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se uskutečnilo dvěma nezávislými adventníni trhy: V sobotu 28.listopadu 
na blatenském zámku a v neděli 29. listopadu na náměstí Komenského. 
V sobotu byla v konibaru prodejní výstava vánočních dekorací. V ceně 
vstupného bylo i občerstvení podávané blatenskými mažoretkami. Kulturní 
program byl zahájen na nádvoří vystoupením dívčího pěveckého sboru 
Základní školy TGM z Blatné. Dívčí hlasy, flétna a kytary byly po hodině 
vystřídány skupinou „Z vršku“ z Vrbna. 

Ti rozezpívávali obecenstvo vánočními i folkovými písničkami nejen po 
celý zbytek dne, ale  i v neděli.

Vše, co bylo k vidění i dostání se neslo ve znamení zdravé výživy a pří-
rodních produktů. Výrobky z kozího mléka,

Zahájení adventu 2009 v Blatné

široký sortiment uzených ryb,

nebo produkty včelařství. Největší zájem 
byl pochopitelně o medovinu.

Ing. Václav Milota předvedl proměnu 
kapra v smažené nudličky bez kostí,

(pokrač. na str. 3)(pokrač. na str. 3)(pokrač. na str. 3)
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 KTUALITYA Mikulášská 
nadílka

ve Lnářích
Tělovýchovná jednota Sokol Lná-
ře oznamuje, že letošní Mikulášská 

nadílka 
se uskuteční v sobotu 5. prosince 

od 16.30 h. na nádvoří lnářského zám-
ku (vchod do zámku hlavní branou).
Svoji účast v tomto hezkém, historic-
kém prostředí již přislíbili čerti a jiné 

pekelné
mocnosti. Možná přijde i Mikuláš 

s andělem.
Srdečně zveme všechny děti, hodné i 

zlobivé a jejich rodiče.
Krejčí Václav, předseda tělovýchovné jednoty

PODĚKOVÁNÍ OD MĚSTSKÉ POLICIE 
BLATNÁ 

Chtěl bych touto cestou velmi poděkovat paní 
Zdeňce Janotové z Blatné, která nám pro pejsky 
umístněné v našich záchytných kotcích věnovala 
několik velkých balení psích masových konzerv, 
piškotů a nějaké mlsky. Je milé, že se i v dnešní 
finančně náročné době najdou lidé, kterým nejsou 
opuštění pejsci úplně lhostejní. Paní Janotová, 
mockrát děkujeme. 

Velitel strážníků Městské policie Blatná Petr Vaněk 

M Ě S T S K Á  P O L I C I E  B L AT N Á
Zahradnická 171, 388 01 Blatná

tel.,fax. 383 423 467, mobil: 720 513 321,
e-mail: m.policie@mesto-blatna.cz    http://www.mesto-blatna.cz

Děkujeme touto cestou panu 
MVDr. Viktoru Stoškovi a jeho manželce 

za skvělou profesionální péči o našeho 
nemocného psa, a to bez ohledu na jejich 

volný čas. 
Havelnovi z Rožmitálu pod Třemšínem.

TECHNICKÉ SLUŽBY
MĚSTA BLATNÉ s.r.o 

Krematorium města Blatná, které 
zajišťuje smuteční obřady pohřebním 
službám, hledá smutečního řečníka.  

Nabízíme práci formou OSVČ (živnos-
tenský list) na dva dny v týdnu.

Kontakt:   ing. Pavel Srb, tel. 
777 158 846 nebo Krematorium Blat-

ná, Buzická 870, tel. 383 422 581.

Pohřební služba města Blatná a krematorium
Zajišťujeme veškeré pohřební služby – přepravu zesnulých po celé ČR i v zahraničí, kremace, 

pohřby do země, pohřby žehem, uložení do hrobu, hrobky, rozptyl popela a další služby dle přání 
pozůstalých. Díky tomu, že je naše společnost provozovatelem pohřební služby, kremato-
ria a správcem hřbitovů, můžeme Vám poskytnout kompletní služby kremační, hřbitovní 
i pohřební na jednom místě v důstojném prostředí. Dovolte, abychom Vám pomohli ve 
chvílích nejtěžších. 

KONTAKTY:
Buzická 870 (nový hřbitov), 388 01 Blatná
Zajišťujeme nepřetržitý provoz 24 hodin 
denně, včetně dní pracovního volna a klidu.
Nonstop kontaktní telefonní čísla 
383 422 581, 728 784 738, 777 158 285,  
E-mail: krematorium.blatna@tiscali.cz 
E-mail: pohreb.blatna@tiscali.cz 
www:  pohreb-mestoblatna.wz.cz       
  

Provozní doba kanceláře: 
Po, Út, Čt, Pá 6,00 -15,30 hodin 
St duben až září 7,30 – 16,30 hodin, říjen až 
březen od 7,30 – 16,00 hodin. 
N a  p ř á n í  v y ř í d í m e  o b j e d n á v k u  i  u  V á s  v  b y t ě .

Nastal ADVENT. Tajemnosti dlouhých slu-
novratových večerů! „V jizbě teplounko. Oheň 
na krbu praská. Vítr v komíně skučí a na dvoře 
vyje vlkem. Chumelenice  do oken práší. Přeslice 
a kolovraty vrčí. Vypravování divy děje. Stěny se 
rozestupují a otvírají. Sněhového příkrovu není na 
polích a nivách, ale prostírají se po nich květované 
tafaty a brokáty luk. Jimi protékají potoky, hladí 
se rybníky, temení se studánky hlubánky“… (J. 
Holeček Ze života našeho venkova druhé polo-
viny 19. století)

- KDYŽ  JSOU NOCI NEJDELŠÍ, LIDÉ 
JSOU SI NEJBLIŽŠÍ

- KRÁTKÉ DNY MNOHO ZVÍ
- PRÁCE DLOUHÉ VEČERY KRÁTÍ A ŘEČ 

SLADÍ
- V LÉTĚ DĚLEJ, V ZIMĚ SE VZDĚLEJ
Také v letošním roce jsme zahájili dobu 

ADVENTU. Jak se zdá  Blatná více ožívá před-
vánočními akcemi, kterých se zrodilo opravdu 
mnoho. Jistě jste tento fakt také s potěšením 
zaznamenali a pokud budete moci,  všechny je 
v hojném počtu navštívíte. Patří k nim i naše 
předvánoční aktivity, o kterých jsme se zmiňovali 
již v minulých číslech.

V prodejně „U SVATÉ KATEŘINY“ na 
náměstí Míru 209  jsme zejména pro milovníky  
starých časů a tradic připravili „STAROČESKÉ 
VÁNOCE 2OO9“. Prodej potrvá po celý měsíc. 
Po – pá 10.00 – 17.00 hod., so 9.00 – 13.00 
hod.

Jen o kousek dál v Městském muzeu Blatná 
byla od 30. 11. otevřena VÁNOČNÍ VÝSTAVA 
spolu s výrobky některých blatenských tvůrců, 
kteří s námi po dobu naší existence (1999 – 2009) 
spolupracují. Z celkového počtu 34 jsme vybrali 
alespoň některé, kteří se na výstavě představují:

VÁCLAV VLASÁK BĚLČICE – sklářská huť, 
výroba historického skla
EVA TOMÁŠKOVÁ LNÁŘE – keramika
KLÁRA JÁNSKÁ PAŠTIKY – keramika
EVA ĎURČOVÁ UZENICE – keramika
VLADIMÍR SOLAR BLATNÁ – dřevěné 
hračky a doplňky
JOSEF LEROCH BLATNÁ – řezba
SEDLICKÁ KRAJKA SEDLICE – paličko-
vaná krajka
MIROSLAV MACH BĚLČICE – pletení 
z proutí
DANIELA HANUŠOVÁ KOCELOVICE 
– textilní panenky
DAGMAR HÁLOVÁ LAŽÁNKY -– skleněné 
figurky

Na výstavě v muzeu můžete obdivovat i další 
tvůrce, vánoční dekorace a BETLÉMY, takže si 
nenechte ujít!

A nezapomeňte, že doba ADVENTU má být 
dobou klidu a rozjímání.

Eva Fučíková, Lidové řemeslo
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které chutnaly všem generacím.

Jízda kočárem - zpestření zejména pro děti.

V pět hodin pozvala přítomné do 
zámecké kavárny na adventní popoví-
dání spolumajitelka zámku paní Jana 
Germenisová.

Škoda, že to nebyl jeden společný 
advent - na zámku. Vždyť nádvoří je 
proň jako stvořené. Snad někdy příště! 
I tak patří oběma organizátorům velký 
dík. Oba dny byly zážitkem!

Zahájení adventu 2009 v Blatné

V neděli, na náměstí Komenského, bylo mnohem více návštěvníků. 

Vánoční strom na tř. J. P. Koubka pro rok 2009.

Text a foto Ing. Jan Kurz.
Zpěvačky z Prácheňského souboru písní a tanců Strakonice zpříjemnily vánoční 

atmosféru u rozsvícené kašny.

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU 2009
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Sešlo se spousta lidí.

Máme dost lásky?
Všichni víme, nebo alespoň cítíme, jak důležitou složkou našeho života 

je, že jsme milováni a že milujeme druhé. Ale jsme-li upřímní sami k sobě, 
musíme uznat, kolik problémů máme i na té nejzásadnější půdě našeho 
života, v našich rodinách. To, čím jsme, a jak je formována naše schopnost 
milovat, vzniká na začátku našeho života a provází nás během dětství 
a dospívání. Protože my lidé jsme nedokonalí, můžeme mít velký deficit
v této oblasti, můžeme rezignovat na veškerá snažení a plníme jenom ty 
lehčí úkoly. A troufnu si říci, že není divu. Tady však nekončím, protože to 
by bylo smutné a nedávalo by nám to naději do budoucna. Co tedy máme 
dělat a jaké je východisko z naší „soukromé pasti“, když jsme my sami 
nenašli dost lásky?

