pražské 
FAMU, kteří v 80. letech minulého století bez 
zábran a s dravostí vtrhli do stojatých vod nor-
malizační kultury. Přinesli nová témata, expe-
rimenty, radost, hravost a živelnost. Skupina 
společně působila ještě nějakou dobu po stu-
diích, pak se ale každý vydal jinam za svými 
představami. Miro Švolík, ve svých začátcích 
ovlivněný svojí středoškolskou profesorkou, 
výtvarnicí a fotografkou Milotou Havránko-
vou, svůj objev – snímání aranžovaného fanta-
zijního příběhu z ptačí perspektivy – vynalezl 
už na FAMU a s humorem sobě vlastním 
ho nepřestal nápaditě rozvíjet ani když se 
v devadesátých letech defi nitivně rozhodl 
vydat nejistou cestou uměleckého fotografa 
ve svobodném povolání. Jen od původních 
montáží a pracně ručně vytvářených koláží ze 
snímků pořízených klasickým fotografi ckým 

postupem přešel s rozvojem digitální techniky 
k práci na počítači. Že to byla cesta úspěšná, 
dokazují mnohá zahraniční ocenění, nespočet 
autorských a skupinových výstav, zastoupení 
v tuzemských i zahraničních  sbírkách, vydané 
knihy. V Blatné vystavoval už v roce 2009, 
kdy svými odvážnými erotickými soubory 
nazvanými Květiny slasti a Mliečna dráha 
přispěl k tématu Woman. Letos mu prosto-
ry blatenského muzea umožnily, aby svou 
uměleckou pouť zrekapituloval rozsáhlejší 
výstavou trefně nazvanou Žízeň po životě. 
Že autora neopustila vynalézavost, hravost 
a přibyl zralý ironický nadhled nad životním 
údělem muže dosvědčují ukázky z novějších 
souborů Velká žena malý muž nebo ilustrace 

Baudelaierových veršů i vtipně pojednané 
iniciály Blatenského fotofestivalu na titulní 
straně letošního výstavního katalogu. Na se-
tkání s účastníky festivalu ještě pohovořil 
o knížkách a lidech, kteří ho ovlivnili, a při-
dal i ukázky komerční tvorby. Kdo nestihl 
přednášku, může ještě zavítat do konce října 
na výstavu.        

Proti proudu času zamířily také výstavy 
dvou Pavlů – Vavrouška a Hudce Ahasve-
ra. Ten první ač, zaměstnanec v technické 
profesi se v sedmdesátých letech začal 
věnovat dokumentární momentce a kromě 
souboru o životě Romů, vytvořil sérii snímků 
z vědecké laboratoře nebo medailon malíře 
Karla Chaby. Jeho systematičnost a důklad-
nost se naplno projevila při opakovaném 
focení života vesničanů v zapadlém koutu 
Nízkých Beskyd, kam ho zavála jeho další 
vášeň – vandrování. Vybraný soubor fotografi í 
nazvaný podle místa pořízení Nová Sedlica, 
vesnice v nejvýchodnějším cípu tehdejšího 
Československa, neokázale a jakoby tiše 
vypráví o tvrdé obživě lidí v horách, o jejich 
psech, kravkách  a ovečkách, o koloběhu 
života a ročních dob, tradicích a rituálech 
i touze mládí po novotách. Divákovi se maně 
nabízí jistá podobnost s tématy fotografií 
Jindřicha Streita, ale tam kde je Streit realis-
tický a ironický, zůstává Vavroušek poetický 
a pokorný. Fotografi e starého, globalizací 
ještě nedotčeného světa ležely v archivu, kde 
je po čtyřiceti letech objevil Tomáš Pospěch 
a jako znovuobjevený okouzlující poklad 
vynesl na světlo světa. Kromě jejich knižního 
vydání v roce 2021 v nakladatelství PositiF 
se postaral i o vystavení a v Blatné představil 
také polozapomenutého, skromného autora.   

Pavel Hudec Ahasver je umělecký 
souputník Jana Saudka a Tarase Kuščinské-
ho. S oběma slavnými, v Blatné již rovněž 
v minulosti vystavujícími fotografy, ho spo-
juje i stylizované ateliérové pojetí focených 
objektů. Autorovy fotografi e ze 70. až 80. 
let minulého století prozrazují východisko 
v romantizující secesní estetice, do níž vnesl 
naléhavá soudobá, mnohdy tabuizovaná nebo 
normalizační ideologií zkreslovaná  témata, 
jako jsou nahota, erotika, svoboda estetického 
projevu, intimita. V sedmdesátých letech, kdy 
autor nemohl vystavovat ani publikovat, se 
začal více věnovat zátiším. V nich důslednou 
prací se světlem a citlivým aranžováním fo-
cených předmětů navázal na dnes již ikonic-
kou tvorbu Josefa Sudka. Vystavením těchto 
romantických černobílých fotografi í v inte-
riéru Kulturní kavárny Železářství u Šulců 
vzniklo dokonalé spojení naplněné pohodou 
domáckého prostředí a intelektuálního leno-
šení. V chodbách podniku je zas možné při 
sledování pozoruhodného souboru barevných 

fotografi í Daniely Búryové pochopit, že nejen 
lidé, ale i ovce mají své aristokraty, nebo se 
setkat s výraznými osobnostmi české vědy 
a kultury, které se nebály jít proti proudu, 
zvěčněnými v sérii optimisticky laděných 
triptychů, jejichž autorem je Eda Palíšek.

K velkým událostem letošního fotofes-
tivalu se přiřadily také prezentace dvou fo-
tografi ckých škol. Pražská Škola kreativní 
fotografi e vedená již 20 let svým zakladate-
lem,  pedagogem a fotografem Miroslavem 
Němečkem, v Blatné oslavila výročí své 
úspěšné existence ukázkami prací některých 
svých studentů, a tím připomněla, že cesta 
proti proudu jí byla dána do vínku. Škola 
zaměřená především na volnou tvorbu podpo-
ruje od svého vzniku u studentů tvořivé hle-
dání a experimentování  za současné znalosti 
historických výtvarných principů a postupů, 
stejně jako nápadité a svobodné vyjádření 
vlastního způsobu vidění. Školou prošly 
tisíce absolventů, z nichž mnozí pokračovali 
na vysokých uměleckých školách, někteří se 
do školy vrátili jako lektoři, nepřehlédnutelné 
množství dosáhlo úspěchů ve fotografi ckých 
soutěžích, jiní se uplatnili v profesionální 
fotografi cké praxi a dalším zůstalo fotogra-
fování jako celoživotní koníček. 

