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Advent začal letos v Blatné ve velkém 
stylu

Vánoční trhy na J.P.Koubka a na zámku, otevření kluziště na zámku, rozsvícení 
vánočních stromů za účasti dětských souborů ve městě a na zámku, adventní 

koncert v kostele sv. Jana Křtitele v Paštikách a další akce.

Díky

-

 

-
 

Foto Jakub Loula
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ktual i ty

Předvánoční prodej permanentních 
karet do zámeckého parku 

Milujete procházky parkem, hledáte krásné místo pro rozjímání, nebo jste rádi v bez-
prostřední blízkosti zvířatům? Využijte možnost pořídit si permanentní kartu do zámeckého 
parku. Kdo bude mít zájem koupit sobě nebo svým blízkým permanentku ještě letos, může 
tak učinit v zámecké pokladně o všech adventních víkendech vždy od 10:00 do 16:00 
za cenu 300 Kč. Od nového roku 2023 bude cena permanentky 500 Kč, což se rovná 
deseti jednotlivým vstupům. Děti do 6 let v doprovodu dospělé osoby a držitelé průkazu 
ZTP/P mají vstup do parku zdarma. Požadavek na vstup s kočárkem je potřeba při nákupu 
nahlásit. Všechny permanentky jsou nepřenosné a platí pouze pro své držitele. Platnost 
permanentní karty je vždy 365 dní od zakoupení. Oproti jednorázové vstupence mají držitelé 
permanentky možnost vstoupit do parku oběma branami, tedy z nádvoří zámku i bránou 

u Sokolovny. Návštěvníci 
s kočárky či invalidním vozí-
kem mohou vstupovat pouze 
z nádvoří zámku. Otevírací 
doba parku je v zimním ob-
dobí od 6:00 do 18:00 (15. 
říjen - 14. březen) a v letním 
období od 6:00 do 20:00 (15. 
březen - 14. říjen) každý den. 

Přejeme vám hezké toulání 
zámeckým parkem. 

Správa zámku BlatnáFoto: Jakub Loula

Další růže 
vysazena v Blatné

23. listopadu dovezli růži  
maželé Kernovi z německého 

Fürstenecku a společně ji 
s představitelkami blatenské 
kulturní Plantáže zasadili. SVATÁ LUCIE JE KRÁLOVNOU ZIMY

PROSINEC je prvním zimním měsí-
cem. Dříve, v 16. – 18. století se mu říkalo 
VLČENEC. Na našem území tehdy žilo 
mnoho vlků. Na zimu se sdružovali do smeček 
a napadali vesnice, způsobovali velké škody 
na dobytku. Také lidé museli být obezřetní. 
Již ve středověku v polovině třináctého 
století žilo na našem území takové množství 
vlků, že byli často spatřeni nebo zaslechnuty 
vyjící smečky až v blízkosti pražského hradu. 
Tehdy byly zimy kruté, vyhladovělí vlci se 
proto často přibližovali k lidským obydlím.  
V osmnáctém a devatenáctém století byli 
vlci zcela vyhubeni. Až v posledních letech 
se na našem území opět objevují.

Zimy jsou ale mírné, ve městech jsme 
skoro odvykli bílé nadílky, která nám zejména 
v tomto měsíci, v předvánočním čase, vždy 
dělala největší potěšení.

SVATÁ LUCIE je patronkou slepců, ne-
mocných dětí, služek a sedláků.

Na den svaté Lucie bylo v českých zemích 
zakázáno příst len a drát peří. Po vesnicích 
chodily ženy převlečené za Lucky v bílém 
obleku, obličej měly pomoučený, pokud ně-
koho přistihly při této práci, peří rozfoukaly 
a kužele s předivem odnesly.

LIDOVÉ VÁNOCE NA KŘÍDLECH 
ANDĚLŮ II – TŘ. J. P. KOUBKA 3

Máme před sebou již třetí adventní neděli. 
Čas je neúprosný, konec roku už je na dosah. 
Pokud jste si adventního času užívali dosud 
v pohodě, možná nyní malinko znervózníte. 
Máte už všechny dárky pro vaše blízké? 
Stačí maličkost, ale na výběr už je opravdu 
nejvyšší čas.

Otevřeno máme vždy v sobotu od 9.00 
do 16.00 hodin. V týdnu před Štědrým dnem 
bude otevřeno ještě ve středu 21. 12  a ve čtvr-
tek 22. 12. vždy od 10.00 do 17.00 hodin.

V nabídce máme české umělecké a řeme-
slné zboží a mnoho drobných výrobků a ozdob 
dle tradičních  vánočních zvyků, výhradně 
od českých výrobců. Každý týden vozíme čer-
stvé jmelí ve svazcích nebo i jednotlivé větve.

Vánoční atmosféra houstne, světla stále 
ubývá…. Těšíme se na vás!
NÁŠ TIP: kované zvonky

PROSINEC-LI MÍRNÝ JE, ZIMA PAK 
V LEDNU KRALUJE
PŘICHÁZÍ-LI ZAJÍC JIŽ V PROSINCI 
DO ZAHRADY, NASTANE TUHÁ ZIMA 
VŠADY
KDYŽ PŘIJDE SVATÁ LUCIE, NAJDE TU 
JIŽ ZIMU
NA MOUDROST BOŽÍ, ZIMA JIŽ ZUŘÍ 
(17. 12.)
NA TOMÁŠE, ZIMA KÁŽE (21. 12.)

Eva Fučíková, lidové řemeslo 
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Zprávy
z radnice

Změny v jízdních řádech
Stejně jako každý rok dochází i letos v prosinci ke změně autobu-

sových a vlakových jízdních řádů. Tentokrát připadá datum platnosti 
nových jízdních řádů na neděli 11. prosince. Níže proto uvádíme 
aktuální informace o změnách týkajících se dopravní obslužnosti 
Blatné a okolních obcí.

Železniční doprava:
Od 11.12. budou vlaky v úseku Blatná-Březnice(-Příbram-Be-

roun) zařazeny do systému a tarifu Pražské integrované dopravy 
(PID). Při cestování do Prahy, Příbrami a dalších Středočeských měst 
tak bude možné z Blatné jet pouze na jednu jízdenku, a to i v případě 
přestupu mezi vlaky a autobusy (které jsou do PID integrovány již 
od června letošního roku). Jízdenky Pražské integrované dopravy bude 
nově možno zakoupit i v pokladně na nádraží v Blatné. Při nákupu 
bude nutné nahlásit čas začátku platnosti jízdenky (tj. odjezd vlaku, 
kterým pojedeme); jízdenku pro jednotlivou jízdu bude možno zakou-
pit až 24 hod. předem, v případě nákupu časových kupónů až 30 dní 
předem. Více informací o tarifu PID naleznete na stránkách Pražské 
integrované dopravy https://pid.cz/.

Na základě požadavku Města Blatná se podařilo s Jihočeským 
koordinátorem dopravy (JIKORD) dojednat obnovu dvou dopoledních 
dříve zrušených vlakových spojů v úseku Blatná-Březnice alespoň 
v letním období, kdy jsou vlaky mimo běžného dojíždění využívány 
též turisty. V období od 29. května do 1. října tedy znovu pojede 
vlak Blatná-Březnice-Beroun s odjezdem v 9,12 hod. z Blatné 
a v opačném směru ve stejném období bude do Blatné přijíždět 
vlak v 8,45 hod.

Z důvodu změny křižování vlaků dojde v úseku Strakonice-Blat-
ná k časovému posunu ranního vlaku Strakonice-Beroun, který nyní 
odjíždí v 5,48 hod. ze Strakonic. Vlak nově pojede ze Strakonic již 
v 5,31 hod. s příjezdem do Blatné v 6,10 hod. Dále na Březnici, Příbram 
a Beroun bude vlak z Blatné odjíždět v 6,37 hod.

Z technologických důvodů dojde ke změně též u vlaku v opačném 
směru jízdy, kdy první ranní vlak ze Zdic, který přijíždí do Blatné v 6,10 
hod., přijede nově až v 6,16 hod. a bude v Blatné ukončen. Vlak z Blat-
né na Strakonice odjede v 6,11 hod. (tj. ve stejné časové poloze jako 
nyní). Tato změna bude nepříjemná zejména pro obyvatele okolních 
obcí (Bělčice, Bezdědovice), jelikož se jim zhorší spojení do Strakonic. 
Za Město Blatná bychom souhlasili s posunutím odjezdu vlaku směr 
Strakonice tak, aby tento i nadále mohl jet od Březnice do Strakonic 
jako přímý, nicméně JIKORD preferuje zachování návaznosti na rych-
lík směr Plzeň ve stanici Strakonice; proto dojde k rozdělení vlaku.

