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Ustavující zasedání Zastupitelstva 
města Blatná

Dne 19. 10. 2022 se od 17:00 hodin konalo v sále Komunitního centra aktivního života 
ustavující zasedání Zastupitelstva města Blatná. Přítomných bylo všech 15 zastupitelů. 
Hlavním programem byla volba starosty a místostarosty.  Nově zvolení zastupitelé složili 
slib. Jsou jimi: Mgr. Hana Baušová, Mgr. Martin Beneš, Mgr. Zdeňka Dvořáková, 
Ing. Robert Flandera, Ing. Václav Cheníček, Mgr. Pavel Kozlovský, Ing. Petr Linhart, 
Ing. Martina Michalová, Pavel Ounický, Filip Řezáč, Luboš Srb, Mgr. Iva Tvrdá, 
Miroslav Vaněček, Ing. Miloslav Vít, Ing. Barbora Zdychyncová.

Dále následovala volba starosty, kterým se stal pro následující volební období pan 
Ing. Robert Flandera. Místostarostou byl zvolen Pavel Ounický. Pro funkci starosty 
a místostarosty budou dlouhodobě uvolněni.

Do rady města byli zvolení: Ing. Petr Linhart, Luboš Srb a Ing. Miloslav Vít. Sta-
rosta Ing. Robert Flandera a místostarosta Pavel Ounický jsou členy rady ze zákona.

Zastupitelstvo dále zřídilo, jako své poradní výbory, Finanční a Kontrolní výbor a stano-
vilo počty členů. Oba výbory budou 7 členné. Zároveň zvolilo předsedou Finančního výboru 
pana Mgr. Pavla Kozlovského a předsedou Kontrolního výboru pana Filipa Řezáče.

Hlasování probíhalo vždy formou tajné volby.
Bylo stanoveno užívání závěsného odznaku všemi členy zastupitelstva při významných 

příležitostech a občanských obřadech. Zároveň byli všichni členové zastupitelstva také 
pověřeni k přijímání sňatečného prohlášení snoubenců při občanském sňatku.

 V posledním bodě programu se rozhodovalo o odměnách za výkon funkcí neuvolně-
ných členů zastupitelstva. Odměny zůstaly v dosavadní výši. 

Novým zastupitelům přejeme hodně úspěchů ve vedení města.
Ing. Simona Sedláčková

tajemnice MěÚ Blatná

Blatná město růží

Válka růží – třetí část
Čestmír Cimler (Muzeum Blatná)

V aktuálním čísle Blatenských listů budeme v rámci 
našeho růžového cyklu pokračovat v tématu, kte-
rým je tzv. Válka růží (1455-1487). V minulém vydání 
jsme naše stručné vyprávění o tomto dlouholetém 
politicko-válečném konfl iktu skončili v roce 1455, 
kdy proběhla první ofi ciální bitva mezi Lancas-
tery a Yorky u St Albans. Výsledkem této spíše 
pouliční šarvátky bylo, že nedlouho předtím funkce 
protektora zbavený Richard Plantagenet z Yorku 
přemohl vojsko krále Jindřicha VI., který v bitvě 
utrpěl zranění a byl zajat, pro další vývoj však byla 
mnohem důležitější smrt jeho úhlavních nepřátel, 
primárně panovníkova prvního rádce Edmunda ze 
Somersetu. Richard totiž opakovaně kladl důraz na 
to, že otevřeně nevystupuje proti králi, ale proti jeho 
pochlebovačům a milcům. 

(pokračování uvnitř)

Medaile s vyobrazením Markéty z Anjou, 1463
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Anna Lucie Schollerová získala v USA již druhé 
herecké ocenění

Blatenská rodačka Anna Lucie Schollerová 
získala na fi lmovém festivalu v americkém New 
Jersey ocenění pro nejlepší ženský herecký výkon 
v kategorii Sci-fi  & Fantasy za snímek CLEAR-
LY HUMAN v režii Nory Kurzové. Spolu s ní 
se představili Zack Watson a Jackie McCarthey. 
Snímek byl poprvé uveden v premiéře v kině Clai-
ridge v New Jersey 24. 9. 2022 v rámci fi lmového 
festivalu. 

V roce 2019 získala Anna za roli Sofi e v Čes-
ko - Americkém sitcomu Whisper Naked Shadow 
herecká ocenění na fi lmových festivalech v jiho-
korejském Soulu, New Jeresey a v Indii.  

DEN VŠECH SVATÝCH JE POSLEDNÍ, 
KTERÝ ZIMU  ZAHÁNÍ

S příchodem svátku Všech svatých je nám 
již naprosto jasné, že adventní čas na sebe 
nenechá dlouho čekat. Také stále se krátící 
den, ranní mrazíky i dlouho trvající mlhavá 
dopoledne nás o tom přesvědčují.
KDYŽ SE V LISTOPADU HVĚZDY TŘPY-
TÍ, MRAZY SE BRZY CHYTÍ
LISTOPADOVÝ SNÍH, ULÉHÁ V NOCI
LISTOPADOVÁ MLHA ZHASÍNÁ SLUN-
CE
UDEŘÍ-LI ZIMA BRZY, HNEDLE JI TO 
MRZÍ

LIDOVÉ ČESKÉ VÁNOCE NA KŘÍD-
LECH ANDĚLŮ II

Letošní letní sezóna je již opravdu 
za námi. Půjčovna loděk také ukončila svoji 
činnost. Pro všechny, kteří již nestihli poslední 
projížďky, máme již jen jednu radu – tak snad 
v příštím roce, pokud bude příznivé počasí, 
třeba v květnu!

Prodej na třídě J. P. Koubka 3 pokračuje, 
i když poslední dva víkendy bylo z provoz-
ních důvodů zavřeno. Nenechte se zmást, 
pokračujeme tak, jak jsme slíbili, vánoční 
prodejní akcí - ČESKÉ LIDOVÉ VÁNOCE 
NA KŘÍDLECH ANDĚLŮ II.

V listopadu bude otevřeno pouze v sobo-
tu od 9.00 do 14.00 hodin. Sortiment už se 
pomalu rozšiřuje. Nabídnout můžeme vánoční 
pohledy i originální přání, papírové betlémy, 
ozdoby ze slámy, šustí, včelího vosku, nově 
pak ze včelího vosku krásné plovoucí hvěz-
dičky a sněhové vločky, kominíčky pro štěstí 
a magnetky s vánoční tématikou J. Trnky. 
Od poloviny listopadu budeme mít v nabídce 
opět vánoční medové perníčky ve stejné ceně 
jako v minulých letech.

Zdražení surovin se u nás v ceně nepro-
mítne. 

Pohádky B. Němcové, zimní říkadla 
s obrázky Josefa Lady nebo Jiřího Trnky, 
vánoční koledy, dřevěné hračky, dřevěné lžíce 
a lžičky, slánky, podtácky, štípané holubičky, 
drobné šperky, keramika, kované zvonky, 
proutí, slaměné ošatky, vizovické těsto a další 
a další… Přijďte se inspirovat a nasát vánoční 
atmosféru.
TĚŠÍME SE NA VÁS!
DEN SVATÉHO MARTINA ZIMNÍ ČASY 
ZAČÍNÁ (11. 11.)

