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BLATENSKÉ LISTY O PÁR DNÍ DŘÍV NEŽ VÝTISK A VÍCE STRÁNEK NA http://blat.listy.ch.sweb.cz/ nebo https://www.plantaz-blatna.cz/blatenske-listy/

Vážení spoluobčané,
každoročně Vás v měsíci lednu seznamuji
s akcemi, které naše město v novém roce čekají.
Stejně tak je tomu i letos.
Příprava rozpočtu byla oproti předchozím
rokům složitější. Rozpočet je připravován
od měsíce září a jak jste jistě zaznamenali, konec
roku se nesl ve znamení výrazného zdražování,
a to nejenom energií. Bylo tedy nutné rozpočet
před zveřejněním a schválením upravovat dle
aktuální situace. Rozpočet je základní přehled
o příjmech a výdajích města. Pro rok 2022 je
rozpočet schválen jako schodkový. Laicky
řečeno, utratíme částku větší, než jsou naše
plánované příjmy. Zastupitelé města k tomuto
kroku přistoupili z důvodu investic, které jsou
níže zmíněny. Nemusíte mít obavu, že bude město zadlužené. Blatná si dlouhodobě ponechává
ﬁnanční rezervu.
Příjmy rozpočtu na rok 2022 činí 206 mil. Kč
a výdaje ve výši 236 mil. Kč. Schodek rozpočtu
je tedy 30 mil. Kč a bude kryt ﬁnanční rezervou
z minulých let.
Ještě, než shrnu plánované investice na rok
2022, dovolte mi krátce zrekapitulovat rok 2021.
Největší investiční prostředky byly v loňském roce vynaloženy na opravy komunikací
a chodníků ul. Na Tržišti, ul. Sadová, ul. Ve Škalí,
ul. Na Hřebeni, ul. Řečická, komunikace v přilehlých osadách a na vybudování inženýrských
sítí v ul. Na Růžových plantážích. Byla dokončena výstavba sběrného dvora v ul. Riegrova
(Ve Škalí). Nemalé ﬁnanční částky byly čerpány
na pořízení projektových dokumentací (nová čistička odpadních vod, zimní kluziště, inženýrské
sítě pro výstavbu rodinných domů tzv. na Sahaře
(směr Hajany) nebo rekonstrukce autobusových
zastávek v ul. Palackého). K rekonstrukci autobusových zastávek je třeba zmínit, že jsme
realizaci tohoto projektu plánovali uskutečnit již
v roce 2021. Administrativně náročnější průběh
stavebního povolení naše plány bohužel změnil
a tato investiční akce bude, doufám, úspěšně
realizována v letošním roce. Jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré. Zdá se, že vypsané
dotační výzvy na konci roku 2021 by mohly být
jedním ze zdrojů ﬁnancování nového dopravního
terminálu.

Nyní již k investičním akcím v roce 2022,
které činní cca 20 % celkového rozpočtu. Schodek rozpočtu ve výši 30. mil Kč odpovídá výši
předpokládaných nákladů na zahájení výstavby
nové čističky odpadních vod na Lapači. V současné době je podána žádost o stavební povolení
a v prvním čtvrtletí letošního roku bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele. Fyzické zahájení stavby je plánováno na září 2022. Stavba by
měla být dokončena v roce 2023 a v roce 2024 by
měl proběhnout zkušební provoz. Předpokládané
náklady jsou cca 120 mil. Kč. a mj. připravujeme podání žádosti na Ministerstvo zemědělství
ČR a dále na Jihočeský kraj.
Z dalších ﬁnančně náročnějších akcí stojí
za zmínku stavba komunikace a chodníku v ul.
Habrová, vybudování dešťové kanalizace na nábřeží Dukelské a ul. Ve Škalí, chodníky v ul.
Za Pustým, v ul. Holečkova, v ul. Nad Lomnicí
a v ul. Průchova. Čeká nás výměna kotlů v obou
budovách MŠ Vrchlického a v budově, kterou
využívá HZS, demolice násypky na kotelně v ul.
Čechova, rekonstrukce střechy na budově osadního výboru v Čekanicích nebo úprava zahrady
MŠ Šilhova.
Výdaje v rozpočtu nejsou pouze investiční,
ale převážná část jde na tzv. provozní výdaje.
Jedná se o každoroční výdaje na provoz školských zařízení, na kulturní činnost, na sociální
služby, péči o městskou zeleň, o čistotu města,
odpadové hospodářství atd.
Udržování čistoty a pořádku ve městě mají
za úkol především zaměstnanci Technických
služeb města Blatné s.r.o., kteří pro město zajištují čištění, zimní údržbu, veřejné osvětlení,
svoz odpadů, provoz sběrného dvora, provoz
dotřiďovací linky, provoz kompostárny, provoz
rekreačního areálu, pohřební službu, údržbu
zeleně a další činnosti. Na výše uvedené aktivity
je v rozpočtu plánovaná částka 16, 779 mil. Kč.
Nemalé ﬁnanční prostředky jsou vynakládány
na péči o městskou zeleň, v roce 2022 se jedná
o částku 6,340 mil. Kč.
Příspěvkové organizaci Domov pro seniory
bude poskytnut neinvestiční příspěvek ve výši
2,828 mil. Kč. Zařízení je převážně ﬁnancováno
ze státních dotací a z úhrad uživatelů sociálních
služeb, které zařízení poskytuje (pobytová
služba, pečovatelská služba, půjčovna kompenzačních pomůcek).

Finance určené na provoz školských zařízení,
jejichž zřizovatelem je město Blatná (MŠ Šilhova, MŠ Vrchlického, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ
T. G. Masaryka), činí 10,065 mil. Kč.
Centrum kultury a vzdělávání Blatná má
v rozpočtu města plánován neinvestiční příspěvek ve výši 13,749 mil. Kč., který pokrývá
všechny činnosti organizace (knihovna, muzeum,
informační centrum, komunitní centrum, kino).
Město Blatná každoročně přispívá formou
individuální dotace spolkům a organizacím
v oblasti kultury, sportu, životního prostředí,
sociálních služeb a školství, a mezinárodní
spolupráce, kterým bude pro tento rok uvolněna
částka 1,622mil. Kč.
Určitě jsem Vám neposkytla podrobný přehled plánovaných akcí a výdajů, ale v průběhu
roku Vás budu pravidelně informovat.
Věřím, že i tento rok se nám podaří plánované kroky uskutečnit a že se nám všem bude
v Blatné dobře žít.
Přeji Vám všem především zdraví a optimismus.
Bc. Kateřina Malečková
starostka města Blatná

Blatná město růží
Růže proti zlozvykům
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ktuality
Pojďme spolu do 33. ročníku
Blatenských listů
Zopakujme, že i nadále budeme rádi
poskytovat prostor občanským aktivitám,
vzdělávacím a sportovním spolkům, školám
a školkám. Za důležitou pokládáme samozřejmě i prezentaci Kulturní Plantáže Blatná,
Města Blatná, Technických služeb a také podníkatelů, kteří nabízejí své služby, výrobky
a v poslední době zejména pracovní místa.
Děkujeme jim - jejich příspěvky a inzeráty
jsou pro nás hlavním zdrojem ﬁnančních prostředků pro tisk a roznášku Blatenských listů.
Do letošního roku vstupujeme s novými
členy redakce – s Janem Károu a Čestmírem
Cimlerem.
Budeme rádi, pokud nás i Vy, naši čtenáři, podpoříte – můžete uhradit dobrovolné
předplatné v knihkupectví Kanzelsberger na
třídě J.P. Koubka nebo převodem na náš účet
4196610297/0100. Cena předplatného zůstává 150,-Kč/rok. Cena jednotlivého výtisku je
8,-Kč a cena placené inzerce 11,-Kč/cm2, se
slevou 10% při opakování a slevou 20% při
celoroční inzerci. Uvítáme náměty na zlepšení
naší práce od Vás, našich čtenářů.
Hodně zdraví a spokojenosti v roce 2022
jménem Blatenských listů
Zdeněk Malina

Vážení
spoluobčané
Vzhledem k prognózám vývinu epidemiologické situace v Jihočeském kraji
bychom chtěli opakovaně nabídnout našim
seniorům službu venčení psů pro případ,
že by si venčení nebyli schopni sami
zabezpečit z důvodu karantény, či přímo
onemocnění. V případě, že by se někdo
z Vás ocitnul v situaci, že budete v karanténě, či nemocní a nebudete moci svého psa
vyvenčit, můžete se obrátit na vedoucího
strážníka Městské policie Blatná – Roman
Urbánek, tel.: 724726602, nebo přímo
na ošetřovatelku našich záchytných kotců
paní Ivu Bůbalovou, tel: 602467689, která
se pokusí Vám ve spolupráci s dobrovolníky tuto službu zabezpečit.
Roman Urbánek - vedoucí strážník
Městské policie Blatná

V LEDNU MRÁZ – TĚŠÍ NÁS, V LEDNU
VODA – VĚČNÁ ŠKODA
Vykročili jsme do nového roku stejně jako
každoročně s přáním, aby byl lepší než ten
minulý, abychom ho prožili šťastně a spokojeně, hlavně ve zdraví. Do určité míry má
každý z nás svůj život ve svých rukou, může
ho svým konáním velmi ovlivnit. Prožili jsme
dva roky obzvlášť nebývalé, pro mnohé přímo
nepředstavitelné a ten letošní tím bude pravděpodobně velmi ovlivněn. Situace je obdobná
v celém světě. Nemůžeme čekat, že se budeme
mít stále jen lépe a lépe. Pokud se snažíme hledat na vzniklých situacích to dobré, nalezneme
pozitiva i tentokrát. A není jich málo. Např.:
Znovu se budeme učit správně hospodařit,
šetřit a zbytečně neplýtvat. Po vzoru našich
předků: „Dobrá hospodyňka i pro pírko přes
plot skočí“. Kupovat budeme jen to, co opravdu potřebujeme, věcí si budeme více vážit
a budeme se o ně lépe starat. Jíst budeme méně
a možná se i více hýbat…A pokud se opravdu
zamyslíme, zjistíme, že jsme se měli vlastně
tak dobře, že pokud trochu ubereme, nebude to
vůbec na škodu a náš rodinný rozpočet skoro
ani nepocítí, že máme peněz o něco méně. Jen
se nesmíme bát něco změnit. Pokud se tomu
ale budeme bránit a budeme si jen stýskat,
potom to opravdu lepší nebude…
LIDOVÉ ŘEMESLO NA TŘ. J. P. KOUBKA 3 – STÁLE TU BUDEME PRO VÁS
Také v letošním roce pro vás budeme
v průjezdu mezi informačním centrem a prodejnou textilu vždy každou sobotu od 9. 00
hod do 14.00 hodin. V naší nabídce najdete
výrobky vytvořené s láskou a z radosti ze
života, vytvořené českými výtvarníky a řemeslníky, jež jejich tvorba nikdy neomrzí.
Nacházejí v ní smysl svého života a pomáhá
jim přežít i v dobách nouze… Jsou tedy již
dlouhodobě připraveni na tzv. „horší časy“.
Stále budeme kromě blatenského řemesla
pro vás mít i novinky a nápady z jiných krajů.
Náš prodej se dá rozdělit do tří cyklů: 1. ČAS
PŘEDVELIKONOČNÍ A VELIKONOCE, 2.
LÉTO, PRÁZDNINY A SEZÓNA a za 3. ČAS
PODZIMNÍ, PŘEDVÁNOČNÍ A VÁNOCE.
V těchto obdobích vždy upravujeme otevírací
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dobu podle potřeby a situace a v mezidobí
platí, že je otevřeno každou sobotu minimálně
v čase, který jsme uvedli. Soboty jsou tedy
taková „jistota“.
Stále platí, že pokud máte o nějaké zboží zájem mimo otvírací dobu, můžeme se
domluvit na individuálním prodeji, nejlépe
po telefonu 736765747 nebo emailem obchod@lidove.remeslo.cz. Veškeré kontakty
i další podrobnosti včetně našich příspěvků
do blatenských listů najdete na našich stránkách www.lidove.remeslo.cz. Zde je také
v provozu internetový obchod, pro který platí
objednat a možnost vyzvednout na místě stejně jako u objednání třeba přes telefon.
A kdy vlastně letos poprvé otevřeme?
Pravděpodobně až v polovině února, podle
situace, jak se bude vyvíjet omikron.
Abychom nezapomněli, samozřejmě
na letní sezónu počítáme z provozem PŮJČOVNY LODĚK.
VÝROBKY Z PROUTÍ
V tomto období mají naši košíkáři plné
ruce práce. Snaží se vyhovět svým zákazníkům ve všech jejich přáních. Protože se proutěné výrobky těší stále větší oblibě, tak prostě
nestíhají. Přesto si právě nyní můžete objednat

košíček podle vašich představ, ať již pro děti,
na ovoce, zeleninu nebo brambory či houby.
V letních měsících, když je potřebujete, to
potom již možné není, protože už nepletou.
Postupně končí koncem dubna nebo počátkem
května. Proto svá přání zbytečně neodkládejte.