U ostatních vlakových spojů nedojde k žádným podstatnějším 
změnám, v některých případech dochází k nepatrným časovým po-
sunům v řádu minut.

Autobusová doprava:
V autobusové dopravě dochází na základě požadavku Města Blatná 

k zavedení nového spoje Písek-Blatná s odjezdem v 16,40 hod. 
z Písku, který pojede v pracovních dnech (mimo vánoční prázdniny). 
Důvodem k zavedení nového spoje je zlepšení dojíždění pro studenty 
středních škol, pro které dnes ve dnech, kdy jim končí vyučování 
kolem 16. hodiny, musí jezdit rodiče, nebo čekají v Písku až do 18,10 
hod. V opačném směru bude zaveden nový spoj Blatná-Písek s od-
jezdem v 17,25 hod. Jelikož obsazenost nových spojů bývá ze strany 

Jihočeského koordinátora standardně sledována a po nějaké době je 
pak provedeno vyhodnocení jejich opodstatněnosti, chtěli bychom 
požádat studenty, aby nového odpoledního spojení z Písku využívali. 
V opačném případě by mohlo dojít ke zrušení nových spojů z důvodu 
nízké frekvence cestujících.

Ve dnech školního vyučování bude v Blatné zaveden nový spoj, 
který bude odjíždět od železniční stanice v 7,40 hod., kde bude na-
vazovat na školní vlak ze Strakonic (příjezd v 7,34 hod.) a pojede 
do zastávky v ulici B. Němcové. Z této zastávky bude odjíždět v 7,45 
hod. zpět na železniční stanici.

U ostatních linek nedojde k žádným podstatnějším změnám, 
v některých případech dochází k nepatrným časovým posunům v řádu 
minut. K významnějšímu časovému posunu dochází u spoje Příbram-
-Blatná-Strakonice, který v současné době odjíždí z Příbrami ve 12,15 
hod. Nově pojede tento spoj z Příbrami již ve 12,00 hod., do zastávky 
Blatná, B. Němcové přijede ve 13,18 hod. (tj. o 10 min. dříve než 
nyní); dále na Strakonice bude autobus pokračovat ve 13,28 hod. (tedy 
v současné časové poloze).

I nadále zůstane zachován provoz přímých spojů do Prahy, z Blatné 
ul. Palackého v pracovní dny s odjezdem v 5,31 hod., v neděli v 17,18 
hod. a z Prahy v pracovní dny ze Smíchovského nádraží v 17,25 
/ 17,30 hod. (časy se v průběhu roku střídají). Tyto spoje bohužel 
z technických důvodů nejsou zobrazovány ve vyhledávači Idos, 
resp. tento vyhledávač ukazuje nutnost přestupu. Proto pro cestování 
směr Praha doporučujeme používat vyhledávač Pražské integrované 
dopravy pod odkazem https://pid.cz/hledani-spojeni, kde jsou přímé 
spoje zobrazovány správně. Pouze upozorňujeme, že tento vyhledá-
vač nezobrazuje dálkové linky (tj. např. víkendové spoje společnosti 
DATA AUTOTRANS).

 Jan Valášek, odbor dopravy MěÚ Blatná

Setkání partnerských měst 
Blatná – Roggwil (Švýcarsko)

V letošním roce se po covidové pauze uskutečnilo opět vzájemné 
setkání obou měst. Blatná dostala pozvání na vánoční trhy, které mají 
v Roggwilu svoji tradici. Po městě zní koledy, alpské rohy, prodává 

se svařené víno a pečené maroni, 
které se dováží z kantonu Tessin. 
Blatná má na vánočním trhu svůj 
stánek, který připravuje spolek 
„Přátelé Blatné“. Visí v něm čes-
ká vlajka. Ke koupi jsou výrobky 
našich řemeslníků – krajka, fou-
kané sklo a výrobky z místního 
lihovaru. Po skončení trhu (trvají 
1 den) se lidé sejdou ve velkých 
stanech, hraje hudba a ochutnává 
se svařené víno. 

Při každé návštěvě Roggwi-
lu je úžasné sledovat, jak se 
do plánovaných akcí zapojují 
místní spolky  a připravované 
akce jsou v tak hojném počtu 
navštěvované. 

Evženie Bláhová

Městu Blatná bych velmi chtěla 
poděkovat za podporu tohoto 
partnerství, kterého si váží i naše 
partnerské město Roggwil. 
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Ekonomické okénko 
s Oskarem:

Zp r á v y
T S  B l a t n á

Zemřelí listopad 2022 :
Thorovská Hana - nar. 23.3.1955, bydliště Chlum, úmrtí 5.11.2022
Šular František - nar. 28.8.1968, bydliště Blatná, úmrtí 14.11.2022
Bartošová Věra - nar. 10.4.1952, bydliště Bělčice, úmrtí 
16.11.2022
Benešová Marie - nar. 19.10.1936, bydliště Blatná, úmrtí 
17.11.2022
Pašek Zdeněk - nar. 4.10.1937, bydliště Blatná, úmrtí 18.11.2022
Raba Josef - nar. 15.6.1956, bydliště Holušice, úmrtí 16.11.2022 
Vaňková Marie  - nar. 26.9.1947, bydliště Újezd u Skaličan, úmrtí 
22.11.2022
Pokorná Marie - nar. 7.12.1939, bydliště Blatná, úmrtí 24.11.2022

Spoření a investování
Ve článcích velmi často skloňuji spoření a investování. Co tím 

myslím? Osobně preferuji balancované spoření a investice převážně 
do akciových titulů v zahraničí v USA. Za balancované spoření považu-
ji takové, kdy po zaplacení nutných nákladů, část přebytečných peněz 
věnuji na užívání si života a část uspořím na investice. Akcie volím 
proto, že rozumím riziku a vzhledem ke svému věku je můj investiční 
horizont opravdu dlouhý, přes 40 let. Americký trh proto, že se dle 
mého názoru jedná o dlouhodobě nejstabilnější zemi s rozvinutým 
kapitálovým trhem a relativní svobodou. Zde pozor, můj osobní profi l 
nemusí vyhovovat každému. Kouzlo kapitálových trhů a internetu je 
takové, že každý dostane to, po čem touží.

První problém, který může nastat, je ten, že chybí přebytek peněz. 
Je to velmi jednoduché, přebytek nebo nedostatek peněz se skládá 
z příjmů a výdajů.

Abychom docílili přebytku, je potřeba zvýšit příjem (rekvalifi kace 
a nová práce, přivýdělek při stávající práci, podnikání, příjmy z majet-
ku, atd.). Za klíčové u zvyšování příjmu považuji vzdělání. Kdo ukončí 
svoje vzdělávání po střední nebo vysoké škole, bude do konce života 
stagnovat. S velkou pravděpodobností na tom bude hůře než ten, co 
se stále učí nové věci a jde s dobou. 

Druhou možností je snížit výdaje. Je potřeba si uvědomit, jaké 
náklady jsou nezbytné a jaké lze odstranit. Příklad nezbytných nákladů: 
ubytování, energie, pohonné hmoty, jídlo, kosmetika, drogerie, obleče-
ní, léky, vzdělání. Příklad zbytných nákladů: zábava, jídlo v restauraci, 
kouření, alkohol, cestování, drahé oblečení, elektronika, prostě věci, 
které nepotřebujeme k přežití.

Zde je zásadní mít přehled. Zkusme si například 3 měsíce psát, 
za co utrácíme a věci rozdělovat do kategorií. Pomoci mohou i různé 
aplikace v telefonu zdarma. Poté musíme situaci vyhodnotit a mít 
odvahu udělat změnu.

Teorie říká, že pokud si dáme na stranu každý měsíc 10 % svých 
příjmů, na svém životním standardu to neucitíme. Samozřejmě, čím 
více si ušetříme, tím lépe. 
Jak vybrat do čeho investovat?

Otázka za milion. Pozitivní je, že správná odpověď neexistuje. 
Nikdo, ani váš fi nanční poradce neví, co se stane za 5 či 10 let. Co 
investor, to originální mix aktiv a přístup k investování. 