Snad  všichni máme rádi Vánoce, ale nevím, jestli opravdu chápeme 
význam tohoto svátku. Když se nás někdo zeptá, o čem Vánoce jsou, říkáme, 
že je to svátek lásky, ale může se nám zdát směšné nebo dětinské věřit, že 
zrovna tady je odpověď na naše otázky. Už to chce velkou pokoru, abychom si 
přiznali, že selháváme. Jsme možná inteligentní a vzdělaní a přitom můžeme 
ničit životy druhých a zároveň i vlastní. Vzpomeňme si, jak je příjemné být 
v přítomnosti pokorného a milujícího člověka, a naopak naše jiné kvality 
můžou odpuzovat lidi z naší blízkosti.

Zkusme se pokořit, uznat svoji nedostatečnost a podívat se na příběh, 
který je napsaný v Bibli, v evangeliích. Slovo evangelium znamená „dobrá 
zpráva“. Ano, je to dobrá zpráva o tom, že je tady Někdo, kdo nás miluje, 
a posílá Svého Syna sdílet s námi i naše zápasy. Ne jenom sdílet, ale vyřešit 
náš základní problém, že jsme se odtrhli od zdroje dokonalé Lásky, od našeho 
Tvůrce a skutečného Otce. Bible nám říká, „Bůh je láska“, ale my jsme uvěřili 
lži, že on to s námi nemyslí dobře. Když čteme o narození a působení Ježíše 
Krista na Zemi, může nám to otevřít oči, abychom se probudili z oklamání. 
Podívejme se tedy zblízka na tu dobrou zprávu. Jsme-li opravdoví hledači 
pravdy, najdeme odpověď a dojdeme poznání, že je možné Bohu naprosto 
důvěřovat a udělat s Ním takové zkušenosti, že Ho budeme chtít následovat 
v Jeho bezpodmínečném milování a bude to i možné, protože nám v tom 
On sám pomůže.                                     

M. Prchalová, křesťanský sbor Archa víry Blatná
Pravidelná shromáždění každou neděli v 15,00 hod., administrativní 

budova STEKO, 1. patro

Připravila Lucie Braunová.                           www.blatensko.com

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU 2009
(pokrač. ze str. 3)

PODĚKOVÁNÍ
Občanské sdružení Duhové ještěrky velice děkují všem, kdo navštívili Adventní trhy. Věříme, že Vám s námi bylo dobře, pobavili jste se a snad 

i koupili nějakou maličkost pro radost. Jsme moc rádi, že účast byla hojná a je to pro nás výzvou k uspořádání dalších akcí.
Také chceme poděkovat sponzorům, kteří nás podpořili, aby děti měli z čeho vyrábět svá dílka a mohly být odměněny za své krásné výkresy.
Děkujeme: fa K+K Blatná, Blatenským strojírnám, LPR- Krameš Müller, B+S truhlářství, Autodíly Chvátal, fa. J. Štědronský, Lihovar Blatná, Obaly 

Blatná, Elektro Němcová, Pholygraf PH Tiskárny.

Vážení přátelé,
V neděli 29.11.09. jsem na pozvání svých přátel navštívila Adventní 

trhy v Blatné. S velkým nadšením jsem toto pozvání nepřijímala, protože 
vidina ,,tradičních“ trhů plných stánků s oblečením a dalším vietnam-
ským zbožím, mě vůbec nelákala. 

Musím upřímně přiznat, že mé překvapení bylo veliké. Stánky byly 
pouze řemeslné s krásnými, ručními, vánočními předměty. Adventní 
věnce a vazby, dárkové zboží. 

Pro zahřátí jsme si dali svařené víno a pro chuť výborný trdelník. 
Naši muži nepohrdli teplou medovinou a vánoční atmosféru velice 
krásně dokreslila i živá hudba.

Navozená vánoční nálada byla velice příjemná a líbilo se nám, že 
pořadatelé nezapomněli ani na děti. Viděli jsme, že si svůj program 
s divadelním představením, kreslením a schránkou pro Ježíška, ná-
ramně užily.

Za sebe a své přátele chci poděkovat pořadatelům, za zdařilé a oprav-
du ADVENTNÍ TRHY.

A.P. Březnice

Zimní údržba komunikací
V letošním roce byl novelizován zákon o pozemních komunikacích, 

kterým se změnila odpovědnost za provádění zimní údržby na chodní-
cích. Do novelizace zákona platil stav, kdy za zimní údržbu chodníků 
byli odpovědní majitelé přiléhajících nemovitostí. Změnou zákona tato 
povinnost, včetně odpovědnosti za škody a úrazy spojené s neudržo-
váním chodníků, přešla na obce a města. Takto přijatá legislativa platí 
v České republice patrně jako v jediné zemi EU. Obce i města zvažovala 
po přijetí novely zákona, jak se s danou situací vypořádat. Nereálná se 
jeví (z mnoha důvodů) možnost zaměstnat na odklízení sněhu a zajištění 
schůdnosti chodníků v zimním období nezaměstnané. Zimní údržbu 
chodníků v Blatné budou tudíž zajišťovat Technické služby města 
Blatné s.r.o. v souladu s radou města schváleným plánem zimní údržby 
komunikací. Je jasné, že vzhledem k rozsahu a délce městských chodní-
ků nebude možné, např. při kalamitním stavu, zajistit schůdnost všech 
chodníků ihned a i proto byl schválen již zmíněný plán zimní údržby, 
který stanovuje pořadí důležitosti údržby komunikací a časový sled 
odklizu sněhu (harmonogram, který je součástí plánu není v rozporu 
se zákonem). V této souvislosti byla pořízena i nová technika, nicméně 
město i TS apelují na občany, kteří jsou ochotni i nadále provádět zimní 
údržbu chodníků tak, jako každou zimu, aby tuto činnost zajišťovali 
i nadále a pomohli tak nejen městu, ale i svým spoluobčanům. Jako 
malý a nepatrný bonus je od Technických služeb pro tyto občany 
k dispozici zdarma hrablo a posypový materiál. Seznámit se s plánem 
údržby zimních komunikací je možné přímo na Technických službách 
města Blatné nebo na Městském úřadě.

Ing. Václav Cheníček 
Odbor majetku, investic a rozvoje, MěÚ Blatná
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V sedmdesátých letech vznikla potřeba po-
stavit novou Mateřskou školu v Blatné. Ideální 
lokalitou bylo sídliště, kde přesně 3.listopadu 
1974 za účasti zástupců MěNV byla MŠ slav-
nostně otevřena.

V letošním roce uplynulo 35 let od zahájení 
provozu naší mateřské školy. Za celou dosa-
vadní dobu existence se tady vystřídaly desítky 
zaměstnanců.

4.listopadu 2009 jsme uspořádali k tomuto 
výročí setkání bývalých i současných zaměstnan-
ců. Přivítali jsme mezi námi zástupce Městského 
úřadu v Blatné p. Ing. Hájkovou M. - vedoucí 
odboru školství, místostarostu p. Mgr. Navrátila 
B. a také bývalé ředitelky p. Liebichovou H. 
a p. Machovcovou M.

35.výročí vzniku Mateřské školy Šilhova Blatná
Hosté se zúčastnili v hojném počtu, prohlédli 

si interiér školy, kroniku a fotografie týkající se
celé historie našeho zařízení. Poté vystoupily 
děti s krátkým programem a předaly hostům 
drobné dárky. Při malém občerstvení si všichni 
společně zavzpomínali na léta strávená v našem 
kolektivu.

Setkání proběhlo v příjemné atmosféře.

Do dalších let přejeme naší MŠ, aby byla 
stejně úspěšná a dosahovala takových úspěchů 
jako doposud.   

Mateřská škola  Blatná Šilhova

Základní škola speciální Blatná
pořádá u příležitosti

 10. výročí otevření nové budovy školy 
v Nerudově ulici č. 505  v Blatné

9. 12.    –    11. 12. 2009

DNY  OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ
  

od 9.00 do 16.00 hodin.

Srdečně zveme širokou veřejnost 
na prohlídku školy a výstavku výtvarných prací žáků!

www.zsblatna-holeckova.wz.cz

Přiblížil se sedmý ročník 
charitativní Vánoční prodejní 

výstavy v Písku

Písek, 25.11.09, APP, eve
Sedmý ročník Vánoční prodejní výstavy v kině 

Portyč v Písku je za dveřmi. Začne vernisáží ve 
středu 2. prosince v 16,00 hodin. Vystoupí na ní 
dětský sbor Zvoneček při DDM Písek, účastní-
ky potěší už tradiční čokoládový raut a dětské 
návštěvníky nepochybně i benefiční pohádkové
pásmo Vánoce v kině. Na prodejní výstavě samé 
se letos budou svými výtvarnými pracemi a ru-
kodělnými výrobky podílet děti z Denního a tý-
denního stacionáře DUHA Písek, z Domova pro 
osoby se zdravotním postižením ve Zběšičkách, 
z Dětské psychiatrické léčebny Opařany a nově 
také klienti Seniorského domu Písek. Výstava 
potrvá do 20. prosince, přístupná bude vždy v do-
bě promítání kina a veškerý výtěžek z prodaných 
výrobků a dobrovolného vstupného poputuje do 
autorských ústavů.