VŠEM VÁM JEŠTĚ JEDNOU PŘEJEME
ÚSPĚŠNÝ A SPOKOJENÝ LETOŠNÍ ROK.
V LEDNU SNÍH A BLÁTO, V ÚNORU
TUHÉ MRAZY ZA TO.
Eva Fučíková, lidové řemeslo
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Z právy

z radnice

Vážení spoluobčané,
dovolte mi vyjádřit se k poplatku za komunální odpad, jehož
zvýšení schválilo zastupitelstvo 8. 12. 2021. Pro občany našeho města
to znamená od 1. 1. 2022 uhradit povinný poplatek ve výši 840,-Kč (při
zapojení do programu Třídíme 720,-Kč, občané osad 420,-). Uznávám,
že jde o skokové navýšení, ale pokud si částku 840,- vydělíme počtem
měsíců v roce (tj. 840 : 12 = 70), vyjde nám částka 70,-Kč, za kterou
je nám svezen veškerý odpad, který vyprodukujeme. Můžeme také
využít sběrný dvůr, svézt trávu ze své zahrady.
Vám všem, kteří nyní rozhořčeně diskutujete na internetu o tom,
jak budete rušit popelnice a vozit odpad do lesa či přímo na skládku,
musím sdělit, že tím se povinnosti úhrady poplatku nevyhnete. Několik
let zpátky byly zrušeny známky na popelnice a platí se tzv. „na hlavu“.
To znamená, že stejný poplatek zaplatí každý občan města bez rozdílu, zda má, či nemá popelnici. Poplatek, který zůstane neuhrazen, je
úřadem vymáhán a pokud má občan vůči městu dluh, je znevýhodněn,
např. při žádosti o obecní byt nebo o příspěvek při narození dítěte.
Myslím, že občan, který sleduje dění v našem státě, musel zaznamenat, že o odpadech a zákazu skládkování se hovoří nejméně
10 let. I Vy, čtenáři Blatenských listů, jste byli průběžně informováni
o změnách zákonů řešících tuto problematiku. Náklady na odpadové
hospodářství každoročně stoupají. To je mimo jiné dáno i zvýšením
životní úrovně, protože více nakupujeme, konzumujeme a tím tvoříme více odpadu. Na konci roku 2019 byl schválen zákon o odpadech
a ten přenesl na města další povinnosti. Od roku 2020 musí města,
která vlastní skládku odpadů, státu odvádět tzv. poplatek za ukládání
odpadů na skládku. Do té doby jsme byli od toho poplatku osvobozeni
a nebylo zapotřebí poplatek pro občany zvyšovat. Za 1 tunu uloženého
odpadu se nyní odvádí částka 800,-Kč, která se bude každoročně zvyšovat např. v roce 2025 bude činit již 1.500,-Kč. Pro Vaši informaci,
komunální odpad svezený z města v roce 2019 činil 1087 t, a v roce
2020 1124 t. Máme možnost získat slevu, která je dána snižováním
komunálního odpadu (tj. svážet postupně co nejméně a naopak co
nejvíce odpad třídit).
Nyní několik slov k ekonomice. Zvýšení poplatku neproběhlo
nijak náhodně. Nechali jsme si podrobně zpracovat veškeré výdaje
na odpadové hospodářství, tzn. svoz komunálního odpadu od domů,
svoz tříděného odpadu, svoz bioodpadu, likvidace velkoobjemového
odpadu (např. nábytku), nebezpečného odpadu (např. barev) a náklady
na provoz sběrných dvorů. To jsou služby, které my, občané Blatné,
využíváme. Náklady na výše vyjmenované činnosti v roce 2019 činily
937,-Kč na osobu a v roce 2020 jsme na částce 1.068,- na osobu.
A nyní k příjmům. Příjmy od občanů a podnikajících subjektů
v roce 2019 činily 417,- na osobu a v roce 2020 na osobu 406,-Kč.
Finanční prostředky, které musí město za odpadové hospodářství
uhradit, se tedy pohybují v milionech a nezbývá mi než konstatovat,
že se nejedná o odpad úřadu či 15 zastupitelů. Je to odpad nás všech,
všech lidí žijících v Blatné.
Jedinou cestou, jak náklady na odpadové hospodářství snižovat,
je odpadům předcházet. To ale musíme každý začít u sebe, zamyslet
se například nad tím, kolik jídla a v jakých obalech nakupujeme. Poslední rozbor městských popelnic v listopadu 2021 ukázal, že šetřit
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opravdu neumíme - 30% činil biologicky rozložitelný odpad, který se
ale z 57,8 % skládal z kuchyňského gastroodpadu.
Kateřina Malečková, - starostka města Blatná

REGISTRACE OČKOVÁNÍ PROTI
COVID-19
Jak je možné se registrovat?
Registrovat se můžete:
- na webových stránkách
http://crs.uzis.cz
http://registrace.mzcr.cz
- na bezplatné telefonické lince
1221
Nevíte si rady s registrací k očkování proti Covid-19?
Pokud si nevíte rady, volejte pracovníky Sociálního odboru
Městského úřadu v Blatné, kteří Vám s registrací pomohou.
Telefon: 383 416 212 nebo 383 416 213
Volat můžete v pondělí a ve středu od
8:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin.

Nabídka pomoci pro osamělé seniory
a osoby s nařízenou karanténou/izolací

Jste v karanténě/izolaci? Jste osamělý senior/
ka? Máte ve svém okolí někoho, kdo v souvislos
s nemocí Covid-19 potřebuje pomoci s nákupem
nezbytných potravin, léků, hygienických
prostředků?
Volejte: Městský úřad Blatná, odbor sociální
Tel.: 724 189 591, 383 416 213
Kdy: pondělí – pátek, čas: 8:00 – 15:00 h.
Odebíráte elektřinu nebo plyn v režimu dodavatele poslední
instance (DPI)?
Pokud odebíráte elektřinu nebo plyn v režimu dodavatele poslední instance
(DPI), bude pro vás ve středu 9. 2. 2022 od 9:00 do 12:00 hod. ve velké zasedací
místnosti města Blatná zástupce společnosti E.ON, který vám se vším pomůže.
Odpoví na případné dotazy či nejasnosti a když budete chtít, můžete tu rovnou
uzavřít i novou smlouvu s E.ONem.
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Motivační program „TŘÍDÍME“ 2022

Evidence odevzdaných odpadů se nově povede na elektronické
kartě.
Pro uznání úlevy na poplatku za odpady musí být na elektronické
kartě evidováno 5 záznamů o odevzdaných vybraných odpadech.
Podmínky motivačního programu:
Úleva na poplatku za odpady se poskytuje fyzické osobě, která je přihlášená*
ve městě Blatná, a která splní následující podmínky:
1. vylepit nálepku „Třídíme“ na poštovní schránce (k dispozici na odboru životního
prostředí, pokladně MěÚ, sběrných dvorech)
2. na sběrné dvory odevzdat libovolný z následujících druhů odpadů ve stanoveném minimálním množství:
* použité jedlé oleje v množství 1 litru nebo
* 2 ks žárovek (všechny druhy) nebo
* 10 ks baterií nebo
* 20 ks plechovek či konzerv od potravin a krmiv pro zvířata nebo
* 20 ks hliníkových obalů od nápojů nebo
* 1 ks vysloužilého elektrozařízení nebo
* 10 kg papíru zvlášť roztříděného na karton a ostatní papír.
Potřebné množství odpadů stačí pro celou společnou domácnost. Není nutné sbírat
všechny uvedené druhy odpadů, stačí jeden, dva … druhy odpadu (v množství
pěti záznamů).
3. nemít nedoplatek na poplatku za odpady.
Úleva ve výši 120 Kč bude poskytnuta v kalendářním roce, který následuje po roce
aktivního zapojení do programu.
Termín odevzdání libovolných druhů odpadů na sběrné dvory je do 31. prosince
2022.
S dotazy ohledně motivačního programu „Třídíme“ se obracejte na Odbor životního
prostředí Městského úřadu Blatná, tř. T. G. Masaryka č.p. 1520 (M. Scheinherrová,
tel. 383 416 232).
Správcem poplatku za odpady je Finanční oddělení MěÚ Blatná, které Vám
zodpoví dotazy ohledně placení poplatku. Poplatek je splatný ve dvou stejných
splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 31. října příslušného kalendářního
roku. *Více informací k místnímu poplatku je uvedeno v OZV č. 2/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (www.mesto-blatna.cz/
urad-blatna/dokumenty-meu/obecne-zavazne-vyhlasky/).

Jak získám odpadovou kartu?
Jak již jste se mohli dočíst v minulých Blatenských listech, město Blatná
zavádí Odpadovou kartu, která bude
sloužit k identiﬁkaci domácnosti na sběrném dvoře pro odevzdání jakéhokoliv
typu odpadu. Uživatelé sběrného dvora
mají čas pro získání karty do konce
června 2022. Pro zapojené do motivačního programu města „Třídíme“,
doporučujeme její dřívější pořízení, jelikož plnění programu se bude
potvrzovat již na tuto kartu.
1. Nejprve musíte vyplnit žádost
Formulář k vyplnění můžete vyzvednout:
● na sběrných dvorech
● na pokladně MěÚ Blatná, (Po, St 07:30-16:30, Pá
07:30-11:30, mimo polední pauzu 12:00-13:00)
● na odboru životního prostředí Městského úřadu
Blatná (Po, St 07:30-17:00, Út, Čt 07:30-15:00,
Pá 07:30-12:00, mimo polední pauzu denně
12:00-13:00)
● stáhnout na internetových stránkách města Blatná /odboru životního
prostředí, v aktualitách/
Vyplněný formulář můžete odevzdat již nyní:
● na sběrných dvorech
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Informovanost obyvatelstva
v našem městě
Digitální úřední deska
Město Blatná má v provozu dvě digitální úřední desky. Jedna
je umístěna poblíž vchodu do budovy městského úřadu Blatná
na třídě T. G. Masaryka 322. Druhá digitální úřední deska je zavěšena na stěně ubytovny, Boženy Němcové č.p. 30. Tyto digitální
úřední desky nahradily veřejnou úřední desku v papírové formě
a splňují všechny legislativní podmínky dle § 26, odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb. Panel s velkým dotykovým LCD displejem je
přístupný 24 hodin denně. Ovládání je jednoduché a intuitivní.
Občan na digitální úřední desce najde nejen vyvěšené úřední dokumenty, ale i další informace. Může si prohlédnout web města
Blatná, web Turistického informačního centra nebo web IDOS
pro vyhledání autobusového či vlakového spoje. V neposlední
řadě jsou zde základní kontakty na městský úřad Blatná a dále
na tísňová volání. Panel podporuje zoomování, takže si uživatel
může zvětšit nebo naopak zmenšit písmo.
Mobilní aplikace „V OBRAZE“
Jsme v situaci, kdy každý z nás chce být informovaný o nejaktuálnějších zprávách z naší obce. V této chvíli Vám podáváme
pomocnou ruku i ve formě mobilní aplikace V obraze. Každý
z Vás může dostávat novinky a zprávy z obce přímo do svého mobilního telefonu. Aplikace Vás upozorní na nově vložené zprávy.
Dozvíte se včas o připravovaných akcích. Můžete si prohlédnout
fotograﬁe, nebo dokumenty zveřejněné na úřední desce. Stačí si
stáhnout aplikaci podle postupu, který najdete na našich obecních
stránkách. Chceme Vás poprosit, abyste pomohli stáhnout aplikaci
do telefonů svým příbuzným, případně sousedům, kteří nejsou
technicky zdatní. Mobilní aplikace V OBRAZE je pro všechny
občany zcela zdarma. Věříme, že i tímto způsobem zlepšíme
a zvýšíme Vaši informovanost v tomto složitém období.
● do schránky v průjezdu Městského úřadu Blatná, Tř. T. G. Masaryka
1520
● na odboru životního prostředí Městského úřadu Blatná
● e-mailem na adresu: ozp@mesto-blatna.cz
2. Následně si vyzvednout Odpadovou kartu na odboru životního
prostředí
● Odpadová karta na žádost doručenou v průběhu ledna 2022 bude
vzhledem k zavádění nového systému a potřebě jeho počátečního
nastavení vydávána nejdříve v měsíci únoru.
Odpadovou kartu na žádost doručenou od 1. 2. 2022 si můžete vyzvednout nejdříve pátý pracovní den po dni doručení žádosti
na odboru životního prostředí Městského úřadu Blatná (Po, St
07:30-17:00, Út, Čt 07:30-15:00, Pá 07:30-12:00, mimo polední
pauzu denně 12:00-13:00)
● vystavenou kartu obdržíte po prokázání totožnosti a její převzetí
potvrdíte podpisem na formuláři žádosti, kterým jste o vystavení
karty žádal/a.
Pro společnou domácnost bude vydávána bezplatně pouze jedna
karta, (pokud jich potřebujete zdarma pro domácnost více, stačí mít
kvalitní fotograﬁi QR kódu v mobilu nebo si tento nahrát do nějaké
mobilní aplikace pro správu karet). Karta je přenosná pouze v rámci
jedné domácnosti.
Ztrátu neprodleně nahlaste na Městský úřad Blatná osobně nebo telefonicky 383416232. Karta bude zablokována a novou bude možné
vystavit za poplatek 100 Kč.
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Zprávy

Nová rubrika Blatenských listů -

Ekonomické okénko
s Oskarem:

TS Blatná

Technické služby města Blatné s.r.o. vyhlašují výběrové
řízení na pozici

Zahradník – zahradnice
Náplň práce:
● Údržba veřejné zeleně v rámci svěřené lokality
● Zajištění běžných zahradnických prací (sečení, hrabání listí,
vertikutace)
● Výsadba záhonů a péče o květiny, okrasné keře, dřeviny a další
rostliny
● Příprava půdy pro pěstování květin a okrasných dřevin
● Další zahradnické práce (závlaha zeleně, pletí záhonů apod.)
Požadujeme:
● Znalost zahradnických prací, péče o rostliny a údržby zeleně
● Ochota pracovat pod širým nebem
● Manuální zručnost, ﬂexibilitu, samostatnost,
● Aktivní přístup k práci, bezúhonnost
● Řidičský průkaz sk. B
● Vyúční list v oboru, vyšší odborné vzdělání nebo odborné certiﬁkace výhodou
Nabízíme:
● Zázemí stabilní české ﬁrmy
● Možnost seberealizace a odborného růstu
● Odpovídající platové ohodnocení
● Zaměstnanecké beneﬁty
● Nástup možný od 1.4.2022
Přihlášku včetně životopisu a motivačního dopisu doručte
do 15.2.2022 do kanceláře Technických služeb města Blatné s.r.o.
na adrese Riegrova 59, Blatná
(obálku označte heslem „Výběrové řízení – ZAHRADNÍK“), nebo ho
zašlete emailem na adresu kontakt@tsblatna.cz.
Osobní pohovory s vybranými účastníky proběhnou do konce února
2022.
V případě dalších dotazů se můžete obrátit na vedoucího údržby
veřejné zeleně TSM p. Jindřicha Bláhu – telefon 778 065 500.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v libovolné
fázi bez udání důvodů.