Co se týče mých oblíbených akcií, za zásadní považuji určit si fi lo-
sofi i, strategii a chápat riziko. Rozumně diverzifi kovat. Neinvestovat 
do věcí, kterým nerozumíme. 
Pokud máme nějaký přebytek, položme si následující otázky:

– Na jak dlouho jsem ochoten peníze zainvestovat? Budu je potřebo-
vat za rok, za 5 let, nebo investuji na důchod a pro další generace.

– Jaké riziko jsem ochoten podstoupit a o jaké zhodnocení usiluji. 
Chci dát všechno na červenou v kasinu s tím, že mám 50% rizi-
ko, že o vše přijdu? Chci nechat peníze ležet na účtě a mít 100 % 
jistotu, že mi jejich kupní sílu postupně požere infl ace?

Je něco co by vás zajímalo ohledně spoření a investování? Jakou pro-
blematiku byste chtěli pokrýt v příštích Blatenských listech? Napište 
na oskar.krizenecky@gmail.com.
Protože se jedná čistě o informativní článek, musí tu být na závěr jedna 
formalita. Nejedná se o investiční doporučení, investiční poradenství 
či fi nanční poradenství. Neposkytuji žádnou z hlavních či vedlejších 
investičních služeb vyjmenovaných v zákoně o podnikání na kapitá-
lovém trhu č. 256/2004 Sb.

BOURÁNÍ NÁSYPKY 
NA SBĚRNÉM DVOŘE 

ČECHOVA
V PRŮBĚHU MĚSÍCŮ PROSINCE 2022 – 

BŘEZNA 2023 DOJDE K BOURÁNÍ NÁSYPKY 
V OBJEKTU SBĚRNÉHO DVORA.

PO DOBU BOURÁNÍ NÁSYPKY BUDE SBĚRNÝ 
DVŮR UZAVŘEN.

PŘESNÝ TERMÍN UZAVŘENÍ UPŘESNÍME.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

BUDE MOŽNÉ VYUŽÍT SBĚRNÝ DVŮR
V RIEGROVĚ ULICI.
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Co čte a o čem přemýšlí Jan Kára
Vážené čtenářky, vážení čte-
náři,
minule jsem se trochu věnoval 
Marii Terezii a tentokrát se chci 

zaměřit na jejího syna, císaře Josefa II. Tento 
snad nejpodivuhodnější Habsburk mě už delší 
dobu přitahoval, ale jak se ukázalo, dobrat se 
podrobnějších informací o jeho panování či 
osobním životě nad rámec ustálených klišé 
není vůbec jednoduché. Nakonec mi nejvíc 
pomohly Toulky českou minulostí, a také 
půvabný Dějepis národu českého od Jakuba 
Malého z roku 1862.

Josef II. mě zajímá především jako osví-
cený absolutista a reformátor - byl prostě 
fanatikem reforem, a měl moc je prosazovat. 
Do jisté míry mohl navázat na svoji matku, 
za jejíž vlády se také leccos reformovalo 
(správa, fi nance, školství…), ale vlastně jen 
tehdy, když se neválčilo, což nebylo moc 
často. Na rozdíl od spíše konzervativní Marie 
Terezie byl Josef od ranného mládí radikál. 
Již jako šestiletého jej takto popsal pruský 
velvyslanec: „Princ je umíněný a svéhlavý 
a nechá se raději zavřít a odsoudit k půstu, než 
aby prosil o odpuštění.“ Tyto vlastnosti jej pak 
provázely celý život, stejně jako jeho krédo 
(pořádek, služba, zákony, zdravé finance, 
armáda) a samozřejmě dalekosáhlé reformní 
vize (označované jako „Sny“), které zformu-
loval ve svých 20 letech, v roce 1741. Když 
se stal v roce 1764 spoluvládcem své matky, 
snažil se jí tyto vize - většinou neúspěšně – 
podsouvat. Až po její smrti v roce 1780 mohl 
spustil opravdovou reformní smršť.

Josefovy reformní výnosy, kterých se dá 
napočítat zhruba 6000, zasahovaly do všech 

sfér života – od organizace císařského dvora 
přes státní správu, daně, armádu, soudnictví, 
zdravotnictví, sociální zabezpečení, nábožen-
ství až po pohřebnictví. Většina z nich měla 
jasně progresivní charakter, byla často inspiro-
vána francouzským osvícenstvím a posouvala 
Rakousko velkým skokem k moderní době. 
K těm nejpřevratnějším, přijatým hned v prv-
ním roce Josefovy vlády, patří Patent o zrušení 
nevolnictví, který měl „učinit z nevolníků 
občany“, Patent o zrušení cenzury (skoro se 
nechce věřit) a konečně Patent toleranční, 
který zrušil monopol katolické církve a takto 
vlastně uzavřel „dobu temna“. 

Vztah Josefa k víře a církvi je vůbec 
zajímavý. Byl věřící, ale měl hluboký odpor 
ke církevní pompéznosti a obřadnosti, jeho 
víra byla spíše niterná, až byl obviňován z taj-
ného protestantismu. Urputný byl zejména 
ve svém tažení proti klášterům - jen v českých 
zemích jich zrušil přes stovku, tedy zhruba po-
lovinu; církvi také odňal četné kostely a další 
stavby, zakázal procesí, poutě na svatá místa, 
koledování atd. 

Ovšem těmito kroky se nezavděčil ani 
prostému lidu, jehož postavení se snažil 
všemožně zlepšit, natož pak církevním hod-
nostářům, v nichž našel – vedle aristokratů 
– nenávistnou opozici. Josef ale ve svém úsilí 
nepolevoval, ani když se vše jakoby bortilo. 
Což bylo ostatně na denním pořádku, neboť 
ohromné množství reformních opatření nebyl 
schopen vstřebat ani státní aparát, ani společ-
nost, jen pomalu se vynořující z feudálního 
bezčasí. Na prosazení svých vizí měl navíc 
proklatě málo času - zemřel nemocný a vy-
čerpaný ve věku pouhých 49 let a již tušil, 
že se jeho projekt hroutí. Na smrtelné posteli 
svůj život shrnul takto: „Nic jsem neudělal, 
jen jsem chtěl.“  

J a k u b 
Malý  jeho 
vládu půvab-
ně a výstižně 
shrnul takto: 
„Jakmile Jo-
sef po smr-
t i  matč ině 
n a s t o u p i l 
samostatné 
panování, již 
neznaje žád-

né uzdy v reformatorském působení svém 
neprodleně a takořka střemhlav přikročil 
k opravám, jimiž říši svou mínil přetvořit. 
Chtěltě co neobmezený vládce spůsobiti 
revoluci shora, a káceje neúprosnou rukou 
veškerá národům svatá práva historická 
a všeliké v lidu zakořeněné obyčeje, ač ovšem 
i zhusta škodlivé předsudky, hubil s koukolem 
zároveň i pšenici.“

Při hodnocení svého díla byl Josef II. zby-
tečně skromný. Pravda, ještě před jeho smrti 
se kolo dějin začalo v Rakousku točit – i pod 
vlivem obav z šíření francouzské revoluce 
– dozadu, a trvalo nejméně půl století, než 

se Rakousko dostalo tam, kam ho Josef II. 
směroval. Ale myslím, že Josef II. předběhl 
svoji dobu mnohem zásadnějším způsobem 
a že mnohé z jeho reformních počinů jsou – 
aniž to třeba tušíme - nejen dodnes viditelné, 
ale také stále aktuální, jako například jeho boj 
s byrokracií a korupcí. Ve zpětném pohledu 
je jedním z velikánů historie, snad trochu 
přehlíženým, neb se neproslavil na bitevních 
polích, ale o to větší uznání snad zasluhuje.

Jan Kára

Císař Josef II. (1741 - 1790)

Josef II. podepisuje jeden ze 
svých mnoha patentů

Známý příběh: Josef II. vyorává brázdu s koni 
sedláka Trnky na Moravě (i díky tomu byl 
Josef II. mezi venkovany velmi populární)

vás zve na adventní koncert  souboru
 Fautores Flautae

  

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST BLATNÁ 

V neděli 11. prosince od 16,00 hod.  
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Blatné 

Vstupné dobrovolné
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TŘÍDÍME 2022
Od letošního roku sbíráme záznamy 

na elektronickou odpadovou kartu. Tuto 
odpadovou kartu již nikam neodevzdáváte, 
pečlivě ji uschovejte u sebe. Na této kartě 
se budou záznamy pro motivační program 
sledovat i v příštím roce. Dále odpadová 
karta slouží k evidenci předávaných odpadů 
na sběrném dvoře.

