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Končí 33. ročník 
Blatenských listů

Ani po 33 letech neuškodí připomenout, 
že spolek „Občanské sdružení Blatenské listy“ 
se  snaží přinášet zprávy o dění v Blatné. Tím 
rozumíme nejen naše vlastní články, ale chce-
me poskytovat prostor občanským aktivitám, 
vzdělávacím a sportovním spolkům, propa-
gaci jejich aktivit, profesionální prezentaci 
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blatenské Kulturní plantáže, městu Blatná, 
Technickým službám a také podníkatelům, 
kteří nabízejí své služby, výrobky a v poslední 
době zejména  pracovní místa. Jejich inzeráty 
jsou pro nás hlavním zdrojem finančních 
prostředků pro tisk a roznášku Blatenských 
listů. Studenti, naši kolportéři, roznášejí Listy 
do poštovních schránek po Blatné

Pokud i jako občané chcete činnost 
našeho spolku, tedy neziskové organizace, 
fi nančně podpořit, můžete zaplatit dobrovol-
né předplatné v knihkupectví Kanzelsberger 
na třídě J.P. Koubka nebo převodem na náš 
účet 4196610297/0100. Cena předplatného 
zůstává 150,-Kč/rok.

Vaše články a inzeráty posílejte, prosím, 
mailem na adresu blat.listy.ch@seznam.cz, 
Tuto adresu najdete v každém čísle Listů 
v tiráži na poslední straně.

Závěrem mi dovolte popřát Vám klidné 
Vánoce, do nového roku pak hlavně

hodně zdraví a spokojenosti.
Jménem Blatenských listů

Zdeněk Malina
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ktual i ty

„PŘILETĚL K NIM ANDĚL, A TEN JIM 
POVĚDĚL, ŽE SE KRISTUS PÁN NARO-
DIL, ABY KAŽDÝ VĚDĚL…“

Rok se otočil, vánoční svátky jsou tu 
a přede dveřmi – ŠTĚDRÝ DEN.

Tento svátek byl pro naše předky význam-
ný, připisovali mu zvláštní moc, a proto se 
v tento den udržovala řada zvyků a magických 
úkonů, které měly zajistit především bohatou 
úrodu, dobrou užitkovost domácích zvířat 
a také zdraví a štěstí celé rodiny.

S východem první hvězdy se usedalo 
ke štědrovečernímu stolu. Podle tradice se 
na stole mělo objevit devatero jídel, tedy 
od všeho, co se v roce urodilo, aby ten večer 
byl opravdu štědrý. Na počátku hostiny se 
podávala oplatka s medem, polévka byla 
většinou hrachová nebo čočková. Hlavním 
jídlem byl „černý kuba“  v Podkrkonoší zvaný 
„hubník“ (kroupový nákyp s houbami, asi 
znáte) Dále si všichni pochutnávali na suše-
ném ovoci, mnohdy rozvařeném s kořením, 
kterému se říkalo „muzika“, ořechách, jablíč-
kách, na závěr se servíroval čaj nebo punč 
s pečivem, tedy vánočkou, postupem času 
s cukrovím.

Část večeře odnesli hospodáři ke stro-
mům, drůbeži a dobytku. Svůj díl dostaly 
i oheň a voda, aby v příštím roce neškodily.

Po večeři se obdarovávalo, hrály různé 
hry, mladí  se pak věnovali věštění budouc-
nosti – pouštění svíček – lodiček po vodě, lití 
olova, házení střevíce, vybírání polínek atd.

Večer skončil cestou na půlnoční…

ŠTĚDROVKA
V záznamech ze 

šestnáctého století na-
jdeme zmínku o peči-
vu z bílé mouky které 
se splétalo z několika 
pramenů. Nazývalo se 
štědrovky, štědrovnice, 
húsce, calty nebo vá-
nočky. Pravděpodobně 
se ale pekly již dávno 
před tím.

Vánočka a chléb 
byly symbolem hoj-
nost i  od pradávna 

a v období Vánoc nesměly chybět na stole 
spolu s miskou obilí a několika mincemi. 
Vánočka se ale také stala darem pro kolední-
ky, kteří byli v hospodářství vítáni, neboť se 
věřilo, že rodině přináší zdraví, štěstí a bo-
hatou úrodu. Někde se místo vánoček pekly 
koláče nebo věnce plněné jablky) Sváteční 
vánočky se přizdobovaly zvířátky a symboly 
vyrobenými z chlebového nebo vizovického 
těsta na špejlích a také větvičkami z buxusu.

ČESKÉ LIDOVÉ VÁNOCE NA KŘÍD-
LECH ANDĚLŮ II

Náš letošní vánoční prodej na tř. 
J. P. Koubka 3 končíme právě dnes. Věří-
me, že jste se stihli přijít podívat nebo si 
od nás alespoň koupit jmelí. Pokud ne, tak 
jistá šance tu ještě je. Otevřeno je do 17.00 
hodin.

Návštěvnost byla také vzhledem k ak-
cím, které se pořádaly na zámku, opravdu 
veliká, což nás potěšilo. Blatná opravdu 
žila. Doufáme, že nám zachováte přízeň 
i v příštím roce. Budeme se na vás těšit. 
S prodejem o sobotách začneme znovu 
pravděpodobně v únoru.

VŠEM VÁM PŘEJEME SPOKOJENÉ, 
KLIDNÉ , ALE TAKÉ RADOSTNÉ VÁ-
NOCE, DO NOVÉHO ROKU HLAVNĚ 
ZDRAVÍ A DOBROU NÁLADU, OPTIMI-
SMUS I NADHLED. DRŽME SE MOUD-
ROSTÍ NAŠICH PŘEDKŮ, BUĎME 
ROZUMNÍ SE SRDCEM NA PRAVÉM 
MÍSTĚ.

Eva Fučíková, lidové řemeslo

Vánoční koleda v podání ZUŠ 
BLATNÁ pobavila i dojala

V polovině prosince se v divadelním sále 
blatenské sokolovny tradičně konalo vystou-
pení žáků ZUŠ Blatná, které bylo společnou 
prací všech třech zde vyučovaných oborů. 
Představení blatenské „zušky“ má vždy ně-
jakou dějovou linku či hlavní myšlenku a ani 
nyní tomu nebylo jinak. Děj lehce inspirován 
povídkou Charlese Dickense začínal v přítom-
nosti, kdy hříšníka přišel varovat před jeho 
sobeckým životem Duch přítomných Vánoc. 
S Duchem minulých Vánoc se poté hříšná 
duše vydala na cestu do minulosti, aby si při-
pomněla radost a štěstí čisté dětské duše, která 
ještě nebyla zkažena touhou po penězích. 

Duch budoucích Vánoc varoval před smut-
ným koncem osamělého starce, kterým by se 
hříšník stal, pokud by se nezměnil k lepšímu. 

Představení se zúčastnili žáci tanečního oboru 
paní učitelky Kateřiny Kočovské a Veroniky 
Leopoldové.                    (pokrač. na str. 12)
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Zprávy
z radnice

Informace z 2. zasedání Zastupitelstva 
města Blatná, které se konalo dne
7. prosince 2022
Na zasedání bylo přítomno 15 zastupitelů.
ZM po projednání

● schválilo záměr směny části pozemku v katastrálním území Milčice 
u Čekanic, obec Blatná,

● schválilo záměr směny části pozemku v katastrálním území Milčice 
u Čekanic, obec Blatná,

● schválilo prodej pozemku v katastrálním území a obci Blatná,
● schválilo prodej části pozemku v katastrálním území a obci Blatná,
● schválilo prodej pozemku v katastrálním území a obci Blatná,
● schválilo prodej části pozemku v katastrálním území a obci Blatná 

se zřízením práva zpětné koupě a s podmínkou zřízení věcného 
břemene vedení kanalizačního řadu,

● schválilo prodej části pozemku v katastrálním území Blatenka
● schválilo nevyužití předkupního práva k objektu,
● zřídilo Osadní výbory Blatenka v počtu členů 3, Osadní výbor Če-

kanice v počtu členů 5, Osadní výbor Drahenický Málkov v počtu 
členů 5, Osadní výbor Hněvkov v počtu členů 3, Osadní výbor 
Jindřichovice v počtu členů 3, Osadní výbor Milčice v počtu členů 
3, Osadní výbor Řečice v počtu členů 3 a Osadní výbor Skaličany 
v počtu členů 5,  schválilo Zásady pro volby do osadních výborů 
na funkční období 2022 až 2026 a pověřilo odboru majetku, in-
vestic a rozvoje provedením voleb do osadních výborů,

● schválilo podání žádosti o provedení komplexní pozemkové 
úpravy v katastrálním území Skaličany za účelem uspořádání 
vlastnických práv a vztahů k pozemkům,