Eva Fučíková, lidové řemeslo

Upozornění na 2. splátku 
místního poplatku za obecní 

systém odpadového 
hospodářství

Na základě novely zákona o místních 
poplatcích město zavedlo od 1. 1. 2022 
obecně závaznou vyhláškou č. 2/2021 
poplatek za obecní systém odpadového 
hospodářství (https://www.mesto-blatna.
cz/urad-blatna/dokumenty-meu/obecne-
-zavazne-vyhlasky/) s možností placení 
ve dvou stejných splátkách do 31. 5. 
a do 31. 10. příslušného kalendářního roku.

Poplatek lze zaplatit na účet města č. 
271688994/0300 s přiděleným variabil-
ním symbolem. Variabilní symboly jsou 
pro 1. i 2. splátku stejné – jsou uvedeny 
na stvrzenkách, případně lze požádat o je-
jich sdělení pracovnice pokladny na tel. 
383 416 145 a 383 416 141. Hotově nebo 
platební kartou lze zaplatit v pokladních 
hodinách (pondělí a středa 7.30-12.00 
a 13.00-16.30, pátek 7.30-11.30 h) na po-
kladně městského úřadu v č. p. 322. Zde 
je také možnost si vyzvednou poštovní 
poukázku.

Dne 22. 10. 2022 nás, bohužel, 
v nedožitých 95 letech opustil 

dlouholetý člen výboru jednoty, bratr 
František Komorád, Sokol tělem 

i duší.
František se podílel velkou měrou 

na obnovení činnosti TJ Sokol Blatná 
po pádu komunistické totality a od té 

doby byl stále aktivním členem 
výboru jednoty. Jako vzdělavatel byl 
autorem mnoha textů, přibližujících 

poslání a činnost Sokola a navíc 
ještě i po devadesátce stále také sám 

cvičil!
Děkujeme bratru Komorádovi 

za všechno, co pro Sokol udělal.

Za výbor TJ Sokol Blatná 
Blanka Malinová
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Zprávy
z radnice

Prodej pozemků v lokalitě 
Vinice v Blatné

Zastupitelstvo města Blatná na svém zasedání dne 7.9.2022 usne-
sením č. 41/22 schválilo záměr prodeje pozemků p.č. p.č. 971/10, p.č. 
971/62, p.č. 971/63, p.č. 971/64, p.č. 971/65, p.č. 971/66, p.č. 971/67 
a p.č. 971/68 v katastrálním území Blatná. Pozemky se nacházejí 
v lokalitě Vinice a tvoří někdejší zahradu u domu č.p. 394. Prodej byl 
schválen formou dobrovolné veřejné elektronické dražby, přičemž se 
na každý z výše uvedených pozemků uskuteční samostatná dražba 
s podmínkou vydražení i spoluvlastnického podílu 1/7 ideální vzhle-
dem k celku na pozemku p.č. 971/10, který bude tvořit přístupovou 
komunikaci k jednotlivým pozemkům. 

P.č. Výměra 
v m2 Datum a čas zahájení dražby Výše dražební jistoty Nejnižší podání Minimální příhoz

971/62 203 21.11.2022 10:00 hod 50.000,- Kč 95.500,- Kč 5.000,- Kč

971/63 418 22.11.2022
10:00 hod. 50.000,- Kč 170.750,- Kč 5.000,- Kč

971/64 475 23.11.2022
10:00 hod. 50.000,- Kč 190.700,- Kč 5.000,- Kč

971/65 416 24.11.2022
10:00 hod. 50.000,- Kč 170.050,- Kč 5.000,- Kč

971/66 347 25.11.2022
10:00 hod. 50.000,- Kč 145.900,- Kč 5.000,- Kč

971/67 536 28.11.2022
10:00 hod. 50.000,- Kč 212.050,- Kč 5.000,- Kč

971/68 799 29.11.2022
11:00 hod. 50.000,- Kč 304.100,- Kč 5.000,- Kč

971/10 489 21.11., 22.11., 23.11., 24.11, 25.11., 28.11. a 29.11.2022 – podíl ve výši 1/7 ideální je 
vždy předmětem každé výše uvedené dražby

p.č. 971/10 je budoucí komunikace, podíl 1/7 
ke každému pozemku, cena za podíl je součástí 

ceny u každého pozemku

Další podmínky každé dražby jsou stanoveny takto:
– pozemek p. č. 971/10 bude tvořit 

přístupovou komunikaci k jednot-
livým pozemkům a bude dražen 
jako ideální 1/7 vzhledem k celku 
v každé ze sedmi dražeb ostatních 
pozemků, ostatní pozemky budou 
draženy každý samostatně v cel-
kem sedmi dražbách 

– dobrovolné dražby budou prove-
deny podle pravidel stanovených 
v občanském soudním řádu v části 
týkající se výkonu rozhodnutí pro-
dejem nemovitých věcí, nepoužije 
se institut předražku. 

– vydražitel jednoho výše uvedeného 
pozemku se nebude moci účastnit 
dalších dražeb, respektive bude 
z další dražby vyřazen, pokud by 
se do ní přihlásil

– pokud nebude předmět dražby 
prodán v první dražbě, potom 
dražebník provede pro navrhova-

tele opakovanou dražbu předmětu dražby s podmínkou dodržení 
nejnižšího podání, obdobně bude postupováno, – pokud ani v další 
dražbě či dražbách nebude předmět dražby prodán, dražebník je 
takto oprávněn provést až dvě opakované dražby

– lhůta pro uhrazení ceny dosažené vydražením je 30 dní
– způsob registrace dražitelů je uveden v dražebních vyhláškách 

a na internetové stránce www.portaldrazeb.cz.
– pozemky nejsou určeny k zástavbě formou RD, ale přípustné jsou 

pouze užitkové stavby související s přípustným využitím dané 
plochy (zahrady, chov a pěstitelství). Územní studie s regulativy 
a možnostmi využití pozemků v dané lokalitě a další podrob-
nosti jsou zveřejněny na úřední desce MěÚ Blatná na webu 
www.mesto-blatna.cz

– pozemky jsou bez infrastruktury (pozemky nejsou napojeny na in-
ženýrské sítě), realizace případných staveb je limitována vzdále-
ností od lesa, obdobně je limitováno možné oplocení jednotlivých 
pozemků (viz územní studie) 

– hranice pozemků (lomové body) nejsou stabilizovány mezníky, 
vydražitel si vytýčení pozemku zajistí samostatně na své náklady

MěÚ Blatná, odbor majetku, investic a rozvoje
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Ekonomické okénko 
s Oskarem:

Zp r á v y
T S  B l a t n á

Stažení kontejnerů na bioodpad
Informujeme občany, že z důvodu zazimování kontejnero-

vých vozidel Piaggio dojde ke stažení kontejnerů na bioodpad. 
Jedná se o otevřené hnědé kontejnery o velikosti 2,5 m³ na větve 
a na trávu (listí). Kontejnery odvezeme 11. 11. 2022.

Ve městě jsou také rozmístěny velké kontejnery na nákladní 
automobily. Tyto kontejnery budou ponechány na svých místech 
i v zimním období. Jedná se kontejnery v oblasti Vinice, v Jezárkách 
a v ulici K Jatkám.

Žádáme občany, aby neodkládali odpad na místa, kde došlo 
k odvezení kontejnerů. Připomínáme, že bioodpady přijímají ce-
loročně sběrné dvory.