Podobně jako v minulých letech se návštěv-
níci mohou těšit na přehršel půvabných prací od 
drobných perníčků, korálků a ručně zdobených 
vánočních přáníček přes výšivky, polštářky, vý-
robky z přírodnin, adventní věnce až po keramiku, 
malbu na sklo a na hedvábí. Z připravované ko-
lekce stacionáře pro postižené děti DUHA Písek 
jmenujme například oblíbené keramické anděly, 
tentokrát hlavně závěsné, dále keramické kočky 
jako kasičky, slepici se zlatými vejci, betlémy, 
kachle, svícny, dřevěné ozdoby na stromeček, 
hedvábné šály, akvarely, pastely i rytiny, andílky 
z drátů, vánoční koule, papírové ozdůbky a další. 
„Na letošní výrobky se už velice těšíme,“ svěřuje 
se zakladatel Vánočních prodejních výstav (dříve 
Vánoční dražby) Radek Kočí, předseda předsta-

venstva a ředitel písecké stavební firmy KOČÍ
a.s., „a věříme, že nedočkaví jsme nejenom my, 
ale spousta Píseckých. Vánoční prodejní výstavy 
si totiž za léta svého konání získaly renomé, lidé 
je vyhledávají, rádi zde nakupují pozornosti pod 
stromeček pro své blízké a průměrný výdělek jen 
za první večer se obvykle pohybuje kolem dvaceti 
tisíc korun. Spolu s finančními dary, které se spřá-
telenými firmami postiženým dětem k Vánocům
poskytujeme, pak celkový výtěžek akce činívá 
přes sto tisíc korun!“  

Partnerem pořadatelské KOČÍ a.s. je letos 
Kulturní centrum Písek, které poskytuje pro-
story kina, promítá pohádky, vylepuje plakáty 
a zajišťuje technický servis – to vše zdarma. 
Dalším partnerem je písecký hotel OtavAréna, 
jehož personál pod vedením Martina Slámy 
stojí za vlastnoručně vyrobenými čokoládovými 
bonbóny, pěnami, fontánkami… prostě úžasným 
pohoštěním, kterým nepohrdnou malí ani velcí. 
O obsluhu při prodeji výrobků se zase obětavě 
starají studenti Gymnázia Písek. A kdo bývá 
„partnerem“ v nakupování, tj. v podpoře nemoc-
ných a postižených dětí, případně seniorů? Velmi 
často sami senioři, rodiče s dětmi, představitelé 
písecké radnice a podnikatelské sféry. Zkrátka 
lidé ze všech věkových i příjmových kategorií. 
„A za to jim patří dík. Stejně, jako všem, kteří se 
na konání akce podílejí. Na shledanou při novém 
ročníku ve středu druhého prosince ve foyer kina 
v Písku,“ uzavírá Radek Kočí.
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Tak jako každý rok i letos v polovině prosin-
ce proběhne změna autobusových a vlakových 
jízdních řádů. Tentokrát připadá datum platnosti 
nových jízdních řádů na neděli 13. prosince. Přes-
tože Městský úřad Blatná jízdní řády neschvaluje 
a ani spoje veřejné dopravy v základní dopravní 
obslužnosti nefinancuje (oboje zabezpečuje Kraj-
ský úřad – Jihočeský kraj), jsme jako samospráva 
zváni k projednávání změn ve veřejné dopravě, 
kde můžeme prezentovat své návrhy a požadavky. 
Proto mi dovolte, abych vás seznámil s některými 
změnami, které nový jízdní řád přinese a pokusil 
se je stručně zdůvodnit.

Od 13.12.2009 bude vlak Blatná-Březnice 
se současným odjezdem z Blatné ve 14,44 hod. 
(jezdí v pracovní dny) posunut již na 14,07 hod. 
(nyní v tento čas odjíždí o víkendu). Tím sice de 
facto nebude možné vlak použít pro odjezd z ranní 
směny (končící ve 14,00 hod.), výhodou ale bude 
zajištění návaznosti ve stanici Březnice na rychlík 
směr Příbram, Beroun, Praha. Protože ve směru 
Bělčice a Březnice odjíždí v pracovní dny mezi 
14,15 a 14,45 hod. několik autobusových spojů, 
neměl by mít posun vlaku závažnější dopad na 
dopravu ze zaměstnání. Dále bude zrušen vlak 
s odjezdem v pracovní dny z Březnice ve 14,44 
hod. do Blatné a z Blatné v 15,21 hod. do Březni-
ce. Zrušením těchto vlaků ale naštěstí nevznikne 
nikterak dlouhý časový úsek bez dopravní ob-
sluhy. Cestující z Březnice budou moci i nadále 
využít vlak v 15,21 hod. ve směru na Blatnou 
a cestující z Blatné vlak v 16,07 hod. ve směru 
na Březnici. Naopak opětovně bude zaveden 
ranní vlak Blatná-Březnice, s odjezdem ve 3,48 
hod. z Blatné a dopolední vlak Březnice-Blatná 
s odjezdem z Březnice v 9,21 hod. bude provozo-
ván každý den (dříve jezdil pouze o víkendech). 
Citovaný vlak navazuje v Březnici na rychlík 
od Prahy. Vlak Blatná-Strakonice s odjezdem 
z Blatné ve 20,04 hod. bude nově jezdit každý 
den (tedy i v sobotu). Z důvodu nižší vytíženosti 
a optimalizace oběhu souprav bude od nového 
jízdního řádu v pracovních dnech zrušen večerní 
vlak Strakonice-Blatná s odjezdem 21,09 hod. 
ze Strakonic (vlak nově pojede pouze v neděli). 
Poslední večerní vlak do Blatné v pracovní dny 
(odj. 22,39 hod. ze Strakonic) zůstane zachován. 
Mimo uvedené změny dojde též k drobným časo-
vým posunům některých vlakových spojů. 

Zrušený vlak s odjezdem 21,09 hod. v pra-
covní dny ze Strakonic bude v sudých týdnech 
nahrazen posunutím autobusu Strakonice-Ra-
domyšl-Sedlice-Blatná, který nyní odjíždí ze 
Strakonického autobusového nádraží ve 21,00 
hod. Spoj bude nově odjíždět ve 21,15 hod., bude 
zastavovat i na zastávce Strakonice, železniční 
stanice (tj. přímo před nádražní budovou) a bude 
mít návaznost jak na rychlík od Brna a Českých 
Budějovic tak i od Plzně. Autobus posunutím ča-
sové polohy bude přijíždět pozdě na noční směnu 
do Blatné, ale protože byl tento spoj v letošním 
roce minimálně obsazen (průměr pod jednoho 
cestujícího), byl by při zachování původní ča-
sové polohy stejně pravděpodobně brzy zrušen. 
Další změnou bude sloučení autobusového spoje 
Blatná-Sedlice-Radomyšl-Strakonice se spojem 
Blatná-Škvořetice-Lom-Sedlice, který jede v pra-

covních dnech v lichých týdnech a zabezpečuje 
dopravu  z odpolední směny z Blatné (odj. ze 
zastávky Boženy Němcové ve 22,20 hod.). Spoj 
nově pojede po trase Blatná (Vrbenská-aut.stani-
ce-Boženy Němcové)-Pacelice-Škvořetice-Sedli-
ce a dále na Radošmyšl a Strakonice. Obce Lom, 
Mužetice a Holušice spoj sice vynechá, ovšem dle 
podkladů dopravce nevyužívali těchto zastávek 
na večerním spoji téměř žádní cestující (většina 
vystoupila již v obcích Pacelice a Škvořetice). 
Změnou trasy spoje bude vynechána zastávka 
Hněvkov; zde ovšem mohou cestující v lichých 
týdnech využít autobusového spoje Blatná-Písek 
(odj. ze zastávky Boženy Němcové ve 22,17 
hod.). V pracovní dny v sudých týdnech zůstane 
večerní spoj Blatná-Strakonice z odpolední směny 
zachován v původní trase, tedy Blatná (Vrbenská-
-aut.stanice-Boženy Němcové)-Hněvkov-Sed-
lice-Radomyšl-Strakonice. V souvislosti s výše 
popsanou změnou dojde dále ke zrušení odpo-
ledního autobusu Sedlice-Lom-Škvořetice-Blatná 
s odjezdem v 17,10 hod. ze Sedlice v pracovní 
dny v lichých týdnech. Obsazenost uvedeného 
spoje se pohybovala pouze kolem jednoho cestují-
cího. Navíc cestující ze Sedlice do Blatné mohou 
mezi 17. a 18. hodinou využít stávajícího přímého 
vlakového i autobusového spojení.

Na závěr si dovolím ještě jedno upozornění. 
Jak již bylo na začátku tohoto článku zmíněno, 
ztrátu vlakových i autobusových spojů provozo-
vaných v základní dopravní obslužnosti (jedná se 
zejména o spoje určené pro přepravu cestujících 

Změny jízdních řádů do škol, zaměstnání, na úřady a k lékaři) hradí 
dopravcům Jihočeský kraj. Tato povinnost sice 
vyplývá ze zákona, není ovšem pevně stanoveno, 
v jak velkém rozsahu je nutné základní dopravní 
obslužnost provozovat. Proto je zřejmé, že vlako-
vé i autobusové spoje, které pravidelně přepravují 
pouze jednoho nebo dva cestující, nejsou dlou-
hodobě udržitelné. V tomto případě mi nezbývá 
nic jiného, než souhlasit s prvním náměstkem 
hejtmana Jihočeského kraje doktorem Kubou, že 
dotování takových spojů může být vnímáno i jako 
nehospodárné nakládání s prostředky daňových 
poplatníků. V nynější době ekonomické krize to 
platí dvojnásobně. I z tohoto důvodu bylo v Jiho-
českém kraji přikročeno od nového jízdního řádu 
k redukci spojů (zejména vlakových), která jak 
z tohoto článku vyplývá, se naštěstí Blatné a Bla-
tenska dotkne pouze okrajově. Obsazenost vlaků 
a autobusů bude ovšem samozřejmě sledována 
a pokud bude i nadále klesat, může dojít k zásad-
nější redukci spojů i v našem regionu. Vůbec zde 
v této souvislosti nezpochybňuji svobodnou volbu 
každého, zda bude ke každodennímu dojíždění 
využívat osobní automobil nebo autobus či vlak 
(pokud má tuto alternativu). Doprava vlastním 
automobilem může být rychlejší, pohodlnější 
a pokud se dohodne více lidí na společné cestě, 
pak i levnější. Až budeme mít někdy automobil 
v opravě nebo v zimě nebudeme chtít jet po za-
sněžené silnici a vydáme se raději na autobusovou 
či vlakovou zastávku, neměli bychom se ovšem 
divit, pokud zjistíme že náš spoj byl pro nízký 
zájem cestujících zrušen.

Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná

Pozvánka  na promítání fotografií
z přírody Norska a Švédska 

ZO ČSOP 20/04 Blatná zve všechny zájemce na promítání fotografií z přírody Norska a Švédska
v sobotu 12. prosince 2009 od 14:00 do sálu SOŠ Blatná, V Jezárkách 745. 

Těšit se můžete například na papuchalky a jiné mořské ptáky hnízdící na ostrově Runde, na 
pižmoně z národního parku Dovrefjel, a na mnoho ptáků i záběrů z drsné a krásné severské divo-
činy. Připomenut bude i letošní internetový přenos z hnízda poštolek na budově SOŠ Blatná, který 
je plánován i na rok 2010 a ostatní akce blatenských ochránců přírody, zmíněno bude i již tradiční 
zimování blatenských čápů. Další informace o činnosti  jsou na webu  www.csop-jc.org/blatna

Kromě tohoto pozvání ochránci přírody z blatenské ZO ČSOP vyjadřují přesvědčení, že se snad 
ještě podaří zvrátit rozhodnutí blatenského zastupitelstva o pokácení všech nádherných a zdravých 
vzrostlých stromů před ZŠ Komenského (a správního řízení vedeného odborem ŽP MěÚ) a cit-
livějším řešením nedojde k obrovské škodě na životním prostředí města (a vzhledem k hodnotě 
stromů i k následnému finančnímu zatížení města náhradní výsadbou)…ZO ČSOP 20/04 však
účastníkem řízení není. 

Za ZO ČSOP P. Pavlík
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V rámci programu „Jeden svět na školách“, 
který připravuje společnost Člověk v tísni, se naše 
škola - ZŠ J. A. Komenského – zapojila  do pro-
jektu Příběhy bezpráví – měsíc filmu na školách.
Tyto projekty jsou především zaměřené na období 
totalitních režimů v minulosti. 

Letošní projekt se zaměřil na „holocaust“. Toto 
téma je pravděpodobně spojeno se vzrůstajícím 
počtem neonacistických projevů na veřejnosti, 
jež v současnosti přerůstají ze symbolů a hesel 
do promýšlených agresí.

Z nabídky filmů, kterou škola obdržela zdarma
provedením projekce filmu a následné besedy,
jsme pro žáky vybrali film „Hitler, Stalin a já“.
Film zobrazuje období od počátku  2. světové vál-
ky  až po okupaci sovětskými vojsky a zkonstruo-
vané politické procesy z pohledu pamětnice. 

24. listopadu 2009 jsme uspořádali pro žáky 9. 
ročníku projekci tohoto filmu s následnou besedou
s  pamětnicí uvedených událostí – paní Ludmilou 
Daňkovou (členkou Politických vězňů), jež v do-
bě „Heydrichiády“ byla spolu se svými spolužáky 
násilně odvezena  přímo ze své třídy do Terezína 
– přesněji do Malé pevnosti, policejní věznice 
pražského gestapa, odkud později putovala do 
Kladna  na nucené lesní práce. 

Paní Daňková byla na besedu velmi dobře při-
pravena. Přinesla s sebou album fotografií svých
spolužáků i některých učitelů. Dále pak ukázku 

Když se stává minulost současností
potravinových lístků, jež žáky značně zaujaly. 
Její poutavé vyprávění plné zajímavostí o tehdejší 
atmosféře a době, o osobních příbězích a hrůzách, 
jimiž musela projít, upoutalo všechny přítomné 
žáky  i pedagogy. Všichni se zaujetím poslou-
chali poutavé vzpomínky. Právě díky přímým 
vzpomínkám konkrétního člověka a následnou 
besedou žáci získali spoustu informací o životě 
v tehdejším Protektorátu  i v Malé pevnosti, a tak 
si mohli sami vytvořit vlastní pohled na události, 
jež ovlivnily naši historii. 

Do projektu byli rovněž zapojeni žáci 5. roč-
níku. Ti nejprve zhlédli dokument o Terezínu,  
a pak se zaposlouchali do poutavých slov paní 
Daňkové, která s obdivuhodnou pamětí popiso-
vala konkrétní prožitky za zdmi terezínské Malé 
pevnosti. Děti pocítily, že nacistická zvůle se 
tak nedotkla pouze Židů, ale i běžných českých 
občanů – třeba i jejich prarodičů – což si dnešní 
mladá generace nechce připustit. 

Paní Ludmile Daňkové patří naše velké po-
děkování.

Závěrem bych ráda uvedla, že tento projekt 
snad dostatečně ukázal našim žákům hrůznost 
nacistických zločinů, a tak doufám, že se rovněž 
zasloužil za označení vzrůstajícího neonacismu 
jako odsouzeníhodného…

Mgr. Petra Klivanová, učitelka ZŠ   
J.A.Komenského Blatná

Hajany - Obyvatelé Hajan na Blatensku 
prožili v sobotu 21. listopadu hezké sváteční 
chvíle. Formou přátelského posezení obohace-
ného kulturním programem si připomněli desáté 
výročí postavení Obecního domu ve středu obce. 
Jedinečná moderní patrová stavba, na kterou 
mohou být hajanští právem hrdi, je tvořena kan-

celáří Obecního úřadu, společenskou místností 
a veřejnou knihovnou v horní části a hostincem 
s pronajatými prostory v přízemí.

Obecní dům se začal stavět v listopadu 1998 
a hotov byl v červenci 1999. Finanční náklady 
byly tehdy vyčísleny na 3 849 000 korun. „Osm 
set tisíc korun jsme tenkrát dostali formou dotace 

z Programu obnovy venkova, půlmiliónovou část-
ku nám poskytl tehdejší Okresní úřad Strakonice. 
Zbytek byl uhrazen z obecního rozpočtu“, uvádí 
současná starostka Hajan Dana Vohryzková.

Letos se u příležitosti desetiletého jubilea 
dočkal Obecní dům další částečné rekonstrukce, 
aby byl v den D jako ze škatulky. Šest občanů se 
tohoto úkolu zhostilo s nadšením a fortelem. Na 
západním štítě stavby byla opravena popraskaná 
fasáda. Do pořádku se daly i vnitřní omítky a sád-
rokartonové konstrukce, čerstvý nátěr dostala celá 
fasáda a okapové žlaby a svody. Celé první patro 
bylo kompletně vymalováno. Došlo i na drobné 
opravy nábytku. Celá akce byla spolufinancována
z prostředků Programu obnovy venkova Jihočes-
kého kraje , který poskytl hajanským z celkových 
229 380 korun obnos 129 000 korun.

Slavnost v sobotu 21. listopadu zahájila 
proslovem starostka Dana Vohryzková. Pod-
statnou část uvítací řeči věnovala zdejší veřejné 
knihovně, která funguje také rovných deset let. 
„Funkce knihovnice se ujala a dodnes ji vzorně 
vykonává paní Zdena Bartušková, které bych při 
této příležitosti také ráda poděkovala“, zdůraznila 
Dana Vohryzková. Připomněla rovněž, že hned na 
začátku si obec Hajany převzala knihy z blatenské 
knihovny a často využívá možnosti půjčovat si 
knižní tituly z knihovny strakonické. V roce 2002 
byl do knihovny zaveden internet, což financovalo
Ministerstvo kultury. 

Po proslovu paní starostky se ujal slova čestný 
host ing. Josef Kalbáč z Třebohostic- nynější 
poradce prezidenta republiky, po něm promluvila 
knihovnice Zdena Bartušková. Následoval kultur-
ní program, sestavený z básniček, písní a malého 
divadelního představení, kde se představily děti 
z Hajan, Blatné a dalších okolních vsí. Pásmo se 
setkalo s velkým úspěchem a sympatiemi diváků, 
kteří to dali najevo bouřlivým potleskem. Spole-
čenský sál byl naplněný do posledního místečka 
osmdesáti pozvanými občany nejen domácích, 
ale i přespolních. Přítomni byli i starostové řady 
obcí z Blatenska.

Oslavy pokračovaly do pozdních hodin v ob-
jektu místního hostince, nechyběl ani hudební 
doprovod. Ještě předtím odevzdaly děti paní kni-
hovnici rozkošnou kytici a dort jako poděkování 
za čas, strávený s nimi při nácviku kulturního 
programu. Zdena Bartušková na oplátku věnovala 
také dort, ovšem upečený jí samou a ochutnávat 
mohli i dospělí. Jinak v hostinci byl všeho do-
statek, protože hajanské ženy všechny do jedné 
napekly a postaraly se i o dostatečné množství  
teplých nápojů.

Sváteční den nadchl všechny pozvané a jistě 
jim nadlouho utkví v paměti.

Vladimír Šavrda

V Hajanech oslavili deset let existence 
reprezentativního obecního domu
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Kapela „Křečový žíly“ Vás zve na  vánoční 
večírek, který se koná v sobotu 19. 12. 2009 od 
20.00 hod. v hospodě „U Datla“. Přijďte s námi 

posedět u zlatavého moku a naší muziky.

Kapela „Křečový žíly (KŘŽ)“ hledá 
houslistu

Informace na tel.č.: 603864068 - Standa Křeček, 
728360616 – Petr Štěpán

Obec, děti  i hasičský sbor získají nové 
prostory

Hajany - Býval to pozemek, který rozhodně nelahodil lidskému oku. Lidé 
si z něho prostě a jednoduše udělali veřejnou skládku. Co jim doma překáželo 
nebo přebývalo, naložili a odvezli sem. Jedním slovem - hrůza.

