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Slavnostní koncert k oslavám 30 let svobody
Smetanovi filharmonici + Anča Band

Oslavy 30. výročí počátku Sametové revoluce vyvrcholily slavnostním koncertem v divadelním sále blatenské sokolovny v jedinečné aranži 
ikonické skladby Modlitba pro Martu foto Jakub Loula
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ktual i ty

Změna klimatu 
v souvislostech

Besedovat budou bývalý 
ministr životního 

prostředí Petr Kalaš a dva 
blatenští rodáci Jan Kára 

a Marek Mora.

SVATÝ KLIMENT VÍC NEŽ KDO JINÝ SI 
ZIMU OBLÍBÍ (23. 11.)

Dne stále ubývá a večer se prodlužuje, 
ADVENT je na dosah. Doba předvánoční, 
kdy k sobě mají lidé blíž a děti netrpělivě 
očekávají příchod Ježíška, je pro někoho 
dobou rozjímání, klidu a smíření a pro jiného 
dobou hektického spěchu, nervozity a stresu. 
Záleží však na každém, jakou cestu si zvolí…

KOUZLO PŘÍRODY A ČESKÉ VÁNOC
Zveme vás znovu jako každoročně 

do průjezdu pod věží, který navozuje iluzi 
staročeských Vánoc, plných klidu, vůně 
a drobných radostí. Krása přírody je zde 
převtělena do mnoha dekorací, ozdob i ru-
kodělných dárků. Stále můžeme obdivovat 
schopnosti českých „zlatých rukou“, a to nejen 
blatenských.

Co nového nabízíme? Kameninové půl-
litráky s jemným dekorem, dřevěné ozdoby 
na stromeček také s motivem pro malé hu-
debníky, keramické ozdoby jako perníčkové 
vločky nebo s přírodním dekorem, originální 

vánoční pohledy i přání. V nabídce jsou již 
i vánoční malované perníčky. Také řetězy, 
ozdoby a špičky z obilné slámy, pohádky, 
pověsti, říkadla i koledy.

Od počátku prosince bude v nabídce také 
JMELÍ.

JAK BUDE OTEVŘENO?
  Až do 15. prosince bude otevřeno každou 

sobotu od 9.00 do 14.00 hodin, ale POZOR 
V SOBOTU 30. listopadu, kdy začíná advent 
budeme v Muzeu v Rožmitále, takže bude 
ZAVŘENO.

Otevřeno bude v pátek 29. listopadu od-
poledne od 13.00 do 17.00 hod. V neděli 1. 
prosince odpoledne nás můžete najít na Mi-
kulášské akci ve tvrzi v Buzicích.

V týdnu před Štědrým dnem, budeme mít 
otevřeno téměř každé odpoledne.

Čas se nachýlil, a to i pro ty, kteří vše 
nechávají až na poslední chvíli.

4. prosince nezapomeňte na „barborky“, 
větvičky, které vám o Vánocích překrásně roz-
kvetou a poté si s dětmi  pořádně vychutnejte 
„čertovské řádění“.

SVATÁ KATEŘINA PŘICHÁZÍ BÍLE 
ODĚNA

HROZÍ-LI KATEŘINA SNĚHEM, PŘINESE 
JEJ ONDŘEJ

SVATÁ KATEŘINA PRÁDLO MÁCHÁ 
A SVATÁ BARBORA JE ŠKROBÍ

KDYŽ KATEŘINA UŽ PO LEDĚ CHODÍ-
VÁ, EVA POTOM BLÁTEM OPLÝVÁ

JAKÉ POČASÍ NA SVATOU KATEŘINU, 
TAKOVÉ JEST V PŘÍŠTÍM LEDNU

NA SVATÉHO ONDŘEJE JEŠTĚ SE NÁM 
OHŘEJE, ALE NA SVATÉHO MIKULÁŠE 
UŽ JE ZIMA CELÁ NAŠE

 Eva Fučíková, 
lidové řemeslo
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Zprávy
z radnice

Vítání občánků 15. a 17. října 2019 na Zámku Blatná

Foto: Martina Ředinová

V obřadní síni blatenského zámku se ve dnech 15. a 17. října 2019 uskutečnily tradiční slavnosti vítání občánků města.  Paní učitelka 
Martina Křivancová připravila s dětmi z Mateřské školky Husovy sady, Blatná, pásmo recitací. Pan místostarosta Pavel Ounický přivítal 
do života 27 občánků Blatné: 

Tobiáš Koče nar. 01.03.2019 Sabina Pražáková  nar. 09.05.2019
Vanesa Vokáčová nar. 08.03.2019 Nella Saller nar. 09.05.2019
Anabel Sűssmilichová   nar. 12.03.2019 Jáchym Třeštík nar. 15.05.2019
Elizabeta Kopáčková   nar. 26.03.2019 Anežka Vágnerová nar. 17.05.2019
Vendula Salivarová   nar. 28.03.2019 Jan Čelko nar. 22.05.2019
Janek Mikolášek   nar. 29.03.2019 Klára Scheinherrová nar. 23.05.2019
Adam Novotný  nar. 01.04.2019 Štěpán Hajdušek nar. 05.06.2019
Sabina Matoušková   nar. 08.04.2019 Elena Straková nar. 07.06.2019
Frederik Frýzek   nar. 09.04.2019 Oliver Bláha nar. 11.06.2019
Adam Kobliha   nar. 11.04.2019  Mikuláš Milota nar. 11.06.2019
Eliška Benešová   nar. 15.04.2019 Dennis Havlan nar. 25.06.2019
Adam Maleček  nar. 24.04.2019 Edward Krejčí nar. 30.06.2019
Alex Kuželka  nar. 03.05.2019 Matyáš Vrátný nar. 30.06.2019
Eliška Vohryzková  nar. 05.05.2019

Jménem města Blatná přejeme do života hodně zdraví, štěstí a lásky také Stele Chlandové, nar. 10.03.2019 a Lile Salim, nar. 14.06.2019, 
které se vítání občánků nezúčastnily.
Maminkám dětí, které splnily podmínky stanovené Radou města Blatná, byly předány poukázky pro výplatu příspěvku v hodnotě 4.000 Kč. 

Ing. Hana Valachová, vedoucí odboru správního a živnostenského úřadu

Vážení občané,
dnem 15. prosince 2019 začíná platit nový železniční jízdní řád, 

který se letos nese ve znamení zásadních změn. Mezi Jihočeským 
krajem a Českými dráhami byla totiž uzavřena smlouva, která zajiš-
ťuje provozování osobních vlaků v kraji. Týká se i Blatenska, které 
je součástí provozního souboru „Motorová trakce“. Na 10 let je tak 
zajištěno fi nancování železniční dopravy v regionu na pomezí Jiho-
českého, Plzeňského a Středočeského kraje. 

Na trati č. 203 Březnice – Blatná - Strakonice a č.  192 Nepomuk – 
Blatná bude v pracovní dny objednáno průměrně 50 vlakových spojů, 
které najedou denně v průměru 1351 kilometrů.

Ve smlouvě je zakotveno, že postupně dojde k rekonstrukci moto-
rových jednotek 814+914 „Regionova“, které budou vybaveny USB 
zásuvkami, informačními panely a GSM senzory pro určování polohy. 
Tyto jednotky budou nasazeny i na trať 192 Blatná – Nepomuk, kde 
dosud jezdily staré dvounápravové motorové vozy 810.

Ve spolupráci všech zúčastněných (České dráhy, Jihočeský kraj, 
Plzeňský kraj a Středočeský kraj) se podařilo připravit zcela nový 
model jízdního řádu, kdy většina vlaků, které jedou z Blatné směrem 
na Březnici, budou pokračovat dále do Příbrami a dále až do Zdic 
a Berouna, kde budou mít rychlé přestupní vazby na rychlíky Českých 
drah do Prahy. Totéž platí i v opačném směru. 

Ve směru na Strakonice budou zachovány přestupy na rychlíky 
do Českých Budějovic i do Plzně.

Trať 192 bude mít v Nepomuku zajištěny přestupní vazby na Plzeň 
a v Blatné bude mnoho vlaků navázáno na již zmíněné přímé vlaky 
do Berouna.

V současné době Správa železniční dopravní cesty dokončila nové 
jízdní řády, které jsou k dispozici na stránkách www.szdc.cz/cestujici/
jizdni-rad, na IDOSu nebo na stránkách dopravců. V příštím čísle 
Blatenských listů budete podrobně informováni o jízdních řádech 
vedoucím odboru dopravy p. Ing. J. Valáškem.

Pavel Ounický
místostarosta města Blatná, zastupitel Jihočeského kraje 

                                      

 

                                   M

          

              Rozsvěcování vánočního stromu,

v ned

                                                  

Milí spoluobčané, vážení hosté, 

srdečně Vás zveme na tradiční 

Rozsvěcování vánočníh  stromu,

děli 1.12. 2019 od 17,00 hod 

před obecním úřadem. 

                                      

Rozsvěcování vánočního stromu, 
které se uskuteční v obci Hajany
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Zp r á v y
T S  B l a t n á

,  
 

p sobící na trhu již více jak dvacet let, 
Vám touto cestou nabízí zajišt ní 

ostrahy Vaší nemovitosti prost ednictvím pultu 
centrální ochrany za pomoci vlastních zásahových 
vozidel, v etn  možnosti montáže elektronického 

za ízení.

Farnost a m sto Sedlice
srde n zvou na koncert duchovní hudby

O BONE JESU
v sobotu 23. listopadu v 17 hodin

v kostele sv. Jakuba v Sedlici

Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel,
Eduard Tregler, Atonín Dvo ák a další

Blanka Nosková zp v
Marta Talí ová housle
Aleš Nosek varhany

Vstupné dobrovolné

ČČ e s k ý  s v a z  ž e n  S e d l i c e  z v e  v š e c h n y  n a  
  Workshop adventních věnců  

   a  svícnů   p i  sva áku 

      v pátek 29. listopadu od 17.30hod 
v zasedací místnosti MěÚ Sedlice 

 
Český svaz žen Sedlice a Město Sedlice zvou  

všechny občany 
 

          ve středu 11.12. od 18.00hod. 
 

      uu va´nocˇni´ho stromu v parku 
 

Prˇijdte si spolecˇneˇ s na´mi zazpi´vat, nasa´t prˇedva´nocˇni´ 
atmosfe´ru a zprˇi´ jemnit si adventni´  cˇas. 

 

Stažení malých kontejnerů 
na bioodpad

Informujeme občany, že z důvodu zazimování kontejnerových 
vozidel Piaggio došlo ke stažení kontejnerů na bioodpad. Jedná se 
o otevřené hnědé kontejnery o velikosti 2,5 m³.

Kontejnery na trávu i na větve byly odvezeny ve čtvrtek 
21. 11. 2019.

K uložení bioodpadů lze nadále využít sběrný dvůr a velké 
kontejnery v lokalitách Jezárky, Vinice (nad poliklinikou, za hos-
podou, Paštická ulice) a v ulici K Jatkám.

Děkujeme za pochopení.

Stavební činnost
V měsíci září byla provedena rekonstrukce chodníku v ulici Šilho-

va. Stará betonová dlažba byla nahrazena novou zámkovou  Best Kla-
siko. Při opravě byly zároveň zrekonstruovány dvě kanalizační vpustě. 

Další stavební akcí bylo napojení zbý-
vající části chodníku mezi autobusovou 
zastávkou a mostem v ulici Vorlíčkova 
(naproti Penny marketu). Asfaltový po-
vrch byl zrušen a opět nahrazen zámkovou 
dlažbou Best Klasiko. Pro stavbu byla 

využita uzavírka vozovky, 
která je zde z důvodu budo-
vání nového kruhového objezdu. Vzhledem k tomu nám byla umožněna 
lepší manipulace se stavební technikou na místní komunikaci. 
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ZŠ TGM si připomněla výročí listopadových událostí  celoškolním projektem 
„30 let od sametové revoluce“ 

30 let představuje v lidském životě jednu generaci. Je to dost dlouhá 
doba na to, aby lidé stačili zapomenout na události, ke kterým právě 
před 30 lety v naší zemi došlo. I proto jsme přistupovali k přípravám 
celoškolního projektu „30 let od sametové revoluce“ s obavami, zda 
naše žáky toto téma osloví. A mile nás překvapili. Jejich zájem dozvědět 
se co nejvíc o tom, jak se žilo v době totality či jak probíhala sametová 
revoluce, ukázal, že se o ztrátu demokracie nemusíme bát.

Snažili jsme se, aby náš projekt, který probíhal téměř měsíc, byl 
co nejvíc prožitkový, a k tomu směřovaly i jednotlivé aktivity. Již 
v hodinách dějepisu či vlastivědy si žáci s vyučujícími připomínali 
průběh listopadových událostí i praktiky totalitního režimu. Součástí 
projektu byly i besedy. Děti z 1. stupně navštívily městskou knihovnu, 
kde se kromě základních informací o sametové revoluci věnovaly 
výrobě mávátek a papírových holubiček, které neodmyslitelně patřily 
k povinným prvomájovým průvodům. Velmi ochotně nám opět vyšel 
vstříc Mgr. Petr Chlebec z městského muzea. Ve své interaktivně pojaté 
besedě určené pro žáky 6. třídy využil scénické čtení, kdy se děti na-
jednou stávaly členy OF, ukázky z dobových písní i prvky dramatické 
výchovy. Zcela jinou podobu měla beseda určená pro 7.- 9.třídy. Naše 
pozvání přijaly paní Kamila Berndorff ová a paní Blanka Malinová, 
které se aktivně zapojily do sametové revoluce a spoluzakládaly Ob-
čanské fórum v Blatné. Samotné besedě předcházela projekce fi lmu 
„Z deníku Ivany A“, který jsme získali zapojením se do projektu 
„Měsíc fi lmu na školách“.