Liberecká škola foto-grafi cká přivezla 
do Blatné rozsáhlý a bohužel stále naléhavě 
aktuální soubor portrétů zejména žen a dětí 
uprchlých před válečným běsněním z Ukraji-
ny, nazvaný Mezi námi. Fotografi e vznikly už 
na přelomu února a března jako společný pro-
jekt dálkových studentů třetího ročníku školy, 
kteří potřebovali aktivně reagovat na hrozivé 
události a pomoci příchozím navázat kontakty 
v novém bydlišti. K vytvoření fotografi í stu-
denti použili jednoduchou metodu – oslovili 
uprchlíky bez rozdílu věku na ubytovnách 
a místech, kde se scházeli, a vyzvali je, aby 
napsali na papír v barvách ukrajinské vlajky 
svůj vzkaz veřejnosti a nechali se s ním vy-
fotit. Vznikl tak autentický emotivní soubor 
nearanžovaných portrétů obyčejných lidí se 
silným poselstvím, který byl poprvé vystaven 
již 18. března před libereckou radnicí. V Blat-
né byly fotografie zavěšeny na kostelním 
plotě a při vernisáži nad nimi posmutněli, či 
kradmo utírali slzy nejen diváci, ale zatáhlo 
se a zaplakalo i samo nebe.   

Moderátor fotofestivalu Honza Flaška a fotograf 
Miro Švolík v Městském muzeu Blatná

Miniaturní fotografi e Julia Jankoviče v domě 
U Bílého lva
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60 let Svazu tělesně postižených 
v Blatné

Svaz je součástí celorepublikové organizace - Svazu tělesně postižených v České republice 
z.s. Jedná se o nestátní neziskovou organizaci s celostátní působností, jejímž základním cílem 
je všestranně podporovat a hájit specifi cké potřeby a zájmy svých členů a dalších tělesně po-
stižených občanů bez ohledu na rozsah jejich postižení.

Letos si připomínáme 60 let od založení organizace sdružující osoby s postižením.  Před 60 
lety v roce 1962 byl v Blatné založen Svaz invalidů, podle dostupných informací měl svaz 20 
členu. Je potřeba upozornit, že už v roce 1962 při založení organizace sloužil nejen občanům 
Blatné, ale i okolních obcí. Lnáře, Laciná, Bělčice, Buzice, Skaličany, Dobšice a postupně 
dalším. Toto se zachovalo až do dnešní doby a   organizace po celou dobu sdružuje osoby 
s postižením Blatenska. Hlavní aktivita byla a je pomoc postiženým spoluobčanům, tehdy 
i sběr druhotných surovin a brigádnická pomoc. Počet členu postupně rostl. V roce 1978 – 42 
členů, rok 1988 – 97 členů, rok 1994 – 160 členů, rok 2000 – 231 členu a současný stav 2022 
- 222 členů.

Tehdejší Svaz invalidů se přejmenoval na Svaz zdravotně postižených. V roce 2006 se 
celorepublikový Svaz dělil na více organizací, a to podle postižení.  /tělesné, sluchové, vnitř-
ní apod./   Naše místní organizace se přejmenovala na Svaz tělesně postižených a sdružuje 
všechna postižení občanů bez rozdílů. Rádi uvítáme každého, kdo má zájem se setkat a podílet 
se na činnosti svazu. Několikrát ročně se konají schůze a setkání členů, zde jsou předávány 
informace především z oblasti sociálních potřeb odbornými pracovníky Města Blatná, Úřadu 
práce, Domova pro seniory apod. Přicházejí mezi nás starostové obcí, pracovníci zdravotních 
pojišťoven a další a další informace a přednášky můžete na členských schůzích slyšet. Domlou-
vají se zájezdy, poznávací i léčebné, setkáváme se při příležitosti Dne zdravotně postižených, 
Dne seniorů nebo dne matek. Zde nás obohacují vystoupení žáků ZUŠ Blatná, děti ze škol 
i školek.  Pořádáme   každý týden cvičení pro naše členy i ostatní zájemce v Blatné i Sedlici.  
Život organizace je bohatý a každý si vybere z rozmanité nabídky akcí. 

Před 60 lety i nyní řídí činnost výbor organizace a v jeho čele je předseda. Nebudu vzpomí-
nat zakládající a další členy, jsou zaznamenání v našich kronikách, je jich hodně a všem patří 
poděkování za jejich práci. Je velice dobře, že se takováto organizace udržela, pracuje, lidé se 
setkávají, chodí na setkání, na schůze, jezdí na společné zájezdy, rádi vidí přátele a kamarády.  
Popřejme všem do dalších let hodně zdraví, hodně sil, dobré přátele, kamarády, hodně dobrých 
nápadů, pochopení, lásky, štěstí,  a ještě jednou zdraví.                             Za výbor, Luboš Srb 

Do tiché kostelní kaple sv. Michaela 
archanděla umístila svůj kontemplativní 
projekt, který vznikal převážně v době co-
vidové, konceptuální umělkyně, pedagožka 
a kurátorka Jolana Havelková. Soubor Řeky, 
zkoumající uměleckými prostředky vody 
osmi českých řek, vznikl spojením fotografi í 
s hudbou. Spoluautory instalace jsou tak 
i soudobí skladatelé Milan Guštar, Martin 
Janíček, Lukáš Kuta, Quido Sen, Jan Trojan, 
Lucie Vítková, Sonja Večtomov a Petr Vrba. 
Lze jen litovat, že nechat se unášet proudem 
vody, hudby a času mohli návštěvníci pouze 
po dva poslední zářijové víkendy.

K tématu se po svém vyjádřila také 
Alterna magica, skupina pěti fotografů 
vedená zkušeným Ivanem Neherou, kteří 
při své tvorbě dlouhodobě využívají grafi cké 
techniky a historické fotografi cké postupy. 
Tento způsob vyjádření je extrémně pracný 
a náročný na vybavení i čas, ale umožňuje 
fyzický kontakt s materiálem a postupné 
vytváření kýženého obrazu. Výsledné foto-
tisky vynikají estetickou hodnotou, která jim 
však nic neubírá na moderním obsahu. Díky 
umístění souboru do Galerie v Íčku se o tom 
mohou návštěvníci přesvědčit až do 30. října.    