● vydalo v samostatné působnosti Změnu č. 4 územního plánu 
Blatná,

● schválilo pana starostu Ing. Roberta Flanderu jako určeného 
zastupitele pro pořizování Změny č. 1 územního plánu Blatná,

● souhlasilo se zajištěním návaznosti na Územní plán Chobot z hle-
diska širších územních vztahů,

● schválilo Směrnici č. 3/2022 Pravidla pro poskytování zaměstna-
neckých benefi tů z rozpočtu města,

● schválilo podíl kompetencí starosty a místostarosty,
● vzalo na vědomí kontrolu Kontrolního výboru Zastupitelstva 

města Blatná,
● souhlasilo s vyplacením odměn členům Komisí, Kontrolního 

a Finančního výboru a předsedům osadních výborů,
● zvolilo členy Kontrolního a Finančního výboru Zastupitelstva 

města Blatná,
● schválilo poskytnutí dotace TJ Blatná na vybudování automatic-

kého zavlažovacího systému tenisových kurtů,
● schválilo střednědobý výhled rozpočtu města Blatná 2024 – 2026,
● schválilo návrh rozpočtu města na rok 2023, v příštím roce se 

počítá s příjmy ve výši 225 mil Kč a s výdaji ve výši 309 mil 
Kč. Rozpočet byl tedy schválen jako schodkový s výší schodku 
84 mil Kč, schodek rozpočtu bude hrazen fi nančními prostředky 
z přebytků minulých let.

 
Další zasedání zastupitelstva se uskuteční dne 13. 02. 2023.

Ing. Simona Sedláčková, tajemnice MěÚ Blatná

Před jedenácti lety, čtvrtou adventní 
neděli, 18. prosince 2011, zemřel ve věku 

75 let Václav Havel
Připomeňme si, jak na prezidenta Havla vzpomínal před rokem 

v Blatenských listech letošní prezidentský kandidát číslo jedna, 
Pavel Fischer, předseda výboru pro zahraničí a bezpečnost

Senátu Parlamentu České republiky, který byl spolupracovní-
kem Václava Havla. V letech 1999 až 2003 byl ředitelem politic-
kého odboru v Kanceláři prezidenta republiky.

Vzpomínka na práci pro prezidenta
Když vzpomínám na osm let práce pro prezidenta Václava 

Havla, vždycky nakonec dojdu k osobním vzpomínkám. Třeba 
jak se vyrovnával se smrtí manželky Olgy, jak bojoval se zákeřnou 
nemocí nebo jak uměl stát za svým, když zjistil, že se děje něco 
nepřijatelného.

Za tou uctivou mluvou plachého dramatika byl člověk pevných 
zásad. A co víc, uměl si dělat legraci nejen z ostatních, ale na prv-
ním místě sám ze sebe. Mám dojem, jak se tak rozhlížím kolem, 
že podobný dar má jen velmi málo politiků.

Myslím, že by Václava Havla dojalo, kdyby viděl, jak často 
se dnes jeho jméno skloňuje. Určitě by hned začal zkoumat, co je 
za tím — zda je to jen móda, která brzy přejde, nebo zda je v tom 
osobní zaujetí pro hodnoty a ideály, za něž se celý život bral a které 
ani dnes neztratily nic na své naléhavosti……         Pavel Fischer

 GRANDFINÁLE 
PIŠQWOREK V BRNĚ

Dne 8.12.2022 se vydal tým Já-
trový knedlíček (Tomáš Čanda, Jan 
Slavík a Michal Švec – žáci 8. B ZŠ 
J. A. Komenského Blatná) na gran-
dfinále v MISTROVSTVÍ ŠKOL 
V PIŠQWORKÁCH do Brna. Cesta 
byla dlouhá, museli jsme jet už v půl 
4 ráno. Grandfi nále základních škol se 
zúčastnilo 32 nejlepších týmů z Čech 
a Slovenska. Náš tým obsadil v oprav-
du velké konkurenci krásné 21. místo. 

Moc chlapcům blahopřeji a děkuji 
za skvělou reprezentaci školy. Celkem 
se soutěže zúčastnilo přihlášených 
1 400 týmů ze základních škol. Kluci 
jsou opravdu skvělí a přeji jim hodně 
štěstí v dalším roce.

Hana Šafaříková
učitelka ZŠ J. A. Komenského Blatná

 Anna Matějková, 13 let - ZUŠ Blatná

Zdraví, štěstí
a úspěch

v roce 2023
přejí

Blatenské listy
a Blatenská tiskárna, s.r.o.
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Ekonomické okénko 
s Oskarem:

Zp r á v y
T S  B l a t n á

Firma Czech Industrial Fabrics s.r.o., 
provozovna Blatná hledá:

technického pracovníka/pracovnici
do ruční výroby fi ltračních pásů

Náplň práce:
 ruční zakázková výroba fi ltračních pásů
 podílení se na vývoji technologických postupů
 příjem materiálu, balení a expedice zboží

Požadujeme:
 technické a kreativní myšlení
 manuální zručnost
 pečlivost, spolehlivost,
 vysoké pracovní nasazení
 ochota a schopnost se učit
 nekonfl iktní jednání

Nabízíme:
 nadstandardní fi nanční ohodnocení 
 různorodá náplň práce v zakázkové výrobě 
 kompenzace nákladů na dojíždění
 provoz na jednu směnu
 možnost i částečného pracovního úvazku

pro více informací prosím volejte: 733 213 077
U Sladovny 277, 388 01 Blatná,  email: info@czechindustrialfabrics.cz,  

www. czechindustrialfabrics.cz

Vyhodnocení roku 2022
To byl tedy rok. Válka na východě Evropy. Zvýšené náklady do-

mácností, zejména kvůli energiím a cenové infl aci. Pokles akciových 
trhů a stagnace cen nemovitostí. Celkové zpomalení růstu ekonomiky 
a příští rok potenciál recese (poklesu). Koho by to mohlo rozpálit, toho 
zchladí letošní tuhá zima. 

S problémy, zejména ekonomickými, se potýká více lidí, než kdy 
dříve. Pojďme společně zvážit, jestli letošní Vánoce místo klasické-
ho spotřebního chování a nakupování věcí, raději zasvětit pomoci. 
Pomoci buď pro nás samotné, pro naše blízké nebo někomu, kdo to 
nutně potřebuje. 
Příklad pomoci pro nás samotné a naše nejbližší:

– Vzdělávací nebo rekvalifi kační kurz na příští rok
– Relaxační zážitek pro uvolnění se od stresu po náročném roce
– Darování aktiv, například podílu na podnikání - akcie. Zde je 

jednodušší darovat peníze, a společně pak s obdarovanými akcii 
koupit rovnou na jejich jméno. Pozor na limit pro zdanění darů. 
V rámci rodiny jsou dary od daně osvobozeny, u ostatních fyzic-
kým osob je limit 15 000 Kč za kalendářní rok.

– Najít si čas a udělat si fi nanční plán na příští rok. Jaké náklady nás 
čekají, kolik si plánujeme spořit a kam investovat

Příklad pomoci ostatním:
– Příspěvky na charitativní projekty všeho druhu (např. Hospic sv. 

Jana N. Neumanna Prachatice)
– Dárky pro opuštěné děti, sociálně slabší, bezdomovce
– Dárky pro psí útulky

Zajímavou možností je i darovat někomu blízkému charitativní 
příspěvek bez konkrétního účelu a dát mu tak možnost podpořit charitu 
dle jeho volby. 

Přeji všem veselé a šťastné Vánoce. Držme se a pomáhejme si. 
Příští rok zvládneme a bude zase dobře.

Nevíte si s něčím rady? Jaká témata byste chtěli pokrýt v příštích 
Blatenských listech? Napište na oskar.krizenecky@gmail.com.

Zdroje: kurzy.cz

Vážení občané,
chtěli bychom Vám poděkovat za spolupráci v letošním roce. chtěli bychom Vám poděkovat za spolupráci v letošním roce. 

Vážíme si spolupráce při čištění města včetně zimní údržby, také Vážíme si spolupráce při čištění města včetně zimní údržby, také 
za pomoc při údržbě veřejné zeleně a u dalších činností, které pro za pomoc při údržbě veřejné zeleně a u dalších činností, které pro 

město Blatná zajišťujeme.město Blatná zajišťujeme.

Věříme, že tato přínosná spolupráce bude pokračovat Věříme, že tato přínosná spolupráce bude pokračovat 
i v následujícím roce.i v následujícím roce.

Také Vám děkujeme za trpělivost, se kterou jste snášeli různá Také Vám děkujeme za trpělivost, se kterou jste snášeli různá 
omezení vyplývající ze stavebních a rekonstrukčních prací omezení vyplývající ze stavebních a rekonstrukčních prací 

ve městě.ve městě.

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

kolektiv zaměstnancůkolektiv zaměstnanců
Technických služeb města Blatné, s. r. o.Technických služeb města Blatné, s. r. o.