Infl ace - Co se stalo (část 2/3)
Je potřeba si uvědomit, že ekonomika funguje dlouhodobě. To, 

co se děje teď, se projeví až za několik období později. Pokud je teď 
infl ace vysoká, není to tím co vláda a ČNB dělá teď. Je to  tím, co se 
dělo před několika měsíci či lety. 

Podíváme-li se do minulosti, poslední roky jsme zažívali dobu 
nízkých úrokových sazeb a nízké cenové infl ace kolem 2-3%. Eko-
nomika i peněžní zásoba přiměřeně rostla. Stát a ČNB podporoval 
půjčování peněz. Poté přišel šok v podobě Covidu během let 2020-21 
a část ekonomiky se kompletně zastavila. 

Na to ČNB reagovala snížením úrokových sazeb a stát balíčkem 
sociální podpory. Opatření způsobilo velmi vysoké zvýšení růstu 
peněz v oběhu (peněžní infl aci) během let 2020-2021, které se při-
rozeně začalo projevovat v ekonomice a koncem roku 2021 nám 
začala cenová infl ace stoupat (viz graf níže). Na konci roku 2021 byla 
meziroční cenová infl ace 6.6 %, v únoru 2022 již 11.2 %. Poté začala 
válka na Ukrajině, která způsobila především růst cen energií. Něco 
jako když do již rozpálené a hořící pánve přilijete špetku vody. V září 
2022 jsme se dostali na meziroční infl aci 18 %. Pro zajímavost, jedná 
se o meziroční infl aci. V září 2021 již ceny rostly tempem meziroční 
infl ace 4.9 %. Což znamená, že kdybychom infl aci napočítali za období 
2 let, je mnohem vyšší (cca 24 %). 

Důležité: za vysokou infl aci tedy mohou primárně zásahy státu 
během Covidu, politika ČNB a pak až problémy na Ukrajině a sou-
vislé zvyšování cen energií. Pokud by válka nebyla, infl ace by rostla 
podobně, jen o něco méně. 

Co nás čeká dál? Na to se podíváme v dalším článku.

Zdroje: czso.cz, cnb.cz, kurzy.cz

Informace o vývoji ceny tepelné energie 
dodávané z kotelen TS města Blatné

Středisko Tepelného hospodářství Technických služeb města 
Blatné, s.r.o. oznamuje odběratelům, že za rok 2022 bude cena te-
pelné energie velmi příznivá. Je to dáno tím, že v minulých letech 
město Blatná investovalo do úsporných opatření a Technickým 
službám se dařilo uzavírat výhodné ceny komodit (plyn a elek-
třina). Cena bude zhruba na úrovni ceny roku 2021. Z důvodu 
extrémních růstů vstupních cen energií (zemní plyn dražší až 5x), 
dojde  k razantnímu navýšení ceny tepelné energie pro rok 2023. 
Odhad zvýšení je cca 3x. Technické služby stále sledují a jednají 
s dodavateli energií a snaží se o zajištění co nejpřijatelnějších cen. 

Středisko Tepelného hospodářství TS města Blatné s.r.o.

Originální příslušenství

10127483_Skoda Aftersales_ZSA-2022-PRISLUSENSTVI-A4-02om.indd   1 10.08.2022   15:20:46
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Co čte a o čem přemýšlí Jan Kára
Vážené čtenářky, vážení čte-
náři,

blíží se 28. říjen, který 
slavíme jako den vzniku sa-

mostatného československého státu. Dlouho 
toto výročí pro mě mnoho neznamenalo, 
ostatně v komunistickém Československu 
se nikterak nepřipomínalo (nějaký čas to byl 
Den znárodnění, státním svátkem je od roku 
1988) a navíc bylo tak trochu zastíněno jiným 
výročím – výročím Velké říjnové socialistické 
revoluce (VŘSR), které se k našemu pobavení 
slavilo v listopadu. O širší okolnosti vzniku 
Československa jsem se začal více zajímat 
vlastně až před pár lety v Ženevě, která zde se-
hrála celkem významnou roli. Ale o tom jsem 
už v Blatenských listech psal, a tak tentokrát 
volím jiný, lehce provokativní úhel pohledu. 
Pokusím se ukázat, jak vznik Československa 
může také souviset s výše zmíněnou VŘSR 
a potažmo s osobou Vladimíra Iljiče Lenina.

Vedle Masarykových stop jsem ve Švý-
carsku totiž narážel také na stopy Lenina, 
který například Ženevu označil za „prokleté 
město, kde se cítil jako v rakvi, do které musel 
ulehnout“. A tyto stopy mě posléze navedly 
na knihu s prostým názvem „Lenin ve vlaku“. 
Napsala ji anglická historička Catherine Me-
rridale a česky vyšla před třemi lety. Kniha má 
parametry špionážního románu, ale je zároveň 
i odborně fundovaným dílem, využívajícím 
mnoho archivních dokumentů a dobových 
zpráv. Věnuje se situaci na válečném kolbišti, 
evropskému socialistickému hnutí, ruským 
exilovým komunitám ve Švýcarsku i rozjit-

řenému prostředí Petrohradu v letech 1916 
– 1917. A do toho je zasazeno detailní líčení 
cesty Lenina s nejbližšími spolupracovníky 
z Curychu do Petrohradu.

Po ruské „buržoazní“ revoluci z února 
1917 neměl Lenin v poklidném švýcarském 
exilu stání a chtěl se co nejrychleji zapojit 
do revoluční vřavy. Váleční 
spojenci Ruska (Anglie a další) 
mu v tom rozhodně pomáhat ne-
hodlali, už proto, že prohloubení 
chaosu v Rusku potřebovali ze 
všeho nejméně. Naopak Něm-
cům to hrálo do karet – vnitřní 
ochromení Ruska a ruské volání 
po míru by jim mohlo uvolnit 
ruce na východní frontě. Leni-
nův návrat do vlasti tak z valné 
části organizovaly a fi nancovaly 
německé tajné služby. W. Chur-
chill již tehdy označil Lenina 
za „nejstrašnější zbraň, kterou 
Němci vypustili na Rusko“ a do-
dal, že ho „převáželi v zapečetěném dobytčáku 
jako morový bacil.“ O tom jsme se ve škole 
opravdu neučili….

V zapečetěném vagonu ovšem Lenin se 

svými blízkými cestoval jen přes „nepřátel-
ské“ německé území. Ve Švédsku byl již vítán 
čelnými politickými představiteli a když se 

mu poblíž polárního kruhu podařilo překročit 
hranice do Finska (které tehdy pařilo k Rus-
ku), byl již téměř doma. Počátkem dubna 2017 
jeho vlak konečně dorazil do Petrohradu a zde 
se mu dostalo triumfálního uvítání. Ihned se 
neúnavně pustil do svého revolučního díla – 
a jak víme, uspěl. Hned první den po vítězné 
říjnové revoluci prosadil Lenin přijetí Dekretu 
o míru (který nabídl mír všem válčícím stra-
nám, ale byl adresován hlavně dovnitř Ruska) 
a nedlouho poté (v březnu 1918) se důrazně 
zasadil o uzavření separátního „brestlitevské-
ho“ míru, což byla vlastně kapitulace Ruska 
vůči Německu a ztráta rozsáhlých území. 
Dodnes se vedou spory o to, zda byl Lenin 
placený německý agent, či nikoli. Každopád-
ně ale Němcům tah s Leninem vyšel, i když 
se z tohoto úspěchu moc dlouho neradovali. 
Už brzy pro ně válka skončila fi askem a je-
jich „nejstrašnější zbraň“ se vymkla jakékoli 
kontrole.