Zemřelí prosinec:
Čadková Vendula - nar. 1.1. 1979, bydliště Blatná, úmrtí 29.11.2021
Žižka Vladimír - nar. 20.12.1952, bydliště Strakonice. úmrtí
3.12.2021
Mašek Václav - nar. 8.9.1939, bydliště Blatná, úmrtí 3.12.2021
Koželoužková Růžena - nar. 22.12.1931, bydliště Blatná, úmrtí
8.12.2021
Polan Milan - nar. 27.8.1957, bydliště Lažánky, úmrtí 10.12.2021
Potůček Josef - nar. 18.6.1942, bydliště Blatná, úmrtí 12.12.2021
Sliacká Lenka - nar. 18.3.1964, bydliště Bezdědovice, úmrtí
15.12.2021
Kníže Bohumil - nar. 24.12.1956, bydliště Černívsko, úmrtí
23.12.2021
Vokáčová Miluška - nar. 11.4.1935, bydliště Blatná, úmrtí
27.12.2021
Vincencová Božena - nar. 25.1.1941, bydliště Čečelovice, úmrtí
29.12.2021
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Je čas platit (část 1/2)
Je čas platit a týká se to nás všech. Meziroční inﬂace cen na konci
roku 2021 činila 6.6 %. Nad očekáváním České národní banky (dále
jako ČNB) a vysoko nad inﬂačním cílem 2 %, který je aktuálně považovaný za “zdravý”. V roce 2022 to pravděpodobně nebude jiné.
Inﬂace je komplexní téma, kterému ne každý rozumí. Politici ho často
používají jako výmluvu za nehospodárné řízení naší společnosti.
Za snížení životní úrovně běžných lidí nemohou oni, ale přece ta inﬂace. Je to jednoduché, inﬂace znamená jinými slovy nějaké zvýšení,
například cen.
Máme celkem tři hlavní druhy inﬂace:
Inﬂace peněžní (zvýšení objemu peněz). Nám říká, o kolik se
zvyšuje počet všech peněz ve společnosti. V peněženkách, na účtech,
atd. Nové peníze u nás vytváří ČNB. Dnes je nejčastěji “tiskne” stisknutí myši na počítači. Představme si to, jako kdyby v celém našem
státě bylo jen 50 korun a banka vydala 20 dalších. Takovéto zvýšení
počtu peněz pak způsobuje zvýšení cen a majetku. Naštěstí ne 1:1.
Růst peněžní zásoby je totiž mnohem vyšší než růst cen.
Inﬂace cenová (pro nás nejviditelnější). Vzpomeňme si na příklad
s pivem z loňského roku. Zvýšíme-li objem peněz a piva zůstane stejně,
zvedne se tím jeho cena. Osobně si pamatuji pivo za 20 Kč, ale myslím,
že je tu mnohem více lidí, co si pamatuje i méně.
Inﬂace aktiv - neboli zvýšení cen komodit a akcií. Funguje podobně jako inﬂace cenová, jen se nám zvedají ceny např. dřeva nebo
pohonných hmot. Mimojiné trpí výrobci zboží, kterým se zvyšuje cena
materiálu, lidé co si aktuálně staví bydlení a všichni co rádi jezdí autem.
Proč ČNB tiskne tolik peněz? Kdo způsobuje inﬂaci? A proč musíme platit my? Na to se podíváme v příštím čísle Blatenských listů.
Vzpomeňte si, za kolik nejméně jste si koupili pivo v hospodě a napište na oskar.krizenecky@gmail.com. Jméno největšího pamětníka
otiskneme v příštím vydání.
Zdroje: cnb.cz, czso.cz

Zahájení prodeje známek
na popelnice (podnikatelé a firmy)
Technické služby města Blatné, s. r. o. zahajují prodej známek
pro svoz popelnic ﬁrmám a podnikatelům na rok 2022.
Známky z roku 2021 platí pouze do 31. 1. 2022, po tomto datu
budou vyváženy pouze nádoby s novou známkou.
Prodej známek probíhá v novém sídle Technických služeb
na adrese Riegrova 59 (poslední budova u silnice na Hajany).
Svoz nádob se žlutou známkou (1x za dva týdny) bude prováděn vždy v lichý týden.
Upozorňujeme ﬁrmy a podnikatele na namátkové kontroly
způsobu likvidace odpadů ve spolupráci s odborem životního
prostředí Městského úřadu.
I v letošním roce si občané u Technických služeb známky
na popelnice nekupují. Poplatek za svoz odpadů platí na Městskému úřadu.
Kontaktní spojení: e-mail: kontakt@tsblatna.cz,
tel.: 383 422 541
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Co čte a o čem přemýšlí Jan Kára
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
Blatenské listy moudře
nevycházejí v období vánoc
a počátkem Nového roku a snižují tak pokušení různých psavců obšťastnit čtenáře nějakou
tou novoroční úvahou. Těch úvah bylo i tak
celkem dost. Oproti minulým rokům se v průměru zvýšila jejich jazyková úroveň, ale jejich
obsah nebyl nikterak radostný. Ani nemohl
být: s covidem, obrovským státním dluhem,
energetickou nejistotou, všeobecným zdražováním či inﬂací se těžko dá hýřit optimismem.
I mé zamyšlení by vyznělo dosti pochmurně,
a tak mě napadlo, že raději „po anglicku“ pojednám o počasí. Stejně jsem to chtěl jednou
udělat a teplotní houpačka na přelomu starého
a nového roku mě v tomto směru jen urychlila.
Kdysi mě docela bavila meteorologie
a dokonce mě napadlo, že by bylo fajn pracovat na meteorologické stanici v Kocelo-

Mám rád meteorologické mapy

vicích. Snad mě k tomu inspiroval profesor
Letošník, který nám, studentům geograﬁe,
názorně předváděl, jak postupují fronty, nasouvají se na sebe, okludují atd., až se z toho
jednou zamotal, zakopl a upadl. Ale hlavně
mi to připadalo jako pohodová práce – sedíte na stanici, občas zkontrolujete přístroje,
a jinak si děláte co chcete. Neodradil mě ani
zážitek z meteorologické stanice na pražském
Karlově, kde skončila jedna studentská pitka
a kde podroušený pracovník stanice pro naše
pobavení vykonal tělesnou potřebu do přístroje na měření srážek. Určitě to v záznamu
vypadalo jako mohutný slejvák.

Meteorologie mě sice zajímala, ale
o počasí jsem se moc nestaral a v plánování
mých výletů hrála předpověď jen podružnou
roli. Často se to prostě odbylo nakouknutím
do „kozího rohu“ (z Blatné zhruba jihozápadním směrem), a jelo se. Většinou to dopadlo

Televizní povětrnostní „kázání“ Aleny Zárybnické

dobře; památná byla situace, kdy někde
u Kasejovic po několik minut déšť zkrápěl jen
jednu stranu silnice, zatímco druhá zůstávala
suchá. Jen na cyklistické výpravě do západních Čech v roce 1967 pršelo všude a neustále,
vesměs ve spojení se silným protivětrem, což
jsem odnesl zápalem plic. Ale o mojí bezstarostnost mě tento zážitek nepřipravil.
Počasí jsem začal silněji vnímat až mnohem později a v posledních letech se to zvrtlo
skoro až v závislost – nebo svým způsobem
náboženství. Muslimové se pětkrát denně
klaní směrem k Mekce, a já zas několikrát
denně kontroluji údaje z vybraných stanic,
vzrušeně registruji teplotní rekordy a jiné
extrémy, na rozdíl od politického zpravodajství si rozhodně nenechám ujít předpovědi
v televizi (jsou to taková „kázání“), srovnávám je s dalšími předpověďmi… Než vyjdu
z domu, studuji radarové snímky, a i když
radar na mém mobilu naznačuje nebe bez
mráčku přičemž venku vesele prší, mojí fascinaci radarem to nesnižuje.
Samozřejmě si nedělám iluze, že obsedantním sledováním počasí získám jistotu.
Moje „náboženství“ souvisí možná právě
s tím, že se počasí stává jakoby méně předvídatelným; konec konců Boží prozřetelnost
bývá také poněkud nevyzpytatelná. Z toho, že
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se počasí vzpírá naší kontrole a děla si občas
co chce, mám takovou až škodolibou radost.
Nechci snižovat důležitost vědeckých předpovědí se všemi superpočítači a impozantními
prognostickými modely, ale není vyloučeno,
že pohled na Boubín (podle Jana Pravoslava
Koubka „barometr našich rolníků“), kdysi
poskytoval obyvatelstvu Pošumaví podobně
věrohodné informace. Je jasné, že „větru
a dešti“ prostě „neporučíme“.
Pokud s počasím nějak cvičíme, tak
leda prostřednictvím změny klimatu, kterou lidstvo způsobuje a která má na počasí
zásadní vliv. Bejvávalo, že v zimě mrzlo,
v létě svítilo sluníčko, každý rok se pár týdnů
na „Počkaláku“ nebo „Pusťáku“ hrál hokej,
na Vinici se sáňkovalo a lyžovalo. Dnes je to
spíš výjimečné - průměrná teplota se v našich
končinách za posledních 50 let zvýšila nejméně o 1˚C, přibývá extrémů, sucha i povodní,
a trochu blednou i takové stálice mého mládí
jako tlaková výše nad Azorskými ostrovy či
tlaková níže nad Islandem. Tryskový proud
ve vyšší vrstvě atmosféry se v poslední době
vlní jako had a jednou způsobí sněžení v Af-

Doufám, že tohle letos na vlastní oči neuvidíme

rice, jindy tropické teploty v Grónsku, sem
tam tornádo. Do toho tají ledovce a Golfský
proud si rozmýšlí, jestli mu ještě stojí za to
se namáhat. Můžeme pak vylepšovat své
předpovědní modely jak chceme, a stejně
do dopadne Bůh-ví-jak.
Přeju všem čtenářům příjemné počasí
v roce 2022 - tím spíš, že celkové vyhlídky
opravdu moc radostné nejsou.
Jan Kára
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Vyznání VI.

Blatná 21 ledna 2022

Tak kde to všechno začalo?
Hotel Jubileum
se stal (kolem r. 90)
první štací harmonikářů a heligonkářů
v Blatné. Na začátku byl Jarda Bauše s harmonikou
a Standa Kuděj
s vozembouchem,
vyrobeným ze sta-

Dárky rozdány, dětské úsměvy zaznamenány na chytré a chytřejší telefony,údiv
starších nad klasickými dárky se neuchovává.
Oslavy nového roku se určitě povedly. Tak
na co nezapomínat? Zdraví si ohlídat, obklopit
se blízkými a vychutnávat si každou chvilku
společného života.
A ještě dovětek ,možná příliš vznešený buďte hrdí, blatenští patrioti!
Toto bude zřejmě poslední tradiční,
možná trochu nostalgické Vyznání. Snad se
mně podaří v dalších pokračováních zachytit aktuální „živá“ Vyznání, a to by měla být
zásadní změna. Snad se bude líbit….Teď
marně přemýšlím, kdo bude první mezi těmi
současnými….Jo , a už jsem jej našel a to bude
krásné povídání!
Ještě vám dlužím jméno toho, kdo přijal
odpovědnost za uspořádání Blatenské krávy
2022.Ano, je jím – Jokl. A teď už slyším reakci.:“ Ti Čadkové se serou do všeho!“

Pánové začali hrát pro radost a rozveselení štamgastů a hotelových hostů. Nebyla
to vůbec cílená produkce, ale pány to bavilo
a postupně se začali přidávat další …. Míra
Vazač a Láďa Koubek. A v roce 91 se přidal
jeden z nejlepších harmonikářů daleko široko,
a tím nebyl nikdo jiný než JIRKA POJER
….. PAN HARMONIKÁŘ!!!

Zřejmě málokdo ví, že v roce 2011 západočeská televize natočila V Prdeli s touto
partou muzikantů SILVESTRA se vším všudy,
a to byl teprve zážitek! Každý návštěvník obdržel tenkrát dvd s nahrávkou silvestra a ještě
dnes s dojetím vzpomínají na léta strávené
V Prdeli i na svou účast na silvestrovském
natáčení.
Po rekonstrukci a vrácení Prdele původnímu majiteli se z party harmonikářů stal
kočovný spolek …Tržiště, Sokolovna, Podatelna, Elimat …. Elimat i Tržiště byly dohnány
ekonomickou krizí a účinkování muzikantů
tady skončilo.

V současné době je jejich domovem Kostka na sídlišti, kde každou středu předvádějí
svůj kumšt.

A čím tedy začneme nový rok?

Pojďme se tedy vydat po stopách party
blatenských harmonikářů - kde vznikla, a jak
funguje až do dnešních dnů.

setkání studentů a žáků, zkrátka Pavel byl
maximálně vstřícný. Pánové hráli v Prdeli
jednou za týden po dobu cca deseti let.

rého koštěte a židle.

Tak to mně fakt srdce netrhá, ale moc si
Jokla vážím, že to vzal. Věřím, že se obklopí
partou dobrých kamarádů, která opráší staré
mapy, a určitě bude v dalších letech na co
navázat !!

Před několika lety jsem zažil vystoupení
party skvělých harmonikářů na setkání staré
gardy fotbalistů
v Besedě. To, co
tam tahle parta
předvedla, a jak
nás naladila, bylo
neskutečné. Každý si vzpomněl,
jak jsme po zápasech zpívali a často i oslavovali. A to bylo hlavní, co spojovalo tuto
naši skvělou partu, na hřišti to skutečně bylo
znát. Ale to už je opravdu dávno…..Dost
vzpomínání
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Jirka hrával Na Tržišti, ale zůstal tam sám.
Když se dozvěděl, že pánové to rozbalují na
„Jubláku“, tak se přidal.
U Jirky se na chvilku zastavím. Hrál
na heligonku, chromatiku, pijánovku ….
Nechal si dokonce udělat heligonku na míru
v Hořovicích za 70.000.- korun. Na tehdejší
dobu to byla neskutečná cena ….
A nemyslete, že to pánové měli vždycky
na pohodu. Při oslavě padesátých narozenin
Míry Vazače došlo k roztržce s tehdejší majitelkou Jubláku, Kudějovou. Míra přinesl
pohoštění, chlebíčky, zákusky a majitelce se
to nelíbilo. To víte přinést si vlastní občerstvení, to jim nemohlo projít. Za vším byl
strach o ušlý zisk. To, že jí tam pánové hráli
a lidé chodili a objednávali pivíčko, kořalku
a případně i jídlo, bylo zapomenuto. Všechno
shodila ze stolu a tím účinkování na „Jubláku“
skončilo.
Tak se pánové poroučeli a našli azyl
V Prdeli (pro neznalé Na Obůrce). A víte proč
tam přesídlili? Byl tam skvělý pan hospodský
Pavel Posavád. Pavel vycházel partě ve všem
vstříc a vůbec v ničem nebyl problém. Pořádaly se oslavy všeho druhu, rodinná sezení,

K jejich partě se přidali Blonďáci, rozumějte manželé Brčákovi z Písku. A proč?
Dozvěděli se o blatenské partě, když byl pan
Brčák po mrtvičce, ale harmonika léčí lépe
než doktor. A tak se mu zase vrátila paměť,
určitě zásluhou dobré muziky i skvělých
muzikantů. To je přeci skvělé!!!!