Většina tříd 2. stupně zvolila i formu komentovaných prohlídek, 
jejichž prostřednictvím se vydaly po stopách sametové revoluce. Jejich 

kroky vedly místy, kudy prošli i demonstrující studenti 17. listopadu 
1989. Někteří v rámci exkurze navštívili ještě Muzeum komunismu, 
komentovanou výstavu „Komunikace 89“ na Letné či na Václavském 
náměstí uctili památku Jana Palacha. Trochu jinak se odvíjela exkurze 
třídy 6. B, která navštívila v Plzni multimediální výstavu „Totalita“. 
Ve velkém projekčním domu ve tvaru balonu si prostřednictvím videa 
prožili atmosféru komunistického Československa.

S velkým ohlasem se setkal závěrečný Retro den. Díky jemu se 
na škole potkávala móda 60., 70. i 80. let či pionýři s členy hippies. 
Předrevoluční dobu také připomněla i retro výstava. Ti starší tu určitě 
objevili spoustu předmětů, které je provázely jejich dětstvím, ti mladší 
zase žasnou nad „výdobytky socialismu“. Děkujeme všem, kteří nám 
tyto předměty zapůjčili.

Při tvorbě projektu nás také napadla myšlenka zapojit i rodiče 
a prarodiče našich žáků. Oslovili jsme je prostřednictvím dotazníku 
a požádali je, aby se s námi podělili o své vzpomínky na sametovou 
revoluci. Některé z nich byly velmi emotivní. Svými vzkazy „Važte 

si svobody a demokracie“ či „Buďte tolerantní a respektujte druhé“ 
dokázali, že jim není osud naší nejmladší generace lhostejný.

I díky jim mohly vzniknout naše „Sametové noviny“, které zachy-
cují nejen průběh celoškolního projektu, ale najdete v nich i fotografi e 
zachycující atmosféru listopadových dnů v Blatné nebo právě vzpo-
mínky rodičů našich žáků. 

Jednotlivé třídy také zpracovávaly vybraná témata spojená s ex-
kurzemi či zachycující běžný život v předrevolučním Československu 
nebo pokusy lidí uprchnout za hranice tohoto totalitního státu. Všechny 
výstupy si můžete prohlédnout v hale naší školy. 

 Jsme rádi, že se náš projekt „30 let od sametové revoluce“ na-
konec setkal s kladným ohlasem většiny žáků. Zároveň ukázal, že se 
i přes své mládí zajímají nejen o současnost, ale i o historii naší země. 
Doufejme, že také pochopili, jak je demokracie křehká, jak je snadné 
svobodu ztratit a jak dlouhá a obtížná cesta vede k jejímu znovunabytí.

Mgr. Hana Kubíková 
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Anna Lucie Schollerová – rodačka z Blatné
P o  v ý h ř e 

v jihokorejském 
Soulu si rodačka 
z Blatné Anna Lu-
cie Schollerová 
a seriál Whisper 
Naked Shadow 
připsali další mezi-
národní vítězství. 
Již podruhé to bylo 

v podobě výhry kategorie „Nejlepší komedi-
ální herečka” a tentokrát na festivalu v New 

Jersey, USA. Pro seriál to bylo čtvrté vítězství 
z 24 nominací, které seriál posbíral v různých 
mezinárodních festivalech. Dvě z nominací 
může ještě Whisper Naked Shadow proměnit, 
a to na nadcházejících festivalech na Novém 
Zélandu a v Brazílii.

Díky účasti na festivalech dostal seriál 
o partě kamarádů, kteří řeší neobvyklou zá-
hadu, co jim komplikuje životy, také nabídku 
na distribuční zastoupení jak v USA, tak Asii. 
A herečka Anna Lucie Schollerová si v ame-
rickém New Jersey již podruhé v životě  vy-

zkoušela děkovnou řeč před tleskajícím publi-
kem. „Je to těžko popsatelný pocit přebírat už 
podruhé tak významné ocenění a ještě k tomu 
v Americe. Jsem opravdu nesmírně šťastná, 
dojatá a samozřejmě hrdá na celý náš tým.” 

V září režisérka Nora K v Praze a v New 
Yorku natočila druhou sezónu, která se spolu 
s první řadou seriálu bude po novém roce vy-
sílat mimo jiné i na americké Seeka.tv., ale již 
nyní se na první řadu můžete podívat na české 
internetové televizi Obbod. V hlavních rolích 
se opět objeví Anna Lucie Schollerová, Radek 
Banga,  Andrea Hodíková, Daniel Mavrov 
a Lea Kolouchová. 

Historie téměř detektivní.

Import kopí jako doklad 
propojení s Franskou říší

Návštěvy muzea nás mnohdy mile pře-
kvapí. Někdy najdou nesrovnalost, kterou 
jsme při vytváření expozice přehlédli, nebo 
upozorní na unikátnost vystaveného artefaktu. 
Přesně druhý případ se stal při návštěvě ar-
cheologa Milana Metličky ze Západočeského 
muzea v Plzni, který se při prohlídce expozice 
zastavil u šuplíku se středověkými zbraně-

mi. Zaujal jej hrot kopí, 
který označil za mož-
ný franský import nebo 
napodobeninu západní 
výroby. V případě tohoto 
předmětu by se jednalo 
o novou informaci, která 
by kus archeologického 
železa proměnila v do-
klad propojení Blaten-
ska, tehdy Bozeňska 
s Franskou říší za doby 
Karla Velikého. Tak za-
počalo naše pátrání.

Jako obvykle jsme znovu nahlédli do sbír-
kových knih, abychom alespoň upřesnili jeho 
původ. Bohužel právě tento hrot kopí byl da-
rován do muzea v letech 1922-1931, kdy byl 
správcem Josef Siblík. Ten jej zařadil do 15. 
stol., což nemuselo být špatně, neboť kopí 
bylo běžnou zbraní, kterou lze chronologicky 
přesněji zařadit díky nálezovým okolnostem 
a nikoliv jen pomocí tvaru či hmoty samotné-
ho předmětu. Bohužel jedinou zaznamenanou 
okolností byl předchozí majitel a dárce, pan 
Vlk ze Závišína. Tato indicie nám přibližuje 
situaci, kde lze tušit, že kopí bylo nalezeno ně-
kde v okolí, ale k dataci nás nijak nepřibližuje.

Začali jsme proto pátrat po analogických 
kopích, která by nám mohla specifi kovat před-
stavu vzhledu kopí z karolinského prostředí. 
Těchto nálezů není v Čechách mnoho a pouze 
kopí z Milíčova bylo prokazatelně datováno 
do 8. až 9. století na základě tauzovaných 
kapkovitých útvarů na hraně tulejky a analo-
gií z Německa. Zaujala nás informace Nadi 
Profantové, že podobné kopí jako to z muzea 

s osmihrannou tulejkou mělo být objeveno 
poblíž keltských valů u Záhrobí u Bělčic. 
Bohužel i zde se dostáváme do lavírování 
mezi franským importem z 8. až 9. století 
a středověkou zbraní ze 14. století.

Profantová tyto importy spojuje s pra-
dávnou cestou vedoucí přes jižní Čechy 
do Velkomoravské říše, přesněji na její jižní 
cíp do hradiště Břeclav-Pohansko. Je možné 
oba artefakty zařadit do karolinského období, 
neboť právě v této oblasti Bělčicka máme 
doložené slovanské osídlení v 9. století dle 
dokladu nálezů z kostrového pohřebiště pod 
Slepičí horou. Mimoděk se právě pod tímto 
návrším rozkládalo tvrziště z 13. stol., které 
mohlo vzniknout na starší sídelní oikumeně. 
Podobnou situaci podél blízké stezky zazna-
menáváme u obce Újezdec, kde dodnes stojí 
románsko-gotický kostel sv. Voršily, v jehož 
západní stěně je dodnes patrný portál, propo-
jující kostel s blízkou tvrzí.

Ačkoliv jsou tato svědectví dosti děravá, 
nechme se na chvíli unést představivostí.  Dvě 
železná kopí s osmihrannou tulejkou mohou 
dokazovat přítomnost slovanských bojovníků, 
možná i nižších velmožů, kteří kontrolovali 
okolní region ze svých malých tvrzí. Blízké 
osady čerpaly z čilé-
ho obchodního ruchu 
a dozajista poskytova-
ly procházejícím ob-
chodníkům přístřeší. 
Při té příležitosti moh-
lo docházet ke směně 
a právě touto cestou se 
mohla dostat na Blaten-
sko obě kopí z karolin-
ského prostředí. Starší 
osídlení i hroby byly 
bohužel překryty nový-
mi městy a vesnicemi 
nebo zničeny zeměděl-
skou aktivitou. Napojení na obchodní stezku 
však nezaniklo, jak dokládá stříbrný poklad 
z Lažánek z 12. stol. To také dalo vzniknout 
hradům a tvrzím jako např. Křikava, Buzice, 
Bělčice, Blatná, Pole, Kadov ad. Následný 
odklon cesty ve 14. stol. znamenal pro mnohé 
z nich zánik nebo přestavbu v rezidenční sídlo 
či sýpku. Dodnes jsou posledními svědky 
zapomenuté minulosti tyčící se nad krajinou. 

Hrot kopí, 
Bělčice, 

Profantová 
1998, s. 83

Přijďte i vy do muzea odh alit s námi další 
tajemství, a to již od 28. 11. 2019. Těšíme 
se na vás.

Petr Chlebec - Městské muzeum Blatná

Hrot kopí, 
Zavišín, 

Městské mu-
zeum Blatná

Český svaz žen přišel v Sedlici 
s novinkou- Halloweenským 
plesem

Sedlice - V posledních letech zažívá 
i na Blatensku nebývalý boom anglosaský 
lidový svátek „Halloween“. Připadá na 31. říj-
na, tedy den před křesťanským svátkem Všech 
svatých, z jehož oslav se vyvinul v Irsku. Děti 
se zpravidla oblékají do strašidelných kostý-
mů a obcházejí domy s tradičním pořekadlem, 
kde koledují o sladkosti. A protože nám, 
Čechům, není nic amerického cizí- převzali 
jsme tento obyčej do národního folklóru i my.

S dobou se rozhodli jít i v Sedlici, kde se 
aplikace tohoto amerického svátku do míst-
ních poměrů rozhodl ujmout Český svaz žen. 
A sice právě letos, kdy zorganizoval na půdě 
sedlické sokolovny historicky první „Hallo-
weenský ples“. Zájem byl obrovský. Na pre-
miéru napochodovalo téměř sto strašidýlek 
v doprovodu rodičů.

I program byl pestrý a zajímavý. Soutě-
žilo se o nejlépe vydlabanou dýni i v hodu 
dýní na kuželky- ostatně dýně je v tomto 
případě ústřední prvek. K halloweenu patří 
tahle moderní zelenina jako čert k mikuláši. 
Dále se hodnotil nejhezčí „strašidlácký“ 
kostým, tancovalo se s balónky mezi čely. 
S mimořádným zájmem dětského kolektivu se 
setkala hra na mumii / obalování dobrovolníka 
toaletním papírem /. Nechyběl ani fotokoutek. 
V předsálí čekalo na malé i velké bohaté ob-
čerstvení- vedle nápojů také například slaní 
šneci z listového těsta či obložené chlebíčky. 
O hudební doprovod k tanci i poslechu se 
svědomitě staral po celou dobu konání akce 
DJ Martin Bláha z Českých Budějovic.

Premiéra „Halloweenského plesu“ v Sed-
lici měla všestranně příznivý ohlas. Jistě se 
tedy dočká pokračování.

(Bez jazykové úpravy).
Vladimír Šavrda
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V Buzicích parta nejmladších návštěvníků „Rybích hodů“ dala při dlabání 
a vyřezávání dýní za pravdu pořekadlu: „Kdo si hraje, nezlobí!“

Buzice - Na začátku všeho byl moc 
dobrý nápad. Vlastně ne. Na začátku všeho 
byla pořádná hromada dýní, která se jednoho 
krásného podzimního dne objevila na dvo-
ře buzické hospůdky „U Čiláka“. Desítky 
malých, středních i obrovitých „macíků“ 
v oranžovém kabátě. Provozovatel lnářského 
zahradnictví Tomáš Tesař si s takovým nadě-

lením nevěděl rady 
a tak oslovil svého 
kamaráda a ma-
jitele zmíněného 
hostince v jedné 
osobě Petra Sam-
ce. Ten, vědom 
si živého ruchu 
na území rodinné-
ho podniku, exem-
pláře s radostí pod 
svou střechu přijal. 

Svou nezastupitelnou roli v tom sehrál i fakt, 
že se blížil datum jeho originálních „Rybích 
hodů“ a tady šel ruku v ruce nápad, jak zaba-
vit děti přítomných „gurmánů“, zatímco oni 
budou obírat kosti sladkovodních specialit 
a mastnotu splachovat národním mokem. 
Prostě vyhlásit soutěž o nejkrásněji vyřezanou 
a vydlabanou tykev!