V rámci motivačního programu ode-
vzdejte nejpozději do 31.12.2022 libovolný 
z následujících odpadů:

*  použité jedlé oleje v množství 1 litru 
nebo

*  2 ks žárovek (všechny druhy) nebo 
*  10 ks bateriií nebo
*  20 ks plechovek či konzerv od potravin 

a krmiv pro zvířata nebo
*  20 ks hliníkových obalů od nápojů 

nebo
*  1 ks vysloužilého elektrozařízení nebo

*  10 kg papíru zvlášť roztříděného 
na karton a ostatní papír.

Není nutné sbírat všechny uvedené dru-
hy odpadů, stačí jeden, dva …. v násobném 
množství tak, aby na kartě bylo evidováno 
5 záznamů. Nasbíráte-li 5 záznamů, pak 
všichni členové domácnosti mají v následu-
jícím roce nárok na úlevu na poplatku ve výši 
120 Kč.

Jak poznám, že mám nasbíráno dosta-
tek záznamů? Při převzetí odpadové karty 
na odboru životního prostředí jste obdrželi 
přihlašovací údaje k vašemu odpadovému 
účtu (e-mailem nebo vytisknuté na papíru). 
Po přihlášení k odpadovému účtu (econit.
chytreodpady.cz (zvolte odpady pro obce)) -  
v záložce Odpady domácnosti máte evidované 
veškeré odpady, které jste odevzdali na sběrný 
dvůr. Odpady sledované v rámci motivačního 
programu mají ve svém názvu příponu MP 
(např. ELEKTROZAŘÍZENÍ_MP). Odpadů 
s příponou MP musíte mít evidováno celkem 

5. Výši slevy a výslednou výši poplatku za od-
pady ve vašem účtu nevidíte, o možnosti jejich 
uvedení jednáme s poskytovatelem programu. 
V záložce Odpady domácnosti se lze přepínat 
mezi jednotlivými roky (volba období). 

S dotazy ohledně motivačního programu 
a odpadových karet se obracejte na odbor 
životního prostředí MěÚ Blatná, tř. T. G. 
Masaryka 1520 (Monika Scheinherrová, tel. 
383 416 232).

Správcem poplatku za odpady je fi nanční 
oddělení MěÚ Blatná, které Vám zodpoví 
dotazy ohledně placení poplatku.

Info pro nový rok 2023: Podmínky mo-
tivačního programu pro rok 2023 zůstávají 
stejné jako v letošním roce (sbírané druhy 
odpadů, vylepená nálepka „Třídíme“ na poš-
tovní schránce, nemít nedoplatek na poplatku 
za odpady). Úleva na poplatku za odpady se 
poskytuje fyzické osobě, která je přihlášená 
ve městě Blatná, a která splní uvedené pod-
mínky.

JAK byli naši prvňáčci přijati do Cechu žákovského
Dne 10. 11. 2022 byli žáčci 1. A přijati do cechu žákovského. Nejdříve prvňáčci přednesli 

báseň Školáci a složili slavnostní slib. Potom za pomoci žákyň 7.třídy prošli slavnostní 
bránou, která byla ozdobena barevnými písmenky a číslicemi. Tím byli přijati mezi školáky. 

Od paní ředitelky a třídní učitelky převzal kaž-
dý prvňáček přijímací list do cechu žákovského 
a knihu Školní strašidlo, kterou dětem věnovalo 
SRPŠ. Knihu si  brzy společně přečteme.

Tuto akci si jistě užily nejenom děti, ale 
i rodiče.

Na závěr slavnostního ceremoniálu jsme 
si společně zazpívali veselou píseň Školáci.

Mgr. Motyková Lenka, Mgr. Fialová Jana
učitelky 1. třídy

Z kraje do grandfi nále
Dnes 23. 11. 
2022 vyrazil 
náš tým Ját-
rový knedlí-

ček (Tomáš Čanda, Michal Švec, Jan Slavík 
– všichni z VIII. B) s paní učitelkou Šafaříkovou 
na krajské kolo v piškvorkách. Vyráželi jsme ráno 
v 5:24 autobusem. Turnaj začínal v 8 hodin a účast-
nilo se ho 12 
ne j l epš í ch 
týmů z celé-
ho Jihočes-
kého kraje. 
Hráli  jsme 
celkem 5 du-
elů. Bylo to 
napínavé až 
do poslední-
ho zápasu, 
ale nakonec jsme vyhráli vzájemnou bilancí 
s druhým nejlepším týmem.

Dne 8. prosince nás čeká grandfi nále pIšQwo-
rek  2022 – Mistrovství škol v piškvorkách 
na Masarykově univerzitě v Brně.

členové Játrového knedlíčku
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Tísňová péče
SOCIÁLNÍ SLUŽBA S NADREGIONÁLNÍ PŮSOBNOSTÍ 
PRO SENIORY, OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 
A CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM

Chcete žít plnohodnotný život v přirozeném prostředí?

Více o nabídce služby je možné dozvědět se na stránkách 
www.zivotplus.cz nebo na uvedených telefonních číslech.

Život Plus, z. ú., Benešova 632, 284 01 Kutná Hora
Pobočka pro Jihočeský kraj: Špidrova 47/42, 385 01 Vimperk

operator@zivotplus.cz

327 532 900 / 724 182 325

NABÍDKA SLUŽBY
   zajištění nepřetržité tísňové péče,

   zajištění poradenství v tísni,

   poskytování podpory ve Vaší životní situaci,

   poskytování podpory při jednání s úřady, lékaři a rodinou,

   realizování vzdělávacích činností i pro veřejnost.

Zájezd na adventní trhy do Třeboně   
Den před první adventní nedělí, 26. listo-

padu 2022 jsme jeli na adventní trhy s celo-
denním programem na náměstí T. G. Masary-
ka v Třeboni. Náměstí bylo plné stánků, kde 
se nabízelo zimní, vánoční zboží, ochutnávky 
s možností koupě, stánky s občerstvením a mi-
nifestivalem svařáků a punčů.  Každý si mohl 
z nabízeného adventního trhu vybrat o co měl 

zájem. Na podiu začal program, po úvodním 
slovu pásmem koled folklorního souboru, 
v divadle probíhala výstava dětských prací 
uměleckých škol.  Mezi stánky procházela 
v krásném oblečení hofmistryně, která nás 
pozvala do zámecké lékárny na prohlídku 

okruhu „Příběh Petra Voka“. Na celém vánoč-
ně nazdobeném prvním patře byla prohlídková 
trasa o životních příbězích Petra Voka, jeho 

zájmech, zálibách a možná neznámé milníky, 
které nám osvětlila průvodkyně paní hofmist-
ryně. Vyprávěla o zvycích v době renesance, 
kladla různé hádanky z této doby.

Na půdě zámecké lékárny jsme absolvova-
li prohlídku s přednáškou o výrobě čokolády, 
řízenou i volnou degustaci čokolatiéra Jiřího 
Soukupa z muzea čokolády v Táboře.

I kamenné obchody měly otevřeno, na-
vštívili jsme obchůdky, kde nabízeli zboží 
s vánoční tématikou, svícny, svíčky, ozdoby, 
keramické betlémy. Byli jsme moc rádi, že 
se zájezd vydařil, že jsme si mohli udělat 
krásný a výjimečný den, za který rádi všichni 
děkujeme p. Pancové

 Věra a Milan Vrbských, 
za STP v ČR z.s.,

místní organizace Blatná
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Mladý katolík Vladimír Hanáček je vzorným synem své víry
Vdechl život řadě ušlechtilých projektů (nejen) křesťanského charakteru. Část z nich 

směřuje i na Blatensko.

Vladimír Hanáček ze 
Strakonic je pozoruhodný 
mladý muž. Pracovitý a vše-
stranně zaměřený pedagog 
a katolík rozhodně nebere 
křesťanskou víru jako po-
zlátko. Právě naopak. Je 
autorem a spoluautorem 
mnohých iniciativ , které si 

kladou za cíl obnovu lidových tradic, pojme-
nování historické pravdy, výchovu zdravého 
jádra českého národa a zejména samozřejmě 
upevnění náboženské svobody v celospole-
čenském povědomí. Srdce Vladimíra Hanáčka 
bije na správném místě a jeho morální kredit 
coby opravdového křesťana nemůže a nechce 
nikdo zpochybnit. 