K Blatenskému fotofestivalu neodmy-
slitelně patří Otevřená scéna – dvoudenní 
výstava tematických prací autorů, které 
na základě předem zaslaných fotografi í kaž-
doročně vybírají organizátoři. Tento výstavní 
blok získal své jméno díky otevřené účasti 
známých i nových, většinou amatérských 
fotografů, ale také díky přínosným novým 
nápadům, úhlům pohledu, formám zpracování 
tématu. Letos téma nejsvébytněji uchopil 
Julius Jankovič, který přiměl diváky prohlí-
žet miniaturní obrázky pořízené objektivem 
mobilu za pomoci lupy. Odměnou jim byl 
objev podobenství o vítězství vůle k životu 
nad láskou zmarněnou smrtí, alias pochopení 
soudobého příběhu mladistvého feťáka a jeho 
milé na pozadí Erbenovy balady Svatební ko-
šile. Psát by se dalo o mnohých dalších, třeba 
o nadané Zuzaně Fajmonové, která se tento-
krát inspirovala abstraktním uměním počátku 
20. století, nebo o ekologických fotografi ích 
Václava Malinského, vystavěných na střetu 
zranitelného člověka s přírodou, do které roz-
sévá brutální stavby plechových hal, sloupů 
vysokého napětí, zemědělských sil a jiných 
technických obludností. Nebo o reynkovsky 
zadumané vylidněné venkovské krajině Simo-
ny Šrekové jejímž protipólem byly fotografi e 
osamělých lidí v pasti velkoměsta zachycené 
Lenkou Krejčovou.

Ve spojení se souborem Nová Sedlica byl 
zde již zmíněn Tomáš Pospěch. Tento foto-
graf, absolvent a posléze pedagog Institutu 

tvůrčí fotografi e v Opavě, ale taky historik 
umění a kurátor představil podrobněji na své 
přednášce knihy vydané nakladatelstvím 
PositiF a zevrubně pohovořil o práci na kni-
ze, která přináší zveřejnění výboru deníků 
ve světě snad nejproslulejšího soudobého 
fotografa Josefa Koudelky. Nad otázkou Co je 
to umění! a současným, často pro laika nepo-
chopitelným a neproniknutelným uměleckým 
provozem se záměrně kontroverzně zamyslel 
Igor Malijevský, teoretik výtvarného umění, 
esejista, fotograf a vůbec výrazná osobnost, 
jejíž tvorbu jsme mohli na fotofestivalu poznat 
již v jeho druhém  ročníku. Přednášky po-
dobného zaměření by možná i v budoucnosti 
napomohly lepší orientaci kulturní veřejnosti 
v moderním umění.

Zasvěceným průvodcem dvěma festiva-
lovými dny byl stejně jako v minulých roč-
nících stále pohotový a vtipný Honza Flaška.  
Kongeniální hudební doprovod jednotlivých 
výstav a večerní koncert obstaral legendární 
folkový zpěvák, scénárista a režisér animova-
ných fi lmů, publicista, spisovatel a za všech 

časů (i nečasů) vždy duchovně a umělecky 
svobodný člověk Vladimír Merta. 

Letošní již 17. ročník Blatenského fo-
tofestivalu se nadmíru vydařil díky skvělé 
přípravě organizátorů i kvalitě vystavovaných 
prací. Neobvykle vysoké množství příznivců 
fotografi e, vystavujících i diváků, neodradilo 
nevlídné počasí ani nejistá doba, a bylo dů-
kazem, že lidé v obzvláště složitých časech 
hledají své blížence a touží po smysluplných 
zážitcích.

Pro Blatenské listy v září 2022 
napsala Iva Capoušková

Vladimír Merta hudebně doprovázel 
celý fotofestival
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OHLÉDNUTÍ ZA FIREMNÍM DNEM DŘEVA V CHANOVICÍCH
I přes nepříznivé počasí nás v sobotu 17.9 velmi mile překvapila 

hojná účast na našem fi remním Dni dřeva, který se pořádal nejen pro 
naše zaměstnance, ale i pro širokou veřejnost.

Celý program odstartoval milým přivítáním jednatel fi rmy Pfeifer 
Holz s.r.o. pan Radek Pecka a hezký den popřál i pan starosta Chanovic 
Petr Klásek.

Hned ze začátku byly naplánované komentované prohlídky závo-
du, o které byl opravdu velký zájem. Jedna prohlídka trvala 90 minut  
a celkem prošlo závodem 12 skupin po 20ti návštěvnících. 

Po celý den nás na pódiu provázela živá hudba v podání kapely 
Pelíškové a k poslechu si mohli návštěvníci vychutnat třeba klobásu 
či jiné dobroty a samozřejmě nechyběl ani nápojový bar.

Pro děti byl vytvořen, troufám si říci, dětský ráj. Skákací hrady, 
šlapací motokáry, fotokoutek, malování na obličej, tetování, stolní 
fotbálek a společné tancování s animátorkami si dle rozzářených očí 
užívaly všechny děti. U větších dětí sklízela úspěch virtuální realita, 
kde si mohly vyzkoušet přejít kládu na vrcholu mrakodrapu, anebo hru 
se světelnými meči. A velkému zájmu se těšil i simulátor práce na har-
vestoru, který k nám přivezli zástupci Střední lesnické školy z Písku.

Studenti Střední školy v Oselcích pro nás vyrobili dřevěné bedýnky 
a lapače snů, které si děti mohly samy na místě složit a odnést si tak 

z akce malý dárek. Malý dřevěný smajlík jako drobný suvenýr nám 
zase dovezli studenti ze Střední průmyslové školy Volyně.

Své umění nám předváděla také dřevosochařka Edita Hrbková 
a hned za ní si mohli návštěvníci prohlédnout výstavu našich strojů.

Zlatým hřebem bylo odpolední vystoupení smyčcového tria IN-
FLAGRANTI a pro děti byla vrcholem akce bezpochyby přítomnost 
youtubera Humiho.

Celou akci dokumentovala regionální televize FILMpro a reportáž 
by se měla zařadit do vysílání od pondělního (26.) podvečera v rámci 
nových týdenních Zpráv z regionu.

Manuela Uzlová
Personální oddělení

Pfeifr Holz s.r.o.



Ročník 33 (43) Blatná 30. září 2022 Číslo 16 / strana 9

Ve Lnářích napravili starou křivdu
Boží stánek, rozbořený komunisty v roce 1961, se znovu vrátil na prostranství před 
„Přístavem“.