Dnes už je všechno jinak. Za pomoci techniky bylo veřejné prostranství 
upraveno a srovnáno. V blízké budoucnosti tady vznikne dětské hřiště, 
víceúčelový objekt a hasičské prostory. V současné době se připravuje pro-
jekt. „Obec by chtěla ve víceúčelovém zařízení zbudovat klubovnu, sklad 
nářadí a také sklad pro obecní techniku- traktůrek, křovinořez a podobně“, 
vysvětluje hajanská starostka Dana Vohryzková, „Počítá se s vestavbou 
garáže pro auto našeho hasičského sboru a prostoru pro hasičské stříkačky. 
Venku bude dětské hřiště.“

Za zmínku jistě stojí, že hajanský sbor dobrovolných hasičů vlastní 
historickou stříkačku z roku 1898, která je po renovaci místním občanem 
plně funkční a loni byla vystavena při příležitosti 110. výročí sboru. Druhá 
stříkačka je oproti tomu zcela nová- byla zakoupena loni.

Vladimír Šavrda

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
DUHOVÉ JEŠTĚRKY

pořádá

dne 5. 12. 2009 od 14.30 hod.

M I K U L Á Š S KOU 
NAD Í L K U

u vánočního stromu u kašny

Objednávky domů na tel.: 606 738 090
pí Hůzlová

M I K U L Á Š S KOU M I K U L Á Š S KOU 
NAD Í L K UNAD Í L K U

u vánočního stromu u kašnyu vánočního stromu u kašny

Objednávky domů na tel.: Objednávky domů na tel.: 606 738 090606 738 090
pí Hůzlovápí Hůzlová

Cukrárna Alfredo City Vás zve nejen na sladkosti, ale 

i na prodejní výstavu adventních dekorací.
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O víně po kapkách – kapka patnáctá
Ochutnávky  – část I. – příprava

Návštěvníci, kteří se alespoň občas účastní vinařských akcí, ať už kdekoliv 
jinde nebo u nás v blatenské Kaplance, se setkají zpravidla s dvěma typy 
ochutnávek. Časté jsou na výstavách, veletrzích a „koštech“ ochutnávky 
volné, kde nabídka bývá zpravidla širší a sami účastníci se rozhodují, kte-
rá vína z desítek nebo stovek nabídnutých ochutnají. Dalším typem jsou 
ochutnávky řízené. A právě o řízených degustacích bych se chtěl dnes zmínit 
trochu podrobněji. Mohou být věnovány jednomu vinařství, oblasti, zemi, 
kontinentu, mohou být průřezem portfolia firmy, tzv. „letem světem“. Mohou
být i srovnávací, kde např. představíme jen vína jedné nebo dvou odrůd ze 
stejné nebo z různých oblastí. Předmětem naší samostatné ochutnávky tak 
mohou být např. „veltlíny a zweigelty z Rakouska“.

Sami účastníci by měli přijít na degustaci do jisté míry připraveni. Člo-
věk je schopen senzoricky hodnotit víno nejlépe kolem jedenácté hodiny 
dopoledne, už to je při našich řízených ochutnávkách v Kaplance podmínka 
nesplnitelná. Jsme vlastně rádi, když se naše společnost sejde v akademické 
čtvrthodince po sedmé večer. Pravdou je, že večer jsme spíš připraveni na 
příjemný odpočinek, než na skutečné degustování.  Ale berme to tak, lepší 
čas na naše povídání s vínem stejně nemáme. Ve dvou hodinách, předchá-
zejících degustaci, bychom se měli vyhnout jídlu, kouření, pití kávy, zuby 
na poslední chvíli určitě nečistíme, nepoužíváme žvýkačku. Ale co ten, kdo 
přišel v šest večer domů z práce a třeba celý den nejedl? Měl by se snažit 
alespoň vyhnout velmi výrazným a kořeněným jídlům těsně před degus-
tací. Pokud se nám to nepodaří, nemusí být náš chuťový zážitek z večera 
pokažen, jen citlivost vnímání bude trochu nižší. A ono pravidlo nekouřit? 
Asi je to opravdu těžké, někteří kuřáci nemohou bez kouření vydržet ani 
během degustace, a tak už se těší na přestávku, kterou děláme v průběhu  
řízené degustace. Důležité jsou i parfémy, vlastně jejich nepoužití. Máme-li 
ochutnávat vína, je čerstvě a intenzivně navoněná společnice hrobem pro 
čichové buňky nejen u našeho stolu, ale často všech přítomných. Tímto 
příkladem jsem se nechtěl dotknout žen, z praxe víme, že někteří muži to 
dovedou přehnat úplně stejně. Setkali jsme se s manželkou při degustaci se 
sommelierem z nejmenovaného slavného velkoobchodu, jehož název začíná 
na M, kde jsme v pětimetrové vzdálenosti od něj nebyli schopni myslet na 
nic jiného, než na jeho „kolínskou“. Mohli jsme mu pak věřit? 

Při degustacích používáme skleničky nejlépe z čirého nebarveného skla, 
s dostatkem prostoru. Nepoužívejme broušené a barevné sklo, zapomeňte na 
tradiční „koštovačky“ našich moravských přátel. Jsou sice praktické, mohou 
se nosit v kapse, ale náš detektor – nos – se do nich určitě nevejde. Víno 
určené k degustaci bychom měli nalévat pouze do čtvrtiny obsahu, aby byl 
prostor pro uvolňování aromatických látek. Podle toho volíme minimální 
velikost sklenice. Sklenky držíme za nožku, abychom si prsty víno v baňce 
zbytečně neohřívali. Působí to i elegantněji. Někdy však je potřeba víno, 
zpravidla červené, naopak trochu ohřát, aby se více otevřelo. Potom je nutno 
přece jen přiložit dlaně na baňku a víno trochu zahřát. Pokud ochutnáváme 
zvlášť výrazná, např. letitá francouzská či jiná výrazná červená vína, jejichž 
potenciál je nutno stykem se vzduchem otevřít, je dobré sklenku na tato vína 
vyměnit za větší. Ne vždy je to možné, ale věřte, že velkým a složitějším 
vínům krátkodobé okysličení určitě prospěje. Zde znovu připomenu dekan-
taci vína, což je přelití vína do karafy. O dekantaci jsem v tomto časopise již 
psal, připomínám tedy jen to, že má dva účely: po opatrném otevření láhve 
pomalým přeléváním zbavit víno usazenin (depotu) a stykem s okolním 
prostředím víno prokysličit. Zjistíte, že vystoupí nečekané tóny a víno se 
stane hebčím a sametovějším. Víno je pak úplně jiné než ve chvíli, kdy jste 
láhev otevřeli. Dekantace starším a komplikovaným ročníkovým vínům 
zpravidla vždy pomůže. Nemáme-li po ruce karafu, otevřeme tato většinou 
červená vína v dostatečném několikahodinovém předstihu před konzumací. 
Opatrné otevření láhve znovu připomínám proto, že jsem nedávno viděl zná-
mého hudebníka O. Soukupa v pořadu „S Italem v kuchyni“. Mám jej sice 
docela rád, ale tady mne opravdu vyděsil. Když vytrhl zátku, mimochodem 
z právě přinesené láhve, měl jsem z toho šok i já přes obrazovku, nejen víno. 
Opravdu nedoporučuji otvírat víno tak, aby se z tónů dala napsat symfonie, 
jak s hrdostí pronesl pan Soukup. Kvalitní otvírák by měl být samozřejmostí, 
doporučuji velmi jednoduchý a levný dvoustupňový, naopak bychom měli 
odvrhnout tradiční letité „nebozezy“. Ve vinotékách, naší nevyjímaje, můžete 

zakoupit nebo objednat skutečně kvalitní sady pro práci s vínem. A ještě 
jedna poznámka: zejména v letním období a v prostředí, kde je nebezpečí, že 
naši otevřenou láhev najde hmyz, vinné mušky atd., lehce položíme na hrdlo 
otevřené láhve například odtrženou záklopku, abychom zabránili vniknutí 
tohoto nepřítele do láhve. Víno bude i tak dýchat. 

Vína bychom měli mít před degustací připravena v optimálních teplotách, 
neměli bychom je přepravovat těsně před ochutnávkou.

Zásad je ještě víc, ale o tom všem někdy příště.

Takže o víně zase příště.
Zpracoval: Milan Žíla

Pokračování v příštím čísle.
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INTERNET   
BEZDRÁTOVÉ PIPOJENÍ DATOV A ASOV NEOMEZENÉ 

     Nabízíme nejlepší technické parametry Internetového pipojení v Blatné 
 žádné limity na stahovaná data nap. FUP, DDDL
 krátké odezvy pro hraní oline her 
 spolehlivý provoz - rychlý a levný servis
 technická podpora
 telefonní linku VOIP bez msíního paušálu 

ke  každému pipojení
 možnost úpravy tarif dle pání zákazníka
 Pe pechodu od konkurence je aktivace, instalace, 

pepojení a 3 msíce provozu za 1 K. 
         
           Volejte, pište, pošlete e-mail, informujte se: 
           KONET s.r.o., Hálova 1228, Blatná 

    Další informace na: www.konet.cz                                            „U nás pesn víte na em jste”                                                   
    Karel Korbel -  602 304 250 , Miroslav Jelen - 602 649 555 , E-mail: info@konet.cz

    

MSÍNÍ PLATBA CENA INSTALACE 
zvolená cena K smlouva na dobu : 

rychlost pipojení vetn DPH 24 msíc neuritou 
15 Mbit/s 690 1,- 1 999,- 
12 Mbit/s 583 1,- 1 999,- 
8 Mbit/s 450 1,- 1 999,- 
4 Mbit/s 345 999,- 1 999,- 
2 Mbit/s 290 1 499,- 1 999,- 

512  kbit/s 200 1 999,- 1 999,- 
Maximální garantovaná agregace – 1:30 

Prevence kriminality
Kapesní zloději mají o Vánocích 
žně

Nastává jedno z nejkrásnějších období v ro-
ce a tím jsou Vánoce. Těmto svátkům ovšem 
předchází shon, nákupní horečka a starosti 
s výběrem těch správných dárků. Blíží se však 
také období, na které se těší ještě někdo. Rozzá-
řené oči radostí mají i kapsáři!! Přišel jejich čas. 
Nedáváme jim však také trochu příležitosti sami, 
neulehčujeme jim jejich „práci“???