Pestrou škálou aktivit ve vlasteneckém 
a náboženském duchu si získal Vladimír 
Hanáček dobré jméno nejen v rodných Stra-
konicích. Jeho úsilí a píle na cestě k začlenění 
pravých hodnot na nejpřednější místa obec-
ného života jest velmi patrná i v blatenském 
regionu. Zasazuje se kupříkladu o umístění 
pamětní desky někdejšímu sedlickému dě-
kanovi Matěji Kolaříkovi na fasádu tamní 
fary. Existence Tělovýchovné Jednoty Orel 
v Sedlici v mezidobí let  1922/ 1939, o které 
veřejnosti nebylo dlouho nic známo, ho zase 
inspirovala natolik, že spolu se svými přáteli 
tuto církevně-sportovní organizaci obnovil. 
Dlužno podotknout, že jde o jedinou organi-
zaci svého druhu na tomto okrese. Její činnost 
se bude z velké části odvíjet právě v lokalitách 
Blatenska.

Nyní nastal čas, aby horlivý obhájce dobra 
Vladimír Hanáček promluvil o své práci i bu-
doucích plánech prostřednictvím médií. Má 
toho rozhodně mnoho co říci a svůj prostor 
si zaslouží.
V.Š.: „Nyní působíte na českobudějovické 
fakultě. O jakou pracovní pozici se jedná? 
Můžete popsat cestu, která vás do tohoto 
prostředí dovedla?

V. H.: „Na pedagogické fakultě Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích působím 
od loňského roku coby odborný asistent 
v oboru politologie na katedře společen-
ských věd. Ambici pracovat v akademické 
sféře a vyučovat na vysoké škole jsem měl už 
v době svého vysokoškolského studia, neboť 
toto prostředí mi bylo velmi blízké. Hned 
po magisterském studiu jsem začal vyučovat 
na Vyšší odborné škole publicistiky v Praze, 
kde externě působím dodnes. Vyzkoušel jsem 
si administrativní práci i vzdělávací aktivity 
v neziskovém sektoru a nakonec po deseti le-
tech dostal příležitost na univerzitě vyučovat.“

V.Š.: „Můžete se pokusit vysvětlit, jaký pří-
nos má vaše práce pro naši společnost a co 
přináší vám osobně?“

V.H.: „Vyučuji budoucí učitele občanské 
výchovy, kteří ponesou odpovědnost za přípra-
vu další generace občanů. Výchova k občanství 
stojí na hodnotách aktivního zapojení do ve-
řejného života a kultivaci společnosti. Nejde 
jen o to naučit se k tomu nějaké poučky, ale 
důležitý je tu lidský vzor učitele a stejně tak, jak 
dnešní studenti vnímají nás, tak budou potom 
sami moci působit na své žáky. Proto se snažím 
studentům předávat nejen vědomosti, ale i je 
pozitivně motivovat k zájmu o to, co se kolem 
nás děje a kriticky to refl ektovat. Taková práce 
mi přináší nejen radost a vnitřní uspokojení, ale 
také důležitou zpětnou vazbu o sobě samém 
právě od studentů, kteří kladou otázky.“
V.Š: „Co vaše práce nabízí studentům a jejich 
budoucímu životu?“

V.H: „Doufám, že právě nejen formální 
stvrzení toho, že mohou učit na základních 
a středních školách. Ale také dobré vzory 
a motivaci neustále o věcech kolem kriticky 
přemýšlet.“
V.Š: „Domníváte se, že je v Jihočeském kraji 
dostatek pedagogů s vaším zaměřením? Jak 
byste charakterizoval kvalitu učebních osnov 
a praktické výuky na dané téma v našem 
kraji ?“

V.H: „Dobrých učitelů občanské výchovy 
je všude málo, protože tento předmět byl 
historicky zprofanován ideologickou indok-
trinací před rokem 1989 a vhodný koncept 
výchovy k demokratickému občanství se 
za celých třicet let nepodařilo zcela nalézt. 
Řada učitelů bere tento předmět ve své apro-
baci jako méně důležitý a podle některých prů-
zkumů se za něj skoro stydí. To je samozřejmě 
třeba změnit. Co vidím jako naději je nadšení 
našich studentů. Pevně doufám, že většina 
z nich „ občanku“ učit bude a samozřejmě, 
pokud pocházejí z Jihočeského kraje nebo se 
jim tu líbí, že tu i zůstanou.“
V.Š: „Co vás nejvíc spojuje s vašimi studenty 
a kolegy - pedagogy? Jak řešíte případné 
názorové rozpory?“

V.H: „Spojuje nás určitě zájem o veřejné 
dění a snaha vnést do něj hodnoty svobodné 
diskuse a porozumění navzdory dílčím ná-
zorovým rozdílům při vzájemném respektu. 
V akademickém prostředí takový přístup 
možno uplatňovat a bylo by skvělé ho více 
vnést i do širšího celku společnosti. Rozporů 
naštěstí není mnoho a pokud jsou, vždy je 
řešíme smírně a věcnou diskusí.“
V. Š: Co vás přivedlo k poznání křesťanství 
a sblížení s ním?“

V.H: „Mnoho příkladů v dětství, velkým 
polským papežem Janem Pavlem II. počínaje 
a osobními příklady mnoha prostých, dnes 
už většinou nežijících lidí, které jsem měl tu 
čest poznat, konče. To byly ty ruce ukazující 
na Boha, který ke mně skrze ně promlouval. 
Od věku dospívání jsem byl fascinován řádem 
Stvoření a chtěl Boha intelektuálně poznat. 
Později jsem začal vnímat význam společen-
ství věřících i dary Ducha Svatého.“
V.Š: „Účastníte se často náboženských 
slavností, církevních poutí. Můžete uvést 
konkrétní případy?“

V.H: „Během roku se účastním především 
bohoslužeb v naší strakonické farnosti, pří-
padně v týdnu v Českých Budějovicích. V létě 
ale moc rád objíždím venkovské poutní mše 
na různých místech. Pravidelně se účastním 
například svatojánské poutě v Radomyšli, 
poutě na svatou Annu u Kraselova či mestic-
ké poutě. Letos mi vyšla i účast na sedlické 
pouti a už podruhé i na Křesovci u Pacelic. 
Ze vzdálenějších lokalit jezdím též pravidelně 
na pouť ke Svatému Vavřinečku u Domažlic 
a na chodské slavnosti.“
V.Š: „Stal jste se členem přípravného výboru 
pro ustavení Tělocvičné Jednoty Orel na na-
šem okrese. Jaký by měl být program této 
organizace po vyřízení nezbytných formalit? 
Jak probíhalo a probíhá úřední řízení?“

V.H: „Každá orelská jednota působí jako 
samostatný spolek s vlastním IČO, což vy-
žaduje doložit soudu k registraci nejrůznější 
formality. Proceduru založení naší Jednoty 
Orel Strakonice navíc značně zkomplikoval 
Covid. Doufám ale, že se nám vše podaří brzy 
zdárně dokončit a naše jednota bude moci plně 
vyvíjet činnost. Naším cílem je organizovat 
sportovní a volnočasové akce, které budou 
mít i duchovní „ přesah“, ale otevřené budou 
všem bez výjimky.“
V.Š: „Co soudíte o významu Jednoty Orel pro 
současnou podobu sportu a formování mo-
rálních hodnot u mládeže a mladých lidí?“

V.H: „Lidé se obecně neradi někde formál-
ně sdružují, podepisují přihlášky apod. Naším 
cílem je umožnit setkávat se lidem různého 
zaměření i sportovní výkonnosti, kde samo-
zřejmě radno ocenit ty nejlepší, ale zároveň 
vyslovit uznání všem, kteří se zapojí. To je 
samo o sobě významné morální poselství, 
stejně jako přátelská setkání a sdílení.“
V.Š: „Zasazujete se o zhotovení a instalaci 
pamětní desky vlasteneckému knězi Matěji 
Kolaříkovi v jeho působišti v Sedlici u Blatné. 
Co vás k této myšlence přivedlo? Jak vidíte na-
děje na zdárné dokončení pietního projektu?“

V.H: „O páteru Kolaříkovi, jenž předčas-
ně zemřel těsně před svým zatčením Státní 
bezpečností za své svobodomyslné postoje 
v říjnu 1949, jsem se dozvěděl před pár lety 
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Oslava Dne tělesně a zdravotně postižených
Myšlenka v pokračování oslav Dne těles-

ně a zdravotně postižených, místní organizace 
Blatná pokračovala i letos. A tak jsme se mohli 
7. října 2022 zúčastnit oslav 7. ročníku Dne 
tělesně a zdravotně postižených ve velkém 
sálu KC Blatná.  V úvodu paní  A. Pancová 
seznámila přítomné s programem Dne těles-
ně a zdravotně postižených, vystoupení dětí 

z mateřské školky Vrchlického Blatná, Du-
dácké skupiny ZUŠ Strakonice pod vedením 
p. učitele Pavla Reitmaiera. Naši oslavu na-
vštívila starostka našeho města Bc. Kateřina 
Malečková, která přítomným osvětlila různá 
sociální témata, téma dnešní doby – zvyšování 
cen energií, kde žádat o pomoc při vyšším 
zvýšení cen apod.