Lnáře – Vztáhnout ruku na stavbu, 
zasvěcenou Bohu a lidské víře, je čin neod-
pustitelný. Přesto za minulého režimu takové 
hanebnosti nebyly žádnou výjimkou. Za oběť 
padla také kaplička svatého Jana Nepomuc-
kého ve Lnářích na Blatensku. Nacházela se 
v lokalitě před hostincem, kde se od 80. let 
minulého století říkalo „Přístav“. Sakrální 
památka zmizela z povrchu zemského roku 
1961. Tehdejší místní národní výbor Lnáře 
opíral své destruktivní rozhodnutí o tvrzení, 
že kaplička je silně zchátralá a brání výhledu 
do křižovatky. Podle svědectví pamětníků 
z blízkých stavení probíhalo rozboření božího 
stánku za okolností, které lze označit jako „va-
rování shůry“. „Ke stržení stavby bylo použito 
řetězů. Ty však dvakrát praskly, aniž by se 
kaplička pohnula. Teprve třetí pokus demolici 
uskutečnil,“ uváděl jeden ze starousedlíků, 
který vše viděl na vlastní oči.

Pohled do historie
Na základě mapy Stabilního katastru lze 

konstatovat, že kartografi cky se vyznačila 
poprvé sakrální památka právě tam roku 1837. 
Bližší podrobnosti o historických souvislos-
tech prý bohužel chybí. Podle současného 
místostarosty Lnář Mgr. Vladimíra Červenky 
lze vyslovit domněnku, že vybudována mohla 
být již roku 1829 u příležitosti stého výročí 
svatořečení jejího patrona. Taktéž se spekuluje 
o tom, že stavbu částečně nebo zcela mohla 
iniciovat i zaplatit mlynářská rodina Kohoutů. 
„Šlo o rod katolický, navíc profesně spojený 
s vodou. A právě mlynáři uctívali svatého Jana 
Nepomuckého. Navíc kaplička vznikla v těsné 
blízkosti stodoly, patřící ke Kohoutovskému 
mlýnu, na jejímž místě se nachází hostinec 
„Přístav“, poznamenává Mgr. Vladimír Čer-
venka. O rodu Kohoutů dlužno ještě dodat, 
že se ve Lnářích na „Hořejším mlýně“ usadil 
roku 1801 a obhospodařoval jej po pět ge-
nerací až do osudného roku 1959, kdy došlo 
k jeho zestátnění.

O vyšperkování a zušlechtění kapličky 
sv. Jana Nepomuckého před „Přístavem“ se 
zasloužil již roku 1909 tehdejší důchodní, 
disponent průmyslových podniků, patronátní 
komisař lnářského velkostatku a rovněž bý-

valý lnářský starosta Josef Rieger. „Sakrální 
objekt byl opraven a čistě obílen. Zároveň 
se dočkal obehnání plaňkovým plotem se 
čtyřmi kamennými sloupky v rozích, aby jej 
nepoškodil procházející dobytek. Také byly 
vykáceny nevzhledné dřeviny v jeho okolí,“ 
přibližuje zásluhy lnářského mecenáše kaplič-
ky Mgr. Vladimír Červenka. 106 centimetrů 
vysoká socha světce byla tehdy vyměněna 
za skříňový zasklený obraz.

16. května 1909 pak kapličce i novému 
obrazu požehnal převor lnářského konventu 
bosých augustiniánů a duchovní správce far-
nosti P. Alois Majer. 

31. března 1930 se zabývalo lnářské 
obecní zastupitelstvo žádostí válečného 
invalidy Jana Boudy o povolení postavit 
si v sousedství kapličky trafi ku. Farní úřad 
však vznesl námitky, nesouhlas zazněl i z řad 
katolicky orientovaných občanů. Nakonec 
byly jejich protesty zohledněny a zastupitelé 
požadavku nevyhověli. Opozice, hlásící se 
k nové církvi Československé, se neúspěšně 
odvolala k Okresnímu úřadu v Blatné a poslé-
ze i k památkovému úřadu se sídlem v Praze. 
Co je zajímavé, nakonec přece jen jejich snahy 
došly úspěchu. Dokládají to dobové snímky, 
které zachytily trafi ku vedle sakrální památky. 
A to ještě 21. srpna roku 1950!

…a žhavá současnost
Obecní zastupitelstvo ve Lnářích se letos 

rozhodlo vrátit do zástavby zničenou památ-
ku. V praxi to znamenalo výstavbu věrné 
repliky zbořené kaple sv. Jana Nepomuckého. 
Rozhodnutí padlo i v souvislosti s letošním 
dvacátým výročím ničivých záplav na Bla-
tensku, které zasáhly i obec Lnáře. Sv. Jan 

Nepomucký coby ochránce „vodního lidského 
plemene“ k tomu přímo vyzýval a vyzývá!

Kaplička nemohla být postavena na pů-
vodním koridoru. Stojí tedy o něco severněji. 
Díky zachované dokumentaci se podařilo 
vytvořit opravdu unikátní kopii. „V některých 
prvcích se od originálu sice odlišuje, ale to byl 
záměr,“ zdůrazňuje Mgr. Vladimír Červenka.

Plán zhotovil výtvarník a restaurátor 
Ing. Petr Štěpán z Hajan. Ten je rovněž au-
torem maleb nápisů a výzdoby horní části 

ústředního výklenku. Po čtyři měsíce trvající 
stavba byla realizována svépomocí. Dílem 
se použil historický materiál (cihly). Na své 
zasloužilé a nádherné dílo mohou být plným 
právem hrdi obecní zaměstnanci František 
Vacula a Petr Sff erle. Krov zhotovil Zdeněk 
Soukup.  Umělecký kovář z Čekanic Milan 
Hrubý podle vzoru u sochy sv. Jana Nepo-
muckého na pražském Karlově mostě vyrobil 

a nainstaloval krásný „Svatojánský“ kříž se 
dvěma břevny a pěti hvězdami. Vyzlacení 
se zhostila zkušená restaurátorka Simona 
Žálková z Prahy, která zakázku zpracovala 
ve své dílně v Kasejovicích. Stavební do-
zor vykonal starosta obce Ing. Josef Honz. 
Barevné vyplnění fasádního pláště bylo 
částečně řešeno s ohledem na historický stav, 
částečně se přizpůsobilo nedalekému objektu 
„Přístav“. „Z obecního rozpočtu jsme uvolnili 
cca 30 000 korun na nákup materiálu. Dále 
se na realizaci projektu podíleli i sponzoři,“ 
informuje starosta Lnář Ing. Josef Honz.

A pak už přišla sváteční srpnová sobota, 
kdy bylo záslužné a b ohulibé dílo završeno 
i po stránce náboženské. Za mimořádného 
zájmu široké veřejnosti – na slavnost přišlo 
a přijelo více než 200 lidí – provedl slavnostní 
požehnání obnovené kapličky přímo v den 
20. výročí povodní na Blatensku duchovní 
správce farnosti Blatná P. JCLic. Mgr. Rudolf 
Maria Hušek.  Přítomni byli i P. Ing. Jiří Špiřík 
Th.D., duchovní správce farnosti Nepomuk 
a zástupci Matice sv. Jana Nepomuckého 
z Nepomuka. Rozmanité procesí vyšlo brzy 
odpoledne k místu určení z nádvoří lnářského 
zámku. A ještě před vlastním církevním ak-
tem zjihla srdce přítomných posluchačů při 
moudrých a laskavých slovech velkého přítele 
venkova a dobrého křesťana – Ing. Josefa 
Kalbáče z Třebohostic, emeritního senátora.