Jednou parta hrála v Miloňovicích na setkání veteránů a tam se seznámili s jakýmsi
Komrskou. Pochopitelně byl taky harmonikář.
Slíbil, že se do Blatné vypraví, a taky že jo!
Přijel poprvé do Blatné a nevěděl, kde se
hospoda nachází. Potkal starší dámu tlačící
kolo: „Prosím vás, nevíte kde je tady hospoda Na Obůrce?“ „Mládenče to teda nevím.“
Po chvilce váhání však řekla. „A není to hospoda V Prdeli?!“ Mladík přitakal a svižným
krokem se vydal směrem , jak jej paní navedla.
Bohužel s novou Prdelí, zmizely STARÉ
ČASY.
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Tak pojďme dále. Dnes to směřuji záměrně k jedné věci – úctě a udržení tradice.
Teď si určitě naběhnu, ale udělat to musím! Tahle skvělá parta by si zasluhovala
určitě jinou podporu a pozornost, než doposud
má, a to z několika důvodů:
1) Kolik dětí se učí v „hudebc“ na harmoniku? V případě zájmu jsou pánové určitě
ochotní poradit. A kdo jiný by to měl udělat
společně s učitelem? Pro děti je zřejmě nezajímavé a nemoderní tahat se s tím těžkým
krámem ….Na Moravě a Slovensku, ve městech, jako je Blatná, fungují minimálně dvě
skupiny MLADÝCH harmonikářů. Svoje
vystoupení odehrají většinou v krojích ….
2) Že jsou v Blatné skupiny keltské hudby? Promiňte , ale tady se zdržím komentáře!
3) Pánové hrají každou středu v Kostce.
Ale já bych navrhl na jeden letní večer úplně
jiné prostředí. Pekelná troufalost: Nádvoří
Blatenského zámku.
A teď vás určitě napadne - harmonika
a vozembouch na zámek? To je pěkná ptákovina! Ale určitě by si i paní hraběnka ráda
zazpívala a nejenom ona. Letní „tancovačka“
na zámku, no to by bylo něco. Václav Šitner
by přivalil pár beček Blatenského kohouta a to
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by v tom byl čert, aby se zámeckým parkem
nenesly krásné lidové písničky a k to mu by
se popíjel vychlazený, lahodný Kohout. Nebe
na zemi. Ale bohužel science ﬁction…….
„A Jirásko, už to nehul!“
4) Máme tady Sokolovnu. Co udělat jeden
večer ve spojení s povídáním zajímavých
blatenských občanů - a že tady žije mnoho
takových lidí, kteří by měli všem co říci.
Žádná politika , ale jejich obchodní, kulturní,
sportovní úspěchy by nás určitě zajímaly. Proložit jednotlivá vyprávění právě harmonikou,
by bylo pro někoho velmi zvláštní, ale jsem
přesvědčen, že by to byl skvělý večer. Nápady
jsou to pro někoho úplně zcestné, ale věřte,
nejsou neproveditelné. A nemusí to být jenom
jeden večer.
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A na závěr vám dlužím „sestavu“ tohoto
skvostného nebeského tělesa:

Jarda Bauš, Jirka Hanzlík, Míra Vazač, Manželé Brčákovi tzv. Blonďáci,
Standa Kuděj, Franta Kús.
A teď ještě dovětek. Tohle poslední Vyznání určitě někoho zvedne ze židle, ale s tímto
záměrem to píši. A ještě jsem nebyl úplně otevřený!! Možná si neuvědomujeme, že ten vlak
jede opravdu
rychle a zachovat úctu
k lidové tradici je nejvyšší
čas. A toto pokládám za jeden z důležitých úkolů pro vás,
kteří žijete v tomto krásném
městě. Promiňte, že vás úkoluji,
ale jiné řešení neznám. Teď už
je jenom na vás, zda se nám
z hospod nevytratí překrásný
sladký zvuk, vycházející z tohoto
nádherného nástroje!
S úctou a nadějí
Pepík Jirásko Čadek

Blatná město růží
Růže proti zlozvykům

Jednou za čas se musely staré rostliny vytrhat a proces
pěstění růží započal nanovo.
Oslavili jsme nový rok. Určitě mnozí z nás při tom pozvedli
svou číši s alkoholickým nápojem vybrané kvality, abychom
tak přivítali snad lepší zítřky. Pravda, mnozí z nás se mohli
pokoušet zapít ten loňský rok, ale na důvodu pití v našem
krátkém exkurzu vlastně nezáleží. Přípitek je prostě taková
společenská tradice.
A právě tento zvyk doprovázený alkoholickým nápojem
nás přivedl k dnešnímu novoročnímu příspěvku k dějinám
Blatenska.
(pokračování uvnitř)
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Kulturní
kalendář
Akce
28. 1. 18 h
Mirek Kemel Band & Vladimír
Javorský
Komunitní centrum
3¯VQLÏN£ě0LUHN.HPHOXYHGHVY«
DXWRUVN«S¯VQÝDGRSURYRG¯VHQD
DNRUGHRQN\WDUXDXNXOHOHVSROXV
NDSHORXVHNWHURXY\VWXSXMHWDN«KHUHF
9ODGLP¯U-DYRUVN¿ XNXOHOHN\WDUDƄ«WQD
saxofon).
-HMLFKPX]LNDEDODQFXMHQDSRPH]¯Y¯FH
ł£QUĳRGEDODGSěHVģDQVRQDEOXHVDł
SRFK\WODY«KRVSRGVN«S¯VQLÏN\
0LUHN.HPHOVHłLY¯WDN«MDNRGHQ¯NRY¿
NDULNDWXULVWDSURģHO/LGRY¿PLQRYLQDPL
+RVSRG£ěVN¿PLQRYLQDPLDRGURNX
GRQHG£YQDSĳVRELOY0ODG«IURQWÝ
'QHV6RXÏDVQÝVHWDN«YÝQXMHPDOEÝ
REUD]ĳ
3RNRQFHUWÝY£VWHG\]YHPHWDN«QD
YHUQLV£łMHKRGÝOY.XOWXUQ¯NDY£UQÝ
ŁHOH]£ěVWY¯XĢXOFĳ
3ěHGSURGHMYVWXSHQHNY,QIRFHQWUX
%ODWQ£DQDZZZSODQWD]EODWQDF]
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2. 2. 18 h
Kavárenský kvíz s Růženkou a Filipem

28. 1. 20 h
Benedetta

.XOWXUQ¯NDY£UQDŁHOH]£ěVWY¯8ĢXOFĳ

13. 2. 17 h
České háčky bez vytáčky

'UDPDKLVWRULFN¿URPDQWLFN¿
łLYRWRSLVQ¿)UDQFLH%HOJLH
1L]R]HPVNRPLQPO£GHłLGR
OHWQHSě¯VWXSQ«.Ï

.XOWXUQ¯NDY£UQDŁHOH]£ěVWY¯8ĢXOFĳ
%HVHGDR¼VNDO¯FKÏHģWLQ\V%RKXQNRX
+HUPDQQRYRX

30. 1. 15 h
100% vlk

21. 2. 19 h
Deštivé dny

$QLPRYDQ¿NRPHGLH$XVWU£OLH
GDELQJPLQPO£GHłLSě¯VWXSQ«
.Ï

'LYDGOR8QJHOW
'UDPDVSRMXM¯F¯SUYN\NULPLQ£OQ¯KR
Sě¯EÝKXDKU\RV¯OHSě£WHOVWY¯'UVQ¯
FKODS¯FL'HQQ\D-RH\MVRXSě£WHOLRG
GÝWVWY¯NWHU«REDVWU£YLOLQDFKLFDJVN«P
SěHGPÝVW¯$GQHVMVRXSDUĩ£N\X
FKLFDJVN«SROLFLH
+UDM¯'DYLGĢYHKO¯N5LFKDUG.UDMÏR
5LFKDUG.UDMÏR]¯VNDOYURFHFHQX
7K£OLH]DQHMOHSģ¯PXłVN¿KHUHFN¿Y¿NRQ
YNDWHJRULLÏLQRKUD
9VWXSQ«ŝěDGD.Ï
ŝěDGD.Ï
YVWXSQ«GÝWLVWXGHQWLVHQLRěLD=73
ŝěDGD.Ï
ŝ.Ï

Kino
21. 1. 20 h
Poslední souboj
'UDPDKLVWRULFN¿86$WLWXON\
PLQPO£GHłLGROHWQHSě¯VWXSQ«
.Ï

26. 1. 19 h
Spencer
'UDPDKLVWRULFN¿łLYRWRSLVQ¿
URPDQWLFN¿9HON£%ULW£QLH1ÝPHFNR
&KLOH86$WLWXON\PLQ.Ï

2. 2. 19 h
Zlato
7KULOOHU$XVWU£OLHWLWXON\PLQ
PO£GHłLGROHWQHSě¯VWXSQ«.Ï

4. 2. 20 h
Mimořádná událost
.RPHGLHÎHVNRPLQPO£GHłL
GROHWQHYKRGQ«.Ï

9. 2. 19 h
Srdce na dlani
.RPHGLHÎHVNRPLQPO£GHłL
Sě¯VWXSQ¿.Ï

Knihovna
Pro děti
Bookstart – S knížkou do života
4. 2. 9.30 h
6HWN£Q¯URGLÏĳVGÝWPLGRWě¯OHW
,WHQWRNU£W]ĳVWDQHPHYě¯ģL]Y¯ěDW1D
NRQFL]DKUDG\MHNRPSRVWDYQÝPłLMH
PDOLÏN¿WYRU-PHQXMHVH)UDQWLģHN
3ěLMÑWHVHVH]Q£PLWVMHKRSě¯EÝKHP
6Sě¯EÝKHPRWRPłHNDłG¿P£PHQD
]HPLVY«P¯VWR3ěLKO£ģN\QDNQLKRYQD#
SODQWD]EODWQDF]QHER

1. 2. – 25. 2.
Zvířátka v zimě
1DNUHVOLQHERY\WYRěREU£]HNQDW«PD
]Y¯ě£WNDY]LPQ¯PREGRE¯
2EU£]NXGHMSRXWDY¿Q£]HYDRGHY]GHM
YNQLKRYQÝGR¼QRUD
+ODVRY£Q¯RWHQQHMKH]Ï¯SUREÝKQH
]DÏ£WNHPEěH]QDDQDY¿KHUFHÏHN£
RGPÝQD

Komunitní
centrum
23. 1. 15 h
Houpací pohádky
3RK£GNDGLYDGOD'DP¼]D
&RYģHFKQRPĳłHYLGÝWPDO«UĳłRY«
YHOEORXÑ£WNRSRG¯Y£OLVHQDVYÝW]
Y¿ģN\"&RPĳłH]Dł¯WEÝKHPMHGQ«
QHÏHNDQ«QRÏQ¯M¯]G\SRREOR]H
Y\KRXSQHOLVHQDURłHNPÝV¯FH"0RłQ£
VHVWDQHVYÝGNHPGÝVLY«ORXSHłH
XNUXWQ«KR-ROO\KR-RNHUD0RłQ£
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FLOLOLQNVWRM¯F¯KRSU£YÝQDVWDUWXYHOLN«KR
]£YRGXŨ0RłQ£.GRY¯&HVWDSRREOR]H
MHGORXK£DYHOEORXÑ£WNRMHSěHFLMHQ
PDOLÏN«DWX]HXQDYHQ«Ũ
9VWXSQ«GREURYROQ«
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Jazykové konverzace
Pondělí 18–19 h
Anglická konverzace
.OXERYQD
/HNWRUND%RKXPLOD+HUPDQQRY£-DQD
0LFK£ONRY£
.ÏOHNFH

Středa 15–16 h
Francouzská konverzace pro
začátečníky
0DO£NOXERYQD
/HNWRUND$OHQD0DUKDY£
.ÏOHNFH

Středa 17–18 h
Německá konverzace
0DO£NOXERYQD
/HNWRUND-DQDĢSDQLKHORY£
.ÏOHNFH

Čtvrtek
Anglická konverzace
24. 1. 15–19 h
Akvarel
$WHOL«UV0DUL¯/DGURYRXQDW«PD]£WLģ¯
VRYRFHPDUĳł¯3ěLKO£ģN\QD
SROLFNRYD#SODQWD]EODWQDF]
D

Stálé akce
Pondělí 16–17 h
Rehabilitační cvičení pro mladší i
starší
9HON£NOXERYQD
3Rě£G£673%ODWQ£

Po, st 9.30–10.30 h
Cvičení maminek s dětmi
9HON£NOXERYQD
&YLÏHQ¯VGÝWPLVSROHÏQ«WYRěHQ¯DKUD
3RQGÝO¯SURPDPLQN\DGÝWLGRPÝV¯Fĳ
VWěHGDSURPDPLQN\DGÝWLRGOHW

Út, st 18 h
Pilates clinic a zdravotní cvičení
9HON£NOXERYQD
3UDYLGHOQ«OHNFH3LODWHV&OLQLF
D=GUDYRWQ¯KRFYLÏHQ¯V7HUH]RX
0DģNRYRX9¯FHLQIRDUH]HUYDFHQD
ZZZWPDVNRYDQHWQHERQD
WHO

Středa 10–11 h
Rehabilitační a protahovací cvičení
pro tělesně postižené a seniory

K]DÏ£WHÏQ¯FL
KP¯UQÝSRNURÏLO¯
0DO£NOXERYQD
/HNWRUND/XGPLOD5ĳłLÏNRY£
.ÏOHNFH

Výstavy
út–ne 10–17 h
Muzeum všemi smysly
1£PÝVW¯0¯UX
,QWHUDNWLYQ¯KLVWRULH%ODWQ«D%ODWHQVND
RGSě¯FKRGXSUYQ¯FKOLG¯DłSR
VRXÏDVQRVW

11. 12. – 6. 2.
Prodlouženo do 20. 2.
Dámská jízda
0ÝVWVN«PX]HXP%ODWQ£
.DPLOD%HUQGRUƂRY£(YDÐXUÏRY£
'UDKRP¯UD+XVLÏNRY£.O£UD-£QVN£
-LWND.ěLYDQFRY£/HQND3£ONRY£-DQD
6FKPLGRY£/XFLH6FKROOHU5XVNRY£
9HURQLND7HVNRY£0DULH9\GURY£
'UREQ¯NRY£
.ROHNWLYQ¯Y¿VWDYDGHVHWLY¿WYDUQLF
VSMDW¿FKV%ODWHQVNHP

4. 1. – 6. 3.
Markéta Sloupová – Paličkované
krajky

Středy dle telefonické domluvy
Náprava řeči

*DOHULHYÏNX,QIRFHQWUXP%ODWQ£
$XWRUND]DÏ¯QDODVSDOLÏNRY£Q¯PNUDMHN
YUY.UDMN£ěVN«ģNROHY6HGOLFL
3RģNROHSUDFRYDODRVPOHWSUR
9DPEHUHFNRXNUDMNX9HGODW«łY¿WYDUQ«
NXU]\SDOLÏNRY£Q¯LGUK£Q¯6YRMHNUDMN\
LW\WURMUR]PÝUQ«Y\VWDYRYDODQDPQRKD
P¯VWHFKÎHVN«UHSXEOLN\

ĢDWQD.&$Ł
0JU3HWUD7XK£ÏNRY£


7. 1. – 31. 3.
Josef Hornát – Mizející památky

9HON£NOXERYQD
3Rě£G£673%ODWQ£

.RPXQLWQ¯FHQWUXPŝ*DOHULH6SHNWUXP
9¿VWDYDIRWRJUDƃ¯
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25. 1. – 6. 3.
Miroslav Kemel – Karikatury
.XOWXUQ¯NDY£UQDŁHOH]£ěVWY¯8ĢXOFĳ

31. 1. – 13. 2.
ZA VITRÍNOU z depozitáře muzea –
Jaroslav Fiedler
,QIRFHQWUXP%ODWQ£
9GREÝORĊVN«KRORFNGRZQXMVWHPRKOL
SRPÝV¯FH]DY¿ORKRXLQIRFHQWUD
]KO«GQRXWW¿GHQQ¯FKPLQLY¿VWDY
P¯VWQ¯FKXPÝOFĳ/HWRVSRNUDÏXMHPH
YHGHQQ¯PLQWHUYDOX9¼QRUXVH
PĳłHWHWÝģLWQDY\EUDQ£G¯OD]GHSR]LW£ěH
PX]HD-DNRSUYQ¯SěHGVWDYXMHPHG¯OR
-DURVODYD)LHGOHUD  IDU£ěH
ÏHVNRVORYHQVN«F¯UNYHKXVLWVN«
DDPDW«UVN«KRPDO¯ěHNWHU¿Ï£VWVY«KR
łLYRWDVWU£YLOY%ODWQ«