Vystoupení dětí z mateřské školky bylo 
jako vždy hezké, pásmo úsměvných bás-
niček, vystřídalo pásmo písniček za do-

provodu hudby. Děti na jevišti po krátké 
přestávce vystřídal dudácký soubor s písněmi 
z prácheňského regionu, písněmi z jihozápad-
ních Čech, které se snaží o oživování a roz-
víjení tradic k našim hudebním kořenům. 
Jako další vystoupil hudební soubor se styly 
keltské hudby, hrál písně z Irska, Skot-
ska, Francie, Španělska, ale i z Čech, protože 
zde mají nezaměnitelnou stopu i české kořeny. 

Všichni účinkující byli odměněni velkým 
potleskem přítomných, který naznačil, že 
se vystoupení účinkujících moc líbilo a děti 
i sladkou odměnou. S krátkými přestávka-
mi hráli do pozdních odpoledních hodin. 
Členky našeho svazu se postaraly o občerst-
vení, pití a kdo si nemohl cokoliv z kavárny 
přinést, s úsměvem pomohly.

Oslava se vydařila, udělali jsme si krásný 
a výjimečný den, kdy si někteří před podiem 
i zatančili.

 
Členská schůze s mikulášskou

Po seznámení s programem členské schů-
ze L.Srbem,  začalo zahájení informacemi 
o naší členské základně, masážích a jejich vy-
užívání. Následně vystoupily děti ze základní 
školy J. A. Komenského Blatná s pěveckým 

programem. Po pěveckém vystoupení infor-
movala A. Pancová o chystaných zájezdech 
na příští rok, které by se podle zájmu mohly 
uskutečnit. Další na programu bylo vystou-

pení pěveckého sboru „Babči z Poříčí“ pod 
vedením M. Chocholové. Sbor nám zazpíval 
prácheňské písně, písničky z našeho kraje 
zadumané i rozverné a po malé přestávce 
pokračoval krásnými jihočeskými koledami 
a vánočními písněmi. Na závěr členské schůze 
byla připravena mikulášská tombola, rozdá-
vání vánočního cukroví z OŠVS Plzeň a per-
níčků upečených p. Jaruškovou a zdobených 
našimi členkami p. Pancovou, Ladmanovou, 
Zamrazilovou, Koblihovou a tradiční občer-
stvení řízek s bramborovýmsalátem.

Milan Vrbský 
Za výbor STP v ČR z.s.,

místní organizace Bla tná

od dosud žijících pamětníků. Velmi mě jeho 
osobnost zaujala a navštívil jsem jeho hrob 
na sedlickém hřbitově. Idea zřízení pamětní 
desky na sedlické faře byla přirozeným vyús-
těním. Pevně věřím, že se nám podaří tento 
záměr realizovat a jsem moc rád, že ho zatím 
podporuje i vedení města Sedlice.“
V.Š: „Jak hodnotíte stav českého občanstva 
po stránce vlastenectví a demokratického 
chápání v současné společnosti? Jsou nebo 
budou mladí oproštěni od chyb, předsudků 
a totalitářství předchozích garnitur?“

V.H: „Dnešní mladí lidé vyrostli již 
ve svobodných poměrech, které jsou pro ně 
v zásadě samozřejmostí. To má své pro i proti. 
Pozitivní je, že mají možnost volby, jak si 
život zařídit. Složitější je vybrat si to skuteč-
ně správné. K tomu potřebují dobré příklady 
a pevné zázemí, jakož i odvahu se rozhodnout. 
Pevně věřím, že hodnoty vlastenectví a vědo-
mí odpovědnosti za osud vlasti a národa jsou 

ta pravá výchozí půda pro takové rozhodová-
ní. Strom bez kořenů neporoste!“
V.Š: „Jak vy osobně vnímáte současný život 
a vývoj v České republice? Co pociťujete při 
vyslovení slova domov a rodná vlast ?“

V.H: „Domov je pro mě konkrétní krajina 
i lidé v ní a vžitá tradice, která nás obklopu-
je. Její absence pro mnohé znamená pocit 
vykořenění. Při vnímání vývoje naší společ-
nosti mě znepokojuje skutečnost, že se hloubí 
společenský příkop mezi lidmi, kteří jsou 
vzdělaní, dobře zajištění, zcestovalí a znalí 
cizích kultur a jazyků, co mají tendenci stavět 
tuto zkušenost jako obecný vzor budoucnosti 
a tím znejisťují ty, kteří takové štěstí neměli, 
že budou žít ve světě, kterému přestanou ro-
zumět, kde se zásadně změní významy slov 
i lidské jednání. Na takové obavy pak nava-
zuje snaha bránit „ svůj svět“ skrze radikální 
postoje. Taková tendence je velmi nebezpečná 
a je třeba jí nedopustit. Všichni si musíme 

v elementární rovině naslouchat a snažit se 
chápat perspektivu druhého.“
V.Š: „Čeho byste chtěl dosáhnout v blízké 
a vzdálenější budoucnosti ve svém osobním 
životě a při práci pro veřejnost?“

V.H: „Rád bych dělal dobře svou práci 
a viděl její výsledky v podobě kvalitních 
učitelů občanské výchovy, kteří vychovají 
nové aktivní a odpovědné obranyschopné kul-
tivovat veřejný prostor. Zní to jako fráze, ale 
negativní emoce ve společnosti pociťujeme 
všichni a kde se takto jedná, tam se těžko žije. 
Kdybych mohl skromně zajistit svoje živobytí 
v příznivých společenských podmínkách, byl 
bych navýsost spokojen.“

V mládí je naděje a vítané ozdravění pro 
celý český národ, dost dlouho a dost často 
těžce zkoušený. O aktivním mládí to platí 
dvojnásobně. Lidé jako Vladimír Hanáček 
jsou v tomto případě doslova nepostradatelní. 

Vladimír Šavrda 
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Den otevřených dveří
55. výročí ZŠ TGM Blatná

Dnem otevřených dveří oslavila naše 
škola 26. listopadu své 55. narozeniny. Jsme 
velmi potěšeni, že více než 600 návštěvníků 

přišlo krásné výročí oslavit s námi. Sváteční 
den jsme zahájili vystoupením pěveckého 
sboru pod taktovkou Mgr. Věry Uriánkové. 
Do sboru nově patří i paní učitelky a ukázalo 
se, že společné procítěné vystoupení vzalo 

všechny posluchače za srdce. Na vánoční vlně 
se neslo i představení žáků 2. A, jež vzniklo 
pod vedením Mgr. Pavly Fousové. Na advent-
ní čas nás příjemně naladila tradiční vánoční 
výstava a výzdoba školy. Paní vychovatelky 
Jana Greifonerová, Ivana Prokošová a Zuzana 
Voračková věnovaly přípravě těchto krásných 

dekorací spoustu času. Velký dík patří všem 
pedagogům a zaměstnancům, kteří připravo-
vali tento den s neobyčejnou pečlivostí a pílí.