Zboření lnářské kapličky a její obnovení 
lze dozajista chápat jako věčný souboj lhostej-
nosti a dobra. Bohužel ne všechny křivdy lze 
napravit se změnou společenského systému. 
Některé už vlastní stín nepřekročí. A není jich 
málo.                                    Vladimír Šavrda 
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Akce
1. 10. 8.30 h
Festival ptactva

Vycházka Festival ptactva 2022 

7. 10. 19 h
Dejvické divadlo – Elegance molekuly

8. 10. 14 h

12. 10. 18 h

22. 10. 19.30 h

5. 10. 19 h
Spolu

12. 10. 19 h

14. 10. 20 h

19. 10. 19 h

3. 10. – 9. 10.

4. 10.

 

5. 10. 18 h

7. 10. 9.30 h

 

7. 10. – 8. 10.

21. 10. 15 h

1. 10. 10–17 h
 

 
 

3. 10. 18 h

 

 

8. 10. 10.45

 

Velká klubovna

Velká klubovna

 
 

Velká klubovna
 

 

Kulturní
kalendář
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Velká klubovna

 

Velká klubovna

 

Velká klubovna
 

Michálková

Malá klubovna

Malá klubovna

22. 8. – 30. 9.

30. 8. – 30. 10.

 

jako ovce

1. 10. – 30. 12. 9–17 h

 

4. 10. – 30. 11.

 

8. – 9. 10.

 

18. 10. 10–15 h
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8. 12. 19h 
Divadlo Ungelt  

Pěstujeme 
kulturu
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                           Kroužky a kluby DDM Blatná
                         Palackého 652        www.ddmblatna.cz     tel.:383422134

         Rozvrh pro šk.rok  2022/2023    
den zájmový útvar vedoucí časový rozvrh poznámka místo  1. schůzka

Pondělí Rehabilitační cvičení s Vlastou Šabatková Vlasta 10.00-11.00 dospělí DDM 
Paličkování Vrbová Emilie 14.00-16.00 2.tř-dospělí DDM
Florbal Synek Antonín, Srb Luboš  17.00-18.00 od 5.- 9 tř. Těl. SOŠ
JUDO Kocourek Lukáš, Mls Jiří 17.30-20.30 od 7 let Sokolovna 
Fitness pro ženy Kratochvílová Milena 19.00-20.00 mládež, dospělí DDM
Výtvarný ateliér Holmanová Veronika 14.30-16.00 od 1.-5.tř DDM
Ateliér módních doplňků Holmanová Veronika 16.15-17.45 od 6. tř, mládež, dospělí DDM
Umělecký truhlář Beran Jiří 16.00-17.30 od 4. tř. DDM

Úterý Merkur a jiné stavebnice Mašek Pavel 13.30-14.30 od 2. tř DDM
Beruška I. Zemanová Martina 16.00-17.00 od 2 let DDM
Beruška II. Zemanová Martina 17.00-18.00 od 2 let DDM
Atletika Mlsová J.,Loudová I.,Šoralová. 17.00-18.30 děti od 5-ti let- mládež letní stad. 
Angličtina pro předškoláky Kréttová Milena 16.00-17.00 5-6 let DDM
Angličtina pro předškoláky Kréttová Milena 17.00-18.00 5-6 let DDM
Střelecký - Action Air IPSC Novotný Marek, Kotrouš Pavel 17.00-18.00 od 4. tř, mládež, dosp. plavecký stad. 
Střelecký - Action Air IPSC Novotný Marek, Kotrouš Pavel 18.00-19.00 od 4. tř, mládež, dosp. plavecký stad.
Obzor Srb Luboš, Růžičková Jana 15.00-16.00 1.-4. tř. DDM

Středa Rybářská přípravka Marcela Šebková 13.30-14.30 2.-3.tř. DDM
Kytara , Klávesy Šebek Vladimír 13.30-17.30 od 2. tř. po skupinách DDM
Počítačové základy a hry Hlinka Karel 14.30-16.00 od 1. tř. DDM
Astronomický, počítače Hlinka Karel 16.00-17.00 od 3. tř. DDM
Letecký modelář Loula Petr 15.00-17.00 od 3.tř. DDM
Keramický Jánská Klára 14.30-16.00 od 3.tř. DDM
Keramický Jánská Klára 16.00-17.30 od 3.tř. DDM
Hasičský Vaněk Vladimír, Bláha Petr 17.00-20.00 od 1.tř. Has. zbroj.
Florbal Synek Antonín st. 20.00-21.30 mládež Těl. SOŠ
Softball Šafr Miroslav , Srb Luboš 17.00-18.00 od 7. tř Těl. SOŠ
Taneční školička Srbová Eva 16.30.-17.30 4-6 let / pouze 1. pololetí DDM
Plavecká všestrannost Dvořák Michal 6.30 - 7.30 mládež a dospělí Plav.stad.
Cvičení pro zralé ženy Pekárková Anna 18.30.-19.30 mládež a dospělí DDM
R- dance Božková Kristýna 16.00-17.00 od 5.tř. DDM

Čtvrtek Dance aerobic Hovorková Martina 16.30-17.30 od 4. tř. DDM
Judo Kocourek Lukáš, Mls Jiří  17.30-20.30 od 7 let Sokolovna 
Fotokrouožek Šebková Marcela 14.30-15.30 od 7. tř DDM
Fotoklub BlaFo Šebková Marcela 15.30-17.30 mládež, dospělí DDM
Atletika Mlsová J., Loudová I., Šoralová O. 17.00-18.30   st. kat. Letní stad.
Škola šití pro holky Hůrková Ivana 16.00-17.00 od 3. tř. DDM
Patchwork Hůrková Ivana 16.00-18.00 dospělí DDM
Florbal Synek A. st., Synek A. ml. 15.30-16.30 1.-4.tř. Těl. ZŠ JAK