Znovu opakovaně a důrazně upozorňujeme: 
Kapsáři vyhledávají místa, kde se pohybuje větší 
množství lidí. Využívají nepozornosti lidí a nedba-
lého zacházení s majetkem a osobními doklady. 
Samotná krádež bývá bleskově rychlá a předem 
pečlivě nacvičená. 

Kapsáři kradou tak dokonale a nepozorovaně, 
že se okradený o chybějících dokladech či peně-
žence dozví často až mnohem později a zcela na 
jiném místě, než ke krádeži došlo. O pachateli 
a jeho popisu nemá obvykle ani potuchy. Jak se 
tedy chovat, abyste se nestali obětí kapesních 
zlodějů? Mějte své věci neustále pod kontrolou!
• muži, vše důležité noste v náprsních, popř. 

uzavíratelných kapsách, nikoli v zadních 
kapsách u kalhot

• ženy, nenechávejte peněženku a jiné cennosti 
navrchu tašek či kabelek

• nenoste své osobní doklady v peněžence
• nemějte při sobě větší finanční hotovost
• čtyřmístné identifikační číslo platební karty

(PIN) mějte zásadně odděleně od samotné 
karty

• v případě krádeže platební karty okamžitě vo-

lejte pobočku banky, krádež oznamte a kartu 
zablokujte

• zavazadla nikdy nespouštějte z dohledu
• tašky, batohy, kde máte peníze nebo jiné cen-

nosti nenoste na zádech, kam nevidíte
• ženy, noste kabelku pokud možno u těla a vy-

užívejte různá zapínání a zdrhovadla
• uložíte-li zavazadlo v obchodě do nákupního 

koše, mějte jej stále na očích!!
• nenechávejte v restauracích svá zavazadla 

a oblečení bez kontroly, ani jdete-li jen k baru 
či na toaletu

• při ukládání zboží do zavazadlového prostoru 
vozidla mějte své věci, zavazadla stále na 
očích!!

Někteří kapsáři maskují svou rychlou ruku 
bundou, kterou přes ni mají hozenou. Stanete-li se 
svědky kapesní krádeže, neváhejte s pomocí spo-
luobčanům, například při podání svědectví policii.  
Neusnadňujte kapsářům práci!!! 

Článek převzat z materiálů Policie ČR. 
Velitel strážníků Městské policie Blatná 

Petr Vaněk 

M Ě S T S K Á  P O L I C I E  B L AT N Á
Zahradnická 171, 388 01 Blatná

tel.,fax. 383 423 467, mobil: 720 513 321, 
e-mail: m.policie@mesto-blatna.cz    http://www.mesto-blatna.cz

AUTOSEDA�KY, KO�ÁRKY,
GOLFKY,  POSTÝLKY, OHRÁDKY, 

ŽIDLI�KY, ODRÁŽEDLA, KLOKANKY 
P�EBALOVACÍ PODLOŽKY, KROSNI�KY,

 HRACÍ DEKY, KOLA, VANI�KY, BRUSLE,
LYŽE, HRA�KY, OBLE�ENÍ...

NOVÉ I POUŽITÉ ZBOŽÍ
J.P.Koubka 81, Blatná (vedle GE Money Bank) 

WWW.BAZAR-KOCARKY.CZ

CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY-
-ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

M. JONÁK,Čimelice tel.776 235 353  
nebo 382 228285 

Vá m  n a b í z í :
svatební dorty, svatební cukroví, zákusky, 
rolády, atypické dorty, vánoční cukroví.....

Vše vyrábíme dle domácích receptur!
Vánoční cukroví si můžete objednat i v 

knihkupectví u Polánských. 

11.12. 09          19,00 hod.
Kouzelný svět pod hladinou 

Středozemního moře
s potápěčem panem Svatošem  

z Horažďovic.
Více o besedách na www.vrbno-ubytovani.cz
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VÁNOČNÍ STROMKY
Prodej denně!

V. Hanzlík, Tchořovice 31

Tel.: 776 335 239

TELEVIZNÍ ANTÉNY 
– MIROSLAV KOUBEK

- měření signálu, instalace indiv. a spo-
lečných TV antén

- prodej antén. zesilovačů, setoboxů a příslušenství
- prodej a instalace satelitů a dekódovacích. karet

telefon: 383 423 179, 724 130 630
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Program na prosinec 2009 
Pravidelný program 
PO: 8:30  - 11:30 program  9:00 – 10:30
      15:15 - 16:00 Kap�íkova flétni�ka

ÚT: 8:30  -  11:30 d�ti  0 – 12 m�síc� (cvi�ení pro mimi 
10:00 – 10:30 ) 
       14:30 – 15:30 hodin – Šikovné ploutvi�ky 

ST: 8:30  - 11:30 program 9:00 – 10:30
      15:00 – 17:00 volná herna (pro d�ti do 6 let) 

�T: 8:30  - 11:30 volná herna 
      15:30 – 16:15 Angli�tina s Kap�íkem 
      16:30 – 17:30 Angli�tina pro opravdové i falešné za�áte�níky 

P�edb�žný program na pond�lí a st�edy
7.12. – zdobení váno�ních strome�k�
9.12. – narozeninová párty pro d�ti narozené v m�sících  �íjen, listopad, 
prosinec – ú�ast je t�eba nahlásit do 7.12.
14.12. – výroba váno�ních p�ání�ek
16.12. – váno�ní besídka – prosíme o p�ihlášení se do 14.12.
21.-23.12. - ZAV�ENO
28.12. – Co nám p�inesl Ježíšek – pováno�ní program 
29.-31.12. - ZAV�ENO

A� št�stí, pohoda a pevné zdraví 
Vás provází nejen 
v �ase váno�ním,

ale i po celý rok 2010. 

P�ejí maminky a d�ti
              z MC Kap�ík Blatná
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Drobné památky Blatenska
Návesní kaple sv. Anny v obci Hajany je obdélníkového půdorysu. Nad vchodem se 

vypíná mohutná dvoupatrová věž, vsazená do čelní stěny kaple. V přízemí je vchod za-
končený obloukem, podobně jako okna ve stěnách. Obloukovitě zakončená jsou i okénka 
v obou patrech věže. Nad vstupem do kaple je nápis: „Svatá Anno oroduj za nás!“. Střecha 
kaple je sedlová a je opatřena pálenou krytinou. Jehlancovitá stříška věže je kryta ple-
chem a ukončena vrcholovým křížkem. Kaple v Hajanech je velice podobná kapli v obci 
Vrbno a nabízí se úvaha, že stavitelem mohl být stejný zednický mistr. Památka pochází  
z 2. poloviny 19. století a jak je patrné z fotografie, je o ni dobře pečováno.    
                                           Pet

Foto  
Václav 
Cheníček, 
říjen 2008.
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MERHAUT Zdeněk

SVAŘOVÁNÍ
A

OPRAVY PLASTŮ

CHLUM 72, 388 01 Blatná
Tel.: 777 221 532

merhautzdenek@seznam.cz

auto, moto
domácnost, zahrada

dětské hračky

MIROSLAV TRÁVNÍČEK
S K L E N Á Ř S T V Í

- Zasklívání lodžií a balkónů
- Rámování obrazů a zrcadel
- Výroba nábytkového skla
- Výroba vitrín a akvárií

- Izolační dvojskla
- Prodej polykarbonátů

Adresa provozovny: U Sladovny 277- Blatná
Areál SOU za blatenským lihovarem v sousedství 

objektu firmy Pneu Spálenský
Otevírací doba:

Pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 7- 11 hodin a 12- 16 hod.
Středa 7- 11 hod.                 Sobota dle dohody

Mobil: 607/ 195 439

NEHTOVÁ MODELÁŽ
Marketa Veselá
T.G Masaryka 268
Blatná (areál solárií)
mob:737268283
Novinka:Neonové gely

KADEŘNICTVÍ ,,Style“
Oznamuji, že od 4.1.2010 opět 

nabízím své kadeřnické služby! 
Objednávat se můžete již nyní na 

tel.777878292.
Dagmar Schollerová  777878292

Veronika Hudačeková 777628422

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

Hledám příjemnou paní na hlí-
dání dětí 1h/ 50Kč nutností je 

časová flexibilita.
Tel. 604372820

Prodám byt 2+1, osobní 
vl., zděný.  

Tel:608961734
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MVDr. Viktor Stošek
VETERINÁRNÍ ORDINACE BLATNÁ

tel. 383 393 019, mob. 603 863 933
e-mail: viktor.stosek@tiscali.cz, www.veterina.blatna.cz

Na  Tržišti 727, Blatná

ORDINAČNÍ HODINY Po - Pá
       7.00-8.00
    8.00-12.00 asistentka: vakcinace, čipování (lékař na telefonu) 

                       veterinární lékárna a obchod (krmiva, doplňky, potřeby)

      14.00-18.00
Mimo ordinační hodiny + so+ne na tel.: 603 863 933.