Ti, kdo si přišli prohlédnout naši školu, 
mohli využít komentované prohlídky, 
které probíhaly každou hodinu. Průvodci 
se stali naši pedagogové. Dlouho jsme se 
také těšili na možnost představit veřejnosti  
novou přístavbu, která vyrostla na školním 
dvoře. Nová budova vznikla díky dotačnímu 
programu - Rozšíření výukových prostor ZŠ 
T. G. Masaryka Blatná, výzva 46 IROP - 

infrastruktura základních škol - SC 2. 4. 
Naše výukové prostory se obohatily o po-
lytechnickou učebnu, cvičnou kuchyňku 
a učebnu dílen. Stavba i s vybavením učeben 
byla úspěšně dokončena v červnu 2020, ale 
vzhledem ke koronavirové pandemii jsme 
nemohli veřejnosti tyto prostory představit 
již dříve. 

Učebny jsou vybaveny nejmodernější 
didaktickou technikou a pomůckami. 
V hodinách pracovních činností mají žáci 
možnost využívat robotické stavebnice. 
Díky dotačnímu programu jsme získali i 3D 

tiskárnu. Třída je samozřejmě 
vybavena interaktivní tabulí. Vizu-
álně působí polytechnická učebna 
jako krásný a velkorysý prostor se 
střešními okny. Prakticky se jedná 
o plně odbornou učebnu, vybave-
nou notebooky, interaktivní tabulí 

a moderními didaktickými pomůckami pro 
výuku fyziky. V pracovních činnostech při 
výuce pěstitelských prací využíváme jako 
venkovní učebnu i prostor pod pergolou. 
Do venkovní učebny jsme pořídili stoly a la-

vice, které se dají různě sestavit podle potřeb 
vyučujícího. Díky přístavbě vzniklo také nové 
hřiště s pevnými hracími prvky. Nová budova 
je velkým přínosem pro zkvalitnění výuky. 
Děkujeme našemu zřizovateli Městu Blatná, 
že nás v dotačním programu podpořil a dovedl 
ho do zdárného konce.

Na školním dvoře zpříjemnili sobotní den 
svou ,,kavárnou“  rodiče našich žáků. Mohli 
jste se zahřát u vánočního vína a ochutnat 
dobroty, které napekli. Všem rodičům, kte-
ří obětovali svůj čas a energii na přípravu 
tohoto voňavého 
zastavení a neodra-
dilo je ani nevlídné 
listopadové počasí, 
velice děkuji! Také 
děkuji všem, kte-
ří podpořili rodiče 
nákupem dobrot. 
Výtěžek z prodeje 
putuje na účet S. R. 
P. Š., z. s. z. Tyto 
fi nanční prostředky 
budou využity na podporu aktivit našich žáků.

Věřím, že Vy, kteří jste narozeninový 
den strávili společně s námi, jste se naladili 
na dobu adventní a že Vám u nás bylo příjem-
ně. Srdečně Vám děkujeme za přízeň a pod-
poru. Přeji všem klidný a pohodový advent!

Mgr. Zdenka Dvořáková, ředitelka školy

Tradičně jsme u Kaplanky slavili příjezd Martina na bílém koni. Už od roku 2007 se 
v Kaplance otvírají a ochutnávají svatomartinská vína každoročně. Požehnaná Martin-
ská vína se otvírala 11.11.2022 v 11:11hodin. Letos bylo v Kaplance 54 různých druhů 
vín ze 14 moravských vinařství ze sklizně 2022. Těch vín „s koněm“, tedy ofi celních 
Martinských, bylo 32 různých druhů.  Na své si přišly i děti, které sledovaly Martina 
na koni s velkým zájmem.

Myslím, že pokud vůbec nějaké lahve do dneška zbyly, musíte si pospíšit.              ZM
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Akce
10. 12. 19 h

Hospoda U Datla
Koncert

14. 12. 18 h 

16. 12. 17 h 

Sokolovna, divadelní sál

17. 12. 19 h

Hospoda U Datla
Koncert

26. 12. 15.30 h

26. 12. 16 h

29. 12. 19 h

Sokolovna, divadelní sál

1. 1. 17 h

9. 12. 20 h

11. 12. 15 h

14. 12. 19 h

16. 12. 20 h

16. 12. 16 h

 

14. 12. – 22. 12.

12. 12. 16–18 h 

Kavárna

15. 12. 16.30 h

 

18. 12. 15–17 h

 

Kulturní
kalendář
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1. 10. – 30. 12. 9–17 h

4. 10. – 31. 1.

1. 11. – 29.1.

 

 
 

 

 

7. 11. – 8. 1.

 

 

 

18. 12. 15–17 h 

centru

 

 

10. 12. 2022
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Kalendáře Blatné města růží pro rok 2023 v „růžovém“ designu jsou pro vás připravené v Inforcentru a Městské knihovně Blatná. Růží roku 2023 je 
růže „Blatná“, kterou vyšlechtil Jan Böhm v roce 1927.  Růže pro vás nafotil Jakub Loula.

1. 7. 2023 20.30 h 

Dárkové poukazy v hodnotách 200 Kč, 500 Kč a 1 000 Kč můžete 
uplatnit na jakoukoli akci Kulturní Plantáže Blatná. Poukazy jsou 
platné jeden rok od data nákupu a je možné je uplatnit opakovaně jak 
při nákupu na pokladně, tak i on-line.
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port
Kuželkářské 
zpravodajství

S adventem jsme dospěli do závěrečných 
kol podzimní kuželkářské sezóny. Tu již 
ukončili dorostenci, dospělým zbývá odehrát 
odložená utkání. Vrcholem uplynulých dvou 
týdnů tak bylo Mistrovství okresu v mládež-
nických kategoriích.

Áčko
V sobotu 26. listopadu hostili Áčkaři Nové 

Město na Moravě a vzhledem k postavení 
v tabulce potřebovali bodovat. Tým ve složení 
F. Cheníček, J. Minařík, D. Lexa, V. Kobliha, 
K. Koubek a J. Mikeš, plus na střídání M. 
Kalousová, však utkání prohrál 2:6 při skóre 
3311:3328 sražených kuželek. Nejlepším 
domácím hráčem byl v osobním rekordu 601 
shozených kuželek K. Koubek. O týden poz-
ději hrál tým v Dačicích v sestavě S. Kníže, J. 
Minařík, V. Kobliha, F. Cheníček, K. Koubek 
a vzhledem k výpadku kmenových hráčů 
museli družstvo doplnit na poslední chvíli 
L. Drnek a M. Kalousová. Ač to zpočátku 
nevypadalo, o vítězství se hrálo do posled-
ních hodů. Ty bohužel lépe vyšly domácím, 
a tak Blateňáci odjížděli s porážkou 3:5 se 
skóre 3145:3157 sražených kuželek. Nejlépe 
se opět vedlo K. Koubkovi, tentokrát shodil 
562 kuželek. V tabulce patří Áčku sice 8. 
místo, avšak se stejným bodovým ziskem 
jako předposlední celek v soutěži. Vylepšit 
tuto nelichotivou pozici chtějí hráči v sobotu 
10. prosince, kdy v 10:00 přivítají na domácí 
kuželně Dačice D.

O první adventní neděli hrálo Áčko odvetu 
1. kola Poháru ČKA v Rudné u Prahy, kam si 
přivezli nadějnou pozici díky domácí výhře. 
Na místní těžké dvoudráze uhráli J. Mikeš, 
J. Minařík, K. Koubek a F. Cheníček málo 
vídanou výhru (soupeři si odtud body odvá-
žejí velmi zřídka) 5:1 při skóre 2165:2128 
shozených kuželek a zaslouženě tak postoupili 
do další fáze soutěže. V té narazí na rezervu 
interligových Rokycan. Termín zatím není 
pevně dán.

Béčko
Krajský tým měl v pátek 2. prosince ode-

hrát derby ve Strakonicích, utkání však bylo 
z důvodu nedostatku hráčů soupeře odloženo 
na pátek 9. prosince.

Déčko
Ve čtvrtek 30. listopadu hrál D tým v Pís-

ku. Zápas, do kterého zasáhli E. Konzalová, 
K. Koubek, M. Pekárek (host z Béčka), F. 
Nesveda, M. Loukota a O. Skolek, skončil 

blatenskou prohrou 1:7 se skóre 2034:2241 
sražených kuželek. Jediný bod získal O. 
Skolek, který společně s M. Loukotou za-
hrál z hostí nejlépe (oba 355 kuželek). Další 
utkání, tentokrát se Strakonicemi C, bylo od-
loženo. V tabulce okresního přeboru se Déčko 
drží na 2. místě se ztrátou 2 bodů na vedoucí 
Písek. Příští zápas mají hráči na programu 
ve čtvrtek 8. prosince ve Strakonicích s míst-
ním Béčkem.