Sportovní spolek PROSPORT BLATNÁ z. s., touto cestou srdečně 
děkuje blatenské tiskárně na Vinici za sponzorský přínos ve formě 

bezplatné výroby klubových materiálů v roce 2022. Konkrétně 
patří poděkování vedoucímu tiskárny Radku Michalovi a grafi kovi 

Pavlu Kopáčkovi za výborné zpracování. Zároveň přejeme kolektivu 
tiskárny šťastné a veselé Vánoce a vše nejlepší v novém roce 2023.

Za PROSPORT Blatná předseda Vladimír Šavrda.

Ve dnech 7. a 8. 1. 
2023 proběhne v cho-

vatelském areálu 
nábřeží Dukelské  
22. zimní výstava 

drobného zvířectva 
- holubů, králíků 

a drůbeže s ukázkou 
exotického ptactva.

V So otevřeno od
13 do 17 hod.
a v Ne od 8
do 12 hod.

Po oba dny občerst-
vení zajištěno.

Bude vystaveno cca 
500 - 600 ks zvířat. 

K návštěvě zvou 
pořadatelé

ZO ČSCH Blatná.
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Co čte a o čem přemýšlí Jan Kára
Vážené čtenářky, vážení čte-
náři,

na Kanárské ostrovy mě 
to nikdy nelákalo. Vadila mi 

hlavně představa, že se tam člověk dostane 
do soukolí turistického průmyslu: bydlí v ho-
telech či bungalovech, povaluje se na lehátku 
u moře nebo u bazénu, maže se krémem, srká 
brčkem koktejly, chodí na opulentní večeře, 
do baru na drink a občas si zpestří pobyt něja-
kým výletem lodí či jízdou na velbloudu. Což 
není můj styl trávení volného času.  

Až letos jsem podlehl vábení cyklistic-
kých kamarádů a své zásady jsem obětoval 
za vidinu prosincového tepla a prohánění 
kola v exotickém prostředí palmových hájů, 

písečných dun podél pláží, vyprahlých kaňonů 
a divokých skal. Alespoň tedy nešlo o žádné 
„povalování“, byla to spíš pořádná dřina. 
Kopce na ostrově Gran Canaria jsou opravdu 
hodně výživné, od hladiny moře jedete třeba 
30 kilometrů pořád nahoru (silnice vede až 
do nadmořské výšky 1940 metrů), no a pak 
zase dolů. A ani cesty podél pobřeží nejsou 
nikterak rovné – jen se tam stoupání a klesání 
střídá mnohem rychleji. Ještě že je pořád na co 
koukat - a také o čem přemýšlet.

Když se ocitnete na takovém malém kous-
ku země (Gran Canaria je jen asi o třetinu větší 
než okres Strakonice), obklopeném nesmírnou 
vodní masou, snadno pocítíte alespoň odlesk 

onoho vzrušení, které v nás kdysi vyvolávaly 
příběhy Robinsona Crusoe, Patnáctiletého 
kapitána a vůbec všech těch knih o  dobro-
družných výpravách do neznáma, o pirátech 

a námořních bitvách…. Ale nemusí jít jen 
o dávné dětské fantazie. Můžete se třeba 
celkem prakticky zajímat o to, jak se před 
pár tisíci lety lidé vůbec na takové ostrovy 
dostali: údajně sem dorazili na chatrných 
vorech od pobřeží Afriky, což si při pohledu 
na nedozírný oceán nedovedu představit.

Já jsem ale na Kanárských ostrovech navíc 
přemýšlel o významu moří a oceánů v historii 
lidstva. Nasměroval mě k tomu hlavně Micha-
el Romancov svojí knihou „Námořní slepota“, 
kterou jsem měl přibalenou v batohu. Michal, 
který měl nedávno v Blatné jako host Bla-
tenských listů poutavou přednášku o Rusku, 
v této knize čtivě a přesvědčivě dokládá, že 
o osudu světa se od pradávna rozhodovalo 
především na mořích a oceánech. Brázdily je 
nejprve veslice a plachetnice, později parníky, 
křižníky, letadlové  lodě, atomové ponorky či 
tankery; vedly tudy klíčové obchodní cesty 
a i dnes tudy proudí většina strategických 
surovin i globální přepravy zboží. A vždy 
byly také kolbištěm brutálních mocenských 
střetů včetně obou světových válek. „Námořní 
slepota“ je skvělá kniha a zvlášť dobře se 
čte, když kousek od vás šplouchá Atlantik, 
na ostrovech, které sehrály v námořní historii 
celkem prominentní roli.

Starověcí Římané jim říkali “Šťastné 
ostrovy“, znali je i arabští mořeplavci, ale 
jejich význam zásadně vzrostl až v 15. sto-
letí. Někdy v té době přišli Portugalci na to, 
že podél pobřeží severozápadní Afriky unáší 
lodě směrem k jihozápadu proud, později 
nazvaný Kanárský, a o něco severněji pak se 
k pobřeží Evropy vrací jiný proud, nazvaný 
Portugalský. Při troše šikovnosti a štěstí se tak 
dala zvládnout pěkná okružní plavba. Cesta 
kolem Afriky, do Ameriky či kolem světa 
byla naznačena.

V té době ovšem ještě panovala před-
stava, že někde za nejzápadnějším známým 
kusem pevniny – kanárským ostrovem El 
Hierro - končí svět a kdo se tím směrem vydá, 
přepadne přes okraj zemské desky a zřítí se 

do jámy pekelné. Když se na jiném z kanár-
ských ostrovů zastavil v roce 1492 Kryštof 
Kolumbus, aby vzápětí zamířil do úplného 
neznáma, musel mít hodně velkou kuráž. Jak 
víme, dopadlo to vcelku dobře a Kanárské 
ostrovy se tak staly odrazovým můstkem pro 
velké zámořské objevy, propojení různých 
částí světa a tedy i éry, které říkáme novověk.

Sluší se dodat, že rubem této slavné histo-
rie je osud oněch výše zmíněných původních 
obyvatel. Říkali si Guančové, měli prý téměř 
nordické rysy, a většina z nich byla vybita 
či odvlečena do otroctví hned v průběhu 15. 
století, kdy si Španělé postupně podmaňovali 
jednotlivé ostrovy. Potkal je stejný osud jako 
mnohé jiné domorodce, kteří se připletli 
do cesty kolonizátorům. Ještě že po nich zů-
stala výrazná genetická stopa a plno krásných 
místních názvů.

Až zavítáte na Kanárské ostrovy, máte 
prostě o čem přemýšlet. Krásné svátky. 

Jan Kára

Pobřeží Gran Canaria je poseté letovisky (a vede 
tudy pěkná silnice)

Krásu polopouštního vnitrozemí nejlépe zažijete 
při stoupání nesčetnými serpentinami

Takto měli dopadnout plavci na okraji zemské 
desky

Z Portugalska na Kanáry a zpět na přírodní 
pohon
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Křesťanské poutní místo v Indii

Vailankanni, neboli „Lurdy Indie“, je 
desetitisícové město na pobřeží Bengálského 
zálivu poblíž Nagapattinam v jihoindickém 
státě Tamil Nadu. Kdysi tady údajně došlo 
k několika mariánským zjevením. V roce 
2004 zasáhla pobřeží vlna tsunami, která 
zcela mimo logiku ušetřila uvnitř baziliky 
2000 účastníků mše, ačkoliv smetla domy, 
hotely a celé blízké okolí katedrály. No-
vogotická bazilika zasvěcená Panně Marii 
dobrého zdraví má tři sály a je kopií svatyně 
ve francouzských Lurdech. Před pěti lety byla 
dokončena ve Vailankanni moderní katedrála 
Ranní hvězda, která pojme 10 000 věřících 
a mše promítané na plátnech před kostelem 
se může zúčastnit dalších 30 000 poutníků. 
V současnosti je Vailankanni nejvýznam-
nějším katolickým poutním místem v zemi 
a ročně hostí kolem 20 milionů věřících.

Ačkoliv se v tisku občas objevují zmínky 
o šarvátkách mezi křesťany a hinduisty, jedná 
se o výjimky. Většinou křesťanská menšina 
žije v poklidu a přátelství se svými hindui-
stickými i muslimskými sousedy. Na zdi je 
proklamováno společné soužití vyobrazením 
hinduistického boha Ganeši, Panny Marie 
a mešity v Mekce. 

Poutnice před Římskokatolickou bazili-
kou Panny Marie dobrého zdraví.

Plastiky 
betlémského 
děťátka jsou 
připraveny 
na vložení 
do jesliček, 
které býva-
jí  součástí 
vánoční vý-
zdoby stejně 
jako u nás 
v Evropě.