Informace
o(d) nás
Blatná město růží
(pokračování z titulní strany)

Růže proti zlozvykům
$ONRKROMDNRłWRQHPRFPRGHUQ¯
VSROHÏQRVWLWRWLł]DXMDOEODWHQVN«
NURQLN£ěHYHDOHWHFKVWROHW¯
MDNMVPHMLłSVDOLYGě¯YÝMģ¯PÏ¯VOH
%ODWHQVN¿FKOLVWĳ9HVWDUģ¯NURQLFH
]OHWDłVHRQLÏHPWDNRY«P
QHGRÏWHPHDYģDNWRQH]QDPHQ£
łHE\VHWRXWRRW£]NRXVSROHÏQRVW
QH]DRE¯UDOD-DNWRWHG\VDONRKROLVPHP
]DSUYQ¯UHSXEOLN\E\OR"([LVWRYDOWHQWR
VSROHÏHQVN¿SUREO«PQHERY]QLNOWHSUYH
SRGUXK«VYÝWRY«Y£OFH]GHSUHVH
SRY£OHÏQ«KRY¿YRMH"
3U£YÝUR]KRYRUV-DQHP%¸KPHPQ£V
SěLYHGONSR]Q£Q¯łHDONRKROLVPXVMDNR
SUREO«PVSROHÏQRVWLE\OYQ¯P£QLYGREÝ
VODYQ«KRUĳłDěHÎWÝWHG£OHFRV£P
Y\SRYÝGÝOŤ3UDFRYDOMVHPYłG\FN\U£G
DQHPÝOMVHPSURWRMHģWÝFKY¯OLSURQÝFR
EH]¼ÏHOQ«KR1LNG\MVHPVHQHQDXÏLO
KU£WLMHGLQ«KU\YNDUW\DKRVSRG\PDM¯
]HPQHYÝUXPDO¿]LVN7DPQHMGXYĳEHF
OHGDNG\łQDģL]DPÝVWQDQFLVLSRě£GDM¯
QÝMDNRXVODYQRVWłHM¯WPXV¯PŢ
=WRKRWR¼U\YNXE\E\ORPRłQ«Y\YRGLW
MHQWRłHOLG«]DSUYQ¯UHSXEOLN\WU£YLOL
KRGQÝYROQ«KRÏDVXYKRVSRG£FKFRł
SODW¯LSURGQHģHN0«QÝÏDVW«MHGQHV
NYLGÝQ¯KUDQ¯NRVWHNÏLNDUHWYKRVSRGÝ
LNG\łDQLWDWR]£EDYD]FHODQHY\PL]HOD
,SěHVVYĳMQHVRXKODVVWRXWRNUDWRFKY¯O¯
GUłHO-DQ%¸KPWDNě¯NDM¯FEDVXVH
VY¿PL]DPÝVWQDQFLDQHY\K¿EDOVH]FHOD
ƃUHPQ¯PYHÏ¯UNĳPDRVODY£PYWÝFKWR
NRPHUÏQ¯FKIRUP£FKSRKRVWLQVWY¯
3RFKRSLOWHG\GĳOHłLWRXVSROHÏHQVNRX
UROLWÝFKWR]Dě¯]HQ¯
1DDONRKROMDNRSUREO«PVSROHÏQRVWLQ£V
XSR]RUQLORSRNUDÏRY£Q¯Y]SRP¯QN\Ť7DN«
QHNRXě¯PDQHSLMLDONRKROX1HPRKX
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SRFKRSLWMDN«MHYWÝFKYÝFHFKģWÝVW¯
$ONRKROSěLSUDYXMHÏORYÝNDRVFKRSQRVW
NSU£FLRÏLVWRWXDMDVQRVWP\ģOHQHN
.G\łVHPLQ£KRGRXQDFHVW£FKVWDQH
łHQHPRKXGRVWDWNSLW¯QLFMLQ«KRQHł
SLYRŝMHWHQGłE£QHNSURPQHKRWRY¿P
XWUSHQ¯PŢ9WRPWRERGÝE\FKRPVH
V-DQHPDVLPRKOLVKRGQRXW3LW¯DONRKROX
LNRXěHQ¯QHEHUHPHMDNRQHģNRGQ¿]Y\N
DYģDNVWDOVHMLłWDNRYRXWROHURYDQRX
VSROHÏHQVNRXQRUPRXNWHU£MHMDNVL
VSMDW£VHVRFLDOL]DF¯,SěHVQDGPÝUQ«
MHGQRU£]RY«XłLW¯DONRKROXVHWDN
QHGRVW£Y£PHDXWRPDWLFN\GRSR]LFH
DONRKROLNDDOHSRX]HVHVWDQHPH
W«PDWHPÏLSRVWDYRXYKXPRUQ«KLVWRUFH
]RVODY1RY«KRURNX
2H[LVWHQFLDONRKROLNĳDRSě¯VWXSX
-DQD%¸KPDNDONRKROLVPXYUĳłDěVWY¯
SRMHGQ£Y£]£YÝUY]SRP¯QN\Ť9HVY«P
]£YRGÝQHVWUS¯PWDN«DONRKROLNĳ
6WDQHOLVHłHVHNHPQÝGRVWDQHSěHFH
MHQÏORYÝNOLEXM¯F¯VLYSLW¯QDSRPHQX
MHMDXN£łLPXłHłLYRWEH]DONRKROXMH
PQRKHPģĩDVWQÝMģ¯2SDNXM¯OLVHSě¯SDG\
RSLOVWY¯]QRYXSDNWDNRY«KRSRPRFQ¯ND
SURSXVW¯PŢ-HWHG\SDWUQ«łHL]DSUYQ¯
UHSXEOLN\NWHURXP£PHÏDVWRP¯UQÝ
]LGHDOL]RYDQRXDONRKROLVPXVH[LVWRYDO
DVSROHÏQRVWVHPXVHODVQ¯P
Y\URYQ£YDW,QVWLWXFLRQ£OQÝVLFHMHģWÝ
QHE\OXFKRSHQDOHWRQH]QDPHQ£łHE\
YĳEHFQHE\OQHERłHE\QHSěHGVWDYRYDO
YHOLN¿VNU\W¿SUREO«P0ĳłHPH
SěHGSRNO£GDWłHVHQHMY¯FHUR]PRKO
EÝKHPHNRQRPLFN«NUL]HNWHU£GR
ÎHVNRVORYHQVNDQDSOQRGRUD]LODDł
YOHWHFK.URQLN£ěÏLSěLVSÝYDWHO«GR
%ODWHQVN¿FKOLVWĳVLMHMQHYģ¯PDOLDYģDN
SRGQLNDWHOMDNR-DQ%¸KPPXVHOěHģLW
QHXVW£OHVYRXSRYÝVWDNYDOLWXVY«KR
SRGQLNXDSURWRXQÝMQDOH]QHPHVWRS\
]DFK\FXM¯F¯WHQWR]OR]Y\N3ěHFLMHQRQ
V£PģHOSě¯NODGHP
3HWU&KOHEHF
0ÝVWVN«PX]HXP%ODWQ£

Masopust v Blatné
1DVRERWXRSÝWFK\VW£PH
PDVRSXVWQ¯SUĳYRGPÝVWHPDU£GLY£V
YSUĳYRGXSěLY¯W£PHLVYDģLPLPDVNDPL
9OHWRģQ¯PURFHRSÝWY\KODģXMHPHVRXWÝł
RQHMOHSģ¯PDVNXPDVRSXVWX
YŤNDWHJRUL¯FKŢŝQHMOHSģ¯GÝWVN£PDVND
QHMOHSģ¯GRVSÝO£FN£PDVNDQHMOHSģ¯
VNXSLQRY£PDVND+ODYQ¯PNULW«ULHPSUR
¼VSÝFKYVRXWÝłLMHRULJLQDOLWD
DSěHYDKDYODVWQ¯LQYHQFHSěLWYRUEÝ
PDVN\2EY\NOHYREFKRGHFKGRVWXSQ«
PDVN\W\SXŤ6SLGHUPDQŢŤ%DWPDQŢ
DMLQ«MVRXYSUĳYRGXVDPR]ěHMPÝWDN«
Y¯W£Q\DOHMHMLFKģDQFHQD¼VSÝFKEXGH
Y¿UD]QÝPHQģ¯QHłXPDVHNYODVWQRUXÏQÝ
Y\UREHQ¿FK
3RMÑWHVQ£PLGRPDVRSXVWQ¯KR
SUĳYRGXDSěLMÑWHVLXł¯WSRURÏQ¯RGPOFH
PDVRSXVWQ¯KRYHVHO¯

7UDVDSUĳYRGX2GEXGRY\PX]HD
DNQLKRYQ\Wě¯GRX-3.RXENDQD
Q£PÝVW¯-$.RPHQVN«KRG£OHXOLFHPL
1D%¯O«KXVL1HUXGRYD$OģRYD-DQD
:HULFKD6DGRY£9UFKOLFN«KRDł
N+RVSRGÝ8'DWODNGHNU£WFH
]DVWDY¯PH3RW«VHSUĳYRGY\G£XOLF¯
7\UģRYRXDWě¯GRX7*0DVDU\ND]SÝWQD
Wě¯GX-3.RXENDDSěHG.DSODQNXYXOLFL
1D3ě¯NRSHFK
9QHSRVOHGQ¯ěDGÝSěLSRP¯Q£PHłH
YQDģHPLQYHQW£ěLMHQDY¿EÝU]YHON«
VSRXVW\MLłKRWRY¿FKPDVHN
=£MHPFLR]DSĳMÏHQ¯NRVW¿Pĳ]QDģHKR
IRQGXNRQWDNWXMWH$.DORXVRYRXQD

7\WRPDVN\VHMLłQH]DSRMXM¯GR
Y\KO£ģHQ«VRXWÝłH
Program masopustního veselí
13 – 13.45 hVKURP£łGÝQ¯PDVHN
X.DSODQN\
13.45 hSěHGVWDYHQ¯WUDGLÏQ¯FKPDVHN
SUĳYRGXWDPW«ł
14 hÏWHQ¯UR]VXGNXQDG%DNFKXVHP
SěHGPX]HHPDQ£VOHGQÝŨ
0DVRSXVWQ¯SUĳYRGPÝVWHP
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Těšte se
17. 2. 19 h
Eliška Walsh
9HON¿V£O.&$Ł
=SÝYDÏND(OLģND:DOVKNWHU£E\OD
YOHWHFKDłY£QRÏQ¯PKRVWHP
ÎHFKRPRUXDNWHU£YURFHD
QÝNROLNU£WSěHGVNDNRYDOD7RP£ģRYL
.OXVRYLQDWXUQ«Ť$QLVLQHVHGHMWHŢ
Y\VWRXS¯YGXXVHVY¿PPXłHP
N\WDULVWRX6WHYHP:DOVKHP
6WHYHMHDEVROYHQWHPSUHVWLłQ¯
ERVWRQVN«%HUNOHH&ROOHJHRI0XVLF
DYPLQXORVWLVSROXSUDFRYDOQDSěV1RUDK
-RQHV3DYOHP%RENHP0LURŁELUNRX
ÏLNDSHORX1RYHPEHUQGDVY«łHQÝ
SURGXNRYDOMHM¯GHEXWRY«DXWRUVN«DOEXP
Ť6Y¿P]SĳVREHPŢ
.RQFHUWEXGHNROHNF¯DXWRUVN¿FK
LSěHY]DW¿FKS¯VQ¯NWHU«VHł£QURYÝ
SRK\EXM¯PH]LIRONHPEOXHVDFRXQWU\
9VWXSQ«.ÏSěHGSURGHM
Y,QIRFHQWUX%ODWQ£DRQOLQHQD
ZZZSODQWD]EODWQDF]

3RSUĳYRGXŝSRVOHGQ¯UR]ORXÏHQ¯
V%DNFKXVHPVSROHÏQ«IRWRPDVHN
DY\KO£ģHQ¯QHMPDVHNPDVRSXVWX

17. 2. 19 h

Eliška Walsh
Koncert
9HON¿V£O.&$Ł
=SÝYDÏND(OLģND:DOVKNWHU£E\OD
YOHWHFKDłY£QRÏQ¯P
KRVWHPÎHFKRPRUXDNWHU£
YURFHDQÝNROLNU£W
SěHGVNDNRYDOD7RP£ģRYL.OXVRYLQD
WXUQ«Ť$QLVLQHVHGHMWHŢY\VWRXS¯
YGXXVHVY¿PPXłHPN\WDULVWRX
6WHYHP:DOVKHP
3ěHGSURGHMY,QIRFHQWUX%ODWQ£
DZZZSODQWD]EODWQDF]
.RPXQLWQ¯FHQWUXPDNWLYQ¯KRłLYRWD
1£GUDłQ¯
%ODWQ£
ZZZSODQWD]EODWQDF]
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Mateřská škola Blatná, Vrchlického a odloučené pracoviště Husovy sady
Vánoce nám utekly jako voda a u nás
ve školkách na ně zůstaly krásné vzpomínky.
Adventní čas jsme zahájili výzdobou školek,
děti vyráběly vánoční přáníčka, dárečky a navštívil nás také čert s Mikulášem a andělem.
Děti jim předvedly nacvičené básně a písně
a byly obdarovány sladkou odměnou. 17.12.
navštívil školky Ježíšek s velikou nadílkou.
Přibylo nám spousty krásných hraček a didaktických pomůcek. Radost dětí nás provázela
celý předvánoční čas a byla pro nás tím největším potěšením.
A co tomu všemu předcházelo?
Hned v září jsme stihli několik zajímavých
akcí. První z nich byl pěší výlet na hřiště
v Bezdědovicích, kde pro děti byly připravené
seznamovací hry. Cestou zpět jsme se svezli
vláčkem a popovídali si s panem strojvedoucím. Děti ze třídy Medvídků zažily projektový
den – Mezinárodní den úsměvů. Celý den se
nesl v zábavných úkolech a děti pro rodiče vyrobily usměvavou nástěnku. S připraveným pásmem básniček děti navštívily Domov pro seniory v Blatné, kde
potěšily babičky a dědečky. Ve školce
začala probíhat canisterapie s paní
Baušovou, která se svým pejskem připravuje pro děti různá cvičení. V říjnu
se třída Soviček a Motýlků vypravila
s batůžky na zádech do blatenského
lesoparku Na Vinici, kde si v altánku
daly svačinu a poté objevovaly krásy
podzimní přírody, stavěly domečky

pro lesní skřítky a plnily úkoly ukryté na stromech. Třída Medvídků přijala pozvání od paní
Jánské, která je velmi ochotně provedla svojí
keramickou dílnou. Třídy Motýlků, Soviček,
Slůňátek a Medvídků se také zapojily do výtvarné soutěže „Zebra se za tebe nerozhlédne“,
zaměřené na dopravní výchovu. Poděkovat
bychom chtěli Blatenské rybě, spol. s. r.o.
za umožnění návštěvy rybářství spojené
s vyprávěním rybářů o chovu a zpracování
ryb, na které jsme navázali exkurzí na výlov
Podskalského rybníka. Říjen jsme společně
zakončili zasazením stromu v Komunitním
sadu a v parku Husovy sady, kde jsme byli
součástí zasazení „stromu lásky“. V naší školce nechybělo ani halloweenské dopoledne,
děti ze všech tříd dlabaly dýně, ochutnávaly
strašidelné pochutiny a přišlo i několik strašidýlek v převleku. Na zahradě v Husových
sadech bylo rušno – konalo se tady Dýňobraní
společně se žáky 8.A ze ZŠ T. G. Masaryka.