Pátek Výtvarný 1.-5.tř. Voborníková Pavla 14.30-16.00 1.-6.tř. DDM
Výtvarný pro ukrajinské děti Andriyana Balanda 16.00-17.30 od 1. tř DDM
Sportovní hry Holmanová Veronika 14.30-15.30 1.-3.tř. DDM
Keramické pátky Holmanová V. Šebková M. 15.45-17.15 děti,mládež,dospělí, rodiče a děti DDM
Radiotechnický Etlík Josef 15.00-17.30 od 3.tř. DDM
Rybářská přípravka Šebková Marcela 13.30-14.30 2.-3. tř. DDM
Rybářský Martin Kareš, Šebková M. 13.30-14.30 od 4.-5tř. DDM
Rybářský Martin Kareš, Šebková M. 14.30-15.30 od 6.tř.-9.tř DDM
Stolní tenis Ounický Pavel, Rojík Marek 17.30-19.30 od 3. tř. Těl. JAK 

     Hodina a místo schůzky může být průběžně změněno. Poslední aktualizace: 15.9.2022

              Přihlášky k vyzvednutí v DDM  - ke stažení: www.ddmblatna.cz
      Zaslání naskenované přihlášky: ddmblatna@iol.cz

 První schůzky začínají v týdnu od 19.9.2022  
     

Přihlášky odevzdejte do 14.10.2022
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P ije te si ješt  alespo  jednou po ádn  šlápnout do pedál  - bude to stát za to! 
T šíme se na vás! 

Akce se koná pod osobní záštitou nám stka hejtmana
jiho eského kraje Františka Talí e.

CyklistickéhoCyklistického
LOU ENÍ S LÉTEMLOU ENÍ S LÉTEM

dál b d t tát t !

sobota
8. 10. 2022

port
Jedenáctý ročník „Pacelické 
tretry“ zaznamenal podruhé 
ve své historii zahraničního 
účastníka
Rodák z litevského Villniusu absolvoval 
zadanou trasu v gumových holínkách.

Pacelice - Dost dlouho to vypadalo, že 
bude muset být letošní 11. ročník „Pacelické 
tretry“ přeložen na náhradní termín. Čtvrtho-
dinku před startem první kategorie dětských 
běžeckých závodů ještě zelo prostranství 
u obecního domu v Pacelicích prázdnotou. 
Vinu neslo z převážné části šeredné počasí, 
produkující ledový vítr a dešťové přeháňky. 
Dále pak chřipková vlna na školách.

Nakonec se ale přišlo zaregistrovat pět 
minut po dvanácté jedenáct závodníků, a tak 
se sportovní akce přece jen konala. Protože 
přírodní cesty, kde se v minulosti obvykle 
běhalo, byly silně rozbahněné a podmáčené, 
pořadatelé z „PROSPORTU“ Blatná soustře-
dili všechny trasy na vedlejší asfaltové komu-
nikace uprostřed osady. Všech pět kategorií 
mělo své závodní dráhy odstupňovány podle 
věku. Přes „komorní“ obsazení se všichni 
„svišti“ snažili o maximální výkon, co jim síly 
stačili. Vydatně jim při tom sekundovali rodi-
če, kteří zejména s těmi nejmladšími jedinci 
běželi a hlasitě je povzbuzovali. Atmosféra 
byla naprosto senzační a zdravě „nakažlivá“.

Už podruhé ve své jedenáctileté historii 
zaznamenala „Pacelická tretra“ zahraniční-
ho účastníka. Byl jím Matas Zyezys, rodák 
z hlavního města Litvy Villniusu. Ten už 
tedy se svou rodinou žije čtyři roky v Praze 
a do Pacelic jezdil a jezdí na přátelský výměn-
ný pobyt. Na tváři všech přítomných vykouzlil 
úsměv fakt, že litevský chlapec absolvoval 
zadanou trasu v gumových holínkách. I přes 
tento drobný handicap si vedl výborně. „No, 
běželo se mi v pohodě,“ vyjádřil se jedenác-
tiletý Matas po doběhu ke své neobvyklé 
výbavě.

Při svém prvním ostrém startu v Pace-
licích se prý neumístil na žádné medailové 
pozici. I když tenkrát nechal gumovky 
doma. „Sešla se tu dost těžká konkurence,“ 
konstatoval s odstupem času Matas Zyezys. 
Posléze sdělil, že vůbec neběhá a neprovozuje 
ani žádný jiný sport: „Vyžívám se jedině při 
hrách na počítači,“ přiznává se šibalským 
ohníčkem v očích.

Domácí borec Petr Weber (14 let) měl ten-
tokrát ve své elite kategorii jediného soupeře 
- vítr. Nicméně se vůbec nešetřil a pelášil tak, 
jako by měl v zádech stádo buvolů. Nakonec 
určitě předběhl i ten vítr a hlavně - zvítězil 
sám nad sebou, což je to nejtěžší ve sportovní 
branži. „Ze začátku jsem to hodně přepálil 
a při cestě zpátky mně sevřela únava. Mělo by 

to být naopak,“ hodnotil posléze své nasazení 
Petr. Ani on prý běhu příliš nedá: „Chodím 
spíš na procházky se psem. Jinak se dost vě-
nuji stolnímu tenisu,“ uvádí domácí nadšenec.

Přece jen je ale „PROSPORT“ Blatná 
zřejmě tam nahoře dobře zapsán. Od začátku 
běžeckých závodů až po vyhlášení výsledků 
a předání cen ani nekáplo. A vteřinu po ode-
znění slavnostního ceremoniálu hned přišel 
déšť. Tomu se říká vyměřený čas!

Vyhlášení výsledků proběhlo uvnitř obec-
ního domu a vydalo následující pořadí: Do 4 
let – 1. Tobiáš Ounický z Blatné, 2. Josef Ch-
landa z Dobšic, 3. Dorotka Braunová z Blatné. 
5 až 6 let- 1. Jan Chlanda z Dobšic. 7 až 9 let- 
1. Jakub Weber z Pacelic, 2. Natálie Ounická 
z Blatné, 3. Rozárka Chlandová z Dobšic. 10 
až 12 let- 1. Kateřina Jeníčková z Chlumu, 2. 
Matas Zyezys z Villniusu, 3. Adam Ounický 
z Blatné. 13 až 15 let- 1. Petr Weber z Pacelic.

Vedle věcných cen potěšili zástupce z řad 
mládeže poháry, medaile a diplomy. Tradičně 

bylo pamatováno na nejmladšího účastníka, 
kterým se tentokrát stal dvouletý Josef Chlan-
da. Obdržel zvláštní cenu.

„ Pacelická tretra“ si za dobu své existence 
vypěstovala poměrně široký okruh příznivců 
a pravidelně zde startovalo mezi třiceti až 
čtyřiceti mladých sportovců. Letošek byl 
výjimkou, ale nikdo z přítomných to určitě 
nebral tragicky. Vždyť ono bude zase líp!