A jak tohle vše vlastně souvisí se vzni-
kem Československa? Asi tak, že dosavadní 
odmítavý postoj zemí Dohody k rozbití 
Rakouska-Uherska se po vítězné bolševické 
revoluci postupně měnil. Rusko se nikterak 
netajilo snahou napomáhat radikalizaci mas 

v celé válkou zbídačené Evropě a předsta-
vovalo tak novou hrozbu, na kterou straté-
gové hledali odpověď. Touto odpovědí byla 
nakonec podpora nacionalismu (či „práva 
národů na sebeurčení“), který se měl stát 
– zejména ve střední Evropě – protiváhou 
„proletářskému internacionalismu“. Kdyby 
tedy Němci neposadili Lenina v dubnu 1917 
do vlaku a kdyby se Leninovi nepodařilo 
proniknout do Petrohradu, nejspíše by ne-
došlo ani k VŘSR, bolševická hrozba by 
nevylekala západní Evropu, nebyl by důvod 
rozbít Rakousko-Uhersko, idea samostatného 
Československa by zůstala prchavou vizí a 28. 
října by nejspíš nebylo co slavit.

Nechci samozřejmě tvrdit, že máme být 
Německému císařství a Leninovi za vznik sa-
mostatného Československa vděční, ale různé 
souvislosti a peripetie dějinných událostí je 
dobré si připomínat.                         Jan Kára

Uvítání Lenina v Petrohradu. Malíř M.Sokolov pro jistotu hned za 
Lenina umístil postavu Stalina, který na místě vůbec nebyl

Mapa s vyznačením trasy z Curychu 
do Petrohradu

Lenin ve vlaku na dobovém obraze P.Vasiljeva

Takto si Lenina ve vlaku představuje můj vnuk 
Cyprián
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Opravy drobné sakrální architektury
Město Blatná každoročně vynakládá pro-

středky ze svého rozpočtu na opravy a obnovy 
mimo jiné i drobné sakrální architektury. 
V minulých letech (roky 2020 a 2021) došlo 
k opravám křížků při silnici do Blatenky, 
v Drahenickém Málkově či ve Skaličanech, 
k opravám kapličky při silnici z Čekanic 
do Lažan, opravě pomníku v Drahenickém 
Málkově, vandaly poškozeného kříže nad ryb-
níkem Pejcha ve Skaličanech či renesančních 
božích muk na Lapači, případně klasicistního 
sloupu s dělovým křížem na Velkém vrchu 
v Blatné. Došlo též na konservaci návesního 
kříže v Jindřichovicích a centrálního kříže 
na blatenském starém hřbitově nebo na ob-
novu a restaurování vybavení a interiéru 
kaple v Řečici (s notným přispěním místních 
obyvatel). I v letošním roce byly provedeny 

další opravy a údržby těchto svědků minulosti 
a symbolů někdejší zbožnosti místních oby-
vatel, jako např. božích muk Sv. Ján ve Ska-
ličanech, kříže Na Příkopech nebo hřbitovní 
zdi v Blatné. V tomto případě došlo k obnově 
některých chybějících částí kovaného plotu, 
kdysi necitlivě cíleně odstraněného a k očiště-
ní, petrifi kaci, doplnění a patinaci kamenných 
částí podezdívky hřbitovní zdi. Zeď samotná 
dostala ve své čelní části pro mnohé možná 
kontroverzní barvu, která je však údajně 
obnovenou barvou původní. Zbylé části 
hřbitovní zdi i samotná někdejší márnice byla 
opravována v etapách a podařilo se vkusně 
zrenovovat její spárování, které řemeslnicky 
zdatně vyhotovil Petr Rakovan. Na všech 
ostatních činnostech ve výše zmíněné oblasti 
se více než významnou měrou podílí a práce 
odborně a precizně zajišťují Petr Štepán a Mi-
lan Hrubý. Tito dva jmenovaní s významnou 
asistencí Technických služeb města Blatné 
s.r.o. pro město Blatná obnovili i kříž „Winter“ 
z roku 1806 (kdysi pod stromem na návrší) při 
cestě z Blatné do Bezdědovic. Pamětníci sice 
mohou namítnout, že není přesně na svém pů-
vodním místě, ale město se při jeho umístění 
muselo držet obecních pozemků a respektovat 
ostatní vlastníky nemovitostí. Tento kříž tak 
nezmizel do nenávratna, jak se mnozí do-
mnívali a pílí dobrých lidí byl po léta střežen 
a uložen, než došlo k jeho fi nální obnově. 
Všechny uvedené činnosti jsou pro město 
Blatná samozřejmě nákladné, ale pro paměť 
krajiny a pro všeobecné povědomí a úctě k mi-
nulosti velmi významné. Politováníhodné pak 
je, když kdosi v naprosté neúctě tyto artefakty 
dob minulých ničí, s čímž se město bohužel 
neustále potýká… V rozpočtu města pro rok 

2023 se patrně opět objeví další prostředky 
na údržbu, obnovu a opravy drobné sakrální 
architektury, otázkou je v jaké výši, neboť ně-
které zamýšlené akce budou poměrně fi nančně 
náročné (např. možná případná obnova božích 
muk nad poliklinikou nebo případné zřízení 

čestných hrobů na blatenském hřbitově, což 
je poměrně velkým dluhem vůči historickým 
osobnostem Blatné; obnovy fasád návesních 
kaplí na místních částech Blatné apod.). Dlu-
hem vůči křížkům, božím mukám, kapličkám 
či smírčím křížům, všem těmto němým svěd-
kům minulosti a jejich mnohdy zapomenutým 
zhotovitelům a donátorům je pak absence 
hmatatelné knižní publikace, nicméně vězte, 
že se v tomto ohledu již před časem začalo 
blýskat na lepší časy a v hlavách nadšenců, 
badatelů i profesionálních historiků v této 
oblasti se rýsuje jasný budoucí záměr a plán.

Text a foto Václav CheníčekObnovený kříž na Vinici

Železný vrch

Den za obnovu městských lesů
Město Blatná disponuje zhruba 230 hek-

tary lesů. Dlouhodobým nájemcem obecních 
lesů je společnost Kaiser s.r.o. z Rožmitálu 
pod Třemšínem. V „Lesním hospodářském 
celku městské lesy Blatná“ se hospodaří podle 

schváleného lesního hospodářského plánu, 
který je pomůckou a nástrojem vlastníka 
a vypracovává se na tzv. decennium, neboli 

období deseti let, neboť hospodaření v lese 
je dlouhodobou záležitostí. Soubor opatření 
v městských lesích se skládá z množství 
celé řady činností a s některými 
z nich se mohla veřejnost sezná-
mit v sobotu 8. října v prostoru 
městských lesů „U Hudečků“. 
Přítomní si mohli vyzkoušet 
sázení lesa, čehož mnozí využili, 
pro děti byla připravena ukázka 
mysliveckých trofejí a poznávací 
soutěž, k vidění bylo přibližování 
dřeva pomocí živé koňské síly 
a jednu z mysliveckých tradic 
předvedl soubor trubačů na lesní 
roh. Samozřejmostí byla možnost 
opečení buřtíků. Celé dopoledne 
se neslo v příjemné atmosféře, 
jelikož jej skvěle připravili za-
městnanci společnosti Kaiser 

s.r.o. a vyvrcholilo zasazením pamětní lípy, 
které provedl jednatel společnosti Kaiser s.r.o. 
pan JUDr. Josef Kaiser společně s panem 
Ing. Robertem Flanderou. 