V listopadu pak třída Soviček a Motýlků navštívila městskou knihovnu, kde pro ně byl
připravený předvánoční program a předčítání
příběhu o narození Ježíška – za to knihovně
patří také velké díky. Paní učitelky ze třídy
Medvídků připravily pro děti a rodiče stezku
svatého Martina. Na děti čekalo na stromech
mnoho různých úkolů. Medvídci podpořili
obrázky projekt „Pošli pozdrav nemocným
a osamělým“. Také jsme společně ve spolupráci s rodiči navštívili hokejbalové hřiště, kde
si trenéři pro děti připravili zábavné úkoly.
A teď už navazujeme na to, čím celý příběh
z dění našich školek začínal.
Děkujeme všem rodičům za spolupráci
v uplynulém roce a do nového roku 2022
přejeme hlavně zdraví, spokojenost a aby
nám vzájemná spolupráce přinášela jen samou radost.
Kolektiv MŠ Vrchlického
a odloučeného pracoviště Husovy sady.

Muzeum v síti

často na názor, že svou činnost má zaměřit
na regionální publikum Popravdě já osobně
nepovažuji Městské muzeum Blatná za malou
regionální instituci. Už jenom sbírky tomu
neodpovídají, kdy právě zde můžete vidět
dva pozůstatky stříbrných pokladů, jeden
z nejvýznamnějších hromadných nálezů železných předmětů z doby laténské v Česku
nebo dokonce jeden z 21 exemplářů prvotisku – Chronicon Marimiani. Tomuto mému

Paul Jones, Eric Clapton a George Harrison.
Je toho příliš mnoho, aby zůstalo Městské
muzeum Blatná jen regionální institucí.
Navíc zde ﬁguruje i deﬁnice muzea, která
se nyní má měnit, aby odpovídala současné
společnosti. Nová i stará verze však obsahuje
slovní spojení, že muzeum slouží všem lidem
a všem by mělo zpřístupňovat výsledky své
práce a sbírky za účelem „výchovy, vzdělávání, studia a potěchy“. Právě ono slovo VŠEM
nás již před roky vedlo k vytvoření expozice
Muzeum všemi smysly, ve které si najde své
každý. Bohužel i my jsme si uvědomili limity
expozice, která byla sice oceněna v národní
soutěži Gloria musaealis, avšak to ji neučinilo
slavnou pro širokou veřejnost. Navíc každý,
kdo by chtěl spatřit hmotné doklady bohaté
minulosti Blatenska, je nucen dojít do muzea.
To není otevřeno od rána do noci každý den.
Další bariérou, kterou nalezneme v mnohých
dalších muzeích, jsou schody. Navíc prostor
muzea je limitován v počtu sbírek, které může
prezentovat. V tom se nám již trochu vytrácí
ono slovíčko „všem“. Co s tím?

Blatná je světová
Petr Chlebec
Městské muzeum Blatná se řadí mezi
malá muzea. Tento pojem je velice těžko
uchopitelný, protože jej nedeﬁnuje zřizovatel,
kdy známe velká městská muzea (např. Ústí
nad Labem), nedeﬁnují jej ani počty sbírek
a ani množství ﬁnancí. Nakonec se v odborné veřejnosti uchytil pojem „malé muzeum“
na základě počtu personálu, čemuž odpovídá
i Městské muzeum Blatná.
Neboť je městské muzeum bráno jako
malé vlastivědné muzeum, narážel jsem

Informační karta

3D model laténské nádoby

pohledu odpovídá i nadregionální historie
města Blatná, které se za vlády Zdeňka Lva
z Rožmitálu stalo jakýmsi malým centrem
českého království, za Jana Böhma se stalo
městem růží a jeho elektrické kytary obrazily
celý svět v rukou hudebních hvězd jako John

(pokrač. na str. 13)
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Již před otevřením expozice na konci roku 2019 jsme proto začali
hledat cestu, jak z toho ven. V rámci již existující edukační praxe,
kdy jsme s našimi programy zamířili k vám do škol nebo do domova
pro seniory nebo dokonce i do školy v přírodě, jsme vytvořili mobilní
edukační moduly „Kufříky všemi smysly“. To nestačilo, a proto se naše
diskuse obrátila na prostor, kterému muzea nevládnou – na kyberprostor internetu. Tak začala vznikat myšlenka virtuálního muzea, kde by
mohl návštěvník vstoupit do expozice a prohlédnout si i sbírky, které
jsou doposud ukryté
v depozitáři. Za hlavní
dva vzory jsme považovali Museum of The
World a muzeum Salvatora Daliho v Barceloně. Jen v těchto dvou
případech jsme se pohybovali ve virtuálním
prostředí. V ostatních
Pohled do expozice pravěku
projektech se jednalo
o natočená online videa nebo o platformu podobnou Google Maps, kdy
můžete skákat z bodu na bod a otáčet kamerou. A co z toho vzniklo?
Ještě před propuknutím pandemie jsme si v roce 2020 podali žádost
o dotaci u MK ČR na projekt Muzeum v síti. Klaplo to, ale jen částečně,
takže jsme museli náš tvůrčí tým a plány značně redukovat. Výsledek
nebyl zcela uspokojivý, ale využili jsme jej na zpětnou vazbu, za kterou
všem zapojeným děkuji. Další rok jsme dostali ještě méně ﬁnančních
zdrojů, ale rozhodli jsme se pokračovat v práci a nadpracovat další
kroky pro budoucí fázi. Muzeum v síti bylo přístupné již v roce 2021
a někteří pozornější, kteří zavítali na naše stránky jej mohli spatřit
zde: https://www.plantaz-blatna.cz/muzeum/vystavy/ - přesněji pod
kolonkou E-výstavy. V této virtuální expozici uvidíte nejen fotograﬁe
a informační karty o sbírkách, ale některé kusy si můžete prohlédnout
i v 3D modelu sestaveném z fotograﬁí originálu. Pro hravé je zde
připravená virtuální
realita keltské vesnice, slovanského domu
a do budoucna i vývoje
blatenského hradu. Samozřejmě i zde jsme
využili určitou hravost
a skrze celé muzeum
se jen tak lehce nedostanete, nenaleznete-li
Pohled do prostoru sexpozice středověku
klíč v informaci k další
místnosti. A kde je ta světovost?
Ve svém soudu o Muzeu v síti jsem se zmýlil v hodnocení úrovně
našeho projektu, protože právě ona jedinečnost přilákala pozornost českého výboru ICOM (International Council of Museums), což je světová
organizace všech muzeí založená v roce 1946. Ti společně s portugalským a italským výborem ICOM rozjeli projekt H.E.L.P., který měl
vybrat šest projektů ze tří států a pomoci jim je propojit s odborníky
na komunikaci a prezentaci v kyberprostoru. Věřte, že mé překvapení
bylo veliké, když jsem
zjistil, že jsme byli
v Česku vybráni jen my
a muzeum v Liberci.
Vdechlo to zase smysluplnost naší činnosti,
kdy jsem měl obavy
vycházet na veřejnost
s existencí tohoto projektu pro jeho zvláštVirtuální prostředí keltské vesnice
nost, kdy jej nemůžeme
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s ničím podobným v Česku srovnat. Tak se i město Blatná dostalo zase
do světového měřítka, za což bych chtěl poděkovat i městu Blatná,
které naši činnost stále podporuje. A věřte, že jsme s prací neskončili
a ani se sběrem vašich názorů, které nám můžete psát můj mail chlebec@plantaz-blatna.cz. Neustále je co zlepšovat a věřím, že si tento
projekt nalezne své právoplatné místo.

Poděkování dárcům
a sponzorům
Je tu čas bilancování uplynulého období, které zcela jistě nebylo
pro Svaz tělesně postižených v ČR, zapsaný spolek místní organizace
Blatná a ani pro nikoho z vás lehké. A zvlášť, když jde o práci v oblasti
se zdravotním postižením, která je více potřebná než kdykoliv jindy.
Hodně energie v této činnosti dodávají krásné zpětné vazby od těch,
kterým pomáháme a kterých si velmi vážíme.
V loňském roce jsme rozdali více poukázek na masáže pro členy
a jsme rádi, že můžeme přispět ke zdravotní kondici každého člena,
ﬁnančně jsme podpořili cvičení pro seniory a protahovací cvičení
v KCAŽ, přispěli jsme na dopravu na rekondiční pobyt v Soběšicích,
kde alespoň na chvíli zapomeneme na své bolesti, podařilo se uskutečnit opékání vuřtů na nohejbalovém hřišti za účasti hudby našich
členů, lázeňský pobyt v maďarských termálech Harkány.
V říjnu se uskutečnil tradiční Den tělesně a zdravotně postižených s živou hudbou
a občerstvením. Na konci
listopadu se uskutečnila
členská schůze spojená
s mikulášskou a vánočním občerstvením, počet
účastníků byl omezený.
Odsouhlasili jsme si Výroční zprávu o činnosti, revizní zprávu, zprávu o hospodaření a návrh
rozpočtu STP Blatná, slyšeli jsme informace k zájezdům, masážím
a na konci členské schůze vystoupila hudební skupina Babči z Poříčí.
Kromě toho se během roku konaly schůze výboru a revizní komise, na kterých se všechny výše uvedené akce průběžně plánovaly,
připravovaly, organizovaly a vyhodnocovaly.
Každý ﬁnanční příspěvek pro naše tělesně postižené občany
rádi uvítáme od každého, komu není lhostejný těžký život našich
hendikepovaných spoluobčanů.
Bez pomoci Vás dárců a sponzorů bychom tyto různé společenské
a kulturní akce nemohli uskutečnit. Závěrem bych chtěl poděkovat
členům výboru za obětavou a hlavně nezištnou činnost, kterou vykonávají ve svém volném čase pro STP v ČR, místní organizace Blatná.
V roce 2021 naši činnost ﬁnančně podpořili:
Město Blatná, Bělčice, Sedlice a obce Bezdědovice, Hajany, Hornosín, Chlum, Kadov, Lnáře, Lom, Myštice, Předmíř, Škvořetice,
Tchořovice, Záboří. Firmy: Autodoprava Čadek, Blatenské strojírny,
Tesla Blatná a materiální dary: Bufet U Mlsouna, TBP-Transformátory
s.r.o., MAKO Blatná spol. s r.o.
Děkujeme všem dárcům, kteří se rozhodli přispět, jak ﬁnanční,
materiální nebo jinou formou podpory a podpořit tak akce a aktivity
naší organizace v uplynulém roce 2021.
Za výbor STP v ČR, z.s., místní
organizace Blatná
Milan Vrbský
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Historie téměř detektivní

Poutní kostel Proměnění Páně na Křesovci u Pacelic – 1. část
Čestmír Cimler
Městské muzeum Blatná
V dnešním i příštím díle našeho nepravidelného cyklu Historie téměř detektivní
se budeme věnovat významnému pozdně
baroknímu poutnímu kostelu Proměnění
Páně na vrchu Křesovci u Pacelic. V první
části obsáhlejšího příspěvku se zaměříme
na stručný historický vývoj a obecnou charakteristiku této cenné stavby. V příštím
vydání se pak náš úhel pohledu bude ubírat
směrem k zodpovězení hypotetického autora
plánů pro tento kostel, za něhož je povětšinou
v odborné literatuře považován Kilián Ignác
Dientzenhofer, nebo některý z jeho žáků.
Tento zjednodušující náhled na věc je bohužel
šířen i přes absenci hlubšího uměleckohistorického rozboru architektury kostela, jehož
formální aparát se od typických děl Kiliána
Ignáce Dientzenhofera a jeho okruhu více
než liší. Dále se pokusíme nastolit i některé
možné varianty jeho budoucího využití z památkového hlediska, protože jak je známo,
v současnosti se kostel nachází v extrémně

Kostel Proměnění Páně, Křesovec u Pacelic,
1763 - 1765, pohled od severozápadu
foto - Cimler

neutěšeném stavu – doslova tragickém, a to
i přes skutečnost, že je dnes v majetku spolku Omnium z. s. a některé záchranné práce
na něm proběhly (základní oprava střechy,
odbourání zazdívek portálů, zamřížování
oken a vstupů aj.). I přesto je však ve fázi
neustále postupující zkázy (opadané vnější
i vnitřní omítky, chybějící výplně okenních
otvorů, přítomnost náletových dřevin v jeho
nejbližším okolí atd.)

Kostel Proměnění Páně na vrchu Křesovci
u Pacelic byl založen hraběnkou Alžbětou
Marií Serényiovou v roce 1763 na místě starší
kaple, do které byla z iniciativy hraběte Josefa
Serényiho převezena údajně zázračná socha
Panny Marie Bolestné, nacházející se původně v kapličce v nedalekých Škvořeticích.
V dnešní době se socha nachází v blatenském

Kostel Proměnění Páně, Křesovec u Pacelic,
1763 - 1765, pohled od severovýchodu,
foto - Cimler

chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Kostel byl
vysvěcen v roce 1765 za přítomnosti jeho donátorky Alžběty Marie Serényiové, blatenského děkana Ignáce Rebensteina z Blankenfeldu
a mnohých dalších významných osobností
regionu. Při příležitosti tohoto slavnostního
aktu přednesl kadovský farář Jakub Kos kázání: Trojí proměna podivná, život sv. Aloise,
které se o nedlouho později dočkalo vydání
tiskem, a patří k cenným pramenům k tematice tzv. barokní zbožnosti. Obsahu kázání se
ve velké míře věnovala Pavla Hasilová v diplomové práci – Hraběnka Sereniová a město
Blatná, obhájené na FF UK v Praze roku 2013.
Na přání hraběnky Alžběty Marie Serényiové
působil i poustevník, jenž měl mládež vyučovat literaturu. Poustevna se zde ovšem podle
některých pramenů nacházela už mnohem
dříve. V době založení měl kostel tři oltáře –
hlavní se sochou Panny Marie Bolestné a dva
boční, které byly zasvěceny sv. Aloisovi a sv.
Jáchymovi. Z pozdně barokního vybavení
se díky četným krádežím v době minulého
režimu a v první polovině devadesátých let
minulého století, až na pár výjimek, nic nedochovalo. Ani v dobách starších neměl význam
poutního kostela Proměnění Páně na Křesovci
bohužel dlouhého trvání. V důsledku joseﬁnských reforem na počátku osmdesátých let 18.

století přestal plnit svou primární funkci a postupně nebyl využíván k liturgickým účelům
a začal tak ztrácet svou původní tvář. Částečně
byl opraven až z popudu tehdejšího majitele
škvořetického zámku pražského advokáta
JUDr. Vladimíra Nováka. Od té doby však,
primárně z politických důvodů, nadále chátrá.
Kostel Proměnění Páně na Křesovci je
poměrně jednoduchou drobnější jednolodní
stavbou s monumentálně ztvárněným atikovým štítovým průčelím s římsami a dvojicí, oproti hlavní lodi, naddimenzovaných
postranních kaplí. Segmentově ukončený
presbytář je pak na rozdíl od ostatních partií
kostela bez jakéhokoliv členění a proﬁlací.
Objekt je svými základními rysy charakteristický pro barokní architekturu druhé poloviny
18. století. Z uměleckohistorického hlediska
je nicméně především hodnotný jeho interiér,
kde máme dochované původní konstrukce
a některé velmi kvalitně provedené stavební
prvky – portály, klenby (pruská placka, kupole), střízlivě avšak efektně členěné pilastry
a mnohé další. Společně s kostely sv. Jana
Křtitele v Paštikách a sv. Jana Křtitele v Ra-

Kostel sv. Jana Křtitele, Paštiky, kol. 1750, pohled od severovýchodu, foto - Cimler.

domyšli patří do skupiny sakrálních staveb,
které výrazně utváří ráz tzv. barokní krajiny
na Blatensku.