Přišel den „D“ a hospůdka i prostranství 
před ní se zaplnily fajnšmekry a dráždivou 
směsí vůní rybích výrobků. Myšlenka uspořá-

dat souběžně s „rybobraním“ i „tykvebraní“ se 
ukázala jako nedocenitelná. Úderem patnácté 
hodiny se u hromady dýní shromáždil veškerý 
„potěr“ za doprovodu rodičů a příbuzných. 
Libovolně vybrané dýně se pak dílem kou-
lely, dílem přenášely na plácek za stodolou, 
kde o patnáct minut později vypukla dýňová 
„horečka“. Nejvíc se  cítilo dětské duo Tereza 
Zajícová /12 let/ a Matěj Wallenfels /9 let/, 
kteří si pro opracování zvolili odvážně jednu 
z nejohromnějších dýní. Na místo soutěže ji 
přenášeli s obtížemi dva pořadatelé. A právě 
velikost exempláře spolu s faktem, že ho 
Tereza a Matěj z 99% vydlabali a v hallo-
weenském stylu vyřezali bez cizí pomoci 
byli stěžejními faktory toho, že je nezávislá 
tříčlenná porota „z lidu“ uznala za vítěze 
soutěže. A co bylo hlavní cenou ? Hodnotný 
sportovní batoh od blatenské prodejny „Svět 
dětí a sportu“. Tereza trofej velkomyslně 
přenechala Matějovi s tím, že ona podobně ši-
kovný batoh má. „My vyrábíme halloweenské 
dýně pravidelně rok co rok sami,“ podotkla 
po ceremoniálu Tereza, „A taky se během toho 
svátku vždycky oblékáme do čarodějnických 
kostýmů. Slavíme to tedy se vším všudy,“ 
směje se šťastná vítězka. Oba zasloužení pre-
mianti jsou prý velice soutěživí: „Ale Matěj 
ještě o něco víc,“ prozrazuje Terezka. Zdařile 
vyfešákovaná obří dýně putovala následně 
k Terezce domů - na tom trvala.

Pomyslné stříbro si plným právem vy-
sloužil šikovný místní borec Toník Jiskra 
/5 let/, který už v tak nízkém věku velmi 
obratně a zcela samostatně doma vyrábí ha-
lloweenské symboly. I tady si s exponátem 
poradil rychle a přitom skvěle.

Všech dvanáct dětských architektů bylo 
za svou píli odměněno- jak dobrotami, tak 
věcnými drobnostmi. A navrch jim pořadatelé 
zavěsili okolo krků něco na způsob medailí- 
blatenské městské pečetě na provázku.

Opracované dýně se dílem odstěhovaly 
na adresy svých majitelů, dílem zdobily ještě 
několik dnů plácek u stodoly. Ale během 
rekordně krátké doby se stěhovaly i ty neo-
pracované dýně, takže najednou kde nic- tu 
nic. Svůj účel nicméně dýňová expanze splnila 
dokonale! (Bez jazykové úpravy).

Vladimír Šavrda

BÁLA ROCK II.

V předminulém čísle Blatenských listů jste si mohli přečíst člá-
nek o druhém ročníku Bála rocku, který se konal 4. října 2019. Jak 
jsem slíbila, sdílím s Vámi anonymizovaný příběh rodiny, která byla 
nadací DOBRÝ ANDĚL vybrána jako příjemce našeho příspěvku.

Před pár měsíci lékaři diagnostikovali chlapci s Českých Budě-
jovic akutní lymfoblastickou leukémii, nádorové onemocnění krve. 

Ihned byla zahájena léčba v pražské Fakultní nemocnici Motol. 
Chlapec nyní podstupuje chemoterapii, léčba by měla trvat zhruba 
dva roky. Maminka s ním tráví mnoho času v nemocnici a doma 
na něj čeká jeho čtyřletá sestřička s babičkou. Léčba výrazně osla-
bila jeho imunitu, a tak musí dodržovat přísné hygienické podmínky 
a speciální stravu. Maminka chlapce dárcům vzkazuje: „Děkujeme 
vám Dobří andělé, nemoc přišla z ničeho nic, byl to pro nás všechny 
šok a otočila náš život vzhůru nohama. Je fantastické, kolik lidí se 
rozhodlo do pomoci zapojit. Moc si vás vážíme!“

Nina Švehlová 

Bála rock II.

Dobrým andělem od 04.10.2019

Andělské číslo: 21093932

Děkujeme jménem všech rodin, které se ocitly

23.10.2019

Tento certifikát je vygenerován jako poděkování Dobrému andělovi za jeho andělství.

Spoluzakladatel nadace Dobrý anděl

v těžké životní situaci vlivem vážného onemocnění.

Petr Sýkora
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45. VÝROČÍ MŠ BLATNÁ, ŠILHOVA – 1974 - 2019
Z HISTORIE….

Mateřské škole Šilhova bylo 3. listopadu 
2019 45 let. Přesto je nejmladší mateřskou 
školou v Blatné. Začala se stavět v roce 1971 
z potřeby postavit novou školku v důsledku 
zvýšené porodnosti a rozvoje města Blatná.  
Stavba trvala tři roky a 3. listopadu 1974 byla 
slavnostně otevřena jako čtvrtá mateřská škola 
ve městě. Vyrostla uprostřed sídliště a dostala 
ofi ciální název 4. mateřská škola Sídliště. 
Kapacitně pojala 120 dětí, 8 pedagogických 
pracovnic a 6 provozních zaměstnanců. Od 1. 
ledna 2001 se stala právním subjektem s cel-
kovou kapacitou 112 dětí. Dostala 
nový název Mateřská škola Blatná, 
Šilhova. Pojmenování a kapacita 
zůstaly nezměněny doposud. 

ZÁZEMÍ ŠKOLY…
Zřizovatelem mateřské školy 

je Město Blatná. V současné době 
pracuje na škole kolektiv 8 pedago-
gických a 6 správních zaměstnanců. 
Budova MŠ je sídlištního pavilóno-
vého typu. Stojí uprostřed zahrady 
plné zeleně.

Budova…
Patrový pavilón pro předškolní vzdělávání 

byl postaven zrcadlově, tzn. v každé polovině 
budovy jsou umístěny dvě třídy. Pravá část – 
třída Sluníček v přízemí a Kapříků v patře, 
levá část – třída Berušek v přízemí a Čápat 
v patře. Všechny 4 třídy jsou velmi prostorné, 
světlé a barevné s bohatým vybavením. Každá 
místnost je rozdělena na 2 části. Část herní je 
pokryta kobercem, vybavena hracím nábyt-
kem, hracími koutky a hračkami. Po obědě 
slouží jako klidový prostor pro děti.  Část 
pracovní je vybavena stolečky s židličkami, 
slouží zároveň i jako jídelna. V přilehlých 
prostorách tříd jsou dětské umývárny a dětské 

záchody. Navazuje dětská šatna a šatna pro 
učitelky. Tento pavilon je propojen s přízem-
ním pavilónem hospodářské budovy spojovací 
chodbou, kterou se přepravuje dětem strava 
ze školní kuchyně. O čistotu celé budovy se 
starají paní školnice a paní uklízečka.

 
Zahrada…

Kolem celého komplexu budov je roz-
lehlá zahrada lemovaná plotem. Zahrada je 
vybavena velkým množstvím herních prvků 
a třemi pískovišti. Celý rok se o údržbu za-
hrady starají Technické služby Města Blatná. 

Velkou předností zahrady je dopravní hřiště. 
Hřiště slouží nejen dětem naší MŠ, ale i dětem 
okolních MŠ a v odpoledních hodinách a o ví-
kendech veřejnosti, v souladu s provozním 
řádem. Plánujeme proměnu zahrady na místo, 
kde budeme moci dětem nabídnout příležitosti 
pro zkušenostní učení, poznávání přírodních 
jevů a jejich souvislostí, rozvoj pohybových 
dovedností a vytváření vztahu dětí k přírodě 
a svému okolí. Nová podoba přírodní zahrady 
by měla naučit děti starat se o přírodu, prožívat 
jí na vlastní kůži, zamilovat si ji. Kroužky 
a hřiště jsou jistě dobrou variantou pro učení, 
ale nikdy nedokáží nahradit sílu přirozeného 
učení, které nabízí příroda.

Nová podoba zahrady může zásadně 
ovlivňovat kvalitu výchovně-vzdělávacího 
procesu. Hra i výuka venku nabízí příležitosti 
pro prožitkové učení, poznávání přírodních 
jevů a jejich souvislostí, zlepšuje vzdělávací 
výsledky, umožňuje rozvoj pohybových 
dovedností, pomáhá vytvářet vztah dětí k pří-
rodě a svému okolí. Také náš  ŠVP „ROK 
V KOUZELNÉ ZAHRADĚ“ koresponduje 
s podstatou přírodní zahrady. Výuku plánu-
jeme častěji směrovat pro aktivity, činnosti, 
relaxaci, pohyb venku v prostorách zahrady.

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ…
Naše mateřská škola poskytuje 

předškolní vzdělávání dětem od 3 
do 6 let ve čtyřech třídách. Děti 
připravuje osm plně kvalifi kovaných 
učitelek. Každá třída má kapacitu 
28 dětí.

Třída „Sluníček“. Zde se schá-
zí nejmladší děti. Nejdůležitější 
je v této třídě adaptace na nové 
prostředí. Děti čeká zvládnout 
bez problémů rozloučit se s rodiči 
při odchodu, komunikovat s paní 
učitelkou, začlenit se do kolektivu, 

seznámit se s pravidly ve třídě. Největší důraz 
klademe na spontánní a řízenou hru.

Třída „Berušek“. Adaptační program je 
v této třídě již jednodušší. Děti plní výchovně 
vzdělávací program hravou formou plnou 
námětů, prožitkového učení, hudebního vy-
žití. Klademe důraz na logopedické chvilky, 
pohybové aktivity, motoriku ruky.

Třída „Kapříků“ a „Čápat“ jsou třídy 
dětí předškolních a budoucích předškoláků. 
V těchto třídách se vzdělávání zdokonaluje, 
děti se připravují na vstup do ZŠ.

Celý článek si můžete přečíst na webu 
Blatenských listů: http://blat.listy.ch.sweb.cz/
 a v příštím čísle.
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ulturní  kalendá ř

24. 11. NEDĚLE | 19:00 |
JAZZOVÉ TRIO BLATNÁ
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Koncert jazzového tria pod vedením Jiřího 
Výborného

25. 11. PONDĚLÍ | 19:00 |
JAN BURIAN
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Koncert známého písničkáře, prozaika, 
žurnalisty Jana Buriana

26. 11. ÚTERÝ | 17:00 |
KOSTEL SV. PROKOPA NA STRAKO-
NICKÉM HRADĚ
Kavárna v Podzámčí
Ing. Arch. Jan Pešta představí výsledky 
podrobného stavebně-historického prů-
zkumu kostela sv. Prokopa na strakonic-
kém hradě, významné památky román-
ské a raně gotické architektury v Pootaví.
Zdarma, pořádá navíc z.s.

26. 11. ÚTERÝ | 17:00 |
BACHOVA KVĚTOVÁ TERAPIE , 
SEMINÁŘ
Meditárna Slunečnice, Fügnerova 490
Kontakt: Dagmar Kubešová 774 440 062, 
terapieslunecnice@seznam.cz
Více info  www.masazeslunecnice.cz

30. 11. SOBOTA | 15:00 |
VLADIMÍR ROUBAL – VARHANY
Kostel sv. Jana Křtitele v Paštikách
Adventní koncert významného českého 
varhanníka v rekonstruované barokní per-
le.
Předprodej vstupenek v IC Blatná a na 
www.ckvb.cz. Cena 100 Kč.
Doprava zajištěna.
Odjezdy autobusu od ubytovny Tesla ve 
14:30 a 14:45
Odjezd od kostela sv. Jana Křtitele v Pa-
štikách po skončení koncertu cca v 16:00 
a 16:15 

30. 11. SOBOTA | 13:00 - 17:00  |
TRH(NI) SI NA VINICI
Trh ...tvořivé dílny...a ještě něco navíc! 
Hospoda Na Vinici

30. 11. SOBOTA | 17:00 |
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČ-
KU NA ZÁMKU BLATNÁ
Zámek Blatná

1. 12. NEDĚLE | 17:00 |
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Tř. J. P. Koubka, prostor u kašny
Vystoupí žáci ZŠ J.A.K. a ZŠ T.G.M. 

1. 12. NEDĚLE | 18:00 |
HOST BLATENSKÝCH LISTŮ
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
David Pithart – Voda v krajině – enviromen-
tální krize, sucho a konzumní životní styl…

2. 12. PONDĚLÍ | 17:00 |
HOST BLATENSKÝCH LISTŮ
Zámek Blatná
Marek Mora, Jan Kára, Petr Kalaš

2. 12. PONDĚLÍ | 18:00 |
KAVÁRENSKÝ KVÍZ S RŮŽENKOU 
A PETREM
Kulturní kavárna Železářství U Šulců

5. 12. ČTVRTEK | 16:00 – 18:00 |
SETKÁNÍ SE SVATÝM MIKULÁŠEM…
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Nutné domluvit s Klárou Jánskou, 732 351 
850.

6. 12. PÁTEK | 16:00 |
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA NA ZÁMKU 
BLATNÁ
Kavárna Oh My Deer
Čertovský tanec s profesionální tanečnicí, 
soutěž o nejhezčí obrázek na téma „Roz-
tančený Mikuláš na zámku Blatná“.