Text a foto Václav Cheníček

Místostarosta města Pavel Ounický s rodinou při 
sázení stromků

Za doprovodu trubačů zasadil pamětní lípu JUDr. Josef Kaiser 
a Ing. Robert Flandera
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Besedy o energetice a návštěva fotovoltaické 
elektrárny v Blatné pro studenty SOU Blatná

Na Středním odborném učilišti v Blatné 
https://soublatna.cz jsme 7. a 8. září 2022 v rámci projektu Energe-
tická gramotnost přivítali odborníky energetiky, aby prodiskutovali 
se studenty otázky současného a budoucího stavu energetiky v ČR 
a ve světě. Besedy se zúčastnili studenti oborů Elektrikář, Autoelekt-
rikář, Automechanik a Opravář zemědělských strojů. 

Odborník z Elektrárny Temelín, viz foto, seznámil studenty s his-
torií a současností energetiky, užil populárně naučné prezentace, fi lmy 
a fotodokumentaci. Vše vedlo k tomu, aby se studenti zamysleli nad 
budoucností, možnými zdroji energie a nutností energii šetřit.

Se studenty byly diskutovány různé energetické zdroje. Vodní 
elektrárny mají v ČR kapacitu vyčerpanou, pokrývají asi 3 % spotře-
by. Větrné elektrárny nejsou v ČR preferované. Fotovoltaika, která je 
pro výrobu elektřiny drahá, neobejde se bez dotace. Výkyvy dodávky 
energie z alternativních zdrojů a odběrové špičky pokrývají plynové 
a přečerpávací elektrárny. 

Byla zmíněna problematika břidlicového plynu a ekologické zátěže 
při jeho těžbě, kdy se do horniny pumpuje kyselina. Tento neekologický 
způsob je možný jen v neobydlených oblastech, jako jsou v některých 
oblastech USA. V Evropě je v řadě zemí jeho těžba zakázána. 

Pan Tomáš Hejl z pořádající agentury Hejlservis proměřoval 
dozimetrem radioaktivitu. Přivezl vzorky s různou intenzitou vyza-
řování radioaktivity bezpečné úrovně, přírodniny i z běžného života: 

Samosvíticí ciferník budíku, zelené sklo barvené smolincem, strusku 
po spalování slámy, minerály včetně smolince aj. Na dobrovolníkovi 
ukázal, jak tlumí voda, resp. lidské tělo obsahující asi 70 % vody, 
radioaktivitu strusky a smolince.

Dne 20. 9. proběhla pro studenty oboru Elektrikář návštěva foto-
voltaické elektrárny v Blatné. Akci pořádala Solární asociace a šlo již 
o 6. ročník dnů otevřených dveří solárních elektráren. Cílem je podpořit 

rozvoj udržitelné ekonomiky, představit fungování solárních elekt-
ráren a ukázat možnosti užití energie ze Slunce. Investorem je fi rma 
Energy 21 a.s. Plánovaný výkon solárního parku v Blatné je 2,7 MW. 

Připojení elektrárny do sítě proběhlo v roce 2010. Elektrárnou nás 
provedl technik blatenské elektrárny Jan Kadleček. Vysvětlil studen-
tům princip fotovoltaických panelů z amorfních či polykrystalických 
fotodiod, převod stejnosměrného proudu na střídavý 3fázový pomocí 
tranzistorů IGBT, různá zařízení včetně transformátoru, skrz který se 
předává energie do rozvodné sítě e.on. Nad bezpečností při exkurzi 
dohlížela ESH specialistka Lucia Hoosová.

Poslední akcí byla dne 12. 10. 2022 přednáška pro studenty oboru 
Elektrikář a Autoelektrikář v rámci projektu Energetická gramotnost. 
Téma bylo blackout, což je rozsáhlý výpadek dodávek elektrické 
energie na velkém území po dobu desítek hodin nebo dnů, který za-
sáhne velké území. Při výrobě elektřiny je nutno dodržet pravidlo, že 
spotřeba elektřiny se musí skoro přesně rovnat výrobě. Při nedostatku 
nebo přebytku energie právě může blackout nastat.  Studenti získali 
informace, jak se zachovat při dlouhodobém výpadku elektřiny. Zají-
mavá byla citace výroku paní Dany Drábové: „Není otázkou, zda v ČR 
blackout nastane, ale otázkou je kdy.“  Dostali jsme doporučení mít 
doma funkční vařič, zásobu pitné vody, nabitý mobil a powerbanku, 
svíčky, trvanlivé potraviny např. těstoviny, luštěniny, rýže, brambory, 
čaj, káva, olej, sůl, cibule, česnek, aj. Využít mobil jako rádio, obracet 
se na úřední desku obecního úřadu. Malým spotřebičem (žárovkou) 
kontrolovat obnovení dodávky proudu, ostatní spotřebiče mít vypnuté 
apod.

Pro studenty oboru Elektrikář jsou besedy o energetice opakování 
ke státním závěrečným zkouškám, neboť téma Elektrárny a Alterna-
tivní zdroje energie bývá zařazené do ústních zkoušek.

SOU Blatná

Blatenská prodejna zahradní a lesní techniky se přestěhovala
Změna je prostě život. A tak se stalo, že 

prodejna zahradní a lesní techniky, kde je 
poskytován zákazníkům i odborný servis, 

má teď novou adresu. Z Kalinova náměstí se 
přestěhovala vedle čerpací stanice „ROBIN 
OIL“ do bývalého motorestu na Plzeňskou 
ulici 1523. Mimo již zmíněný sortiment lze 
v nově otevřené provozovně vybírat také 
z bohaté nabídky rybářských potřeb.

Stávající provozovna má několikanásobně 
větší prostory než ta původní - celkem jde 
o 350 metrů čtverečních. „Objekt jsme koupili 
od původního vlastníka již zrekonstruovaný. 
Pouze jsme vnitřky předělali k našim potře-
bám,“ sděluje soukromý podnikatel Jiří Kolář, 
jehož fi rma existuje již dvanáct let. S po-

vděkem kvituje fakt, že nyní je už ve svém: 
„Ve staré prodejně jsme byli jen nájemci. 
Tady vedle prostornějšího zázemí využíváme 
potenciál parkoviště a hustě frekventované 
silnice na Plzeň. Do budoucnosti se v této 
lokalitě počítá s kruhovým objezdem.“

V novém „království“ vytvořil Jiří Kolář 
ještě další službu  - půjčovnu nářadí. Základem 

každé prosperity je 
pracovitost a so-
lidnost. A o tu zde 
jistě není nouze.

V. Šavrda
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port
Limitovaná účast na tomto „cyklistickém 

pekle“ byla 250 jezdců - jednotlivců. Jiří Ba-
loušek se kvalifi koval až dodatečně: „Několik 
zájemců se v důsledku korona virové situace 
odhlásilo, a tak na pouhopouhé dva dny byla 
provedena dodatečná kvalifi kace na volná 
místa. Sítem jsem „propadl“ i já,“ usmívá se 
šlachovitý sympaťák jako by vyhrál v loterii 
cestu kolem světa. Mimo 250 „samotářů“ si 
naordinovalo pozemský „očistec“ v sedlech 
i čtrnáct dvojic.