Autobusy najímané skupinami poutníků 
objíždějí jihoindická posvátná místa. Zdobí 
je různá kýčovitá vyobrazení. Je kuriózní, že 
poutníci vůbec neřeší, jestli je na autobuse 
symbol křesťanů, hinduistů, bílé blonďaté 
děťátko, koloušek, zasněžené vrcholky hor 
nebo hrdina z bollywoodského fi lmu.

Frekventovaná pěší hlavní třída, stomet-
rová spojnice mezi městskou pláží a vchodem 
do baziliky, je plná obchůdků s tretkami.

Věřící si odvážejí z poutního místa řadu 
suvenýrů, kterými doma obdarovávají příbuz-
né. Dárky z posvátných míst jsou velmi ceně-
né. Oblíbeným artiklem jsou sošky svatých.

V době Vánoc jsou vystavené jesličky 
cílem poutníků všech náboženství. Ve Vailan-
kanni nezřídka potkáme i muslimy.
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Holení hlav dětí, mužů, někdy i žen 
a následné potření kurkumovou pastou patří 
k rituálu, který křesťané přebrali od hinduistů.

Otec se synem zapalují svíci po tom, co 
„vlasy věnovali Bohu“.

Pruh písku, který spojuje hlavní katedrálu 
s místem zjevení Panny Marie a je cca 500 
metrů dlouhý, je určen pro modlitbu křížové 
cesty. Řada věřících ji absolvuje plazením 
po kolenou.

Biblické výjevy jsou součástí výzdoby 
města a najdeme je spolu s různými kaplemi 
a kapličkami na každém kroku v centru měs-
ta i na okrajích stejně jako mezi domky zde 
žijících hinduistů, kteří milují  Pannu Marii 
jako svoje božstvo. 

Text a foto Kamila Berndorff ová 

Před deseti lety zemřel blatenský děkan Heřman Fritsch
Heřman Fritsch byl ustanoven děkanem v Blatné Českobudějo-

vickým biskupstvím od 1. července 1990.V Blatné vykonával svůj 
úřad do konce roku 2012, kdy odešel na věčnost. Jeho život přibližuje 
zvláštní příloha aktuálního čísla Farního zpravodaje blatenské far-
nosti. Životopis zpracoval Vladimír Červenka. Doporučuji se s tímto 
dokumentem, který je dostupný i na farním webu https://blatna.
farnost.cz/wp-content/uploads/2022/03/Herman-Fritsch-10-let.pdf 
seznámit. V řadě vzpomínek lidí z okolí děkana Fritsche tam ožívá 
portrét člověka, který pod vnější slupkou přísného a zásadového 
duchovního skrýval své skutečné postoje – byl to ve své podstatě 
příjemný a srdečný člověk.

V roce 1963, po svém vysvěcení, nastoupil Heřman Fritsch jako 
kaplan v Březnici. Jeho 49 let trvající kněžská služba (z toho 22 let 

v Blatné) na tomto světě skončila v prosinci 2012. P. Heřman Fritsch 
zemřel náhle 27. 12. 2012 ve strakonické nemocnici.Pohřeb se konal 
2. 1. 2013. Zádušní mši sloužil v blatenském děkanském kostele 
Mons. Jiří Paďour, OFMCap., sídelní biskup českobudějovický 
za účasti Mons. Václava Malého, pomocného biskupa pražského, 
a řady kněží nejen z českobudějovické diecéze. Zesnulý byl pocho-
ván do hrobu rodiny Janouškových (z této rodiny pocházela jeho 
matka) na městském hřbitově v Rožmitále pod Třemšínem. Nechť 
odpočívá v pokoji!

Dovolím si citovat ještě pár vět z textu ve Zpravodaji, který 
k této příležitosti poskytl Mons. Mgr. Václav Malý, pomocný biskup 
pražský:

„…...Je tomu 10 let od jeho skonu. Bylo mi ctí se zúčastnit 
rekviem v blatenském kostele a potom promluvit nad jeho hrobem 
v Rožmitále. Odešel mi přítel.

Vím, že jeho komunikace s věřícími byla někdy obtížná. Působil 
nepřístupně, přísně. Ale pod slupkou odstupu byl mužem citlivým 
a plachým, i když to zní paradoxně. Nesl si totiž celoživotní jizvy ze 
svého mládí, poznamenaného životním osudem jeho matky. Občas 
se mi otevřel. Na veřejnosti nedával nic najevo. Věřící, kteří měli 
snahu hlouběji žít svoji víru a poznávat evangelium, dobře vycítili, že 
mu jde o podstatné duchovní záležitosti. Nejsem soudce ani nejsem 
schopen posoudit celé jeho pastorační úsilí, ale jsem přesvědčen, že 
byl poctivým a dobrým knězem.

Chybí mi, často si na něho vzpomenu. Requiescat in pace “
Václav Malý, biskup, 3. 11. 2022

V úterý 27. prosince 2022, u příležitosti 10. výročí odchodu 
P. Heřmana na věčnost proběhne od 14:00 společná pobožnost přímo 
u hrobu kněze v Rožmitále pod Třemšínem. Večer v 17:00 hodin bude 
pak za P. Heřmana Fritsche sloužena mše svatá v blatenském kostele.

ZM

Foto z archivu Římskokatolická farnost Blatná
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BOSÁ STEZKA
ŽP ZŠ TGM ve spolupráci s Kulturní 

plantáží, MŠ Vrchlického, MŠ Husovy 
sady, MŠ Šilhova, Rodinnou školkou 
Puntík, SOU Blatná, SOŠ Blatná a Do-

movem pro seniory Blatná organizuje založení bosé stezky v komu-
nitním sadu v Blatné. Do tohoto projektu hledáme stejné nadšence, 
jako jsme my sami… Chcete-li nám pomoct, ozvěte se buď prostřed-
nictvím partnerů projektu, nebo přímo na email: ludmila.ruzickova@
zstgmblatna.cz

V současné chvíli je vše ve fázi 
příprav. Nechybí nám nadšení, 
jsme připraveni přispět fyzickou 
prací. Potřebujeme ale nejdříve 
sehnat materiál na výstavbu zá-
kladů (obrubníky, kostky, pali-
sády, cihly aj.), nepohrdneme ani 
nabídkou zapůjčení malého bagru 
(i s bagristou), určitě by nám 
pomohlo získat do týmu někoho, 

kdo by nám mohl bosou stezku nakreslit/naprojektovat. Máte-li chuť 
se do tohoto projektu zapojit, ozvěte se! 

žákovský parlament ZŠ TGM Blatná 

Součástí naší spolupráce je také péče o komunitní sad. Děti, které 
si v tomto roce zvolily volitelný předmět přírodovědná praktika se už 
podílely na sázení keřů a stromů, a to v pondělí 28. listopadu. Žáci se 
společně s paní učitelkou Matějovicovou vydali do sadu, kde si mohli 
vyzkoušet nejen sázení, ale především se dozvěděli více informací 
o péči o rostliny. Navázali tak na výpomoc v sadu, která začala už při 
loňském celoškolním projektu.  

Dalším počinem, na kterém spolupracujeme, je vznik ohniště. Se 
založením ohniště nám pomáhají chlapci ze  SOU Blatná. Už podnikli 
obhlídku prostoru a v současné době domlouváme další kroky. Jestli 
jste v komunitním sadu ještě nebyli, určitě se tam vypravte. Je to 
krásný kout na okraji Blatné, který může být útočištěm pro všechny, 
kteří rádi tráví čas v přírodě.

Mgr. Ludmila Růžičková, 
koordinátorka ŽP

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ ZŠ T. G. MASARYKA BLATNÁ ZA OBDOBÍ ZÁŘÍ – PROSINEC 2022     

BOBŘÍK 
INFORMATIKY 
Programovací 
soutěž Egypt 

Školní kolo 

1. místo: Nela Kumherová 7. B 
2. místo: Daniel Vonášek 7. A 
3. místo: Adam Berka 6. A 

FINANČNÍ 
GRAMOTNOST 

Školní kolo 

KATEGORIE I: 1. stupeň ZŠ 
1. místo: Jakub Jukl  5. A 
2. místo: Klára Bolinová 5. A 
3. místo: Radek Vrána 5. A 
 

KATEGORIE II: 2. stupeň ZŠ 
1. místo: Lucie Maroušková 9. A 
2. místo: Eva Vokrojová 9. A 
3. místo: Matyáš Procházka 9. A 

BOBŘÍK 
INFORMATIKY 

Školní kolo 

KATEGORIE 6. – 7. ROČNÍK 
1. místo: Karolína Mašková 7. B 
2. místo: Daniel Šenkyřík 7. A 
3. místo: Nela Kumherová 7. B 

KATEGORIE 8. – 9. ROČNÍK 
1. místo: Tereza Drnková 9. A 
2. místo: Martin Slanec 9. A 
3. místo: Čeněk Jan Pernt 9. A 

FLORBALOVÝ 
TURNAJ 

Okresní soutěž 

 

 

 

 

 