Vladimír Šavrda  
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Kuželkářské zpravodajství
V uplynulých týdnech odstartovala nová 

kuželkářská sezóna. Dva zápasy mají za sebou 
hráči A i B týmu, okresní tým a dorost začínají 
již za pár dnů.

Áčko – Divize Jih
Nejlepší blatenští hráči vstoupili do se-

zóny v sobotu 17.9. domácím utkáním proti 
Pelhřimovu. Vzhledem ke zraněním stálých 
hráčů nastoupili hned do prvního zápasu i po-
sily z Béčka, Filip Cheníček a Jiří Minařík, 
které v sestavě doplnili Daniel Lexa, Josef 
Mikeš, Vít Kobliha a Karel Koubek. Zápas 
byl napínavý až do samotného konce, kdy se 
dokonce do poslední dorážky šlo s téměř 3000 
sraženými kuželkami a za nerozhodného sta-
vu. Výborná dorážka kapitána Víťy Koblihy 
nakonec zařídila Blatné dva body za výhru 
5:3 se skóre 3317:3306 kuželek. Nejlepším 
domácím hráčem byl s 576 sraženými kužel-
kami Josef Mikeš.

O týden později přijeli do Blatné hráči 
Chotovin. Áčko do utkání šlo ve stejné 
sestavě, jen s drobnými změnami v pořadí 
nástupu hráčů. I tentokrát se o vítězi rozho-
dovalo až v posledních hodech, avšak konec 
vyšel lépe soupeři a Blatná prohrála 3:5 při 
skóre 3351:3469 kuželek. Výkon Chotovin 
umocňuje fakt, že jsou novými rekordmany 
kuželny na 6x120 hodů. Po 2 kolech patří 
Blatné 7. místo v tabulce.

K dalším zápasům nastoupí hráči Áčka 
v pátek 30. září v Nové Včelnici a v sobotu 8. 
října od 10:00 doma proti Dačicím, fanoušci 
jsou samozřejmě zváni.

Béčko – Jihočeský KP2
O den dříve vstoupil do sezóny B tým 

v Krajském přeboru. V pátek 16. září do Blat-
né zavítala rezerva Českých Velenic. Béčko, 
které nastoupilo v sestavě Lukáš Drnek, Miloš 
Rozhoň, Robert Flandera, Libor Slezák a Mo-
nika Kalousová, soupeře přejelo rozdílem 
třídy a v rekordu kuželny na 6x100 hodů 
zvítězilo 7:1 se skóre 2807:2685 sražených 
kuželek. Hráčem zápasu se za 495 shozených 
kuželek stal Miloš Rozhoň.

O týden později zajížděl tým na dvoudrá-
hu do Trhových Svin, kde se utkal s místním 

Céčkem, nováčkem soutěže. Za Blatnou 
do utkání zasáhli stejní hráči jako v minulém 
zápase, jen v jiném pořadí. I tentokrát vyšlo 
utkání na výbornou a Béčko vyhrálo 6:2 při 
skóre 2494:2375. Nejlepším hráčem zápasu 
se stal Robert Flandera, který shodil 458 ku-
želek. Pohled na tabulku je pro Béčko velmi 
příjemný, patří mu totiž první příčka.

Následující dvě utkání odehrají Béčkaři 
doma, a to v pátek 30. září proti Borovanům 
a 7. října, kdy do Blatné přijede Nová Bys-
třice. Oba zápasy začínají v 17:30, srdečně 
zveme všechny fanoušky. Za Kuželky TJ Blatná Lukáš Drnek

Pepa Mikeš, nejlepší domácí hráč v 1. utkání 
sezóny

Kapitán Ondra Fejtl bojuje v Trhových Svinech

Památný den sokolstva
8. říjen byl zvolen jako Památný den sokolstva k uctění památky všech 

bratří a sester, kteří ve 160 let trvající historii obětovali své životy v boji 
za svobodu, demokracii a samostatnost.

Sokol, jako organizaci, hájící svobodu a demokracii, chápali jako velké nebezpečí 
všichni totalitní a absolutističtí vládci (včetně Rakousko-uherské monarchie a komunistické 
vlády Československa).

V noci ze 7. na 8. října 1941 gestapo v rámci “Akce Sokol” zatklo na 1500 sokolských 
činovníků z ústředí, žup i větších jednot. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentrač-
ních táborů. Plných 93 % z nich do konce války zahynulo. Ještě během této noci podepsal 
Reinhard Heydrich úřední výměr o rozpuštění České obce sokolské, kterou nacisté pova-
žovali za nejnebezpečnější domácí organizaci, jejíž organizační aparát sloužil v masovém 
měřítku odbojovému hnutí.

V Blatné vzpomínáme na bratry Jana Janovského, Bohumila Krska a Karla Pelikána.
(S využitím materiálů ČOS).                    B. Malinová

 
Tabulka 

 

Kolo Č. u. Domácí Hosté

1 Cats Strakonice TJ Sokol Radomyšl 25 : 15 25 : 11 0 : 0 2 : 0 3 : 0 50 : 26
2 Borga Horažďovice TJ Sokol Volyně 11 : 25 11 : 25 0 : 0 0 : 2 0 : 3 22 : 50
3 Cats Strakonice TJ Sokol Volyně 25 : 23 25 : 12 0 : 0 2 : 0 3 : 0 50 : 35
4 TJ Sokol Radomyšl Borga Horažďovice 25 : 12 25 : 7 0 : 0 2 : 0 3 : 0 50 : 19
5 TJ Sokol Volyně TJ Sokol Radomyšl 13 : 25 24 : 26 0 : 0 0 : 2 0 : 3 37 : 51
6 Borga Horažďovice Cats Strakonice 10 : 25 10 : 25 0 : 0 0 : 2 0 : 3 20 : 50
7 TJ Sokol Čkyně TJ ČZ Strakonice 16 : 25 10 : 25 0 : 0 0 : 2 0 : 3 26 : 50
8 TJ Sokol Blatná Žížaly Záboří 16 : 25 8 : 25 0 : 0 0 : 2 0 : 3 24 : 50
9 TJ Sokol Čkyně TJ Sokol Blatná 19 : 25 12 : 25 0 : 0 0 : 2 0 : 3 31 : 50