15 dní, 23 hodin, 16 minut a 4531 km ke spl-
nění snu stačilo

Nešlo v tomto případě jen o to vydržet tvr-
dou fyzickou realitu. Pokud chtěl být člověk 
ofi ciálně v souladu s danými pravidly uznán 
tzv. „fi nišerem“, musel absolvovat transkon-
tinentální peklo v limitu 16 dnů. Jiřímu Balo-
uškovi 15 dní, 23 hodin, 16 minut a 4531 km 

ke splnění mož-
ná  ž ivotn ího 
snu bohatě sta-
čilo. „Šel jsem 
do toho s tím, 
že hlavně chci 
dojet a pokud 
možno ve sta-
novené době. 
A samozřejmě 
přetnout cílovou 
čáru nezraněný 
a zdravý. Vidět 
po tom všem 
své jméno v ofi -

ciální výsledkové listině byl neskutečný 
zážitek,“ vyznává se ze svých pocitů borec 
s velkým „B“.

Jiří Baloušek prý po fyzické stránce větší 
problémy nepociťoval: „Po té psychické to je 
těžší, když je člověk patnáct dní sám se sebou 
a nemůže hledat oporu u nějakého parťáka. 
Jede se Evropou, takže tam sehrává občas 
roli i jazyková bariéra. Navíc se za celou 
cestu nastoupá nějakých 43 kilometrů. Po-
chopitelně je to ale silně individuální - záleží 
na tom, jestli dotyčný chce dosáhnout určitého 
výsledku nebo bojuje s kilometry proto, aby 
nepřekročil časovou bariéru těch šestnácti dní. 
Zaznamenal jsem tam případ cyklisty, který 
nedal poslední parkúr před cílem pro navi-
gační selhání a pořadatelé ho nekompromisně 
diskvalifi kovali.

„Přírodňák“ aneb Jak se jezdí hlavou
Do startu transkontinentálního pekla číslo 

osm měl letos najeto podle vlastního vyjádření 
Jiří Baloušek „v nohách“ 4000 kilometrů. 
Tedy tolik, kolik ho v drsné slupce na trase 
napříč Evropou čekalo. „Někteří chlapi ko-
lem mě do té doby „zlomili vaz“ i 20 000 
kilometrům,“ podotýká. On sám o sobě říká, 
že je v tomhle směru „přírodňák“ a většinu ki-
lometrů za něho potom „odjede hlava“. „Za to 
můžu určitě děkovat rodičům, že mi v tomhle 
směru nějaké ty geny nadělili. Protože nijak 
speciálně jsem se určitě nepřipravoval,“ po-
znamenává pohodář každým coulem.

Kupodivu Jiří Baloušek není „jen“ cyklis-
tický „polykač kilometrů“ s talentem od boha 
a geny od svých nejbližších. Sám sebe ozna-
čuje za celoživotního fotbalistu. Ne nadarmo 
mu jeho přátelé žertem přezdívají „Kopačka, 
co jezdí na kole“. „V nějakých devětadvaceti 
letech jsem poprvé podstoupil operaci kolena 
po přetrženém křížovém vazu. Tenkrát jsem 
dostal darem knížku s cyklistickou tématikou, 
kterou jsem jedním dechem přečetl. Doktoři 
tenkrát přišli s tím, že cyklistika pro mě bude 
super rehabilitace po tomto operačním zá-
kroku. Čili od těch devětadvaceti jsem tyhle 
dva sporty tak nějak „zkřížil“. Rozhodně se 
ale nepovažuji za nějakého čistokrevného 
superkolaře,“ brání se skromně.

Kdo zná Baloušky ví, že vždycky měli 
ke sportu blízko. Taťka hrál fotbal, hokej 
a věnoval se myslivosti. Po cyklistické stránce 
to tedy rozvinul nejvíc podle Jiřího Balouška 
jeho již zmíněný sedlický strejda Zdeněk, 
který mu během jeho evropského výšlapu byl 
psychickou oporou na internetu i mobilu: „No 
tak ve spojení jsem byl hlavně s manželkou, 
rodinou a kamarády. Strejda má pro tenhle 
druh fyzické kultury asi nejvíc pochopení.

Říká se, že při extrémním „vyšťavení“ 
organismu v podobných případech bývají 
nejtěžší ty poslední kilometry. Jiří Baloušek 
to nyní na základě vlastní zkušenosti může 
jen potvrdit: „Vlastně krize přišla opravdu 
s posledním dnem. To už se asi i naakumu-
lovala únava, protože jsem spal průměrně 
tři - čtyři hodiny denně. Závěr byl skutečně 
výživný i v tom, že jsem ve snaze vejít se 
do časového limitu dodával tělu odpočinek jen 
půlhodinovými „šlofíky“ na polích a ve škar-
pách. Spojení s domovem nadto fungovalo 

v některých ob-
lastech vlastně jen 
prostřednictvím 
Wi-Fi na benzíno-
vých pumpách,“ 
upozorňuje Jiří Ba-
loušek.

Nakonec hrdi-
na tohoto silného 
lidského příběhu 
o odvaze, houžev-
natosti a vnitřní 
síle během trans-
kontinentálního 
dobrodružství pro-
jel od startu do cíle 
čtrnácti státy. Nád-
herných zážitků 

podle jeho slov bylo nepřeberně: „Příroda 
fantastická - v každé zemi se nechalo vypích-
nout něco neskutečného. Mně tedy opravdu 
dostala scenérie Durmitor na území Černé 
Hory. Tohle pohoří se nachází vlastně v UNE-
SCU a pokud někdo chce vidět něco dech 
beroucího, měl by se vypravit právě tam.“ 
Bohužel i negativních prožitků se našlo dost. 
Jelikož se jelo za plného silničního provozu, 
musel Jiří Baloušek často čelit lhostejnosti až 
pirátství řady řidičů: „Zejména „hustý“ to bylo 
v Bosně a Hercegovině, kde nám kamioňáci 

Cyklistické 
peklo jménem 
Transcontinental 
Race No. 8.
Jiřímu Balouškovi sice pořádně zatopilo, 
ale naposledy se smál on. Nejtěžší závod 
starého kontinentu měl 4531 kilometrů.

Jeho strýček Zdeněk Baloušek ze Sedlice 
je celoživotní cyklistický srdcař. Bez kola 
si neumí tento čilý důchodce smysluplné 
naplnění volného času ani představit. Proto 
ho dvojnásobně víc těší fakt, že synovec Jiří 

Baloušek (44 let) disponuje stejnou vášní, kte-
rou navíc rozvinul do fantastických rozměrů. 
Kdyby šlo o otce a syna, svádělo by to říci 
„Jablko nepadá daleko od stromu.“
Ze západu na východ

Jako všichni ryzí sportovci i Jiří Baloušek 
přímo miluje výzvy k extrémním výkonům. 
Právě proto mu učaroval nejsurovější cyklis-
tický závod starého kontinentu Transcontinen-
tal Race No.8, který podle informací organizá-
torů měří cca 4000 kilometrů. A od nadchnutí 
pro tento smělý cíl nebylo daleko k činům. 
„Tenhle podnik se jede z jednoho konce Ev-
ropy na druhý. Osmý díl směřoval ze západu 
na východ,“ referuje Jiří Baloušek (ještě 
nedávno to bylo naopak a před komunisty se 
houfně prchalo a ujíždělo z východu na západ. 
Tady je vidět ten pokrok!).