KATEGORIE STARŠÍ ŽÁCI:  
3. místo družstvo: David Ochotný, 
Jakub Podlešák, Vojtěch Dokoupil, 
Martin Slanec, Miroslav Šilha, 
Tomáš Pechr, Adam Majer, Filip 
Hucek, Filip Šimůnek – všichni 9.A;  
Luboš Šimeček 9. B;  Filip Červenka 
8. B 

KATEGORIE MLADŠÍ ŽÁCI:  
9. místo družstvo: Radek Šimánek, 
Filip Kostner, Michal Macháček, 
Tadeáš Gutwirth, Štěpán Bulka, 
Dominik Blovský, Matěj 
Štědronský, Jiří Ďurián – všichni 7. 
A;  Antonín Matějka, Jan Čadek, 
Jakub Prokop – všichni 7. B 

KATEGORIE MLADŠÍ ŽÁKYNĚ:  
4. místo družstvo: Nela Koubková, 
Viktorie Vitáková – obě 7. A;  
Martina Peroutková, Karla 
Štvánová, Kateřina Jeníčková, 
Karolína Mašková, Michaela 
Thorovská – všechny 7. B;  Sofie 
Baťková, Violeta Volšičková – obě 
6. A 

PODZIMNÍ 
ATLETIKA 

Soutěž škol 
Blatenska 

KATEGORIE MLADŠÍ ŽÁCI: 
1. MÍSTO: 
štafeta 4x60 m: 
Jan Brchel, Radek Šimánek–oba 
7.A, Stanislav Hořejší, Jakub Prokop 
- oba 7. B 
2. MÍSTO:  
štafeta 4x60 m: Kateřina Jeníčková, 
Viktorie Ředinová, Karolína 
Mašková – všechny 7. B;  Nela 
Koubková 7. A 
3. MÍSTO:  
běh 1 000 m: Filip Kostner 7. A 
skok vysoký: Nela Koubková 7. A 

KATEGORIE STARŠÍ ŽÁCI: 
1. MÍSTO:  
běh 1500 m: Jakub Matějka 8. B 
skok vysoký: Luboš Šimeček 9. B 
běh 60 m: Jan Brchel 7. A 
                   Lucie Maroušková 9. A 
štafeta 4x60 m: Barbora Zachová, 
Alžběta Bolinová, Adriana Fürstová, 
- všechny 8. B, Lucie Maroušková – 
9.A 
2. MÍSTO:  
běh 1 500 m: Jaroslav Brouček 8.A  
skok vysoký: Vojta Vlk 8. B 
běh 60 m: Luboš Šimeček 9. B 
běh 800 m: Hana Šilhová 8A 
3. MÍSTO:  
skok daleký: Jan Prager 9. B 
běh 60 m: Barbora Zachová 8. A 
skok vysoký: Tereza Syblíková 8. B 

IT SLOT 

Celostátní soutěž 

Celkem 8 284 účastníků 
 
171. místo: Čeněk Jan Pernt 9. A 
553. místo: Martin Slanec 9. A  
1185. místo: Jakub Mlíčko 8. A 

PŘÍRODOVĚDNÝ 
KLOKAN 

 
Školní kolo 

1. – 3.  místo: Daniel Čejka 8. B 
                          Eliška Maříková 9.A 
                          Martin Slanec 9. A 
4. místo: Veronika Koubková 9. A   
5. místo: Barbora Lukešová 9. A          

LOGICKÁ 
OLYMPIÁDA 

 
Školní a krajské 

kolo 

KATEGORIE 3. – 5. ROČNÍK:  
ŠKOLNÍ KOLO:  
1. místo: Liliana Flachsová 5B 
POŘADÍ V KRAJI: celkem 17 701 
soutěžících 
287. – 294. místo: Liliana Flachsová 
5. B  
 
KATEGORIE II. STUPEŇ ZŠ: 
ŠKOLNÍ KOLO: 
1. místo: Jakub Mlíčko 8. A  
2. místo: Vanesa Pekárková 9. B 
3. místo: Martin Slanec 9. A 
POŘADÍ V KRAJI: celkem 26 368 
soutěžících 
93. – 101. místo: Jakub Mlíčko 8. A 
207. – 232. místo: Vanesa 
Pekárková 9. B 
287. – 306. místo: Martin Slanec 9. 
A 

HLEDÁME 
NEJLEPŠÍHO 

MLADÉHO CHEMIKA 
 

Školní kolo 

1. místo: David Ochotný 9. A 
2. místo: Vanesa Pekárková 9. B 
3. – 4. místo: Eva Vokrojová 9. A 
                         Martin Slanec 9. A 

KDO UMÍ, UMÍ  
 

Okresní soutěž 

 
KATEGORIE 5. TŘÍD:  
6. – 7. místo: Marie Markusková 5. 
A       
8. – 9. místo: Matěj Staněk 5. A   
 

KATEGORIE 6. TŘÍD:  
2. místo: Jonáš Šimůnek 6. B 
12. místo: Anežka Hrubá 6. B              

Exkurze žákovského 
parlamentu na ZŠ Chýně

V úterý 29. listopadu se 13 parlamenťáků s oběma koordiná-
torkami vydalo na plánovanou exkurzi na Základní školu v Chýni, 
kde, stejně jako u nás, funguje žákovský parlament. Zajímalo nás, 
jaké akce připravují, na čem právě pracují a jak vypadají jejich 
schůzky. 

Po příjezdu ke škole nás přivítalo několik členů žákovského 
parlamentu, kteří nás hned vzali na prohlídku školy. Budova nás 
ohromila širokými chodbami, novým vybavením, velkou sportovní 
halou a především všudypřítomnou příjemnou atmosférou. 

Po prohlídce školy jsme se přesunuli do auly, kde jsme měli 
možnost se seznámit s dalšími parlamenťáky. Společně jsme si 
zahráli několik her včetně jedné zaměřené na předávání informací 
do tříd. V podvečer nás čekala bojovka ve staré škole. Když říkám 
staré, myslím opravdu staré, protože tato budova byla postavena 
před 120 lety. Večer jsme měli celou školu pro sebe. Parlamenťá-
ci nám v kuchyňce připravili k večeři těstovinový salát a odešli 
spát k sobě domů. My jsme si po večeři zahráli stolní tenis a před 
večerkou jsme si pustili fi lm. 

Druhý den nás čekala minikonference žákovských parlamentů, 
na kterou dorazili zástupci žákovských parlamentů z dalších dvou 
pražských škol. Společným tématem bylo stravování ve školní 
jídelně. Společně jsme se zamýšleli nad tím, jak vyřešit problém 
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s dlouhými frontami a s dochucováním jídel. 
Děti měly k dispozici rozvrhy tříd a nad od-
chody do školní jídelny se skutečně potrápily. 
Ke krátké diskuzi se nechala přemluvit i ve-
doucí školní jídelny, která vysvětlila, jak to je 
s dochucováním jídel. Moc nás to bavilo. Úpl-
ně jsme zapomněli na únavu, která na nás byla 
ráno patrná. Přeci jen nejsme zvyklí na spaní 
na zemi nebo někteří večer místo spaní dlouho 
probírali zážitky z předešlého dne. 

Jsme moc rádi, že parlamenťáci z Chýně 
přijali naše pozvání a návštěvu nám v lednu 
oplatí. Moc se na to těšíme!  

Mgr. Ludmila Růžičková, koordinátorka ŽP

Vídeň místo školních lavic
12. 12. 2022 pro nás začal den o něco 

dříve než obvykle. Před pátou hodinou ranní 
jsme vyrazili směr Vídeň. První zastávka 
byla v Schönbrunnu, letním sídle rakouských 
císařů. Tento zámek je zařazen na Seznam 
světového dědictví UNESCO. Odtud je z le-
tohrádku Gloriet jediná vyhlídka na Vídeň. 
Při okružní jízdě městem jsme viděli budovu 
parlamentu, sochu Marie Terezie, slavnou ví-
deňskou operu, novou radnici s nejznámějším  
adventním trhem, Burgtheater (hrál zde Pavel 

Landovský). Zastávku jsme udělali u velmi 
zajímavé stavby architekta Friedensreicha 
Hundertwassera. Centrum města jsme prošli 
pěšky, viděli jsme Hofburg, Stephansdom, 
symbol města, slavné vídeňské kavárny ozna-
čené K&K, proslulou kavárnu Hawelka na-
bízející vyhlášené buchty, prošli jsme kolem 
slavných lipicánů. Náš pobyt ve Vídni jsme 
zakončili návštěvou vánočních trhů, které 
patří k nejnavštěvovanějším v Evropě. Všude 
byla cítit vůně sladkého cukroví a horkého 

punče nebo svařeného vína. Celé centrum 
města je nádherně vyzdobené.