Kostel sv. Jana Křtitele, Radomyšl, 1733 - 1738,
pohled od severozápadu, foto - Cimler.
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skou přebornicí stala Radka Jirásková a třetí
místo obsadila Linda Polívková. Lucie Sokolová vybojovala bronz na 100 m překážek.
V soutěžích družstev se opět blýsklo družstvo
žen. V krajském přeboru jsme vybojovali
třetí místo. Velké zlepšení jsme zaznamenali
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v soutěži družstev přípravek, kde ze 14 týmů
jsme obsadili 7. místo, což je naše nejlepší
dosavadní umístění v soutěži družstev.
Výčet úspěchů za rok 2021 není malý. Ale
jako každý rok začínáme od nuly…
Jaroslava Mlsová

Ohlédnutí za uplynulým
rokem
Kuželkářské zpravodajství
Rok 2021 se nejen ve sportu nesl ve znamení omezení. Co to znamenalo pro náš oddíl?
Naši malí i velcí atleti se téměř polovinu roku
museli připravovat individuálně. Pro amatérské sportovce byla zcela zrušena halová sezona. Když jsme se v květnu sešli na stadionu,
zjistili jsme, že většina dětí našla k nám cestu
zpět. V září jsme opětovně po letní přestávce
zahájili tréninky, potěšilo nás, kolik se objevilo nových malých zájemců o náš sport. A je
skvělé, že jejich zájem neskočil u několika
návštěv a pokračuje dál.
Uplynulý rok
se ale nesl i ve znamení velkých sportovních úspěchů.
Je třeba vyzdvihnout obrovský výkonnostní posun
Veroniky Divišové. Tato starší
žákyně se dokázala kvalifikovat
na mistrovství České republiky na dráze v disciplíně vrh koulí,
kde obsadila 11. místo výkonem 10,86. Její
osobní rekord je 11, 15 m, který si vytvořila
na počátku října. Veronika ve vrhu koulí
vyhrála krajský přebor, tam přidala vítězství
i v hodu diskem (24,99 m) a druhé místo
v hodu kladivem (27, 11 m). Vysoce kvalitní
výkony předvedl i Rudolf Ďorď ve skoku
vysokém. Rudovi se dařilo především v soutěžích družstev, kde hostoval za klub SK Čtyři
Dvory České Budějovice. V baráži o druhou
ligu tomuto týmu výrazně přispěl k postupu:
ve skoku vysokém zdolal 187 cm a ve skoku
dalekém se dostal na skvělých 603 cm. S Ru-

dou jsme ale se letos oﬁciálně rozloučili,
od nastávající sezony se stal členem USK Praha. Přejeme mu hodně sportovních úspěchů.
Máme i několik dalších medailistů z krajského přeboru žen: v běhu na 1500 m se kraj-

S novým rokem se rozbíhají jarní části sportovních soutěží. Ty venkovní si musejí ještě
počkat, kuželky však neotálejí a o uplynulém víkendu nabídly první mistrovské zápasy.
Mistrovství okresu
Ještě před začátkem soutěžních utkání se na naší kuželně konalo Mistrovství okresu mužů,
žen, seniorů, seniorek a také juniorů. Naši hráči naprosto ovládli soutěž mužů, když kompletně
obsadili stupně vítězů. Mistrem okresu se stal Jiří Vaňata s výkonem 580 kuželek. Stříbro získal
Libor Slezák (557 kuželek) a bronzovou příčku obsadil Jiří Vokurka (552 kuželek). V kategorii
seniorů se na 2. místě umístil Josef Mikeš (543 kuželek). Mezi juniory se vítězem stal Filip
Cheníček, druhý skončil Karel Koubek a třetí Lukáš Drnek. Ti nejlepší napříč všemi kategoriemi
postupují na mistrovství kraje, které se koná o posledním lednovém víkendu.
Áčko – Divize jih
V pátek 16. ledna se rozběhla i jarní část Divize jih, kde působí náš A tým. První utkání
sehráli na půdě Lokomotivy Tábor B. Áčko potvrdilo roli favorita a v sestavě Vít Kobliha,
Daniel Lexa, Jiří Vokurka, Lukáš Pavel, Jiří Vaňata a Karel Koubek ml. zvítězilo 7:1, 3223:3350
shozených kuželek, což je nejlepší celkové číslo pro náš tým v letošním ročníku. Nejlepším
výkonem nejen zápasu, ale i celého letošního ročníku soutěže, se zaskvěl Lukáš Pavel, když
shodil málo vídaných 625 kuželek na 120 hodů. Po jedenácti kolech se Áčko drží na 5. místě
tabulky jen 2 body od 2. místa a 5 bodů za vedoucími Chotovinami. V dalším utkání nás čeká
v sobotu 22. ledna doma Jihlava B, která má v tabulce stejný počet bodů. Půjde tedy o důležité
a těžké utkání, navíc budeme chtít potvrdit domácí neporazitelnost.

Béčko – Jihočeský KP2
Stejně jako Áčko, i náš B tým odstartoval jarní část své soutěže v pátek. Doma družstvo
ve složení Lukáš Drnek, Robert Flandera, Filip Cheníček, Monika Kalousová, Jiří Minařík
a Ondřej Fejtl přivítalo Sokol Chýnov. Před zápasem měli oba týmy stejný počet bodů, takže
se jednalo o velmi důležité utkání, i vzhledem k celkovému postavení v tabulce. I zde však šlo
o jasnou záležitost, utkání jsme vyhráli po týmovém výkonu 7:1, 2689:2559. Nejlepší hráčkou
zápasu za Blatnou byla teprve dorostenka Monika Kalousová, která shodila na 100 hodů 465
kuželek. Celkové číslo znamená rekord týmu a potvrdilo domácí neporazitelnost. Po osmi
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odehraných kolech drží Béčko 6. místo v tabulce s dvoubodovou ztrátou na čtvrté Slavonice a osmibodovou na vedoucí Dačice. K dalšímu
utkání nastoupíme v pátek 21. ledna opět doma proti Kunžaku B, který
je jen 2 body za námi.
Céčko – Okres Strakonice a Písek
Poslední náš tým v soutěžích, okresní Céčko, měl v uplynulém
kole volno. V tabulce je po necelých devíti kolech na třetím místě
s jedenáctibodovou ztrátou na suverénní Fezko Strakonice A. Nebližší
utkání nás čeká ve čtvrtek 27. ledna ve Strakonicích.
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Novinky v TJ Sokol
Blatná
Badminton
Máme nový oddíl badmintonu pro děti. Bude v sokolovně vždy ve
středu od 17.00 do 18.00 hodin.
Míčové hry pro děti
Míčové hry, hlavně basketbal a volejbal pro děti ve věku 7 – 10
let jsou každou středu od 18.00 do 19.00 hodin.
Basketbal
Pravidelné tréninky dětského basketbalového oddílu začnou opět
od února 2022. První trénink v tělocvičně SOŠ Blatná bude ve středu
2. února od 18.00 hodin.
Přijít mohou jak stávající členky(ové) oddílu, tak noví zájemci.

Nejbližší utkání na naší kuželně
pátek 21. ledna 17:30 Blatná B – Kunžak B, sobota 22. ledna Blatná
A – Jihlava B
Za Kuželky TJ Blatná
Lukáš Drnek

Podrobné výsledkové tabulky najdete na webu
Blatenských listů.

Spojili jsme síly
Neomezený internet
s rychlostí až

300
Mb/s

Prvn
4 měs í
íce za

99 Kč
(měsí

čně)

sluzby.blatna@nej.cz

+420 488 999 488

www.nej.cz

Služby SporkNet provozuje ﬁrma SporkNet s.r.o., IČO: 48394009 ve spolupráci s ﬁrmou Nej.cz s.r.o. se sídlem Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4 – Chodov, IČ: 03213595.
Uvedená rychlost je maximální. Akce první 4 měsíce za 99 Kč je platná při uzavření nové smlouvy na 24 měsíců.

Soutěže mládeže
V neděli 16. ledna proběhla další kola soutěží mládeže. Pohár mladých nadějí hraný na 60 hodů v Dobřanech sehráli Tereza Drnková (166
kuželek), Marek Sitter (201 kuželek), Karolína Baťková (237 kuželek)
a Beáta Svačinová (266 kuželek). Poslední dvě jmenované mají šanci si
zahrát i na ﬁnálovém turnaji pro 16 nejlepších z celé republiky. Český
pohár dorostu v Dačicích odehráli Tomáš Fišer (412 kuželek na 120
hodů), Matěj Pekárek (474 kuželek) a Monika Kalousová (529 kuželek), která je také velmi blízko účasti na ﬁnálovém turnaji. V Rychnově
nad Kněžnou proběhl Pohár juniorů. Oba naši hráči, Lukáš Pavel (603
kuželek) a Karel Koubek (564 kuželek), odehráli skvělá utkání, a i pro
ně je závěrečný turnaj velmi blízko.
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Pfeifer –
stabilní rodinná ﬁrma s budoucností.

Volné pracovní pozice v Chanovicích:

Obsluha lisu
Obsluha výrobní linky
Směnový údržbář
Řidič bočního VZV – nakládka
kamionů na hale – 2 směny
Řidič VZV nad 5t
Nabízíme:

Atraktivní systém odměňování
Transparentní prémiový systém
13. plat, stravenky
Náborový příspěvek 12.000,- Kč
Příspěvek na penzijní připojištění
ve výši 3% hrubé mzdy
Svozy do zaměstnání ze směrů:
Klatovy, Sušice, Horažďovice,
Nepomuk, Strakonice a Blatná
p. c o m

pf

eifergr

r
eife
olem rmy Pf
k
e
Vš
í u fi
ŠKA
tnán PŘIHLÁ
s
ě
zam NLINE
O

Pfeifer Holz s.r.o · paní Ivana Šimonová
Chanovice 102 · CZ-341 01 Horažďovice
Tel. 602 659 522 · nabor@pfeifergroup.cz

r r i e r e.

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

ka

Přijďte se informovat osobně každou středu v 9,00 hod, popř. zavolejte a domluvte
si datum a čas, který Vám vyhovuje.

ou
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nzerce

Autodoprava Petr Chvátal Blatná
Chlumská 1355 - 388 01 Blatná
+420 603 247 601
www.adchvatal.cz
ad.chvatal@seznam.cz
►

Zemní a výkopové práce, traktorbagr + otočný bagr
Dovoz kameniva, písku, betonu
► Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,
odvoz suti
► TATRA 815 sklápěč + hydraulická ruka
►

Přijmeme 1-2 řidiče MKD řidičský průkaz sk. C + E,
mzdové ohodnocení – 41.000 Kč ,
pojištění pracovní neschopnosti, 13. plat, víkendy volné,
stálá práce

Mag.phil. Lenka Šampalíková
absolventka rakouské Univerzity Salzburg
soudní tlumočnice jazyka německého
(obory: němčina, ruština, francouzština, evropské právo)

nabízí
celoroční výuku jazyka německého:
- rovněž přes Skype, Zoom atd.,
všeobecné i odborné písemné překlady:
- v jakémkoliv oboru
- překlady webových stran firem
- překlady soudních dokumentů
se soudním ověřením
ústní tlumočení
- obchodních jednáních,
- soudních či notářských jednáních, atd.
rovněž výuku ruského i francouzského jazyka
kontakt: lenka@sampalikova.cz
mobil: 721 933 386
www.sampalikova.eu

►

►
#&81-ǵ60ȁ-#0%'.ǵɷ
<ȐLGFC5VGLUMCN2CTVPGTUUTQ


1BMBDLÏIP #MBUOÈ
JOGP!BL[[TD[ UFM 
XXX[BKFEBD[

Ročník 33 (43)

Blatná 21 ledna 2022

BELLUCCI EC
PŘÍSTROJOVÁ PEDIKÚRA
- bezbolestnost celého ošetření
- vhodné u rizikových skupin: diabetici, kardiaci, těhotné ženy
- ošetření se provádí bez namáčení
- vysoká profesionalita a návaznost na podologickou péči
- ošetření provádí zdravotní sestra - specialista na podologickou péči
INFO TEL : 722 006 768 EVA BELLUCCI

BELLUCCI EC
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Space Solution s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH
I NEBYTOVÝCH OBJEKTŮ
NOVOSTAVBY
KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST

MEZOTERAPIE - aplikace kyseliny hyaluronové

BLATNÁ

www.spacesolution.cz
+420 737 18 19 19

info@spacesolution.cz

Mezoterapie je velmi účinný anti-agingový zákrok, při kterém se
hydratační, výživné a regenerační roztoky aplikují přímo do svrchní
a střední vrstvy pokožky.
Jedná se o minimálně invazivní metodu, která zesiluje tvorbu
kolagenu a elastinu, vypíná kůži a vyrovnává povrchové vrásky.
Jako prevence je vhodná pro ženy od 30. roku.
INFO TEL : 722 006 768 EVA BELLUCCI

PŘIJMU ŘIDIČE
skupiny C + E

na pravidelnou linku

Blatná - Jihlava
Plat: 33.000 Kč
Nástup možný ihned

Info tel.: 777 668 103

Autodíly železářství
MAREK CHVÁTAL

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

Nová služba: broušení nožů, nůžek,
seker a dlát
Provozní doba:

Po-Pá
So

7.30 - 16.00
8.00 - 11.00

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

PROVÁDÍM
ZEDNICKÉ
A
MALÍŘSKÉ
PRÁCE.
VÍCE NA TEL.

721757399

VODA

JIŘÍ DVOŘÁK
INSTALATÉR - TOPENÁŘ

PLYN
TOPENÍ
SVÁŘEČSKÉ PRÁCE
JÁDROVÉ VRTÁNÍ

+ 420 606 741 061
topdvorak@seznam.cz

MONTÁŽ A DEMONTÁŽ
KOVOVÝCH DÍLCŮ
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VAŠE ELEKTRO
BLATNÁ, UL. PIVOVARSKÁ 200

PO – PÁ 8:00 – 17:00 h., SO 8:00 – 12:00 h.