Nové přístrojové vybavení: VYŠETŘENÍ KRVE - krevní obraz, 
biochemické vyšetření - výsledky do 5 min.
 RTG
 DIGITÁLNÍ ULTRAZVUK
 STOMATOLOGIE - ULTRAZVUK NA ZUBNÍ KÁMEN,  
            ZUBNÍ VRTAČKA
 OTOSKOP - vyšetření uší
 ORTOPEDIE - jednoduché zlomeniny, fixace
 DIGITÁLNÍ VÁHY
Další: LARYNGOSKOP, ENDOSKOP, REFRAKTOMETR,  
    GLUKOMETR, AMBU VAKY

Podrobnější informace na: www.veterina.blatna.cz

ZMĚNA ČÍSLA VETERINÁRNÍ ORDINACE:
383 393 019

Spole�nost VISHAY Electronic spol. s r. o., 
jeden z n�jv�tších sv�tových výrobc�
elektronických sou�ástek, hledá pro sv�j
výrobní závod ESTA, Paštická 1243, 388 01  
Blatná, zam�stnance na pozice: 

�� výrobní technolog   
 – VŠ elektro-tech. zam., znalost NJ, pop�. AJ, 
�� programátor SQL

– zajišt�ní p�echodu z SQL2000 na SQL2005 a následná 
administrace, možno i extern�,

�� technik, opravá� stroj� a za�ízení
– zam��ení elektro, SŠ, NJ nebo AJ výhodou. 

Zájemci mohou volat na tel. �. 383 455 511, nabídky se 
životopisem zasílejte na jaroslav.zelenka@vishay.com. 

VÝŠKOVÉ PRÁCE
PRÁCE S MOTOROVOU PILOU

Martin  Povr
Mačkov 19, 388 01 Blatná

Tel.: 737 923 888
drevorubectvi.euweb.cz   e-mail:martinpovr@centrum.cz
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VETERINÁRNÍ  ORDINACE
MVDr. Marie Cízová, Hudčice 83, tel. 607 757 109

MVDr. Jiří Šole, Bohmova 451, Blatná, tel. 603 541 555
Olga Vajnerová, Sedlice 150, tel. 722 806 749

Oznamují přemístění veterinární ordinace na adresu  Bohmova 451, 
388 01 Blatná

Provozní doba :
Pondělí a úterý:    7.00 - 18.00 hod.
Středa:                  7.00 - 8.30 hod,  14.00-18.00 hod.
Čtvrtek a pátek:    7.00 - 18.00 hod.
Sobota a neděle:    7.00 – 8.00 hod.

Mimo tyto ordinační hodiny,ošetření úrazů a naléhavých případů- nepřetržitá pohoto-
vostní služba 24 hodin denně – tel. 383 422 389.

Na předem dohodnuté návštěvy a zákroky /včetně vakcinací/ je vždy poskytována 20% sle-
va.

Možnost se nezávazně informovat o aktuálních cenách léčiv, vakcinací a běžných chirurgických 
zákroků /čipování,kastrace, kýly apod./

Ošetření  zdarma – pro chovatele malých zvířat,kteří se momentálně nacházejí v tíživé finanční
situaci.

Prodej kompletního sortimentu krmiv ,veterinární kosmetiky a chovatelských potřeb pro 
malá zvířata za velkoobchodní ceny. Vzorky krmiv k vyzkoušení zdarma. Bezplatná chovatelská 
poradna. 

Dočasné zaváděcí ceny!!
Možnost návštěvy chovatele u nepohyblivých či špatně zvladatelných pacientů.
Více informací na:  www.veterinari-blatná.cz,   E-mail: veterinari-blatna@seznam.cz

SLEVA - do konce roku 2009 čipování zvířat a zhotovení Europasu s 20% slevou.
OŠETŘOVÁNÍ ZDARMA - u zvířat pocházejících z útulku majitel hradí pouze cenu použitých léků.

VETERINÁRNÍ ORDINACE
Pro malá zvířata

MVDr. Milan Kalužík
Nad Lomnicí 271, BLATNÁ

Ordinační hodiny:
Po, St, Čt, Pá: 16.00 – 19.00 hod.
Út: operace, objednaní pacienti

Telefon: 603 221 660
Email: vetkaluzik@seznam.cz

V akutních případech volejte
I mimo ordinační hodiny!

Možnost laboratorní a přístrojové diagnostiky /RTG, ultrazvuk/
Operace v inhalační anestezii /izofluran/

Tel.: 383 422 426
mobil: 607 760 407

Te l . :  3 8 0  4 2 3  6 3 4
m o b i l :  6 0 7  7 6 0  4 0 7
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výroba prošívaných přikrývek

a polštářů, čištění peří
Otevřeno:    čt 15 - 18 hod.
     pá 15 - 18 hod.
     so (liché týdny 8-11 hod.)
     nebo po tel. domluvě

Hajany 15  Tel.: 383 420 053
   mob. 604 566 214
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CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉČE
MUDr. Chvalové

● trvalá úprava váhy 
    vhodné i pro vyšší nadváhu
● úprava stravovacích návyků
● cílená výživa pro sportovce
● prevence civilizačních chorob bez    
   použití léků
● instruktážní poradenství péče o pleť  
   a líčení

Konzultace Centrum MUDr. Chvalové

Tel: 605 101 667

Rodinná prádelna nabízí
praní, žehlení, mandlování 

veškerého osobního i firemní-
ho prádla.

Provozovna - Čečovice u Nepomuka. 
www.pradelna-haasova.cz

tel:732 759 084

   St�ední odborné u�ilišt�
BLATNÁ

U Sladovny 671 
                            388 16 Blatná 

Nabízíme provedení t�chto prací:

��veškerou diagnostiku, se�ízení
a opravy osobních a užitkových 
automobil� v�etn� kontroly 
a se�ízení geometrie podvozku 
novou 3D diagnostikou 

��servis klimatizací vozidel 
��m��ení emisí zážehových 

i vzn�tových motor� v�etn� p�ípravy 
vozidel na technickou kontrolu 

��opravy traktor� a zem�d�lské 
techniky 

��základní kurzy sva�ování, 
doškolování a p�ezkušování svá�e��

P�íjem zakázek: po-pá 7.00-14.00 hod. 
 na tel. 383 412 335, 383 412 333 

Další informace: tel.: 383 412 320 
info@soublatna.cz
www.soublatna.cz

KRMIVA MAŠEK
sm�si ZZN + další krmiva pro: 
psy, ko�ky, dr�bež, ovce, holuby, 
králíky, prasata, kon�, skot, kapry

NEJNIŽŠÍ CENY 
Po 8-16;Út-Pá 8-15;So 9-11 
dovezeme – objednávejte na 
�383423982; 736767624
prodejna v areálu sila Blatná 

Nabízím k pronájmu pěkný byt 3+1, v 
Blatné v blízkosti

centra,4.p,výtah,k nastěhování ihned. 
tel.725196394

�

�

�

�

�

…kvalita�ze

zem��bavlny�…

tel.�605�247536

Pond�lí,St�eda   10.00 - 12.00   14.00 - 16.00 h.

Pátek   10.00 - 12.00 h.

povle�ení standard 489,00�K������ nov�!
povle�ení d�tské 359,00�K������ nov�!
tri�ka od 59,00�K���������

polokošile od 99,00�K���������

tepláky dámské 99,00�K���������

župany S - XXL 649,00�K������

ru�ník 50x100 cm 60,00�K���������

osuška 70x140 cm 120,00�K������

osuška 100x180 cm 240,00�K������

Nad�Vdove�kem�1097,38801�Blatná
VINICE���budova�vedle�Blat.tiskárny

od 9. 11. 2009 na nové adrese:
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Program kina listopad 2009

 ULTURNÍ KALENDÁRK ˇ
Sobota 5. prosince - u vánočního stromu 
14,30 hod.

PŘIJEDE MIKULÁŠ A ČERTI

Pondělí 7. prosince – sokolovna 19,00 hod.
Divadelní společnost  Jana Hrušínského
MANDRAGORA 
Vášeň, láska, intriky, hřích, pokrytectví – to 

všechno se snoubí v satirické komedii  N. Ma-
chiavelliho Mandragora. Staňte se svědky jednoho 
z nejneuvěřitelnějších milostných dobrodružství 
v dějinách…

Hrají: R. Holub, M. Vladyka, J. Hrušínský,  
Z. Hruška, M. Preiss, L. Krobotová/T. Němcová, 
M. Šplechtová, M. Menšíková

Předprodej vstupenek  na odd. kultury

Úterý 8. prosince – nám. Komenského 
VÁNOČNÍ TOUR S RÁDIEM BLANÍK
V zábavném soutěžním pořadu plném vánoč-

ních dárků a písniček vystoupí Petra Černocká 
a další baviči z Rádia Blaník

Čtvrtek 10. prosince – zámek 19,00 hod.
Vánoční koncert 
DYŠKANTI
Předprodej vstupenek v Knihkupectví od  

23. listopadu

Pátek 11.  – sobota 12. prosince – nám. J.A. 
Komenského

VÁNOČNÍ TRHY 
- vánoční zboží, hudba, občerstvení

Úterý 15. prosince – zámek 19,00 hod.
Vánoční koncert KPH
BÍLÉ SIRAELKY
P. Senić – soprán 
J. Hosprová – viola 
L. Bartošová – klavír 
Na programu jsou klasické skladby, koledy, 

vánoční písně
Pro předplatitele platí permanentní vstupenky 

KPH 2009/10

Středa 16. prosince – sál ZUŠ   9,00 a  
10,30 hod.  pro školy
Čtvrtek 17. prosince – sál ZUŠ  17,00 hod. 
pro veřejnost 

VÁNOČNÍ   KONCERT  ŽÁKŮ  ZUŠ

Sobota 26. prosince – od 15,00 hod. u kostela
ŽIVÝ  BETLÉM
Hraje: Kapela z Vršku

Výstavy: 
Městské muzeum I. patro

VÁNOČNÍ  VÝSTAVA
Otevřeno denně  9 – 12    13 – 16 hod.
Výstava potrvá do 23. 12. 2009

Připravujeme na leden:
O chytré princezně - představení pro MŠ 

a I. st. ZŠ
Travesti skupina SCREAMERS – předprodej 

16.12. na odd. kultury
Koncert KPH   V. Böhmová - klavír

Středa 2. 12. v 19:00 hod.
Tragikomedie Irsko, 2009, 87 minut, s ti-

tulky
V HLAVNÍ ROLI JÁ
/Bontonfilm
Mark je chudák doma už sám. 
Černá komedie o tom, jak se zbavit čtyř mrt-

vol, za jejichž vznik ani nemůžete. 
Vstupné 70,- Kč      Mládeži do 12 let nevhodné

Čtvrtek 3. 12. ve 20:00 hod.
Hudební, životopisný Austrálie, Japonsko, 

USA, Velká Británie, 2007, 117 minut, s titulky

Art Brno a deset kin v celé České republice 
připravili FILMOVÝ CYKLUS, který obsáhne 
osm kvalitních snímků české, evropské i světové 
kinematografie. Bližší informace naleznete na
zvláštním programu v pokladně kina.