Studenti SOŠ Blatná

Do všech německy mluvících zemí jezdí-
me s cestovní kanceláří Ciao. Program je vždy 
pečlivě připravený, cestovní kancelář vyhoví 
našim požadavkům, je zajištěný česky mluvící 
průvodce trvale žijící v daném místě, studenti 
se dozví mnoho zajímavých informací již ces-
tou, ta je navíc zpříjemněna soutěžemi a kvízy.

Evženie Bláhová

SE VČELAMI NA KAFI 
Nový přednáškový a diskuzní včelařský formát v novém roce 2023 v Kulturní kavárně Žele-

zářství U Šulců v Blatné, tř. J. P. Koubka 6. Setkání bude probíhat vždy ve čtvrtek od 18. hodin.
Obsahem prvního setkání ve čtvrtek 12. ledna 2023 bude diskuzní večer s autory IV. svazku 

učebnice Včelařství, který právě vychází. Přednášet budou: Petr Texl, František Texl, Jaroslav 
Lstibůrek, Lukáš Prýmas, Tereza Škorpilová a Vojtěch Kružík. IV. svazek učebnice Včelařství 
zahrnuje tři závěrečné kapitoly celého cyklu. 

Kapitola Zařízení pro získávání včelích produktů popisuje zařízení a pomůcky, které použí-
vají všechny skupiny včelařů, hobby i profesionálové pro získávání a zpracování nejen medu, 
ale i dalších včelích produktů. U každého produktu je včleněna podkapitola Sledování kvality 
s popisem tzv. mobilní analytiky, kterou zvládne každý včelař, a fyzikálně-chemických postupů 
na bázi nejmodernějších metod a trendů v profesionálních zkušebnách. 

V kapitole Profesionální včelařství uvedeme posluchače do problematiky českého komerční-
ho včelařství, které v porovnání s evropským nemá jednoduché postavení. Budou se diskutovat 
slabé a silné stránky podnikání ve včelařství v naší převčelené a malými včelaři obsazené krajině.

Na předchozí kapitolu navazuje problematika s názvem Marketing a vedení malého podniku. 
Mimo jiné se uvádí skutečnost, že cenu medu v České republice neurčují velcí hráči jako u jiných 
komodit. Kvůli převaze skupiny malých včelařů, kteří zpravidla do kalkulace nezahrnují hodnotu 
své práce, neodpovídá cena medu všem vynaloženým nákladům. Z těchto důvodů podnikání 
ve včelařství není snadné. O to větší význam pro prosazení se na trhu má dobrý marketing.

Zveme i nevčelařskou veřejnost z blízkého i vzdáleného okolí Blatné, studenty oboru Včelař 
a všechny příznivce včelařství. Rádi odpovíme na vaše dotazy. Na místě bude k dostání publikace PSNV-CZ, včetně nově vydané učebnice 
Včelařství IV.                                                                                                                                                                   Petr Texl, učitel včelařství
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Akce
25. 12. 20 h
River Side Project, UCHO, Morek
Hospoda Na Vinici
Koncert kapel

26. 12. 15.30 h

26. 12. 16 h
Vox Novus

29. 12. 19 h

1. 1. 17 h

4. 1. 18 h 

5. 1. 18 h

8. 1. 18 h

10. 1. 18 h

12. 1. 18 h

 

19. 1. 19 h

4. 1. 19 h

6. 1. 20 h

8. 1. 15 h

11. 1. 19 h

13. 1. 20 h

18. 1. 19 h
M3GAN

 

 

2023.

dárek

3. 1. 9.30 h

 

3. 1., 10. 1., 17. 1., 24. 1., 31. 1.

 

Ladrovou

22. 1. 15 h

 
 

Kulturní
kalendář
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20. 1. 17 h

 

 
jaro 2023

11. 2. 19 h
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10. 3. 19 h

29. 4.  19 h

 

 

18. 3. 20 h

Pěstujeme 
kulturu
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Sportovec Strakonicka 2022
Vážení sportovní přátelé. 

Okresní Sdružení České Unie Sportu Strakonice, z.s. ve spolupráci s městem Blatná a měs-
tem Strakonice bude pořádat anketu o nejlepší sportovce okresu Strakonice. Věřím, že i letos 
bude z čeho vybírat a pomůžete nám svými návrhy a tipy vybrat sportovce, kteří se svými 
úspěchy zasloužili o reprezentaci sebe, svého klubu i okresu Strakonice. 

Tělovýchovné jednoty, sportovní kluby, ale i jednotlivci mohou nominovat nejlepší sportov-
ce a kolektiv, a to v kategoriích dospělých a mládeže. Nominaci je možno zasílat na anketním 
lístku ve tvaru: Jméno, klubová příslušnost, výčet úspěchů za uplynulý rok. (nejméně 3). 
Pokud má váš oddíl jak mužskou, tak ženskou složku, můžete nominovat z každé jednoho 
zástupce. Anketní lístek lze stáhnout na adrese http://cusjiznicechy.cz/strakonice/.

Nominovat můžete v těchto kategoriích:
Jednotlivci (dospělí, mládež-do 18 let, navrhovaný sportovec musí působit v klubu okresu 
Strakonice)
Kolektiv (dospělí, mládež, navrhovaný kolektiv musí působit v klubu okresu Strakonice),
Handicapovaný sportovec,
Akce roku, (významná sportovní akce, která proběhla v okresu Strakonice)
Trenér roku, (trenér působící u sportovce nebo kolektivu v okresu Strakonice) 
Krajánek, (sportovci, kteří působí v zahraničí nebo sport provozují mimo okres Strakonice)

Uzávěrka nominací bude 30.1.2023 a své návrhy můžete zasílat na e-mail osst@jck.cuscz.cz. 
Dále lze anketní lístky vhodit do schránky OS ČUS Strakonice na zimním stadionu.
Slavnostní vyhlášení proběhne ve čtvrtek 16. března 2023 od 17:00 hodin v Sokolovně 
ve městě Blatná.

Okresní Sdružení Česká Unie Sportu Strakonice, z.s.
Kašpar Stanislav a Kordíková Jana

Vánoční koleda v podání ZUŠ BLATNÁ pobavila 
i dojala (pokrač. ze str. 2)

Žáci hudebního oboru vystoupili spolu se 
svými učiteli Markétou Slavíkovou, Barborou 
Hájkovou, Michaelou Chodorovou, Václavem 
Holubem a ředitelem školy Martinem Škan-

tou. Celkem se představení odehrálo třikrát 
před zaplněným hledištem a velké DÍKY patří 
nejen žákům a učitelům ZUŠ, ale také panu 
Bartůškovi, panu Kocourkovi, panu Coraki-
disovi a Kulturní plantáži Blatná za pomoc 
při realizaci akce. Děkujeme také divákům 
a rodičům za velkou podporu a všem přejeme 
krásné Vánoce. Vaše „ZUŠka“ 

Zdenka Fantlová
Dne 14.listopadu zemřela ve věku 100 let 

žena, která s úžasnou vůlí čelila nepřízni osu-
du, obdivuhodná Zdenka Fantlová. Narodila 
se 28.3.1922 v Blatné, na třídě J.P.Koubka 
6. Má tam pamětní desku a plastiku kufříku, 
na jejímž návrhu se sama podílela a která byla 
realizována z veřejné sbírky. Sama Zdenka 
navštívila Blatnou několikrát, ale desku 
a plastiku viděla pouze na fotografi ích.

Na začátku roku 1942 odvezli Zdenku 
z Rokycan, kde rodina žila, do Terezína, odtud 
pak prošla peklem 5 koncentračních táborů 
a přežila 2 pochody smrti. Síla lásky – prostý 
snubní prstýnek, který ji dal její milý, než 
odjel transportem smrti, ji udržela na živu - vě-
řila, že přežije. Přežila i epidemii tyfu v táboře 
Bergen-Belsen, kde ji pak zachránili Britové. 
Nepřežil ale ani její milý, ani nikdo z rodiny.  
Žila ve Švédsku, pak v Austrálii, od roku 
1969 v Londýně. Často se tam se Zdenkou 
potkávala Judita Berndorff , která v Londýně 
také žije a která stála za myšlenkou pořízení 
kufříku a desky na Zdenčin rodný dům. Více 
jsme o Zdence a o instalaci desky a kufříku 
psali v Blatenských listech loni v číslech 
1, 14 a 15.

Až padesát let po skončení války začala 
Zdenka o Holocaustu psát. V roce 1996 vyšla 
její kniha „Klid je síla řek’ tatínek – můžete 
ji koupit v Kanzelsbergru. Zdenka začala 
i přednášet, vystupovala v řadě televizních 
pořadů a její besedy zejména s mladými lid-
mi v řadě zemí pomohly připomenout hrůzy 
Holocastu.  Na webu najdete třeba rozhovor 
Martina Veselovského se Zdenkou Fantlovou 
při jejích 95. narozeninách.