6. 12. PÁTEK | 19:00 |
LADIES SALSA
Kavárna Oh My Deer
Taneční kurz salsy pod vedením Michaely 
Haladové (tanečnice z pořadu „Tvoje tvář 
má známý hlas“)

7. 12. SOBOTA | 10:00 – 17:00 |
VÁNOČNÍ TRHY
Zámek Blatná
Přijďte nakoupit produkty šikovných rukou 
a ochutnat rozličné tradiční i exotické po-
chutiny do jedinečných kulis blatenského 
zámku.
SBÍRKA NA PODPORU LIDÍ BEZ DOMOVA
CKVB a zámek Blatná společně s Oblastní 
charitou Písek uspořádali při příležitosti 
konání vánočních trhů sbírku na podporu 
lidí bez domova.
Věnovat můžete rukavice, čepice, ponožky, 
termoprádlo, batohy, spacáky, konzervy, či 
drobný finanční obnos.
Výtěžek sbírky bude věnován Oblastní 
charitě Písek.
Děkujeme.

8. 12. NEDĚLE | 19:00 |
VÁCLAV KOUBEK – KONCERT
Kulturní kavárna Železářství U Šulců
Harmonika, zpěv

22. 11. PÁTEK | 20:00 |
VLASTNÍCI
Komedie | Česko 2019 | v českém znění | 
130 Kč |

24. 11. NEDĚLE | 15:00 |
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
Animovaný / Muzikál / Fantasy / Dobro-
družný / Komedie / Rodinný | USA 2019 | 
v českém znění | 130 Kč |

27. 11. STŘEDA | 19:00 |
ABSTINENT
Drama | Česko 2019 | 78 min. | mládeži do 
12 let nevhodný | v českém znění | 110 Kč |

4. 12. STŘEDA | 19:00 |
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Komedie | Česko 2019 | 110 min. | v čes-
kém znění | 100 Kč |

8. 12. NEDĚLE | 15:00 |
PAT A MAT: KUTILSKÉ TRAMPOTY
Animovaný/rodinný | Česko 2019 | 60 min. 
| v českém znění | 120 Kč |
 

PRO DOSPĚLÉ

9. 12. – 20. 12. 
KNIHA NASLEPO ANEB VÁNOČNÍ 
PŘEKVAPENÍ
V tomto období budou mít čtenáři mož-
nost si vypůjčit i zabalenou knihu v neprů-
hledném papíru. Náhodným výběrem si 
tak zkusí štěstí a objeví třeba žánr, který by 
si ani nevybrali.

ČTEME, PLETEME A...
Setkání těch, kterým je prostředí naší 
knihovny příjemné
úterý 26. 11. | 14:00 – 16:00 | … soutěží-
me o nejlepší pomazánku
úterý 3. 12. | 14:00 – 16:00 | … přijde 
Kamila Berndorffová povídat o Indii 
a cestování
úterý 10. 12. | 14:00 – 16:00 | … jdeme do 
muzea na výstavu blatenských malířů

PRO DĚTI
Po celý měsíc si u nás mohou děti vyluštit 
zimní křížovku.

LISTOPAD
„S ČERTY NEJSOU ŠPRÝMY, NAPIŠ 
O NICH RÝMY“ 
Soutěž o nejhezčí básničku či veršík
Napiš rým, básničku nebo veršík o čer-
tech, přidat můžeš i obrázek a odevzdej 
v knihovně do konce listopadu. V prosinci 
proběhne hlasování o nejhezčí dílo a vý-
herce bude odměněn.

 Akce  Kino

 Knihovna
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6. 12.  PÁTEK | 9:30 |
BOOKSTART – 
S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA
setkání rodičů s dětmi do tří let nad kniha-
mi a o knihách, tentokrát na téma pohádky
O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE. Přihlášky 
tratbergerova@email.cz. Kapacita je ome-
zena.

13. 12. PÁTEK | 16:00 – 18:00 |
VÁNOČNÍ ČTENÍ
Vánoční čtení s tvůrčí dílnou. Ozdobíme 
stromeček, dozvíme se něco o vánočních 
tradicích a poslechneme si vánoční příběhy.

26. 11. ÚTERÝ | 17:00 |
MĚSÍC ZDRAVÍ: JAK (NE)ZŮSTAT 
NORMÁLNÍ
Kavárna
MUDr. Juraj Okaji je psychiatrem v pražské 
nemocnici a kromě péče o lůžkové pacien-
ty se věnuje práci v krizových centrech. 
V této přednášce bude hovořit o obecných 
zásadách psychohygieny. O tom, co je a co 
není duševní zdraví. Stručně představí kri-
zové a komunitní služby, a jejich postavení 
v současné probíhající reformě psychiatric-
ké péče. 
Vstupné dobrovolné

28. 11. ČTVRTEK | 17:00 |
MĚSÍC ZDRAVÍ: RACIONÁLNÍ 
STRAVOVÁNÍ
Kavárna
Přednáška Ing. Vlaďky Hruškové, která 
představí základy racionálního stravování 
a jeho propojení s čínskou medicínou.  
Vstupné dobrovolné

3. 12. ÚTERÝ | 18:00 |
WORKSHOP VÝROBY PAPÍROVÝCH 
VÁNOČNÍCH OZDOB S JANOU 
HALLÓ
Kavárna
Přihlášky na emailu: viznerova@ckvb.cz 
Cena 100 Kč

PRAVIDELNÉ AKCE A PORADNY V KCAŽ  
PŘEHLED TERMÍNŮ | www.ckvb.cz
INFORMACE | 604 723 646

603 395 160
| PILATES CLINIC A ZDRAVOTNÍ 
  CVIČENÍ
| REHABILITAČNÍ CVIČENÍ PRO 
   MLADŠÍ I  STARŠÍ 
| REHABILITAČNÍ A PROTAHOVACÍ 
   CVIČENÍ PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ 
   A SENIORY
| NÁPRAVA ŘEČI
| KURZ PŘEDŠKOLÁČEK
| ZUMBA
| ÁJURJÓGA
| JAZYKOVÉ KONVERZACE
| ATELIÉRY
Suterén 
28. 11. | 14:00 | Malba / Kresba s Lenkou 

Pálkovou
Přihlášky na viznerova@ckvb.cz, cena 100 
Kč, každý pátý vstup sleva 50%

ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
MUZEUM VŠEMI SMYSLY
EXPOZICE MĚSTSKÉHO MUZEA 
BLATNÁ
Nám. Míru 212
Historie Blatné a Blatenska od příchodu 
prvních lidí až po současnost.

5. 10. – 30. 12. ÚT – PÁ | 9:00 – 17:00 |
PROLÍNÁNÍ
KCAŽ Blatná
Výstava fotografií členů fotoskupiny Spek-
trum Blatná doplněné poezií Jitky Dolejšo-
vé a Františka Tylšara.

1. 10. – 30. 11.
SAMETOVÝ HAVEL
Osobní vlaky na trase Strakonice – Blatná 
– Březnice
Výstava fotografií

12. 11. – 31. 12. ÚT – PÁ | 9:00 – 17:00 |
MILAN ŘÍSKÝ
KCAŽ, Kavárna
Výstava představuje retrospektivu koncert-
ních fotografií posledních pěti let. Hudeb-
ně ji doplňuje playlist na Spotify, YouTube 
a Apple Music. K vidění budou fotogra-
fie kapel jako jsou AC/DC, Rammstein, 
Twenty One Pilots, Marilyn Manson, Foo 
Fighters, Linkin Park, Stone Sour, Ghost, 
Queens of the Stone Age, atd.

11. 11. – 31. 1.
JAN HÁLA: ZIMNÍ BLATNÁ 
Galerie v Íčku, Infocentrum Blatná
Trhy před blatenskou věží, zasněžený kos-
tel Nanebevzetí Panny Marie, ponocný 
na třídě J. P. Koubka… Malým souborem 
drobných perokreseb z depozitáře Měst-
ského muzea Blatná si připomeneme ma-
líře Jana Hálu (1890 – 1959).

23. 11. SOBOTA | 17:00 |
IVA CH. RŮŽIČKOVÁ: ZÁMĚRNÉ KÝČE
Galerie Sedmá kolej, železniční stanice 
Blatná
Lov krajin. Nejčastěji na mobil, za jízdy au-
tem, bez respektování základních pouček 
a technických zásad fotografie. Výtvarnice, 
novinářka a aktivistka Iva Růžičková zahájí 
svou blatenskou výstavu.
Zdarma, pořádá navíc z.s.

28. 11. – 2. 2. ÚT – NE | 10:00 – 17:00 |
MILAN JANÁČEK, LUCIE SCHOLLER 
RUSKOVÁ, JOSEF SYNEK: BAREVNÉ 
OPOJENÍ
Městské muzeum Blatná
Výstava obrazů od trojice blatenských ma-
lířů, kteří v nedávné době oslavili význam-
ná životní jubilea, a pro které je barva zá-
sadním výrazovým prostředkem.
Vernisáž výstavy ve středu 27. 11. 
od 17:00.

12. 12. ČTVRTEK | 19:00 |
39 STUPŇŮ
Sokolovna Blatná, divadelní sál
CKV Blatná uvádí bláznivou špionážní 
komedii brněnského divadla Buranteatr 
s Michalem Isteníkem (Eda ze seriálu 
Most) v hlavní roli.
Richard Hanney (Michal Isteník) je bohatý,
asi třiceti sedmi letý, žádoucí muž znuděný 
ze všech těch večírků, restaurací a tlachá-
ní o počasí. Do života mu náhle vstupuje 
krásná špiónka Annabella. Její vražda 
Richarda donutí vydat se na nebezpeč-
nou a strastiplnou cestu do Skotska a zase 
zpět, aby odhalil zákeřné špióny a přede-
vším ze sebe smyl podezření z Annabelliny 
vraždy.
Legendární Hitchcockův film mistrně pře-
vedený na jeviště je plný akčních scén, 
klasických detektivních klišé a především 
spousty komických situací. V hlavní roli se 
představí jedinečný Michal Isteník.
Režie: Mikoláš Tyc
Hrají: M. Isteník, I. Krmíčková, P. Jarčevský,
P. Tlustý, P. Novák
Délka představení: 130 minut včetně pře-
stávky
Vstupenky v IC Blatná a na www.ckvb.cz.

Oslavy 30 let od Sametové revoluce 
v Blatné
Oslavy 30 let od Sametové revoluce vyvr-
cholily v Blatné slavnostním koncertem 
Smetanových filharmoniků Praha, kteří 
přednesli Dvořákovu 8. symfonii a do-
provodili kapelu Anča Band ve společné 
aranži ikonické písně Modlitba pro Martu. 
Podrobnější popis této události a více foto-
grafií z koncertu přineseme ještě v příštím 
čísle BL. Zároveň chystáme videospot, či 
malý „dokument“ o této události, neboť co 
je nám známo, nikde nezazněla Modlitba 
pro Martu v takovém podání, jako zde. 
Vedle koncertu jsme tematicky o „Samet“ 
zavadili ještě přednáškou Petra Chlebce 
„89 rok svobody“ v ZŠ T. G. Masaryka, vý-
stavou Sametový Havel, která je ještě do 
30. 11. k vidění ve vlacích na trase Strako-
nice, Blatná, Březnice. V pondělí 18. 11. pak 
v Kulturní kavárně Železářství U Šulců za-
vzpomínali zakládající členové OF v Blat-
né na jeho vznik v našem městě.
Přejeme všem, ať mír a svoboda dál zůstá-
vá s touto krajinou.

 informace o(d) nás

 Výstavy

 Komunitní centrum

 Těšte se
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Autodoprava Petr Chvátal Blatná
Chlumská 1355 - 388 01 Blatná

+420 603 247 601

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

  Zemní a výkopové práce, traktorbagr + otočný bagr

  Dovoz kameniva, písku, betonu

  Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,

 odvoz suti

  TATRA 815 sklápěč  + hydraulická ruka

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

mzdové ohodnocení – 38.000 Kč čistá mzda,

pojištění pracovní neschopnosti, 13. plat, víkendy volné,

stálá práce

 
P O Z V Á N K A 

 na 
 V Á N O  N Í   V Ý S T A V U 

 

28. 11. a 29. 11. 2019 
od 9,00 do 16,00 hod. 

v hale školy 
 

O nejkrásn jší váno ní ozdobu.

Objednejte na telefonu:

774 257 568

Koukej, padá sníh! 
Ale náš internet 
nepadá. Obdarujte se naším internetem

 

Obec Lnáře pořádá ve Tvrzi  

77..  1122..  22001199  

9:00 – 12:00 

TTRRAADDIIČČNNÍÍ    

AADDVVEENNTTNNÍÍ    

ŘŘEEMMEESSLLNNÝÝ  TTRRHH  
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Fotbalové výsledky

Rodák z Kadova na Blatensku Zdeněk 
Ondrášek ohromil celý fotbalový svět.

Jeho skvělý 
gól, kterým „vy-
provodil“ anglic-
kou reprezentaci, 
vejde do síně slávy 
spolu s ním. „Byl 
jsem u toho a jsem 
na svého kluka ná-
ležitě pyšný,“ svě-
řuje se s pohnutím 
v hlase jeho otec.

Za infarkto-
vého stavu 1:1 v zápase s jistě kvalitním 
anglickým mužstvem o postup na EURO 
2020 přišla rozhodující chvíle pro českého 
fotbalového „Achillea“ z malé jihočeské ves-
nice Kadov. Zdeněk Ondrášek alias „Kobra“ 
v několika krátkých vteřinách dostal Angli-
čany do kolen. Ukázkovým gólem vystavil 
svým spoluhráčům průvodní list do nejvyšší 
sféry evropského šampionátu. Fotbalového 
pekla i nebe zároveň! Jeho jméno okamžitě 
„oblízlo“ titulní stránky předních světových 
listů. Perfektně zmáknutou šancí, kterou fot-
balista dostane třeba jen jednou za život, si 
zajistil čestné místo mezi dalšími národními 
sportovními legendami.