10 Žížaly Záboří TJ ČZ Strakonice 25 : 21 25 : 20 0 : 0 2 : 0 3 : 0 50 : 41
11 TJ ČZ Strakonice TJ Sokol Blatná 25 : 21 25 : 17 0 : 0 2 : 0 3 : 0 50 : 38
12 Žížaly Záboří TJ Sokol Čkyně 25 : 8 25 : 9 0 : 0 2 : 0 3 : 0 50 : 17
13 Chillies Sokol Katovice Řepičandy 15 : 25 8 : 25 0 : 0 0 : 2 0 : 3 23 : 50
14 TJ Sokol Katovice Řepičandy 20 : 25 25 : 20 15 : 9 2 : 1 2 : 1 60 : 54
15 TJ Sokol Katovice Chillies Sokol Katovice 25 : 20 25 : 4 0 : 0 2 : 0 3 : 0 50 : 24
16 Řepičandy Chillies Sokol Katovice 25 : 7 25 : 6 0 : 0 2 : 0 3 : 0 50 : 13

1.
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o 
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Skorebody1. set 2. set 3. set sety

Poř. Oddíl Body utkání

1 Cats Strakonice 9 6 : 0 150 : 81 3
2 Žížaly Záboří 9 6 : 0 150 : 82 3
3 Řepičandy 7 5 : 2 154 : 96 3
4 TJ ČZ Strakonice 6 4 : 2 141 : 114 3
5 TJ Sokol Radomyšl 6 4 : 2 127 : 106 3
6 TJ Sokol Katovice 5 4 : 1 110 : 78 2
7 TJ Sokol Volyně 3 2 : 4 122 : 123 3
8 TJ Sokol Blatná 3 2 : 4 112 : 131 3
9 TJ Sokol Čkyně 0 0 : 6 74 : 150 3

10 Borga Horažďovice 0 0 : 6 61 : 150 3
11 Chillies Sokol Katovice 0 0 : 6 60 : 150 3

Sety Skore

Okresní přebor žen ve volejbalu 2022/2023
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PROVÁDÍM ZEDNICKÉ, MALÍŘSKÉ, OBKLADAČSKÉ PRÁCE 
A DALŠÍ PRÁCE DLE DOMLUVY

TEL.: 721 757 399

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

Řidič nákladního auta 12t, po-pá, denně doma, 
35-37.000 Kč - TOMEGAS s.r.o.

TOMEGAS s.r.o. hledá řidiče nákladního vozidla - 12t pro denní rozvozy 
propan-butanových lahví
Denní rozvozy (pondělí - pátek) nakládka plnírna PB lahví Lnáře.
Oblast denních rozvozů: závozy v Západních Čechách
Parkování auta přímo na plnírně
Požadujeme: řidičské oprávnění sk. C, profesní průkaz, praxi s řízením 
nákladního vozidla, ADR výhodou - školení zajistíme, čistý trestný rejstřík, 
spolehlivost, fyzickou zdatnost
Nabízíme: nadstandardní platové ohodnocení (35.000-37.000 Kč) + prémie, 
zaškolení a získání osvědčení ADR.

Nástup možný ihned.
V případě zájmu vložte Váš životopis.

Informace na tel.: 725 057 288

POLYGRAPH INTERNATIONAL, TISKÁRNA, spol. s r.o. 
provozovna: Blatná, Sadová 66 

 
PŘIJME SKLADNÍKA 

na jednu směnu 
 

INFORMACE OSOBNĚ 
NEBO NA  TEL. ČÍSLE: 383 422 301 

Originální příslušenství

10127483_Skoda Aftersales_ZSA-2022-PRISLUSENSTVI-A4-02om.indd   1 10.08.2022   15:20:46
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Přijďte se informovat osobně každou středu v 9,00 hod,
popř. zavolejte a domluvte si datum a čas, který Vám vyhovuje.

STABILNÍ RODINNÁ FIRMA S BUDOUCNOSTÍ

 Obsluha lisu

 Obsluha výrobní linky

 Směnový údržbář

 Řidič VZV nad 5t

Volné pracovní pozice:

PŘIDE JTE  SE K NÁM A STAŇTE SE SOUČ ÁSTÍ SILNÉ RODINY PFEIFER! TĚŠÍME SE NA VÁS!

Pfeifer Holz s.r.o.
Chanovice 102
341 01 Horažďovice

Nabízíme:

Atraktivní systém odměňo

Transparentní prémiový sy

13. plat, stravenky

Náborový příspěvek 12.000

25 dní dovolené

Příspěvek na penzijní připo

ve výši 3% hrubé mzdy 

Svozy do zaměstnání / přís

na dopravu

CNOSTÍ

ování 

ystém

0,- Kč

ojištění   

spěvěk 

PASSION FOR TIMBER

paní Ivana Šimonová
tel. 602 659 522
nabor@pfeifergroup.com
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►

Autodoprava Petr Chvátal Blatná
Chlumská 1355 - 388 01 Blatná

+420 603 247 601

www.adchvatal.cz             ad.chvatal@seznam.cz

►  Zemní a výkopové práce, traktorbagr + otočný bagr

►  Dovoz kameniva, písku, betonu

►  Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,

 odvoz suti

►  TATRA 815 sklápěč  + hydraulická ruka

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

mzdové ohodnocení – 41.000 Kč ,

pojištění pracovní neschopnosti, 13. plat, víkendy volné,

stálá práceNové kurzy francouzštiny a češtiny 
pro cizince.

Od 27. září otevíráme v Naší čajovně kurz 
francouzštiny pro začátečníky.

Zimní semestr začíná 27. září 2022 a končí 
31. ledna 2023.

Jedná se o 17 lekcí, každá lekce trvá 90 minut. 
Kurz bude v úterý od 18 do19,30 hod.

V případě zájmu lze otevřít kurz češtiny pro 
cizince.

Více info: jana.vavrincova@seznam.cz nebo 
v Naší čajovně  .

Mám zájem o koupi
obrazů od blatenského 

malíře
Františka Komance,

zejména krajinomaleb. 
Tel.: 775 960 131. 
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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

PŘIJMU ŘIDIČE
skupiny C + E

na pravidelnou linku
BLATNÁ-JIHLAVA

Plat: 35.000 Kč
OD ČERVENCE 

NOVÉ AUTO
Nástup možný ihned

Info tel.:
777 668 103

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

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 220 -269,- Kč/ ks                                                                                           

Prodej: 13. 10. a  3. 11. 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

Kde si vaší práce 

VISHAY BLATNÁ 

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

Hajanka
výroba prošívaných přikrývek

a polštářů, čištění peří
Otevřeno:

Po - Út - ZAVŘENO
St  - Čt - 8.00-11.00
Pá - 14.00 - 17.00

Jinak možno po 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. 

Best-Led E27 9W

29,-
Klubová cena

59,-

Platnost akce 1. 10. - 16. 10. 2022
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