Když hledal princ Charles letos na jaře pro 
chystaný památník Holocaustu 7 přeživších, 
aby zadal 7 malířům namalování jejich por-
trétů, dostala se mezi ně i Zdenka Fantlová. 
Její osud ho zaujal natolik, že u příležitosti 
jejích 100. narozenin 28. března za ní přijel 
a v úzkém kruhu (Charles, Zdenka, její dcera 
a duchovní) strávili u stolu 52 minut v živém 
rozhovoru o nejrůznějších tématech, třebaže 
v plánu bylo minut jen 20. Charles se zvedl 
se slovy, že si dál určitě ještě mají co povídat. 
Zdenka se s ním u dveří rozloučila se slovy, že 
to byl nejšťastnější den jejího života.

Na její pohřeb 20. listopadu poslal král 
Charles III. svého vyslance.                       ZM
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„Ber dvě! Ber čtyři! Stojíš!“- 
Hlášky typické pro veselou 
karetní hru „Prší“ naplnily 
buzickou hospodu

Nikdo už dnes přesně neví, kolik turnajů 
v lidové karetní hře „Prší“ se mezi zdmi 
buzické hospůdky „U Čiláka“ odehrálo. 
Bylo jich každopádně hodně. Některý rok se 
konaly i dva nebo dokonce tři. Jisté je jedno 
- v tomto ohledu drží na Blatensku hospůdka 
„U Čiláka“ jasné prvenství. Zdejší turnaje 
s „čertovými obrázky“ se těší ohromné oblibě 
a účast je vždycky vysoká.

Po dvouleté covidové pauze nyní mohli 
milovníci této lidové trachtace znovu used-
nout „U Čiláka“ za hrací stoly. Prosincový 
turnaj přilákal celkem 36 pohodářů z řad dětí 
i dospělých. Karty si s chutí zamíchal i sám 
majitel hospůdky Petr Samec. Jako vždycky 
provázela lehce karbanickou veselici senzační 
atmosféra, ve které se přítomní cítili jako ryby 
ve vodě. V krbu majestátně praskalo vyschlé 
dřevo, obsluha „jela“ na sto procent  - co víc 
si přát.

Nejvzdálenějším účastníkem byl tentokrát 
pan Zdeněk Havlík z Měcholup u Blovic (64 
let), který sem zavítal i s dětským doprovo-
dem. Jak sympatický důchodce uvedl, zamě-
řuje se speciálně na turnaje v „Prší“: „Mariáš 
pro mě není. Ten berou chlapi moc vážně, jsou 
to dočista blázni. Tohle je to pravé ořechové!“, 
libuje si maxifanoušek této karetní „lázně“. 
Většinou s ním prý jezdí celá parta stejně 
„posedlých“ vyznavačů stolní „atletiky“, které 
dominují ženy: „Já osobně hraji hlavně pro 
rozptýlení a zábavu. Ovšem moc mně potěší, 
když porazím někoho z naší party. Zvlášť 
nejmenovaného někdejšího pomocníka VB, 
který za minulého režimu rád donášel na lidi.“ 
Výhry v turnajích ho prý nechávají ledově 
klidným: „O ty mně vůbec nejde. Fakt je 
nejdůležitější požitek ze hry. Ale jednou se mi 
stalo, že jsem vyhrál divočáka, kterého jsem 
sám dal do cen. Já jsem totiž vedle karet také 
vášnivý nimrod,“ zdůrazňuje Zdeněk Havlík. 
Turnaje v „Prší“ obráží už dvacet let od ledna 
do Velikonoc: „My jsme karty zdatně mastili 
už jako kluci na hrázi rybníka. Mezi tím jsme 
se dílem koupali, dílem chytali ryby. A dávali 
jsme tomu všechno, takže není divu, že jsme 
za léto „oddělali“ čtyři balíčky karet,“ dává 
k lepšímu celoživotní stoupenec „čertových 
obrázků“ v akci. Tady v Buzicích příliš štěstí 
ve hře neměl: „Skončil jsem devětadvacátý, 
moje vnoučata na čtyřiadvacáté a třiatřicáté 
pozici. Já si tedy alespoň nenechal ujít to 
pro mě závěrečné kolo a suverénně jsem ho 

vyhrál! No ale ono je to hodně o štěstí - moje 
vnučka kupříkladu byla o týden dřív v Kra-
molíně mezi 54 hráči třetí,“ dokumentuje 
přelétavost štěstěny pan Zdeněk Havlík.

Tradičně silné zastoupení na „Prší“ v bu-
zické hospodě má nedaleká osada Skaličany. 
Tentokrát tomu ale tak nebylo. Dostavili se 
jen dva jedinci. Nicméně vítězství v tomto 
prosincovém turnaji zamířilo právě tam. 
Jedničkou se tentokrát stal mládenec Tomáš 
Fořt a domů si odvážel drahý uklízecí set 
od fi rmy LEIFHEIT. Následně se vyjádřil, 
že výhru věnuje své mamince (dobře z toho 
vybruslil!). „Tady na turnaji jsem celkově 

popáté. Předtím jsem ještě nevyhrál. U nás 
ve Skaličanech hrajeme „Prší“ hrozně rádi. 
Zhruba tak čtyřikrát týdně v klubovně u pivka 
a když se blíží turnaj „U Čiláka“, trénujeme 
tím intenzivněji,“ usměje se šťastný vítěz.

Stříbro tentokrát putovalo na adresu An-
drei Rážové z Chlumu u Blatné, jinak žhavé 
favoritky turnaje. Třetí místo čekalo na Vla-
dimíra Šavrdu z Pacelic. Bramborová medaile 
byla souzena Lukáši Samcovi z Buzic - synovi 
majitele hospůdky. Pátou TOP cenu získal 
Pavel Ounický z Blatné. S prázdnou ovšem 
neodcházel a neodjížděl nikdo, a to díky těmto 
sponzorům turnaje: Hospoda „U Čiláka“ Bu-
zice, LEIFHEIT Blatná, Jiří Kolář - zahradní 
a lesní technika Blatná, Jiří Vetešník- Blatná, 
Josef Ředina- Škvořetice, Obec Škvořetice, 
Šití Daniela Blatná, řeznictví Blatná.

Všem patří srdečné poděkování pořada-
telů turnaje.

Dnes více než kdy jindy je třeba udržovat 
mezi veřejností alespoň krapet optimismu 
a dobré nálady. A takové akce, jakou je 
tradiční turnaj „Čilákovského prší“, k tomu 
jednoznačně přispívají. Díky za ně.
(Bez jazykové úpravy)          Vladimír Šavrda
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Stále je co zlepšovat
V posledním čísle loňských Blatenských 

listů jsme blahopřáli Ondřeji Šilhavému 
k úspěchu v motokrosových závodech ve třídě 
50ccm. Připomenu, že Ondřej, sedmiletý žák 
druhé třídy na ZŠ TGM, obsadil loni celkové 
třetí místo v motokrosovém seriálu VVL ASI-
AWING – druhé mu uniklo jen o dva body. 
Z celkového počtu závodů seriálu, kterých 
bylo 10, obsadil Ondřej 6x druhé místo.

Letos to měl ale mnohem obtížnější.
Ondřej přesedlal na stroj Yamaha 65ccm 

a tím se dostal do kategorie i mnohem star-
ších závodníků. Kategorie 65ccm (která je 
od 9let) závodí společně s kategorií 85ccm, 
které se zúčastňují závodníci  od 11 do 15let 
! Osmiletý Ondra tak byl celou letošní sezónu 
nejmladším v celém závodním poli.

Plán otce a trenéra byl letos vypustit seriál, 
hlavně trénovat, zúčastňovat se tréninkových 
kempů. Ale ze zpětného pohledu zjistili, že 
Ondra, i když se neúčastnil seriálu, vlastně 
najel víc závodů než loni – celkem 13. Nej-
větší úspěch se mu podařil v Kaplici, tam 
dojel třetí. Na fotografi ích ho vidíte na startu 
a na stupních vítězů.

Ale zeptejme se Ondřeje, závodníka 
s číslem 19:
BL: Tak jak Ti to letos šlo. Neměl jsi strach?

OŠ: Trochu ano, hlavně z těch velkých 
kluků. Jede se rychleji, skoky jsou dlouhé 
a i samotný závod je delší. Ale pak už to 
docela šlo.
BL: Napadá mě, že asi občas může dojít k ně-
jakému pádu, nehodě. Potkalo Tě to taky?

OŠ: Mockrát, ale dopadlo to vždycky 
dobře, bez následků.

BL: To máš chrániče?
OŠ: Určitě - chrániče na kolena, hrud-

ník, nákrčník, ledviňák, samozřejmě helmu 
a chránič obličeje.
BL Jak často během roku trénuješ?

OŠ: Jedenkrát týdně (většinou ve středu) 
a každý víkend.
BL: Nejblíž z Blatné to máte kam?