„Byl jsem u toho a jsem na svého kluka 
náležitě pyšný,“ nechal se bezprostředně 
po senzaci kosmických rozměrů slyšet otec 
momentálně asi nejslavnějšího sportov-
ce  Blatenska. Zdeněk Ondrášek st. při této 
příležitosti zavzpomínal na synovy začátky 
ve světě „ velkého a malého vápna“  a zma-
poval méně známé skutečnosti jeho oslnivé 
kariéry.
Létající školní brašna

Zatímco populární český seriál „Létající 
Čestmír“ je od A až do Z fi kcí, neznámý se-
riál z prostředí kadovské fotbalové kuchyně 
Zdeňka Ondráška coby ještě žáka základní 
školy „létající školní brašna“ natáčel sám 
život. „ Jako kluk byl absolutně neudržitelný. 
Když jsem ho neodchytil dvě minuty potom, 
co přijel školní autobus, tak už byl na hřišti 
a čutal s ostatními kadovskými kluky až 
do omrzení,“ směje se Zdeněk Ondrášek st. , 
„ Prostě přiběhl domů, taška letěla do kouta 
a hurá! ven. On fotbalem žil odmalička, pro-
vázel ho de facto od jeho prvních kroků, nikdo 
ho nemusel pobízet- natož postrkávat. Jen 
za mnou vždycky přiběhl: „Tati, já potřebuju 
nové kopačky, já potřebuju tohle!“ 

Své první opravdové fotbalové ostruhy si 
vysloužil jako odchovanec přípravky ve Stří-
bře. Poté, co ho osud zavál na Blatensko 
do Kadova, pokračoval ve slibně „nakop-

nuté“ krasojízdě za „ kulatým nesmyslem“ 
v dresu Blatné pod trenérskou taktovkou 
Václava Šefl a a Jiřího Peroutky. „ Tady hrál 
jako mladší i starší žák, navázal přechodem 
do dorostenecké kategorie. Pak následoval 
přestup do Českých Budějovic, kde posléze 
nastoupil několikrát za áčko. Potom strávil půl 
roku v Čáslavi, kde s manšaftem vykopali prv-
ní ligu. Vrátil se zpět do Českých Budějovic 
a po dvou letech přišlo zahraniční angažmá 
v Norsku. Na norské půdě byl tři roky, další 
tři roky působil ve Visle a teď už rok obléká 
dres amerického klubu,“ nastiňuje stručně 
synův pohyb po fotbalových trávnících v tu-
zemsku i zahraničí Zdeněk Ondrášek st. Lásku 
ke sportu zřejmě zdědil autor nejslavnějšího 
gólu poslední doby a pokořitel anglické 
reprezentace prý po něm. „Dělal jsem dříve 
atletiku. Ovšem k fotbalu jsem si ani nepřičichl 
čili ve Zdendovi se musel spustit po narození 
nějaký samostatný mechanismus, který z něj 
udělal to, čím dnes je.“ Kadovská fotbalová 
ikona během svého sportovního rozpuku ne-
tíhla k nějakému sbírání autogramů či kartiček 
slavnějších „kolegů“ v kopačkách: „ On se 
prostě soustředil plně na fyzickou přípravu. 
Jen jednou jsem mu na pouti na jeho žádost 
koupil dres Ronalda- takový ten reklamní, 
jakých bylo a je ve stáncích se suvenýry všu-
de plno. Možná tedy Ronaldo představoval 
v jeho očích ten stěžejní fotbalový vzor,“ 
uvažuje nahlas člověk, který ho zná určitě 
nejlépe. A určitě ho blaží, že se jeho potomek 
vypracoval na pozici, kdy jeho dresy mají 
neuvěřitelnou hodnotu.

Krušné začátky- pohodové konce „MADE 
IN NORSKO“

Úvod norského dobrodružství Zdeňka 
Ondráška juniora prý byl dost svízelný. „ On 
zápolil s jazykovou bariérou. Naštěstí mu 
hodně pomohl zaměstnanec klubu, taktéž 
původem z Čech, který v klubu setrvával už 
delší dobu. Učil Zdendu tak suprově, že za ty 
tři roky se v hovorové angličtině už plynule 
domluvil. Určitě to splývání s tamním prostře-
dím bylo hodně krušné, ale podaná pomocná 
ruka od lidiček kolem norského klubu mu to 
hodně usnadnila. Nedocenitelná byla hlavně 
pomoc při styku s norskými úřady a vyřizová-
ní základní administrativy kolem jeho pobytu 
tam,“ vysílá prostřednictvím vesmíru děkovné 
signály Zdeněk Ondrášek st.

Angličtina se v dnešním světě hodí vždyc-
ky a všude. Česká hvězda prestižních klubů ji 
náramně využila i po výměně norského dresu 
za polský. „ Zdenda se naučil dobře i polsky, 
ale jelikož polovina klubu ve Visle pocházela 
z jiných koutů země, mluvilo se stejně vesměs 
anglicky.“

Dobří holubi se vracejí. Určitě to platí 
i o Zdeňku Ondráškovi mladším, který nikdy 
nezapomněl, odkud je a kde se učil první 
fotbalové krůčky. Při každé možné příleži-
tosti se rád podívá domů a navštíví všechny, 
kteří mu dopomohli k tak senzačnímu růstu 
kosmických rozměrů. „ V kadovské hospodě 
visí norský fotbalový dres, které tam Zdenda 
věnoval,“ uvádí jeho otec, „ Má tam čestné 
místo mezi dalšími deseti- patnácti potem 
pokřtěnými trikoty od dalších borců. Včetně 
hokejových.“

(Dokončení v příštím čísle).

(Bez jazykové úpravy).
V. Šavrda

Muži „A“ Blatná-Lom u Tábora 2:9 (0:6) Mišiak 2x

Muži „B“ konec podzimní části OP mužů průběžné 4. místo 

Ženy konec podzimní části divize žen sk.D průběžné 10. místo 

Dorost konec podzimní části 1.A třída sk.B průběžné 1. místo 

Žáci st. konec podzimní části 1.A třída sk.B průběžné 1. místo

Žáci ml. konec podzimní části 1.A třída sk.B průběžné 2. místo

Žáci ml. B konec podzimní části OP ml. žáků průběžné 7. místo

Přípravka st. „A konec podzimní části KP st.přípravek průběžné 11. místo

Přípravka st. ,,B“ konec podzimní části OP st.přípravek průběžné 7. místo

Přípravka ml. „A“ konec podzimní části KP ml.přípravek průběžné 10. místo

Přípravka ml. „B“ konec podzimní části OP ml.přípravek průběžné 4. Místo

Minulé kolo
Muži „A“ Český Krumlov-Blatná 5:3 (2:1) Kůst, Sedláček, Nový

Ženy Blatná-Kaplice 1:2 (0:1) Klásková

Žáci st. Blatná-Hradiště B 2:2 (1:1) na p.k. 4:1 Fejtl Michal 2x

Žáci ml. Blatná-Hradiště B 2:5 (1:3) Vacek, Brynda Matyáš

SKONČILA PODZIMNÍ ČÁST SOUTĚŽÍ
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Blatenským jezdcům rallye se v sezóně 2019 velmi dařilo
Z vítězných trofejí si mohli po roztavení 
klidně vyrobit novou karosérii pro své 
„žihadlo“ a překřtít ho na „zlatého šípa“.
(Dokončení z minulého čísla)

Auto v roli mimoně a titul v ohrožení
S ohledem na vynikající dosažené vý-

sledky v Mistrovství ČR se blatenská po-
sádka rozhodla nezúčastnit dalšího startu  na 
území Galského kohouta, který se nabízel. 
„Soustředili jsme se na domácí šampionát 
a pokračovali závodem „AGROTEC Rallye 
Hustopeče“. Tam jsme museli čelit ještě tvrdší 
konkurenci. Nicméně vypadalo to 
na další úspěšný podnik, po první 
etapě jsme byli hodnoceni jako 
druhá nejrychlejší posádka mezi 
dvoukolkami,“ líčí průběh třetí 
spanilé výpravy Václav Stejskal.

Bohužel třpytivé pozlátko se 
následujícího dne odlouplo a cesta 
na Olymp se ocitla v ohrožení. 
Blatenské „žihadlo“ šlo ve vteřině 
mimo trať: „ Vůz sice nebyl vý-
razněji poškozen, ale nepodařilo 
se ho dostat zpátky na trať a tím 
pádem pro nás tahle rallye skončila. 
V praxi to znamenalo, že jsme měli 
problém. Tento nečekaný výpadek 
nám s ohledem na neúčast v úvodní 
„Valašském rallye“ zkomplikoval 
situaci při celkovém hodnocení 
šampionátu. Nicméně jsme odmítli 
hodit fl intu do žita a dál jsme bojo-
vali“ poukazuje Václav Stejskal ml. na dušev-
ní rozpoložení své a svého týmového kolegy.

Tenhle postoj blatenské posádky se uká-
zal být jako velice přínosný už při „Rallye 
Bohemia“. Tam se jezdci opět museli potýkat 
s rozmary počasí. Dílem mohutně pršelo, 
dílem byla trasa úplně suchá. „ Zvolili jsme 
kompromis v nastavení vozu i při volbě obutí 
kol. Díky rozumně zvolenému tempu jsme si 

mohli nakonec sáhnout opět na zlato v katego-
rii dvoukolek. Absolutní pořadí nám tentokrát 
přisoudilo šestnáctou příčku,“ znatelně ožívá 
Václav Stejskal.
Vrchol sezóny ve znamení bouraček

Vrcholem sezóny MČR pro blatenské 
barvy i jejich soupeře byla slavná „Barum 
rallye“, která se od svých sourozenců odlišuje 
delší trasou. Bodový zisk je tady násoben ko-
efi cientem 1,5. Situace byla pro reprezentaci 
města růží poměrně vypjatá: „ K zisku titulu 
jsme potřebovali porazit hlavního konkurenta. 
Samozřejmě, že psychika pracovala na plné 

obrátky,“ přiznává „mistr rychlého volantu“ 
z Blatné.

Štěstena se tentokrát od blatenské posádky 
odvrátila podruhé. Ale nejen od ní. „ Z důvodu 
častých havárií závodních vozů před námi do-
cházelo k úpravě dosahovaných časů. My byli 
tímto postupem poškozeni vcelku výrazně. 
Nadto nás zlobily drobné technické problé-
my. Po první etapě jsme ztráceli na hlavního 
soupeře minutu a čtvrt, což s ohledem na těsné 

souboje v průběhu celé sezóny bylo příliš. 
V nedělní etapě jsme ho sice porazili, ale 
na konečný výsledek závodu to nemělo žádný 
vliv,“ okomentoval daný stav Václav Stejskal.

Akční dvojce z Blatné tedy v konečném 
účtování vynesla sezóna 2019 mistrovský titul 
ve třídě 5 a stříbro v hodnocení dvoukolek. 
„Myslím, že jsme naše příznivce nezklamali. 
Já a můj týmový kolega jsme spokojeni,“ 
nechává se slyšet Václav Stejskal ml. Určitě 
mohou být oba pyšní. Navýsost. Blatná zase 
bude díky nim hodně dlouho skloňována 
ve všech pádech.

Na konci roku tito zkušení 
borci ještě oznámí, jak u nich 
dopadl francouzský dezert. Tím 
jsou myšleny dva závody na fran-
couzské půdě „RALLYE COEUR 
DE FRANCE“ a „RALLYE DU 
VAR“. Sladká Francie je, jak se 
zdá, tomuto týmu souzena. Prostě 
ji zbožňuje. A stejně jako na oltář 
své pravé domoviny chce něco 
ze svého bohatého potenciálu 
poskytnout i jí.

Ve světě rychlých aut se letos 
neztratil ani zbytek blatenské eli-
ty. Posádka ve složení Milan Liš-
ka a Hynek Středa získala v rámci 
Mistrovství ČR titul ve třídě 10. 
A majitel týmu, Václav Stejskal 
st., i přes roční absenci na zá-
vodních tratích zajel velmi dobře 
„Rallye Pačejov“. Ani defekt 

gumy nezabránil ztéci stříbrný schod bedny 
ve třídě 8.

Na závěr jezdci „ ZOFI RALLYE TEA-
MU“ Blatná srdečně děkují svým partnerům 
a sponzorům, jmenovitě městu Blatná, BP-
-SERVICE s.r.o. (Nářadí-Online.cz), JVP Sys-
tém s.r.o., Brisk Tábor a.s. a AGRO Blatná a.s.

(Bez jazykové úpravy).
 Vladimír Šavrda 

Někdy stačí jen Hrstka
N ě k d y 

stačí hrstka 
n a d š e n c ů 
a za pár let 
se památka, 
t u r i s t i c k ý 
cíl, vydupe 
doslova ze 
země...

P r o t i 
tomu všemu 
stačí hrst-
ka nekom-
petentních 

a zásadní hodnoty mohou za pár minut zaniknout. Mohou být ničeny, 
zcizovány, aniž by třeba byla válka, nebo zemi sužovala chudoba.....

A pak je tu ještě velká inspirace, kdy stačí na celý kraj jeden Hrstka. 
MUDr. Adolf Hrstka.