CONTROL
/Šveda/ 

Život zpěváka Iana Curtise. Životní příběh 
zpěváka Iana Curtise, který zemřel ve věku dva-
ceti tří let sebevraždou.
Vstupné 50,-  Mládeži do 12 let nevhodné

Středa 9. 12. v 19:00 hod.
Melodrama, válečný ČR, 2009, 100 minut, 

PROTEKTOR 
/Falcon/ 
Drama rozhlasového hlasatele. 
Okupační drama z doby atentátu na R. Heyd-

richa. 
Hrají: Jan Budař (Emilův kolega), Jana 

Plodková (Hana), Marek Daniel (Emil), Tomáš 
Měcháček (Petr), Klára, Melíšková (Věra), Martin 
Myšička (Franta), Sandra Nováková (Krista), Jiří 
Ornest (Fantl), Simon Schwarz (Koeppe), Richard 
Stanke (Tomek)
Vstupné 70 Mládeži do 12 let nevhodné
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 PORTS
Sen blatenských kuželkářů 

se splnil
Dne 20.7. 2009 firma JIHOSPOL a.s.  zahájila stavební práce na re-

konstrukci kuželny a 20. 11. 2009 dokončené dílo, včetně zabudované 
technologie, předala.

Tělovýchovná jednota v Blatné již několikrát usilovala o dotaci na re-
konstrukci kuželny, kterou chtěla rozšířit na čtyřdráhu. Dvoudráha již nevy-
hovovala nárokům současného kuželkářského sportu. Na podzim roku 2008 
vyhlásilo Ministerstvo  školství a tělovýchovy „Program na podporu rozvoje 
a obnovy materiálně technické základny sportovních organizací“. Byla zpra-
cována žádost a  tentokrát se podařilo. V březnu nám  bylo oznámeno, že  
rekonstrukce kuželny je zařazena v investičním programu a  přidělena dotace 
ve výši 4 500 000,- Kč  s tím, že stavba musí být dokončena a zkolaudována  
nejpozději v měsíci  listopadu 2009. Jinak se dotace musí vrátit.

Ve velice krátkém časovém období se musela věc podařit.  Zapojila se 
většina kuželkářů, která pomáhala s velkým zápalem a nadšením. Naši před-
chůdci postavili kuželnu velice kvalitně, takže rozbourat ji, byl ten největší 
oříšek. V té době většina lidí nevěřila, že se může taková stavba stihnout 
do měsíce listopadu. Po náročných bouracích pracích pak šlo ale všechno 
již  podle harmonogramu.

Kuželna je vybavena čtyřmi drahami s novými stavěči kuželek Schmidt 
K 800, řídící elektronikou, časomírou s druhým řádkem displeje pro rychlost 
koule, přešlapy s akustickou signalizací, pulty  s hlavním ovládacím panelem, 
displejem Domácí-Hosté vč. centrálního řízení herny, automatickým zapi-
sováním „Zápisu o utkání“ na počítači, alfanumerickým displejem pro au-
tomatické zobrazení jmen hráčů na jednotlivých drahách a názvu družstev. 

Na drahách jsou hrací desky v barvě modré. 
Byla rozšířena společenská místnost.  
Kuželkáři jsou nyní na“svůj stánek“ velice pyšní a budou si ho opatrovat 

jako „oko v hlavě“.  
I v tomto novém zařízení se budou nadále pořádat  turnaje neregistro-

vaných, dráhy se budou pronajímat i skupinám občanů, kteří si budou chtít 
zahrát, ale pouze s jednou podmínkou, a to, že všichni musí mít naprosto čisté 
boty se světlou podrážkou, a to z důvodu toho, aby se dráhy nepoškrábaly. 
Rovněž tak se bude, jako dříve, pronajímat společenská místnost k různým 
oslavám jak jednotlivcům, tak i firmám. 

Tělovýchovná jednota v Blatné touto cestou děkuje všem, kteří jakkoliv 
pomohli s přestavbou.               J.M.

TJ BLATNÁ – ODDÍL
KUŽELEK

P O Ř Á D Á

ZIMNÍ TURNAJ NEREGISTROVANÝCH 
HRÁČŮ V KUŽELKÁCH 2010

Termín konání: 4. ledna 2010 - 8. ledna 2010
 11. ledna 2010 - 15 ledna 2010
 Vždy od 16.00 do 20.00 hodin.

Místo konání: ČTYŘDRÁHOVÁ kuželna TJ Blatná

Způsob hry: startují čtyřčlenná družstva v disciplíně 4 x 60  
 hodů sdružených

Startovné: startovné činí Kč 320,- za družstvo. 

Přihlášky:   na telefonu 733 544 000 nebo Evžen Cígl, 
 Smetanova 40, Blatná

Podmínka: VSTUP POUZE V ČISTÉ SPORTOVNÍ
 OBUVI SE SVĚTLOU PODRÁŽKOU!!!

Ředitel turnaje: Svačina Zdeněk

Občerstvení: zajištěno v běžném rozsahu na kuželně

Poznámka: každé družstvo je povinno před zahájením hry 
nahlásit pevnou sestavu družstva

ODDÍL KUŽELEK TJ BLATNÁ VÁS SRDEČNĚ ZVE
NA ZIMNÍ TURNAJ NEREGISTROVANÝCH HRÁČŮ 2010

A TEŠÍ SE NA VAŠÍ ÚČAST !!!

PŘIJĎTE SI VŠICHNI ZAHRÁT NA NOVĚ
ZREKONSTRUOVANOU ČTYŘDRÁHOVOU KUŽELNU!!!

Každý z hráčů startuje na vlastní nebezpečí.

Výtěžek z renovace tonerů pomůže postiženým 
Mačkov, 30. listopadu 2009 – Příspěvková organizace Domova PETRA Mačkov, jenž je jediným zařízením, 

které bylo v Jihočeském kraji vybráno do ekologicko-charitativního projektu SBÍREJ-TONER.CZ, získá 
výtěžek z renovace tonerů, které byly od dubna do října v rámci tohoto projektu v Jihočeském kraji nasbírány 
– a to ve výši 4 205 Kč. Dnes se konalo slavnostní vyhlášení výsledků tohoto projektu, jehož organizátorem 
je společnost OTTO Office. Dne 1. listopadu začal nový sběrný rok, který skončí 31. října 2010. Vzhledem 
k tomu, že nový sběrný rok bude delší než ten letošní, a i díky tomu, že projekt postupně stále více nabývá 
na známosti, očekává se v roce 2010 vyšší výtěžek než letos.

„V rámci projektu jsme získali přes čtyři tisíce, což se někomu může zdát jako malá částka, ale my to vítáme. 
I kdybychom dostali jen pětistovku, tak by to byl přínos. Situace v sociálních službách je totiž složitá. Každá ko-
runa je dobrá. Získané peníze využijeme na nákup vánočních dárků pro naše klienty,“ uvedla Vlasta Maroušková, 
ředitelka Domova PETRA Mačkov. Tento domov poskytuje pobytové i ambulantní služby sociálního charakteru 
klientům s mentálním a kombinovaným postižením. Služby jsou realizovány v domově pro osoby se zdravotním 
postižením, v sociálně terapeutických dílnách a chráněném bydlení v Mačkově a Blatné.

Princip projektu spočíval v tom, že se firmy a nejrůznější instituce na stránkách www.sbirej-toner.cz mohly 
zaregistrovat, poté zdarma dostaly sběrné boxy, do kterých postupně dávaly vypotřebované tonery z tiskáren. Po na-
plnění boxů byl zajištěn jejich odvoz do vykupující firmy, kde následovalo třídění a renovace tonerů. Šlo o celostátní 
projekt, v každém kraji byla vybrána jedna organizace, která dostává výtěžek z výkupů v kraji, v němž sídlí.

„Díky tomuto projektu mohly firmy a různé instituce přispět i bez peněz na pomoc osobám s mentálním 
postižením. V celé republice se pro postižené za pouhých šest měsíců trvání projektu vybralo celkem 145 124 
korun. V některých krajích se vybralo více, v jiných méně, nicméně i sebemenší pomoc, ač se to někomu může 
zdát zanedbatelné, má svůj význam. Projekt významnou měrou přispívá i k prezentaci vybraných ústavů,“ uvedla 
ředitelka OTTO Office s.r.o. Klára Noworytová. Řekla dále: „Projekt SBÍREJ-TONER.CZ jsme zahájili v dubnu, 
postupně se však stával stále známějším. Zájem z posledních měsíců nás přesvědčil o tom, že v projektu má 
význam pokračovat.“ 

Dne 1. listopadu začal nový sběrný rok. Pokud se do něj firmy nebo jiné subjekty – například městské úřady, 
ale i školy, knihovny a podobně – chtějí zapojit a pomoci tak nejen ekologii, ale i mentálně postiženým, mohou se 
zaregistrovat na stránkách www.sbirej-toner.cz nebo zavolat na bezplatnou linku 800 130 100. 
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