Na trase podle jeho dalšího sdělení spo-
čívaly čtyři povinné body (parkúry), které 
se musely zdolat. „Nejprve šlo o úsek 120 
kilometrů na našem domácím území. Dále 45 
kilometrů v Itálii, přibližně stejnou výměru 
v srdci Černé Hory a Rumunska. Finálový 
předěl mezi „peklem a rájem“ v Burgasu 
měl, bratru, 30 kilometrů. Trať mezi těmito 
povinnými souřadnicemi si každý závodník 
řešil sám,“ uvádí fanoušky extrémní cyklistiky 
do pořadatelského schématu Jiří Baloušek. Při 
plánování cesty bylo nutno vyloučit místa, 
kde se cyklisté nesměli pohybovat - tunely, 
dálnice….. Aby se eliminovalo riziko úrazu.
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běžně dávali najevo, že každý cyklista je šváb 
a na vozovce nemá co dělat. Leckdy jsem se 
radši dobrovolně uklidil do pangejtu, aby naše 
setkání neskončilo katastrofou.“ Případ sám 
pro sebe představovali divocí psi, zejména 
na území Rumunska: „Já tedy vím, jak se 
v takovém případě chovat. No, když ale člo-
věka při jízdě obklopí hned tucet toulavých 
psů  a navíc je to v noci, jdou všechny žerty 
stranou,“ vzpomíná na tuto neveselou epizodu 
ocelový jezdec, kterého ze sedla ovšem tahle 
živá nástraha nedostala. Za pozitivní stránku 
s odstupem času považuje Jiří fakt, že mu 
útoky toulavých psů „zrychlili průměrku“ 
a vlastně ho tak paradoxně katapultovali mezi 
„fi nišmany“ transkontinentálního očistce. 

Kompletní cyklistický podnik odjel Jiří 
Baloušek na jedněch jediných pláštích, bez 

sebemenšího defektu! „Vlastně jsem vymě-
nil jenom jeden prasklý drát a troje brzdové 
destičky,“ podotýká čerstvý absolvent nej-

těžšího závodu starého kontinentu. Ze všech 
nebezpečných situací vyvázl jen s něco málo 
odřeninami aneb silničním lišejem, které mu 

zůstaly na památku po třech karambolech. 
Kolo si mohlo gratulovat - padlo vždycky až 
moc dobře většinou na mě.

Na otázku, zda Jiří Baloušek doplňoval 
během výkonu energii nějakou speciální spor-
tovní výživou, odvětí s úsměvem: „Pivem!“ 
No tak takhle to má nastaveno mnoho cyklistů 
- tedy pokud se nejedná o závodní „rafany“. 
A protože je Jiří Baloušek vyložený „přírod-
ňák“, ve stravě to řeší gulášem, klobásou, 
prostě tím, na co má zrovna chuť. A určitě se 
mu to vyplatilo! Bohatě vyplatilo, když stanul 
mezi letošní transkontinentální elitou!

O Jiřím Balouškovi veřejnost jistě ještě 
mnoho v budoucnosti uslyší. Protože jako 
„přírodňák“ jistě svou železnou formu ne-
ztratí.

Vladimír Šavrda

Kuželkářské zpravodajství
V uplynulých dvou týdnech odehrály své 

zápasy všechny blatenské týmy, od elitního 
mužského až po dorostenecké. K vidění byly 
výhry, porážky a v neposlední řadě i několik 
zajímavých individuálních výkonů.
Áčko – Divize jih

V pátek 14. října odehrál A tým zápas 
v Třebíči s místní rezervou, nováčkem soutě-
že. Blatenským v sestavě Karel Koubek, Filip 
Cheníček, Jiří Minařík, Josef Mikeš, Vít Ko-
bliha (střídal Stanislav Kníže) a Daniel Lexa 
sice skvěle vyšel úvod, kdy zapsali vítězství 
první dva zmiňovaní, bohužel se ale již nikdo 
další nepřidal a Áčko tak prohrálo 2:6 při 
skóre 3275:3376 sražených kuželek. Nejlepší 
nához zápasu zahrál F. Cheníček s 583 sho-
zenými kuželkami. Následující sobotu hráli 
Áčkaři doma s Jindřichovým Hradcem. Tým 
ve složení D. Lexa, F. Cheníček, S. Kníže, J. 
Minařík, K. Koubek a J. Mikeš potvrdil roli 
favorita a zvítězil 7:1 se skóre 3366:2983 
sražených kuželek. Vynikající formu a domácí 
kuželnu využil k mimořádnému výkonu F. 

Cheníček, 
k t e r ý  s i 
s 605 sho-
z e n ý m i 
kuželkami 
v y t v o -
ř i l  nový 
osobní re-
kord.

V neúplné tabulce po 6. kole patří Áčku 
4. místo se čtyřbodovou ztrátou na první 
příčku, avšak s odloženým utkáním k dobru. 
Další zápas odehraje tým v pátek 4. listopadu 
v Lomnici n. Lužnicí.
Béčko – Jihočeský KP2

V pátek 14. října hrál také B tým, a to 
ve Slavonicích. Hráčům se již od počátku ne-
vedlo tak, jak by si představovali a v sestavě 
Lukáš Drnek, Matěj Pekárek, Ondřej Fejtl, 

Libor Slezák, Monika Kalousová a Miloš 
Rozhoň prohráli 1,5:6,5 při skóre 2447:2513 
shozených kuželek. Remízu vybojovala M. 
Kalousová, výhru s nejlepším výkonem zápa-
su (438 kuželek) L. Slezák. O týden později 
hostilo Béčko Chýnov. Do zápasu vstupoval 
tým ve stejné sestavě jako ve Slavonicích, 
jen v jiném pořadí. Domácí od začátku ta-
hali za kratší konec, ale především zásluhou 
skvělého náhozu M. Rozhoně (498 sražených 
kuželek) uhráli remízu 4:4 se skóre 2760:2712 
shozených kuželek. Za zmínku stojí i výkon 
hostující-
ho hráče, 
který s 511 
kuže lka-
mi stano-
vi l  nový 
r e k o r d 
k u ž e l n y 
n a  1 0 0 
hodů.

Béčko drží v tabulce bronzovou příčku 
s dvoubodovou ztrátou na první místo. K dal-
šímu utkání vyjedou hráči v pátek 4. listopadu 
do Trhových Svin.
Déčko – Okres Strakonice a Písek

Okresní tým hostil ve středu 12. října Stra-
konice C. Do zápasu zasáhli Petra Prýmasová, 
Ondřej Skolek, Bohuslava Říhová, František 
Nesveda, Luboš Skuhravý a Josef Kohout, 
všichni předvedli dobré výkony a tým tak 
zvítězil 7:1 při skóre 2523:2337 shozených 
kuželek. Nejvíce se dařilo F. Nesvedovi, který 
strefi l 448 kuželek. Další zápas mělo hrát Déč-
ko 20. října ve Strakonicích s jejich Béčkem, 
utkání však bylo odloženo. Ve středu 26. října 
hráli Déčkaři doma s Pískem B.

Déčku náleží 1. místo v okresu i s odlože-
ným zápasem k dobru. Následující utkání čeká 
tým 3. listopadu ve Strakonicích s místním 
Céčkem.