 Než se rozepíši, co je možné za jeden život osvíceného akčního 
muže zvládnout v jednom městě, v regionu, tak uvedu pana doktora 
Hrstku jedním citátem. Citátem, který poslal s vlastnoručním pod-
pisem všem štramberským občanům na pohlednici s vyobrazením 
Štramberské Jaroňkovy uličky (tehdy se pravděpodobně jmenovala 
jinak) s Trúbou: „Važme si toho, co tu ještě máme.“

Tato slova nesla pohlednice, kterou zaslal všem občanům Štram-
berka, když se provázen zdravotními obtížemi stěhoval v roce 1930 
právě ze Štramberka za svým synem do Moravské Ostravy, kde patnáct 
měsíců nato umírá.

Celý článek Josefa Váni najdete na webu Blatenských listů http://
blat.listy.ch.sweb.cz/
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Autodíly –    
    železářství

MAREK CHVÁTAL

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

Provozní doba: Po-Pá 7.30 - 16.30
 So 8.00 - 11.00

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

nzerce

ELEKTROMONTÁZE

Petr Hrubý 

Sedláček

  žaluzie všech         žaluzie všech       
     typů     typů

  sítě proti hmyzu  sítě proti hmyzu

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

Ob

od 14.00

AAdvenntní řemeslný jarmark

bec Hajany Vás srdečně zve  
v  neděli 24. 11. 2019 

0 do 17.00 do Hajanské hospody
na  

Adventní řemeslný jarmaark
Přijďte se vánočně naladit. 

 

dy 

Adventní řemeslný jarmark  
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výroba prošívaných přikrývek

a polštářů, čištění peří
Otevřeno:
Po - ZAVŘENO Út - 8.00-14.00
St  -   8.00-14.00 Čt - 8.00-14.00
Pá - 14.00-18.00 So (lichý týden  
    pouze po dohodě)

Hajany 80  Tel.: 732 236 153 www.spanekvperi.cz

VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE
rozšířený sortiment v 1.patře

Dovoz zboží až domů
Zapojení a instalace
Odvoz starého 
zboží

PIVOVARSKÁ 200, BLATNÁ,
PO – PÁ 8:00 – 17:00 HOD., SO 8:00 – 12:00 HOD.

Expert.cz – Blatná

NAJDETE 
NÁS NA FB

Jankovský



45. VÝROČÍ MŠ BLATNÁ, ŠILHOVA
1974 - 2019
Z HISTORIE….         

Mateřské škole Šilhova bylo 3. listo-
padu 2019 45 let. Přesto je nejmladší ma-
teřskou školou v Blatné. Začala se stavět 
v roce 1971 z potřeby postavit novou škol-
ku v důsledku zvýšené porodnosti a rozvo-
je města Blatná.  Stavba trvala tři roky a 3. 
listopadu 1974 byla slavnostně otevřena 
jako čtvrtá mateřská škola ve městě. Vy-
rostla uprostřed sídliště a dostala ofi ciální 
název 4. mateřská škola Sídliště. Kapacitně 
pojala 120 dětí, 8 pedagogických pracov-
nic a 6 provozních zaměstnanců. Od 1. led-
na 2001 se stala právním subjektem s cel-
kovou kapacitou 112 dětí. Dostala nový 
název Mateřská škola Blatná, Šilhova. Po-
jmenování a kapacita zůstaly nezměněny 
doposud. 

ZÁZEMÍ ŠKOLY…
Zřizovatelem mateřské školy je Město 

Blatná. V současné době pracuje na škole 
kolektiv 8 pedagogických a 6 správních 
zaměstnanců. Budova MŠ je sídlištního 
pavilónového typu. Stojí uprostřed zahrady 
plné zeleně. 

Budova…
Patrový pavilón pro předškolní vzdělá-

vání byl postaven zrcadlově, tzn. v každé 
polovině budovy jsou umístěny dvě tří-
dy. Pravá část – třída Sluníček v přízemí 
a Kapříků v patře, levá část – třída Berušek 
v přízemí a Čápat v patře. Všechny 4 tří-
dy jsou velmi prostorné, světlé a barevné 
s bohatým vybavením. Každá místnost je 
rozdělena na 2 části. Část herní je pokry-
ta kobercem, vybavena hracím nábytkem, 
hracími koutky a hračkami. Po obědě slou-
ží jako klidový prostor pro děti.  Část pra-
covní je vybavena stolečky s židličkami, 
slouží zároveň i jako jídelna. V přilehlých 
prostorách tříd jsou dětské umývárny a dět-
ské záchody. Navazuje dětská šatna a šat-
na pro učitelky. Tento pavilon je propojen 
s přízemním pavilónem hospodářské budo-
vy spojovací chodbou, kterou se přepravu-
je dětem strava ze školní kuchyně. O čis-
totu celé budovy se starají paní školnice 
a paní uklízečka.

 
Zahrada…

Kolem celého komplexu budov je roz-
lehlá zahrada lemovaná plotem. Zahra-
da je vybavena velkým množstvím her-
ních prvků a třemi pískovišti. Celý rok se 
o údržbu zahrady starají Technické služby 
Města Blatná. Velkou předností zahra-
dy je dopravní hřiště. Hřiště slouží nejen 
dětem naší MŠ, ale i dětem okolních MŠ 

a v odpoledních hodinách a o víkendech 
veřejnosti, v souladu s provozním řádem. 
Plánujeme proměnu zahrady na místo, kde 
budeme moci dětem nabídnout příležitosti 
pro zkušenostní učení, poznávání přírod-
ních jevů a jejich souvislostí, rozvoj po-
hybových dovedností a vytváření vztahu 
dětí k přírodě a svému okolí. Nová podoba 
přírodní zahrady by měla naučit děti sta-
rat se o přírodu, prožívat jí na vlastní kůži, 
zamilovat si ji. Kroužky a hřiště jsou jistě 
dobrou variantou pro učení, ale nikdy ne-
dokáží nahradit sílu přirozeného učení, kte-
ré nabízí příroda.

Nová podoba zahrady může zásadně 
ovlivňovat kvalitu výchovně-vzdělávacího 
procesu. Hra i výuka venku nabízí příleži-
tosti pro prožitkové učení, poznávání pří-
rodních jevů a jejich souvislostí, zlepšuje 
vzdělávací výsledky, umožňuje rozvoj 
pohybových dovedností, pomáhá vytvářet 
vztah dětí k přírodě a svému okolí. Také 
náš  ŠVP „ROK V KOUZELNÉ ZAHRA-
DĚ“ koresponduje s podstatou přírodní za-
hrady. Výuku plánujeme častěji směrovat 
pro aktivity, činnosti, relaxaci, pohyb ven-
ku v prostorách zahrady.

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ…
Naše mateřská škola poskytuje před-

školní vzdělávání dětem od 3 do 6 let 
ve čtyřech třídách. Děti připravuje osm 
plně kvalifi kovaných učitelek. Každá třída 
má kapacitu 28 dětí.

Třída „Sluníček“. Zde se schází nej-
mladší děti. Nejdůležitější je v této tří-
dě adaptace na nové prostředí. Děti čeká 
zvládnout bez problémů rozloučit se s rodi-
či při odchodu, komunikovat s paní učitel-
kou, začlenit se do kolektivu, seznámit se 
s pravidly ve třídě. Největší důraz klademe 
na spontánní a řízenou hru.

Třída „Berušek“. Adaptační program 
je v této třídě již jednodušší. Děti plní vý-
chovně vzdělávací program hravou formou 
plnou námětů, prožitkového učení, hudeb-
ního vyžití. Klademe důraz na logopedické 
chvilky, pohybové aktivity, motoriku ruky.

Třída „Kapříků“ a „Čápat“ jsou třídy 
dětí předškolních a budoucích předškolá-
ků. V těchto třídách se vzdělávání zdoko-
naluje, děti se připravují na vstup do ZŠ.   

Mateřská škola pracuje se školním 
vzdělávacím programem pro předškol-
ní vzdělávání, který jsme nazvali ROK 
V KOUZELNÉ ZAHRADĚ. Ústředními 
postavami ŠVP jsou pohádkové postavič-
ky /skřítek Jeřabinka, víla Meluzínka, víla 
Sněženka a skřítek Svatojánek, které budou 
děti provázet kouzelnou zahradou v jed-

notlivých ročních obdobích. Je zaměřený 
na environmentální činnosti, které se prolí-
nají do všech oblastí předškolního vzdělá-
vání v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem předškolního vzdělávání pod-
porující zdravý životní styl, historii města 
a ochranu životního prostředí. Děti jsou 
nabádány k šetrnějšímu zacházení s pří-
rodními zdroji, ve smyslu vážit si přírody 
a prostředí, ve kterém žijeme. Jedním ze 
zásadních koncepčních záměrů je vybudo-
vat školní prostředí zahrady v souladu s en-
vironmentálním zaměřením tak, aby plně 
vyhovovalo potřebám dětí, jejich přiroze-
nému vývoji a splňovala nároky na bezpeč-
nost.

Vzdělávací obsah je uspořádán do čtyř 
integrovaných bloků (ročních období), ná-
sledně zpracován dle kalendářních měsíců 
s ohledem k prohlubování zkušeností při 
pozorování přírody v měnících se klimatic-
kých podmínkách během roku, která jsou 
dětem přirozená a blízká.

Jsou zpracovány společně pro všechny 
věkové skupiny a konkrétní nabídka čin-
ností je na úrovni třídního vzdělávacího 
programu, kde přihlíží k věkovému složení 
a specifi kům dané skupiny dětí na třídách.

AKTIVITY V NAŠÍ MŠ…
Plánované programy, projekty a jejich 

průběžná realizace mateřské školy na-
vazující na hlavní činnost předškolního 
vzdělávání

- Operační program Výzkum, vývoj 
a vzdělávání-projekt: ŠKOLKA NO-
VÉHO VĚKU ŠABLONY II.

- Projekt: MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY 
ROZVOJE VZDÉLÁVÁNÍ BLA-
TENSKO II.

Městské muzeum Blatná - úzká spoluprá-
ce s mateřskou školou, informace o příro-
dě, historii a kultuře regionu, projektové 
dny, tematické programy.
Knihovna Blatná

- poprvé v knihovně, seznámení s kni-
hovnou, s půjčováním a řazením knih, 
časopisů a audioknih, seznámení 
s pojmy kniha, časopis, audiokniha, 
spisovatel, ilustrátor, leporelo, komiks, 
prohlídka oddělení pro děti, kvízy 
a omalovánky

- „Velikonoce“ – pásmo o velikonoč-
ních zvycích, testy, výroba ozdob, 
omalovánky    

- „Vánoce“ – pásmo s vánoční témati-
kou   - Vánoce v knihovně – zdobení 
stromečku, výroba vánočních ozdob   

- „Z pohádky do pohádky“ – pořady 
s prezentací o pohádkách, předčítání 
z knih s hádáním názvů, výroba loutek   

- exkurze do knihovny  
Město Blatná

- třídění odpadu do sběrných nádob 
v blízkosti mateřské školy



Spolupráce s nadačním programem 
„Zdravá 5“

Zdravá Pětka je unikátní celorepub-
likový vzdělávací program pro základní 
i mateřské školy.

- zaměření na zdravý životní styl, přede-
vším v oblasti zdravého stravování

- seznamování dětí v rámci hodinového 
bloku zábavnou a interaktivní formou 
se zásadami zdravého stravování

- motivace dětí k automatickému přijetí 
zásad zdravé výživy 

Celé Česko čte dětem
- Posláním obecně prospěšné kampaně 

„Celé Česko čte dětem“ je prostřednic-
tvím společného čtení, budovat pevné 
vazby, neboť předčítání dětem má ob-
rovský význam pro rozvoj jejich emo-
cionálního zdraví.

- poskytování příležitostí ke každoden-
nímu kontaktu s psaným slovem

- způsob, jak vzbudit u dětí zájem o kni-
hy

- rozvoj předčtenářské gramotnosti
- výchova budoucích čtenářů

Kultura
- návštěvy profesionálních umělců 

v MŠ (hudební koncert, divadélko, 
kouzelník)

- lampionové průvody
- oslavy Halloweenu
- vánoční posezení s dětmi a rodiči
- karnevalový rej
- jarní besídky dětí pro rodiče v jednotli-

vých třídách
- soutěže a hry ke dni dětí 
- rozloučení s předškoláky na zahradní 

slavnosti v MŠ
- naučné a environmentální programy
- programy o bezpečnosti a prevenci 

před negativními vlivy
- návštěvy veterinární stanice Blatná
- návštěvy lékáren v Blatné
- charitativní akce /Helppes, Makov/
- zahradní slavnosti pro děti a rodiče
- vystoupení dětí v Domově pro seniory

Program prevence proti negativním vli-
vům

- seznamujeme děti s tím, co je ohrožu-
je (kouření, alkohol, drogy, nadměrné 
sledování televize nebo hraní počíta-
čových her)

- v případě ohrožení učíme děti obrátit 
se na osoby, kterým důvěřuje - uči-
tel, rodič, policista (např. hrou „Co je 
správné“)

- děti se učí znát svoji adresu, telefonní 
čísla domů, záchranné služby, policie 
(hrou „Co bys dělal, kdyby“)

- děti jsou poučeny o nebezpečí u poho-
zených věcí (injekční stříkačky, ple-
chovky, apod.)

- informujeme děti o léčivých bylinách, 
o jedovatých rostlinách

- pravidelná poučení dětí v rámci BOZP 
PO třídními učiteli

Program logopedické prevence 
Cílem našeho snažení je pomoci dě-

tem s opožděným vývojem a vadami řeči 
a zlepšit jejich řečové dovednosti před 
vstupem do ZŠ. V posledních letech totiž 
stále stoupá počet dětí s vadnou výslovnos-
tí a děti mívají při vstupu do školy v této 
oblasti značné problémy.