Hajanka
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výroba prošívaných přikrývek
a polštářů, čištění peří



Otevřeno:
Po - Út - ZAVŘENO
St - Čt - 8.00-11.00
Pá - 14.00 - 17.00
Jinak možno po telefon ické dohodě
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Hajany 80 Tel.: 732 236 153 www.spanekvperi.cz
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Sedl áček
Ê

383 422 044, 602 158 284

7.00 -14.00

Ê

žaluzie všech
typů
sítě proti hmyzu
Šilhova 756, 388 01 Blatná
Mobil: 606 212 353, 607 760 407
www.psinterier.cz
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Ráj zvířat a zvířátek v Putimi
Navzdory třem těžkým ranám osudu majitelka expozici němých
tváří dále láskyplně a obětavě opečovává, v krátké době chystá
pořízení dalších novinek.
Milovníkům
historie a kultury
vstoupila do širokého podvědomí
obec Putim, ležící cca kilometr za starobylým
Pískem, hned ze
dvou důvodů. Předně jde o domov a místo
posledního odpočinku sedláka Jana Cimbury, kterého proslavil svým literárním dílem
vlastenecký spisovatel Jindřich Šimon Baar.
Příběh významného putimského občana se
posléze dočkal i ﬁlmového zpracování. Putimí vedla také pěší anabáze dobrého vojáka
Švejka- alespoň podle plodného ducha Jaroslava Haška i ﬁlmových producentů. Dodnes je zde viditelně označen objekt, kde se
měla nacházet zdejší četnická stanice. Tady
byl podle fantazie scénáristů Švejk zadržen
a vyslýchán, když pospíchal za svým nadporučíkem Lukášem do Českých Budějovic.
Ovšem Putim ve skutečnosti nikdy četnickou
stanicí nedisponovala stejně jako je prostou
ﬁkcí sám dobrý voják z Haškova pera. To ovšem nebránilo jeho fanouškům, aby ve středu
obce nevztyčili Švejkovu bronzovou sochu,
u které se rádi fotografují turisté. Po obou
literárních hrdinech byly konečně pojmenovány i dva místní hostince.
Méně už se ovšem ví o třetí pozoruhodnosti obce Putimi, která rozhodně stojí za návštěvu. Stačí odbočit vlevo hned za historickým kamenným mostem a nepokračovat dál
ve směru na Ražice a Sudoměř. Pár desítek
metrů úzké cesty- a pravidelně otevřená vrata vítají příchozí a zvou je dál do kouzelného
minisvěta, přiléhavě pojmenovaného „Naše
zvířátka“. Tady v těsné blízkosti svého domu
má paní Jana Kozáková (46 let) již dvanáctý rok vybudovánu velkolepou atrakci, sršící
energií, pestrostí a přirozeným půvabem venkovní expozici řady zástupců živočišné
říše. A to jak tuzemských, tak cizokrajných.
K současnému datu se jejich počet vyšplhal
na téměř 300 exemplářů! V převažující míře
zde lze nalézt opeřence (papoušky, sovy, bažanty, pávy, slepice aj.) Ovšem nechybí zde
ani vodní želvy, surikaty, nosálové, veverky, ovce, kozy atd. Na rozdíl od klasických
ZOO je zde logicky patrná absence velkých
zvířat, která vyžadují speciální péči, výběh
a ﬁnanční kalkulaci. A rovněž tady neexistuje sebemenší náznak komerce, sebemenší
stopa po snaze na atrakci vydělávat. Právě
naopak. Tady v putimském zvířecím koutku
vše funguje na principu dobrovolnosti a solidarity. Paní majitelka- jinak maminka čtyř
dětí- opustila zaměstnání, aby mohla poskytovat svým svěřencům plnohodnotnou péči

a zabezpečit jim to nejlepší zázemí. To jistě
není všechno. Má své čisté ideály, v jejichž
duchu se snaží prostřednictvím spokojených
a šťastných zvířátek pěstovat v srdéčkách
dětí ušlechtilost a dobro, učit je lásce k přírodě jako takové a formou zábavy a her na své
soukromé půdě stmelovat celé rodinné kolektivy. „Chci všem lidem dobré vúle nabídnout
možnost v mém království strávit příjemný
den v hezké atmosféře. Z toho důvodu máme
otevřeno prakticky stále. Může sem kdykoliv
(vyjma noci) kdokoliv přijít a být tu s našimi
mazlíky libovolně dlouho. Vstupné samozřejmě nevybírám- u vchodu leží pokladnička na dobrovolné příspěvky, to je všechno.
Lidé sem často vozí místo peněz krmení
zvířátkům- třeba pytel pšenice nebo tvrdé
pečivo. A upřímně takový naturální dar je mi
milejší. Protože jsem skutečně ráda, když to
tu žije na maximum, začali jsme u nás pořádat i Dětské dny. Chytlo se to báječně- zatím největší účast tvořilo 180 dětí z různých
koutů najednou. S mimořádným ohlasem se
setkalo i zavedení tradice společného opékání buřtů. Jedna holčička si tu dokonce zamluvila i oslavu svých narozenin. Já se nebráním
žádnému zpestření všedních dnů, víkendů
ani svátků. Vše je
jen na domluvě,“
p l a n e
nadšením
a elánem
paní Jana
Kozáková.
Vynikající
zázemí tu
nemají jen
zvířátka,
ale pamatováno
bylo hned od počátků budování živočišné
expozice také na návštěvníky: „Postavili
jsme pergolu, kde je možné se schovat před
nepříznivým počasím. Existuje zde i domeček, kde si formou samoobsluhy mohou
zdarma příchozí uvařit kávu nebo čaj. A pak
jsme v areálu umístili i automaty na kukuřičné pochoutky. Po předchozí domluvě jimi
mohou děti krmit naše miláčky, což pro ně
znamená leckdy celoživotní zážitek. Ba co
víc- často tyhle dobroty chutnají i samotným ratolestem,“ směje se „zvířecí máma“.
Doslova v „Jiříkově vidění“ se prý ocitá
mládež z takové Prahy, když dostane dovolení vedle příkrmu zvířat třeba posbírat
vejce: „Dítě z města leckdy ani neví, že ho
snáší slepice. No- vždyť zoologická zahrada
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v pravém slova smyslu nabízí jen exotiku
a pravá venkovská živočišnost tam chybí.“
Velkým městským ZOO ve stávající podobě
paní Jana jaksi nepřichází na chuť. Na vině
je ovšem lidský faktor: „Když tam zavítá
kompletní rodina, tisícikoruna jen na vstup je
k smíchu. A následují četné stánky s občerstvením a obchůdky se suvenýry, které jednak odvádějí dětskou pozornost od samotné
fauny, jednak jsou pohromou pro peněženky
rodičů. Jak všichni vědí, vládne tam příšerná
drahota. Časy, kdy tahle zařízení byla cenově
dostupná všem lidem bez rozdílu, jsou nenávratně pryč,“ posteskne si paní Jana.
Jak
se
vlastně rodilo její zvířecí
království
v
Putimi,
které ročně
navštíví cca
1000 milovníků obyvatel
přírody. „Začínali jsme s manželem s jednou
voliérou, kde trůnil exemplář zlatého bažanta,“ prozrazuje Jana Kozáková, „Potom se
rozrostlo počáteční stádium o ryze domácí
kusy. Nejprve k nám chodili jen naši přátelé.
A pak vyřkl jeden známý při odpolední siestě na zahradě větu, co se stala osudnou pro
běh věcí příštích: „Tady by to slušelo klokanům!“ To nebylo třeba říkat dvakrát. Rozjel
se kolotoč, který už nezastavil.“ A klokanidnes nejoblíbenější atrakce tohoto požehnaného místa- skutečně byli. „Původně jsme
tu měli i albínku, která se tedy narodila už
v našem pavilo’nu. První klokany jsme koupili v Holandsku, protože tam se vyjevila
cena příznivější než v České republice. Dnes
už se vyplatí nakupovat přímo od domácích
chovatelů. Samice nyní čeká tři mláďata,
což bude senzace,“ těší se dopředu provozovatelka „Našich zvířátek“. Takový malý
„Skippy“ se prý prodává za cca 35 000 korun: „A na prodeji mláďat to převážně stojí.
Zvířata si na sebe sama prakticky vydělají.
Já zbytečně neutrácím, získané prostředky
zase zpět investuji do svých svěřenců- ať už
se jedná o veterinární péči, krmení apod.“
Jiné příjmy na provoz domácího podniku
paní Jana nemá: „O dotace přímo neusiluji.
Nemám bohužel čas na vyplňování hromady papírů. Podporuje nás jen jeden sponzorspolečnost TESCO. Vedle potravinových
přebytků pro naše zvířátka zastřešuje i u nás
konané Dětské dny poskytováním drobných
dárků pro nejmenší,“ uvádí pro upřesnění
„principálka“ živočišného ráje. Místo funguje i jako záchranná stanice, kam bere paní
Jana na dožití králíky, papoušky a další tvory
na poslední cestě. Už tento fakt sám svědčí
o ryzím charakteru a výjimečné osobnosti
putimské následovnice sv. Františka z Asissi.
Paní Janě bohužel osud uštědřil tři těžké
rány, které se staly důkazem platnosti rčení,
že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech.
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Před dvěma lety zemřel náhle její milovaný
manžel, se kterým „Naše zvířátka“ doslova
vydupala ze země. V letech 2008 a 2013 patřila při ničivých povodních k těm, kterým
velká voda vzala a poškodila nejen majetek,
ale i ideály. „Tehdy pomohli přátelé. Přišla
jsem díky jejich nezištné pomoci všehovšudy o tři zvířátka, ostatní se podařilo včas odvozit do bezpečí. Jenže oprava nemovitosti
a zvířecího areálu stály nekřesťanské peníze,
při úklidových pracích jsme si všichni sáhli
hluboko na dno. Fyzicky i psychicky,“ zdůrazňuje statečná žena. Všechno vydržela,
ustála. Tam, kde i silní chlapi brečeli, ona
neuronila ani slzu. Tam, kde se hroutily i extra silné nátury, ona vydržela a přežila, byť
s palčivými ranami v srdci a jizvami na duši.
Výraznou oporou v nynějších časech je jí osmiletá dcera, kterou označuje termínem „živel“ : „Jednou nastoupí na moje místo. Má
velmi vytříbený cit pro němou tvář. Už teď
si vytipovává určité návštěvníky, provází je
a baví patřičně barvitým výkladem,“ říká její
vděčná maminka.
Ani smutné období koronavirové pandemie paní Janu nezlomilo: „Pravda je, že sem
návštěvníci takřka nechodili a mě samotnou
tak nějak najednou nebavilo nic tvořit. Ale
teď je přece jen situace o dost povzbudivější.“ Majitelka unikátní sbírky života v přírodě svou vášeň označuje ne jako koníčka, ale
už hodně přerostlého koně. Každé ráno brzy
vstává, aby sama nakrmila a napojila své miláčky ve voliérách a výbězích. V létě svým
dokonalým systémem sama v areálu seče
trávu až do podoby anglického trávníku. Její

TJ oddíl kuželek
Blatná
TJ oddíl kuželek tým Blatná
B odehrál v pátek 14.1.2022
domácí zápas proti TJ Sokolu Chýnovu A a připsal si dva
další důležité body za výhru 7:1
s celkovým počtem 2689 shozených kuželek.
Další domácí zápas tým B čeká
v pátek 21.1.2022 od 17:30 proti TJ Kunžak B. Rovněž v pátek
14.1.2022 odehrál tým Blatná
A venkovní zápas na kuželně
KK Lokomotiva Tábor B a přivezl si domů za výhru další dva
důležité body s celkovým počtem 3350 shozených kuželek.
Další zápas týmu A čeká v sobotu 22.1.2022 od 10:00 doma
na domácí kuželně proti KK
Jihlavě B. Přijďte oba dva týmy
povzbudit.
Jirka Minařík

další pýchou je kupříkladu rozlehlý dětský
kout s množstvím hraček: „Tam ti nejmenší
často zakotví hned po příchodu. Baví je to
natolik, že zmeškají prohlídku a pak křičí, že
ještě nic neviděli, když se rodiče mají k odchodu.“ Opravdovým „tahákem“ jsou mluvící krkavci a straky: „Hodně pochytí od návštěvníků. Máme tady i krkavčici, co umí
pískat,“ prohlašuje Jana Kozáková. Nejpočetněji zastoupenou kolonii tady představují
korely v počtu 40 kusů. „Chovali jsme zde
dříve i hady, ale to jsme museli zrušit. Není
ovšem vyloučeno, že se k této raritě zase vrátíme- všechno se odvíjí od ﬁnancí. Rozhodně
chci ale co nejdříve rozšířit náš areál o dikobrazí koutek. Zvláštní péči zatím vyžadují již
zmiňované surikaty, kterým je třeba do pelíšku přitápět,“ nechává se slyšet zdatná chovatelka a manažerka v jedné osobě.
Jak již bylo předesláno, paní Jana je
ohromně silnou osobností. Jen tak se mohla
vyrovnat se vším krutým, co se jí postavilo
do cesty životem. Někdy ale pouhý kamínek
spustí lavinu: „Zásluhou přátel a jejich techniky jsme se vypořádali s následky povodní.
Sama jsem se divila, jak to zvládám. Při odvozu posledního kontejneru s odpadem z mé
zahrady se nešťastnou náhodou strhl trávník,
o který tolik pečuji. A tenhle moment mně
zdrbl více než všechno ostatní. Jako když
praskne přefouknutý balónek,“ vzpomíná nespravedlivě zkoušená hrdinka.
Její království si oblíbili lidé i z více než
sto kilometrů vzdálených míst. Se zájmem si
expozici pod širým nebem prohlíželi i Švýcaři. A zavítala sem i hvězda seriálu „Ulice“
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Michaela Mauerová, populární z role kadeřnice Digi. „Velmi příjemná a sympatická
mladá paní,“ vzpomíná na ojedinělou návštěvnici Jana Kozáková.
Současná vlna extrémního zdražování díkybohu chod tohoto království zvířat vážněji
neohrožuje. „Ano, došlo k našponování ceny
jednodenních kuřátek, co se prostě koupit
musí. No, tak nebudu mít nově natřené voliéry- to může počkat,“ nenechává se zaskočit
paní Jana.
A když se nad krajinou rozprostřel kouzelný plášť vánočních svátků, tady se nadělovalo nejen u lidského stolu. Všechna zvířata
a zvířátka dostala něco na přilepšenou a jako
bonus dvojitou porci běžné stravy. Protože
zde jsou si všechny bytosti rovné. No- němá
tvář je asi o něco rovnější.
A to svědčí o přítomnosti silného pouta lásky mezi dvěma světy. Svatý František
z Assissi - patron zvířátek- by po příchodu
sem už tak posvátnému místu s dojetím několikrát požehnal.
Autor: Vladimír Šavrda
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