OŠ: Do Jinína
(Na fotografi i vidíme Ondřeje se svým 

otcem a trenérem Martinem Michkem. Na dal-
ší fotografi i je záběr ze závodů na Slapech 
a z Jinína)
BL: A co škola?

OŠ: Už mám i dvojky a v žákajdě všechno, 
ale jde to.
BL: A mimo školu?

OŠ: Ze sportů jsem zůstal u hokeje a sou-
kromě chodím na angličtinu.
BL: Tradiční dotaz - o co jsi napsal Ježíškovi?

OŠ: O nové kolo, mikinu, hry na playsta-
tion a ostatní už ani nevím, dopis už nemám.
BL: A co říci na závěr? 

Otec: Já bych hrozně chtěl poděkovat 
manželce (mámě) která absolvuje veškeré tré-
ninky. Děda nás taky hodně podporuje. Vpříští 
sezoně bychom chtěli hlavně bojovat o stupně 
vítězů v celkovém seriálu VVL..., SMS Jižní 
Čechy a ŠAC(Šumavský amatér cup).

A na závěr bych chtěl poděkovat spon-
zorům Smonty půjčovna nářadí, Einteriéry, 
Byrdfood, MAXI-TAXI Medlín. a Lesnické 
práce Zdeněk Hybrant.

Tak přejme Ondřejovi, ať se mu daří i dál 
a ať dělá radost lidem kolem sebe.

ZM

Na startu v Kaplici

Stupně vítězů v Kaplici. Ondřej dojel třetí!

Skok na Slapech

Ondřej s tátou a trenérem – Martinem Michek

Otec (taky s 19) povzbuzuje

Kuželkářské zpravodajství
V uplynulých dvou týdnech byla posled-

ními zápasy ukončena podzimní část kužel-
kářské sezóny. Ta nabídla několik zajímavých 
individuálních i týmových výkonů, a to 
nejenom v soutěžích organizovaných Českou 
kuželkářskou asociací, ale i v Blatenské lize 
pro neregistrované hráče.
Áčko – Divize Jih

Blatenský A tým uzavřel podzimní část se-
zóny v sobotu 10. prosince dohrávkou 4. kola 
s Dačicemi D. Do zápasu nastoupili kromě 
tradičních členů týmu D. Lexy, V. Koblihy, S. 
Knížete, K. Koubka a F. Cheníčka pomocníci 
z Béčka R. Flandera a M. Kalousová. Utkání 
se podařilo vyhrát s přehledem 7:1 při skóre 
3247:3103 sražených kuželek. Hráčem zápasu 
se stal s 569 kuželkami Robert Flandera.

Áčko přezimuje na 8. místě (z 12 týmů) 
v tabulce s pouze dvoubodovým náskokem 
na sestupovou příčku. Je tedy nabíledni, že 
bude potřeba zabrat. Zde se naděje ubírají 
i k návratu Lukáše Pavla ze studijního pobytu. 
Jarní sezónu odstartují Áčkaři v pátek 6. ledna 
v Pelhřimově.
Béčko – Jihočeský KP2

Krajský tým odehrál poslední zápas pod-
zimu, taktéž odložený, v pátek 9. prosince 
v rámci regionálního derby ve Strakonicích. 
Zápas, do kterého zasáhli M. Kalousová, L. 
Drnek, R. Flandera, M. Pekárek, O. Fejtl a L. 
Slezák, se jim však moc nepovedl, blatenští 
prohráli 1:7 se skóre 2473:2606 shozených 
kuželek.

Nejlepším blatenským hráčem byl za 439 
sražených kuželek Lukáš Drnek.

(pokrač. na str. 16)
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OBLSUHA PLNÍRNY PB LAHVÍ 
LNÁŘE

TOMEGAS s.r.o. přijme na plnírnu PB lahví Lnáře,
obsluhu plnírny propan-butanových lahví.

1 směnný provoz, Po – Pá,  6.00 - 14.00 h.
Náplň práce: plnění propan-butanových lahví

Požadujeme: samostatnost, zodpovědnost, fyzickou zdatnost

Nabízíme: mzdu od 26-29 000,-, fi remní benefi ty,
stravenkou paušál

V případě zájmu vložte životopis: dvorak@tomegas.cz
Další informace telefonicky na tel. 725 057 288

NABÍZÍMENABÍZÍME kontejnerovou přepravu, pronájem 
kontejnerů, přepravy pro zemědělství, lesnictví a podobně.

Další služby - 
► přepravu sypkých materiálů – doprava písku, štěrku, kameniva, 

betonu a jiných materiálů
► odvoz zeminy z pozemku
► převoz mechanizace – převážíme stavební mechanizaci 

do hmotnosti do 12 tun
► doprava materiálu k vám na pozemek nebo odvoz  zeminy 

a jiných sypkých materiálů z vašeho pozemku
► k přepravě používáme vozidla Tatra traktor s nosičem 

kontejnerů a nosností nákladu do 12 tun

Objednávky a informace na telefonu  +420 605 790 819 nebo 
e-mailu htsluzby@seznam.cz

Kuželkářské zpravodajství
(pokrač. ze str. 15)

V polovině soutěže se Béčko nachází na 4. místě tabulky (z 10 
účastníků) a ztrácí 3 body na první příčku, ale zároveň má pouze 
1 bod náskok na předposlední pozici. První zápas jarní části odehrají 
Béčkaři 6. ledna v Českých Velenicích.

Déčko – Okres Strakonice + Písek
Okresní tým dohrával poslední z podzimních zápasů v pondělí 

12. prosince doma proti Strakonicím C. Tým ve složení O. Skolek, F. 
Nesveda, P. Prýmasová, K. Koubek, J. Navrátil a L. Skuhravý dotáhl 
zápas do vítězného konce a zapsal 2 body do tabulky za vítězství 7:1 
při skóre 2550:2319 shozených kuželek. Nejlepší výkon nejen zápasu, 
ale i celé soutěže zahrál Josef Navrátil, který strefi l 481 kuželek.

Po polovině odehraných zápasů patří Déčku 3. místo v soutěži se 
ztrátou jednoho bodu na první příčku. Jarní část sezóny odstartují hráči 
ve středu 11. ledna domácím duelem s Pískem.

Soutěže mládeže
V neděli 12. prosince proběhlo 3. kola mládežnických soutěží. 

V Rokycanech nastoupili A. Fürstová (261 kuželek na 60 hodů), B. 
Svačinová (244 kuželek) a T. Drnková (199 kuželek). Dorostenci hráli 
v Dobřanech, Blatnou zde reprezentovali K. Baťková (439 kuželek 
na 120 hodů), M. Pekárek (564 kuželek), M. Kupar (522 kuželek), 
T. Fišer (451 kuželek), M. Sitter (438 kuželek) a M. Kalousová (530 
kuželek), která si zároveň svými výkony zajistila pozvánku na re-
prezentační sraz konaný 18. prosince v Praze na Žižkově. Další kola 
mládežnických soutěží se konají 22. ledna.

Blatenská liga
V pátek 9. prosince proběhlo poslední podzimní kolo Blatenské 

ligy (dříve Liga neregistrovaných), kde mezi sebou soupeří bývalí 
registrovaní hráči nebo úplní amatéři. Po polovině soutěže jsou v čele 
tabulky bez ztráty bodu Joklové, kde tvoří jádro týmu M. Kalous, Z. 
Svačina s dcerou Beátou a R. Uldrich. Pořadí jednotlivců vede bývalý 
hráč Áčka E. Cígl před B. Svačinovou. Nejlepší výkon nejen podzimu, 
ale i celé historie soutěže, zahrál v 6. kole tým Scotland Yard, který 
ve složení F. Voneš, P. Srp, Matěj Kupar a J. Mourek shodil 1103 
kuželek. Nejlepším individuálním výkonem se může pyšnit s 304 
kuželkami M. Kalousová. Jarní část soutěže startuje v pátek 13. ledna.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem hráčům napříč soutěže-
mi za krásné výkony a napínavé souboje v uplynulém roce. Přejeme 
kuželkářům a čtenářům Blatenských listům krásné Vánoce, bohatého 
Ježíška a šťastný vstup do nového roku. Těšíme se na viděnou v novém 
roce, kde náš čeká mimo jiné i jedna významná soutěžní akce.

Lukáš Drnek

Péče o seniory - Vlaštovka
Ocitli jste se v roli, ve které 

pečujete o svou babičku nebo 
dědečka? Vaši blízcí chtějí 

a mohou zůstat v prostředí svého 
domova? S čím mohu pomoci......
zajistím nákup domů, odvoz k lé-
kaři, pomohu s osobní hygienou, 

servírováním jídla atd.
Jmenuji se Monika Stachová a 13 
let jsem pracovala jako zdravotní 

sestra.
Máte-li jakoukoliv otázku, ráda 

odpovím. 721 903 458,
monastachova@seznam.cz
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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

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
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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

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!“
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