Náprava spočívá ve skupinové logo-
pedické prevenci na třídách. Logopedické 
chvilky v ranním kruhu, během dne a v kli-
dovém režimu odpoledního odpočinku.

O SPOLUPRÁCI S PARTNERY…
Velmi si vážíme dobré spolupráce s na-

ším zřizovatelem Městem Blatná, s TS 
města Blatná, se základními školami T. G. 
Masaryka a J. A. Komenského, s Mateř-
skou školou Vrchlického, s KCAŽ, se ZUŠ, 
s TJ Sokol Blatná, s Městskou knihovnou 
Blatná, Muzeem Blatná, dalšími blaten-
skými organizacemi v Blatné a především 
s rodiči dětí. Spolupráce s rodinou je pro 
nás tím nejdůležitějším. Nabízíme rodičům 
možnost účastnit se společných akcí školy. 
Rodiče jsou pravidelně informováni o čin-
nostech školy písemnou formou v dětských 
šatnách nebo na webových stránkách naší 
školy. Spoluprací se zřizovatelem, veřej-
ností a médii zvyšujeme informovanost 
o činnosti naší školy. Spoluprací s odbor-
níky zajišťujeme rodičům odbornou peda-
gogickou, psychologickou a logopedickou 
péči. Spoluprací se ZŠ umožňujeme dětem 
co nejplynulejší přechod do základní školy. 
Spoluprací se společenskými organizacemi 
města se účastníme výtvarných soutěží, 
děti přednáší při Vítání občánků do živo-
ta. Spoluprací s pedagogickými školami 
umožňujeme studentkám vykonávat peda-
gogickou praxi na naší škole.

              

         

            



 O STRAVOVÁNÍ V NAŠÍ MŠ…..
Mateřská škola má vlastní školní ku-

chyni v hospodářském pavilonu. Zde je 
každý den připravovaná pestrá, hodnotná 
strava podle zásad zdravé výživy. Na tří-
dách je pro děti zajištěn dostatek nápo-
jů po celý den. Stravu zajišťují dvě paní 
kuchařky a vedoucí školní jídelny. Paní 
kuchařky vaří převážně z čerstvých suro-

vin, jídelníček je pravidelně doplňován 
ovocem, zeleninou i zdravým doplňkem. 
Přehled alergenů se pravidelně objevuje 
na jídelním lístku. Stravování a hygie-

na stravování je pravidelně kontrolovaná 
Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského 
kraje vždy s výborným hodnocením.

O VÝSLEDCÍCH NAŠÍ PRÁCE …
Díky velmi dobré spolupráci s naším 

zřizovatelem prošla celá budova během po-
sledních  let celkovou modernizací.  Třídy 
jsou vybaveny novým dětským nábytkem, 
každý rok přibývají moderní a funkční 
hračky, didaktické pomůcky, nový materiál 
k předškolnímu vzdělávání včetně elektro-
nického. Obnoveno je sociální zázemí dětí 
i personálu, dovybavena je školní kuchyně. 
Daří se zajistit další vzdělávání pedagogic-
kého sboru. V současné době využíváme 
projektu OP VVV Podpora škol formou 
projektů zjednodušeného vykazování – 
projekt ŠKOLKA NOVÉHO VĚKU, díky 
němuž absolvují naše paní učitelky DVPP 
(další vzdělávání pedagogických pracov-
níků) a projekt MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY 
ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ BLATEN-
SKO II. Školení a semináře v rámci školy 
absolvují i správní zaměstnanci. Pro děti 

zajišťujeme odbornou poradenskou činnost 
a spolupráci s PPP a SPC Strakonice.

A CO NA ZÁVĚR?
Stále je co vylepšovat, zdokonalovat, 

obnovovat. Ze všeho, co se nám podařilo 
za posledních několik let dokázat, máme 
radost nejen my -zaměstnanci ze „Šilhov-
ky“, ale i děti, pro které je naše snaha vy-
nakládána. Vše, co děláme, děláme přede-
vším pro děti! Školka plná smíchu, pohody 
a spokojenosti je pro nás nemalou odmě-
nou.

SPOLEČNÉ SETKÁNÍ ZAMĚSTNAN-
CŮ MŠ ŠILHOVA 12. 11. 2019

Děkujeme všem zaměstnancům, kte-
ří přišli společně zavzpomínat na chvíle 
v naší mateřské škole a přejeme do dal-
ších dnů optimismus, pevné zdraví, pokoru 
a spokojenost.

Hana Petlánová, ředitelka 
MŠ Blatná, Šilhova



Permanentka do zámeckého parku
Pokud milujete  procházky parkem, hledáte krásné a  klidné místo pro rozjímání, nebo 
jste  rádi  v  bezprostřední blízkosti zvířatům, využijte možnost pořídit si novou permanentku 
do zámeckého parku, který již staletí patří mezi nejpůvabnější místa našeho regionu. Celoroční 
permanentka je za 400 Kč a pro obyvatele Blatenska za 250 Kč. Děti do 6 let v doprovodu dospělé 
osoby a držitelé průkazu ZTP/P mají vstup do parku zcela zdarma. Požadavek na vstup s kočár-
kem je potřeba při nákupu nahlásit. Rybáři platí jednorázový manipulační poplatek 100 Kč při 
první registraci, pro další období je jim nová permanentka zdarma vyměněná za starou. Ceny 
permanentek na rok 2020 tak zůstávají stejné, jako tomu bylo při letošním květnovém zavedení 
vstupného. Permanentku do zámeckého parku na rok 2020 lze zakoupit v zámecké pokladně, kte-
rá bude pro tento účel otevřena vždy v sobotu: 7., 14. a 21. prosince 2019 + 11. a 25. ledna 2020. 
Díky permanentce je možné navštěvovat zámecký park ode dne zakoupení až do 31. prosince 2020 
neomezeně v rámci otevírací doby. Park je v zimním období otevřen každý den od 6:00 do 18:00 
a v letním od 6:00 do 20:00. Oproti jednorázové vstupence mají držitelé permanentky možnost 
vstoupit do parku oběma branami, tedy z nádvoří zámku i bránou u Sokolovny. Z technických dů-
vodů nemají tuto možnost návštěvníci s kočárkem či invalidním vozíkem, protože brána u Soko-
lovny nedisponuje otevírací brankou, jako je tomu u brány na nádvoří zámku. Příjem z prodeje 
permanentek do zámeckého parku bude sloužit výhradně k udržování zámeckého areálu, aby byl 
co nejpříjemnějším místem k návštěvě. Děkujeme za přízeň a přejeme hezké toulání a příjemně 
strávený čas v zámeckém parku.

 Správa zámku Blatná 

Advent klepe na dveře, přijďte si jej užít na zámek Blatná

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu proběhne 
v sobotu 30. listopadu v 17:00 na nádvoří zámku. Přijďte se naladit 
na vánoční atmosféru poslechem koled, které zazpívají děti ze sboru 
Základní školy T. G. Masaryka. Zahřát se přitom můžete v Oh My 
Deer Café například horkou čokoládou nebo svařeným vínem. 
 

Srdečně zveme děti i  jejich rodiče 
na  Mikulášskou nadílku, kte-
rá se bude konat v  pátek 6. prosince 
od  16:00 v  zámecké kavárně Oh My 
Deer Café. Mikuláš, anděl a čerti si pro 



děti připravili pestrý program plný her a soutěží, při kterých se musí vypořádat s čertí tlamou, uhodnout 
andělskou hádankou, zazpívat Mikulášovi písničku a zatančit si čertovský tanec s  fenomenální tanečnicí 
Míšou Haladovou. Zámecká kavárna bude nabízet speciální mikulášské menu včetně čertovských lektvarů. 
Každý soutěžící návštěvník navíc obdrží mikulášské překvapení. Součástí Mikulášské nadílky je také soutěž 
o nejhezčí obrázek na téma „Tančící Mikuláš na zámku Blatná“. Obrázky prosím přineste s sebou. Vítěze 
soutěže vybere a ocení paní baronka Jana Germenis-Hildprandt. Kapacita je omezena, vstupné 100 Kč (dítě 
+ 2x doprovod). Účast prosím rezervujte na rsvp@castle-blatna.com.
 

Na  svátek svatého Mikuláše si od  19:00 v  Oh My Deer Café 
přijdou na  své všechny dámy, které mají rády tanec a  nebojí 
se přijít si zkusit čertovskou ladies salsu. Taneční lekci pove-
de profesionální tanečnice Michaela Haladová, kterou můžete 
znát z  mnoha tanečních vystoupení v  pořadu Tvoje tvář má 
známý hlas nebo jako choreografk u České Miss. Kapacita je 
omezena, vstupné 100 Kč. Účast prosím rezervujte na  rsvp@
castle-blatna.com.
 

V neposlední řadě vás zveme na

Tradiční vánoční trhy,
které pořádáme společně s  Cen-
trem kultury a  vzdělávání Blat-
ná v  sobotu 7. prosince na  ná-
dvoří zámku Blatná. Od  10 do 
17 hodin budete mít možnost užít si 
kouzelnou vánoční atmosféru a  zá-
roveň si udělat radost nákupem ru-
kodělných výrobků pro sebe i  vaše 
blízké. Různé delikatesy a vůně sva-
řeného vína vás přesvědčí o tom, že 
kouzelné svátky jsou opět zde!

Stephanos Germenis
Zámek Blatná 

ČERTOVSKÁ 
 

 
LADIES SALSA 

 
 
VSTUPNÉ:  100 KČ
REZERVUJTE E-MAILEM:  RSVP@CASTLE-BLATNA.COM
KAPACITA OMEZENA
 

6. 12. 2019, 19:00
ZÁMECKÁ KAVÁRNA OH MY DEER CAFÉ

TANEČNÍ LEKCE SALSY
POD VEDENÍM 
SKVĚLÉ TANEČNICE 
MICHAELY HALADOVÉ  

VÁNOČNÍ TRHY 
NA ZÁMKU BLATNÁ

 7. 12. | 10:00 - 17:00
Zámecký park | vstup zdarma



Mariášnická idylka v Mačkově. Řízek s bramborovým salátem 
ji ještě posílil

Mačkov - Z celkem 33 míst se v sobotu 
9. listopadu sjeli zkušení a ostřílení mariáš-
níci do obce Mačkov, aby na sále zdejšího 
Obecního domu popustili uzdu své vášni. 
V pořadí již třetí turnaj ve voleném mari-
áši a jediný díl „Jižanského poháru“, který 
se hraje na Blatensku, probíhal i tentokrát 
v příjemné atmosféře, umocněné ještě 
vzornou obsluhou provozovatelů mačkov-
ské hospůdky- manželů Černých. Ti svým 
ukázkovým přístupem k hostům vytvořili 
skutečně harmonické prostředí. Mariášnic-
kou idylku ještě posílil vydatný oběd v po-
době řízku s bramborovým salátem, na kte-
rý se někteří „přátelé žaludského esa“ těšili 
již týden dopředu.

Celkem usedlo za zbrusu nové stoly 44 
patriotů staré lidové zábavy z Blatné, Mi-
rotic, Doubravice, Čejkova, Nalžovských 
hor, Rožmitálu pod Třemšínem, Příbrami, 
Bohutína, Míšova, Horažďovic, Rado-
bytců, Číčova, Plzně, Nekvasov, Nebílov, 
Skořic, Sušice, Erpružic, Stříbra, Vilémo-
va, Vlčic, Šťáhlav, Makova, Klatov, Roky-
can, Dvorců, Mirošova, Svaryšova, Stra-

konic, Čestic, Slaníka, Zaječova a konečně 
Kadova.

Pan Vilém Rychlý z Hrádku u Sušice 
si užíval domácí siesty v Mačkově popr-
vé. Letos políčil na čtyři mariášové tur-
naje: „Inu, jsem víceméně průměrný hráč. 
I dneska tady v Mačkově jsem si nepolep-
šil.“ Mezi jeho koníčky patří účast na těch-
to turnajích cca deset let: „Jak jsem se učil 
mariáš ? Chodil jsem jako mladíček do naší 
hospody a odpozorovával pravidla a takti-
ku od tamních dědků, kteří se tam pravidel-
ně scházeli.“ Nepamatuje si, že by někdy 
vyhrál nějakou mimořádnou nebo kuriózní 
cenu: „Co vím, byl to třeba pytel pšenice 
nebo rychlovazná konvice,“ podotýká.

Také pan Milan Levčík ze Zaječova 
navštívil mačkovský turnaj ve voleném 
mariáši poprvé. A také on se vpravoval 
do umění mariášového v domácí hospůdce. 
„No a potom na vojně jsem k těm „čerto-
vým obrázkům“ bytostně přirostl. Dvacet 
let jezdím po turnajích a také sám u nás 
v Zaječově turnaj organizuji. Letos jde už 
o patnáctý ročník. Z 90% si to svoje „dítě“ 
sám sponzoruji,“ upozorňuje sympaťák 
na první pohled. Za jeho dvacetileté šňůry 
po karetních štacích měl štěstí i na sympa-
tické výhry: „Z jedné soutěže jsem si odve-
zl vrtačku, z jiné DVD přehrávač.“ Kromě 
mariáše prý umí také ferbla a oko: „To se 
mastí spíš tehdy, když chybí parťáci na ma-
riáš.“ Vedle jižanského a rokycanského po-
háru prý stíhá i turnaje ve Středočeském 
kraji, kde se ale hraje mariáš křížový.