Dorost
Rezerva dorostu uzavřela podzimní část 

sezóny 27. listopadu zápasem na Dynamu 
v Českých Budějovicích. Utkání M. Kupar, M. 
Sitter, A. Fürstová a B. Svačinová vyhráli 2:0 
při skóre 1114:1051 shozených kuželek. Nej-
lepší výkon zahráli M. Kupar a B. Svačinová, 
když oba strefi li 387 kuželek. Dorostenci 
přezimují na 2. místě tabulky.

V neděli 4. prosince proběhlo na bla-
tenské kuželně Mistrovství okresu mládeže. 
Ve starších žákyních zvítězila B. Svačinová 
(284 kuželek na 60 hodů) před A. Fürstovou 
(258 kuželek), pátá skončila T. Drnková 
(207 kuželek). Mezi dorostenkami uspěla M. 
Kalousová (492 kuželek na 120 hodů), která 
těsně přehrála K. Baťkovou (488 kuželek). 
V kategorii dorostenců se přeborníkem oddílu 
stal M. Kupar (529 kuželek), bronz získal 
M. Sitter (489 kuželek), čtvrtý skončil M. 
Pekárek (484 kuželek) a pátý T. Fišer (467 
kuželek). Juniorský titul získal po dramatické 
bitvě K. Koubek (556 kuželek), vicemistrem 
se stal F. Cheníček (551 kuželek) a třetí místo 
obhájil L. Drnek (528 kuželek). Všichni zú-
častnění postupují na Mistrovství kraje, které 
proběhne v lednu příštího roku.

Blatná Lukáš Drnek

Starší žákyně Dorostenci

Dorostenky Junioři

Podzimní turnaj v judu 
Netradičně v neděli 13. listopadu jsme 

u nás doma v blatenské Sokolovně uspořádali 
turnaj pro nejmenší závodníky. Turnaj jsme 
navíc doplnili o souboje dorostu v rámci série 
turnajů kadetů Jihozápadního regionu. 

Celkem se na turnaji představilo 148 
závodníků. Pro některé to byli úplně první 
závody. Z Blateňáků prožilo svůj první turnaj 

6 závodníků v kategorii U9. Ve váze do 31 kg 
Štěpán Bolina vybojoval třetí místo a zahájil 
blatenskou bronzovou nadílku. V kategorii 
do 29 kg se utkala dvě děvčata – Stela Vohry-
zková a Magdaléna Krejčová. Úspěšnější byla 
Stela, která ve váze vybojovala bronzovou 
medaili. I Tomáš Bláha si v hmotnostní kate-
gorii do 25,8 kg připsal skalp svého protivníka 
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a dobrý výkon mu vynesl také bronzovou 
medaili. Sbírku medailí dále rozšířila i Anežka 
Houdková ve váze do 27,5 kg. Zkušenější 

závodníci – Šimon Mach a Samuel Pojer – se 
sešli ve váze do 44 kg. A vedli si velmi dobře 
Šimon si připsal dvě výhry a Sam dokonce 

porazil všechny své soupeře 
a váhu vyhrál. Šimon dopl-
nil na stupních vítězů Sama 
na třetím místě. 

Ve věkové kategorii 
U11 si připsal jednu vý-
hru Antonín Jiskra (váha 
do 30 kg; celkové 3. místo). 
Nedařilo se naopak Mílovi 

Vítovi, který si ve váze do 33 kg nepřipsal 

ani jednu výhru. Ve váze do 59 kg překvapila 
Kateřina Járová, která prošla až do fi nále. 
V tomto utkání sice prohrála, ale celkový dob-

rý výkon jí vynesl 2. místo. 
Štěpán Jícha a Eliáš Novotný 
skončili shodně na čtvrtém 
místě ve svých váhových 
kategoriích. Zatímco Štěpán 
sbíral zkušenosti na prvních 
závodech, u Eliáše ani bojov-
ný výkon nepřinesl porážku 
soupeře a v hodnocení bylo 

cítit lehké zklamání.
V kategorii dorostenců se představili tři 

závodníci. Mezi dorostenkami svoji váhu 

do 63 kg vyhrála Ema Mlsová. David Hanou-
sek nepostoupil ze skupiny ve váze do 73 kg. 
A Tomáš Schwarz skončil ve váze do 90 kg 

na druhém místě, když prohrál napínavé 
utkání v nastaveném čase se závodníkem 
z Příbrami.

Příprava na tento turnaj je jednodušší než 
na jarní Velkou cenu, vždyť z naší tělocvičny 
sneseme žíněnky o patro níže na velký sál, kde 
postavíme dvě závodní tatami a připravíme 
techniku. I přes to je potřeba úsilí mnoha 
lidí – členů oddílu, rodičů a přátel oddílu, aby 
přípravy a průběh turnaje byl bez problémů.  
A za to patří všem velký dík.

Lukáš Kocourek

Mikuláš se svou družinou navštívil i malé i větší sokolíky. 
Děti si zacvičily i s čerty. Byla také nadílka.
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Firma Hafner-Transport s.r.o 
oznamuje všem majitelům nákladních, ale i osobních 

automobilů, že jsme v Rožmitále pod Třemšínem otevřeli 

nový autoservis.
Náš tým automechaniků se těší na vaši návštěvu. 

Kontakt: p. Jeníček 420 777 838  068
nebo p. Hafner 420 774 275 807

 

 

10. 12. KŘEČOVÝ ŽÍLY
17. 12. BLATENSKÝ BLÁZINEC
Začátky akcí přibližně v 19 h., neurčí-li pořaDatel jinak
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►

Autodoprava Petr Chvátal Blatná
Chlumská 1355 - 388 01 Blatná

+420 603 247 601

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

►  Zemní a výkopové práce, traktorbagr + otočný bagr

►  Dovoz kameniva, písku, betonu

►  Kontejnerová přeprava, pronájem kontejneru,

 odvoz suti

►  TATRA 815 sklápěč  + hydraulická ruka

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

mzdové ohodnocení – 41.000 Kč ,

pojištění pracovní neschopnosti, 13. plat, víkendy volné,

stálá práce

Hajanka
výroba prošívaných přikrývek

a polštářů, čištění peří
Otevřeno:

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

Jinak možno po telefonické dohodě

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

Koupím 
obrazy od
Jaroslava
Fiedlera,

který žil 
v Blatné. 
Nabídky 

na tel. 

775 446 517

Platba hotově
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VÝSTAVBA  A REKONSTRUKCE 
BYTOVÝCH 
I NEBYTOVÝCH OBJEKTŮ
NOVOSTAVBY 
KOMPLETNÍ STAVEBNÍ ČINNOST

+420 737 18 19 19
info@spacesolution.cz

www.spacesolution.cz

BLATNÁ

SpaceSolution s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

Autodíly -    
     železářství

MAREK CHVÁTAL

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

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

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

Nová služba: broušení nožů, nůžek,
seker a dlát

PŘIJMU ŘIDIČE
skupiny C + E

na pravidelnou linku
BLATNÁ-JIHLAVA

Plat: 35.000 Kč
OD ČERVENCE 

NOVÉ AUTO
Nástup možný ihned

Info tel.:
777 668 103

www.nej.czwww.nej.cz

KVALITNÍ
OPTICKÁ SÍŤ

VÝHODNÉ 
SPOJENÍ 

INTERNETU 
A NEJTV

VOLNÁ DATA
A NEOMEZENÉ 

VOLÁNÍ 

LOKÁLNÍ
PODPORA

MOBIL
pro celou rodinu

TELEVIZE
vlastní výběr programů

200+

299od
Kc
mes.

INTERNET
po optické síti až 500 Mb/s

Pobočka Blatná
Nad Lomnicí 1255, Blatná
sluzby.blatna@nej.cz
488 999 488

Kde si vaší práce 

VISHAY BLATNÁ 

„Tohle není klasická fabrika!“

 

 

 

 

 

 

 

Pronajmu byt 
2+1 + balkon 

v Blatné. Volné 
ihned.

Nájem 10 tis. Kč 
měsíčně, zálohy 
na energie cca 

5 tis. Kč.
Vratná kauce 

22 tis. Kč.

Tel: 775225855 

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

TEL.: 721 757 399
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ELEKTRO
BLATNÁ

Platnost akce 25. 11. - 8. 12. 2022

ul. Pivovarská 200

Notebook
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