Dorost A – 1. liga dorostu
Ve výborných výkonech pokračují bla-

tenské naděje. V neděli 23. října hráli ligový 
zápas v Praze-Radotíně a v sestavě Beáta 
Svačinová, Karolína Baťková, Monika Ka-
lousová a Matěj Kupar zvítězili 8:2 se skóre 
1611:1559 shozených kuželek (počítají se 3 
nejlepší výkony). Nejlépe si vedla B. Svači-
nová, která na 120 hodů shodila 546 kuželek. 

V neúplné tabulce patří dorostencům 2. 
místo, mají však o 2 zápasy méně než vedoucí 
družstvo. Nejbližší zápas odehraje tým v ne-
děli 30. října, kdy v odloženém utkání hostí 
České Velenice.
Dorost B – KP dorostu

Rezerva dorostu odehrála další zápas 16. 
října doma proti B týmu Č. Velenic. Domácí 
díky Tomáši Fišerovi, Matěji Kuparovi, 
Marku Sitterovi a Beátě Svačinové i druhé 
utkání v soutěži vyhráli, tentokrát 8:2 při skóre 
1242:1182 sražených kuželek. Nejlepší výkon 
zaznamenal M. Sitter, který shodil 424 kuže-
lek (hráno na 100 hodů). Následující utkání 
v Českých Budějovicích bylo odloženo.

V neúplné tabulce po 2 kolech patří Blatné 
1. místo. Další zápas čeká na hráče 6. listopa-
du, kdy zavítají k prvnímu venkovnímu utkání 
do Trhových Svin.
Dorost a žáci v OP

O víkendech, kdy mají dorostenci a žáci 
ve svých soutěžích volno, nastupují v okres-
ním přeboru. V neděli 23. října hráli ve Stra-
konicích Tereza Drnková (207 kuželek na 60 
hodů), Tomáš Fišer (434 kuželek) a Marek 
Sitter (492 kuželek, oba na 120 hodů).

Následující víkend je napříč všemi soutě-
žemi volno, protože se v pátek 28. října hrají 
poháry mládežnických kategorií. Junioři na-
stoupí v Chotovinách, dorost v Kosmonosech 
a žáci v Radotíně.

Za Kuželky TJ Blatná 
Lukáš Drnek 

Filip Cheníček s osobním rekordem

Matěj a Libor bojují o každou 
kuželku



Číslo 18 / strana 12 Blatná 27. října 2022 Ročník 33 (43)

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 

Přijmeme pracovníka do kovárny 
a automechanika

na plný i zkrácený úvazek

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

kontakt: Vratislav Zelenka, tel.603 187 739
e.mail: zelenka@drevokovblatna.cz 

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

TEL.: 721 757 399

 SPORTSHOW ve Střední 
odborné škole Blatná

Dne 6. 10. 2022 učitelé ve spolupráci se studenty SOŠ Blatná 
připravili pro žáky základních škol z Blatenska sportovní a zábavný 
den - již tradiční SPORTSHOW. Chtěli jsme „hostům“ ukázat nejen 
naši školu, ale i to, že se rádi bavíme, sportujeme a že umíme udělat 
hezký den pro sebe i pro druhé. Kdo je vnímavý a aktivní, ten si u nás 
našel to svoje a rozhodně se nenudil. Odpočinout a nabrat síly mohl 
každý v naší „hospůdce“ na domově mládeže.

Na venkovním hřišti se hrál basketbal, 
kroket, petang, softbal, stolní tenis a také se 
střílelo ze vzduchovky. Velkou radost udělala 
lezecká stěna. Z DDM Blatná zájemcům na-
bídli ukázky rybářského sportu. V tělocvičně 
se konal turnaj ve fl orbalu. Zvítězilo družstvo 
ZŠ JAK Komenského Blatná, ale ocenění 
za účast si zaslouží i družstva ZŠ TGM Blatná 
a 2 družstva ze ZŠ v Radomyšli.

Uvnitř budovy si žáci i jejich doprovod 
mohli vyzkoušet virtuální realitu, airsoft střelbu, judo a zasoutěžit 
ve stále populárnějších „kavárenských“ vědomostních kvízech. Velký 
zájem vzbudil fotokoutek v odborné učebně počítačové grafi ky, kde 
se žáci mohli nechat vyfotit a fotky jim byly 
následně poslány na e-mail.

Nemenší pozornost si získala učebna 
s expozicí potápění, kde za výkladu našeho 
bývalého studenta a známého potápěče, dr-
žitele mnoha ocenění, pana Karla Říhy ml. 
sledovali fi lmy z podmořského světa, „osa-
hali“ si potápěčskou výzbroj apod. 
Byl to hezký den. Těšíme se na vás i příští 
rok.

Hledáme 
doručovatele/ku 

na roznášku ranních 
novin. Práce na 2 
hodiny, pondělí - 

sobota.
Vhodné pro 

důchodce, studenty, 
ženy na MD, 
případně jako 
přivýdělek.

Zajímavé fi nanční 
ohodnocení + 

jízdné. Vlastní auto 
nutné.

V případě zájmu 
volejte 724007082.
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►

Autodoprava Petr Chvátal Blatná
Chlumská 1355 - 388 01 Blatná

+420 603 247 601

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

►  Zemní a výkopové práce, traktorbagr + otočný bagr

►  Dovoz kameniva, písku, betonu

►  Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,

 odvoz suti

►  TATRA 815 sklápěč  + hydraulická ruka

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

mzdové ohodnocení – 41.000 Kč ,

pojištění pracovní neschopnosti, 13. plat, víkendy volné,

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

+420 737 18 19 19
info@spacesolution.cz

www.spacesolution.cz

BLATNÁ

SpaceSolution s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

Autodíly -         železářství
MAREK CHVÁTAL

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

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

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

Nová služba: broušení nožů, nůžek,
seker a dlát

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

Kde si vaší práce 

VISHAY BLATNÁ 

„Tohle není klasická fabrika!“

 

 

 

 

 

 

 

REALITY BLATNÁ – RNDr. PETR KERNDL
B. Němcové 29, 388 01 Blatná 

31 let praxe na realitním trhu!
Tel.: 604 518 400, 383 42 35 22

Všechny nabídky na: www.realityblatna.cz .
– HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, chalupy, 

chaty, byty, pozemky, lesy … v jakékoliv lokalitě.
Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU!

Zajistíme Vám bezstarostný prodej. 
Prezentace na největších realitních serverech

a právní servis ZDARMA! Ocenění nemovitostí.
Smlouvy o převodu nemovitostí - darovací, kupní, směnné... 

Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte služeb nejdéle
působící realitní kanceláře v regionu. 

Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!

Koupím byt v Blatné Koupím byt v Blatné 
v přízemí nebo v přízemí nebo 

s výtahem. Platba s výtahem. Platba 
ihned. Nabídku ihned. Nabídku 

prosím na telefon prosím na telefon 
775 464 433.775 464 433.

Pronajmu byt 
2+1 + balkon 

v Blatné. Volné 
ihned.

Nájem 10 tis. Kč 
měsíčně, zálohy 
na energie cca 

5 tis. Kč.
Vratná kauce 

22 tis. Kč.

Tel: 775225855 
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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. 

Teplovzdušný ventilátor
ECG TV 3030 Heat R Black

499,-
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