V konečném účtování bohužel nepro-
šel medailovým „sítem“ nikdo ze zástupců 

Blatenska. Karty tentokrát nejvíce přály 
Václavu Hoblovi z Vlčic. Druhé místo bylo 
souzeno Karlu Prošovi ze Sušice. Bronz 
putoval na adresu Roberta Olejníka z Plz-
ně. S prázdnou ale neodešel vůbec nikdo- 

krásných cen 
bylo více než 
dost.

P o d ě -
kování ná-
leží všem 
sponzorům, 
kteří turnaj 
v Mačkově 
p o d p o ř i l i . 
Stranou ne-
zůstala ani 
obec Mač-

kov, která poskytla fi nanční dar. Hlavním 
sponzorem se stala fi rma LEIFHEIT Blat-
ná.

Turnaj dále sponzorovali: KONET 
Blatná, Jiří Kolář- servis a prodej zahrad-
ní techniky, Autoservis Zeman, Drahomí-
ra Cihlová- textilní galanterie, Textil „Pod 
věží“, Restaurace „Beránek“, Jiří „Datel“ 
Říha- restaurace „U Datla“, Město Blatná, 
Tesla Blatná a.s., Auto- moto Jiří Bláha, 
Auto- moto Marek Chvátal, Jiří Štědroň-
ský- vodoinstalace, Železářství Blatná, 
„Svět krmiv“ Vojtěch Nový, Domácí po-
třeby Blatná, Pavel Karban- Cyklosport 
a obuv, Drogerie Blovský, Drogerie Drnek, 
Klenoty M a M, Lékárna „Arnika“, Elektro 
Jankovský, Elektro Němcová, Josef Ředi-
na- Škvořetice, J a K řeznictví, a.s. Blatná, 
AGRO Blatná, a.s.               Vladimír Šavrda

Co je doma, to se počítá
Mladí chlumští „soptíci“ vydolovali zla-
to v okresním kole hry „Plamen“ pro za-
čínající hasiče. Třeba jim pomohla i vý-
hoda domácího prostředí.

Chlum - Něco podobného se v Chlumu 
jen tak nevidí. Okolo tří set mladých hasi-
čů jako velká voda zaplavili v ono sobotní 

odpoledne louku před obcí. Ta, ačkoliv je 

skutečně prostorná, jim rázem byla sko-
ro malá a těsná. Důvod takového srocení 
„soptíků“ z celého strakonického okresu ? 
Závod hasičské všestrannosti plus štafeta 
hasičských dvojic. V kategorii mladšího 
žactva soutěžilo 19 týmů, v kategorii star-
šího žactva pak 16 týmů. Vše se odehráva-
lo pod pláštěm podzimního okresního kola 
hry „Plamen“. Děti závodily s plným na-
sazením, tak jak to umí prostě asi jen děti. 
Daly do toho všechno a výsledky skutečně 
stály za to. Tady nebylo poražených - jen 
těch, co vyhrály a těch, co nevyhrály.

Ten nejmenší „potěr“ čekala dvou-
kilometrová trať, po které bylo rozeseto 
několik stanovišť- střelba ze vzduchov-
ky, zdravověda / zahrnující ošetření ruky 
a transport, ošetření nohy a transport /, vá-
zání uzlů, požární ochrana / určování vhod-

ných hasebných prostředků a značek tech-
nických prostředků /, zdolávání překážky 
v podobě vodorovného lana. Ti odrostlejší 
jedinci si museli vedle již zmíněných úkolů 

poradit ještě s azimutem, mimoto absolvo-
vali okruh tříkilometrový. 

Dále se do poháru vkládá pro ty mlad-
ší štafeta 4 krát 60 metrů a požární útok. 
Jejich zkušenější „kolegové“ bodují v tzv. 
„velké čtyřce“ / štafeta 4 krát 60 metrů, po-
žární útok, štafeta 400 metrů CTIP a požár-
ní útok CTIP /.



Podle vedoucí chlumského „potěru“ 
SDH Michaely Vohryzkové zaznamenala 
první čtyři družstva mezi mladšími naděje-
mi naprosto shodný počet bodů a „gordic-
ký uzel“ tedy muselo rozetnout umístění 

v požární všestrannosti. „A v kategorii star-
ších se rovnaly body dvou nejlepších cel-
ků. Bronzový kolektiv si vysloužil o pouhý 
bod navíc. Celkově byla soutěž opravdu 
hodně vyrovnaná,“ poznamenala ještě Mi-
chaela Vohryzková.

Snad jen klimatické podmínky mohly 
být příznivější. V důsledku deštivého a vě-
trného počasí se musela mládež na spor-
tování důkladněji obléci, což přinášelo 
o něco větší zátěž při podávání fyzických 
výkonů. Pořadatelé z SDH Chlum však 
byli i na tuto variantu výborně připraveni- 
uvařil se horký čaj, plynová topidla praco-
vala na plný výkon.

Chlumští „soptíci“ se v těžké konkuren-
ci rozhodně neztratili. V kategorii mladších 
žáků se probojovali na trůn, následováni 
Tchořovicemi a Česticemi. I mezi staršími 
si vedli velmi solidně. Páté místo hovoří 
samo za sebe. Tady si prvenství na osobní 
konto připsali soupeři z Drahonic. Ze stří-
bra se radovala parta ze Střelských Hoštic, 
třetí pozici si i tady udrželi Čestičtí.

Stejně jako třeba obec Chobot lze 
i Chlum považovat za baštu hasičské ře-
hole. Čísla hovoří jasně- z téměř dvou set 

obyvatel Chlumu se jich ke sboru hlásí celá 
polovina. Z 99 členů SDH Chlum tvoří zá-
kladnu 29 dětí, což je velmi příznivá sku-
tečnost.

A jak by řekla „hvězda“ komediální 
triologie „Slunce, seno.....“ stará Kelišová: 
„Chobot nebo Chlum- to je taky od Ch!“

Hlavně že to funguje a vyrůstá tady 
nová základna lidí, ochotných chránit před 
živly všeho druhu třeba celý svět!

 Vladimír Šavrda 

Někdy stačí jen Hrstka
Někdy stačí hrstka nadšenců a za pár 

let se památka, turistický cíl, vydupe 
doslova ze země. Jindy je hrstka více 
než tisíc dobrovolníků, a pak se vydupe 
z popela celý hrad včetně kaple. O tom 
se jsme se mohli letos v říjnu přesvěd-
čit v pražské Invalidovně na konferenci 
Prázdné domy jako příležitost. To je ale 
téma na jiný text.

Proti tomu všemu stačí hrstka nekom-
petentních a zásadní hodnoty mohou za pár 
minut zaniknout. Mohou být ničeny, zcizo-
vány, aniž by třeba byla válka, nebo zemi 
sužovala chudoba. I to je námět na jiný 
text.

A pak je tu ještě velká inspirace, kdy sta-
čí na celý kraj jeden Hrstka. MUDr. Adolf 
Hrstka.

Než se rozepíši, co je možné za jeden 
život osvíceného akčního muže zvládnout 
v jednom městě, v regionu, tak uvedu pana 
doktora Hrstku jedním citátem. Citátem, 

který poslal s vlastnoručním podpisem 
všem štramberským občanům na pohledni-
ci s vyobrazením Štramberské Jaroňkovy 
uličky (tehdy se pravděpodobně jmenovala 
jinak) s Trúbou: „Važme si toho, co tu ještě 
máme.“

Tato slova nesla pohlednice, kterou 

zaslal všem obča-
nům Štramberka, 
když se provázen 
zdravotními ob-
tížemi stěhoval 
v roce 1930 prá-
vě ze Štramberka 
za svým synem 
do Moravské Os-
travy, kde patnáct 
měsíců nato umí-

rá.
A co tím doktor Hrstka – lékař, vlas-

tivědec, buditel, turista, hybatel, radní 
a starosta města Štramberka, čestný ob-
čan Kopřivnice, myslel? Jeďte se podívat 
do Štramberka, a bude Vám to i po více než 
sto letech od jeho působení zcela jasné. Je 
to díky němu tam!

Ale abychom si to nějak celé mohli dát 
do souvislostí, sluší se doplnit pár dat k to-
muto lékaři pocházejícímu z Klešic u Par-
dubic. Narodil se 7. března 1864 do rodiny 
hospodského Jana Hrstky a v letech 1884 
až 1893 vystudoval medicínu na České 
Karlo – Ferdinandově univerzitě. Když 
ve Štramberku sháněli obvodního lékaře, 
vzpomněl si naň dr. Hála, jeho spolužák, 
tou dobou koncipient v Novém Jičíně, 
a dopisem jej pozval do Štramberka na ná-
vštěvu. Ukázal mu Štramberk, jedinečné 
výhledy, krásnou krajinu podhůří Beskyd 
a malebnost starobylého městečka. A prv-
ního listopadu 1893 doktor Adolf Hrstka 
ve Štramberku nastupuje jako obvodní 
lékař. O osmnáct měsíců se Adolf Hrstka 
žení s Marii roz. Baarovou a postupně se 
jim narodí tři synové. Bohužel dva z nich 
se nedožijí dlouhého věku a jejich otec je 
přežije, to je však také na jiný text…

Klikaté uličky vedoucí strmě na ma-

lebné náměstíčko jakoby shora hlídá věž 
Štramberského hradu – Trúba. Všechno 
do kopce. Ale městečko oproti nedaleké 
Kopřivnici si žije jakýmsi zajímavým ak-
tivním, „romantickým“ životem.

To, čeho si vážil a uměl ocenit Adolf 
Hrstka – „náplava“ – na Štranberku už teh-
dy, to se dá díky jeho vizionářství, moud-
rosti, nadčasovosti, ale i úpornosti a píli 
oceňovat dodnes. Ne vždy s jeho vize-
mi občané souhlasili, o to více jsou dnes 
na něj současníci hrdí.

Byl to on, kdo založil v roce 1895 je-
den z prvních odborů Klubu českých tu-
ristů v Beskydech, byl to on, kdo inicioval 
založení Sokola ve Štramberku. Byl to on, 
jehož zásluhou byl vybudován v roce 1922 
Národní sad na vrchu Kotouči. Založil ča-
sopis Lubina a byl u formování Musejní 
a průmyslové jednoty, které údajně daro-

val svoji sbírku zkamenělin. Byl to Adolf 
Hrstka, komu se podařilo získat zásadního 



architekta Kamila Hilberta ke zpracování 
plánu na kompletní rekonstrukci štramber-
ského hradu.

V areálu štramberského hradu doktor 
Hrstka nechal vystavět za svého „starosto-
vání“ v roce 1925 turistickou chatu – Raší-
novu chatu, dnes nesoucí (po právu) jeho 
jméno. Mimochodem je kulturní památkou 
od roku 1988, tj. po šedesáti třech letech 
od svého vzniku. Věž Štramberského hra-
du se pod jeho taktovkou stala vyhlídkou 
a výletním cílem, pod vzrostlými statný-
mi stromy nahoře nad malými skromnými 
dřevěnými domky si můžete dát jídlo a pití 
s výhledem do kraje i dnes. Nebo možno 
říci – právě dnes!

Adolf Hrstka inicioval ve Štramberku 
stavbu vodovodu, taktéž nové školní budo-

vy. V dobových textech se píše, že dbal nad 
zachováním starobylého rázu města a bděl 
nad citlivými opravami památných chalup 

a domů – „cizák z Čech“, kterého nako-
nec neodlákaly ani vážně míněné nabídky 
z Příbora a z Kyjova.

Milovaný lékař umřel u svého syna 
dne 19. května 1931 v Moravské Ostra-
vě. A když byla o šest dnů poté na štram-
berském hřbitově ukládána do rodinného 
hrobu urna s ostatky tohoto zásadního člo-
věka, loučilo se s tímto velikánem přesahu-
jícím region na pět tisíc lidí. Vyprovázeli 
jej všechny spolky ze Štramberka, dobový 
tisk to popsal takto: „…prapory národních 
barev vlály z Trúby, ze škol i soukromých 
domů, všechna pouliční světla hořela, 
za okny chalup plály rozžehnuté svíce. 
Všechny spolky, Sokolové, Orli, DTJ, ha-

siči ve slavnostních krojích a s prapory, 
žáci a učitelstvo obou škol a všichni ob-
čané štramberští jej provázeli na poslední 
cestě. Žádný z bývalých pánů Štramber-
ka nebyl pochován s takovou úctou jako 
dr. Hrstka. On, který byl jeho objevitelem 
a vtiskl mu navždy pečeť krásy, které vždy 
tak rád sloužil. Ano, on, který byl za svého 
života skutečným pánem Štramberka, pá-
nem všemi milovaným …“

V roce 2009 byl zařazen doktor Adolf 
Hrstka do Síně slávy české turistiky. Mimo 
chaty na Štramberském hradě nese jeho 
jméno i turistická trasa. Díky své práci je 
nesmazatelně zapsán v českých dějinách 
a v historii Štramberka, blízké Kopřivnice, 
ale také celých Beskyd.

Přeneseme-li zkušenost ze Štramberka 
z dob Adolfa Hrstky na dnešní Blatnou, do-
jde nám, že hrstka dovede opravdu ovlivnit 
celé město klidně na stovky let. Teď je jen 
otázka, která z těch dvou hrstek v úvodu 
textu to bude.                           Josef Váňa

603 514 938

www.spejchar-breznice.cz

Dovolujeme si Vám oznámit znovuotevření 
stylové restaurace

Nově bude otevřeno každý den od 11:00 do 23:00  
a rádi bychom Vám nabídli domácí prostředí s příjemnou 

atmosférou a výborným jídlem.

Restaurace se nachází kousek nad zámkem v Březnici.

SPEJCHAR

Otevření proběhne v květnu, pro bližší info sledujte 
naše internetové stránky.
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