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Vážení čtenáři, 
Dovolte mi malé zamyšlení nad právě přicházejícím rokem 

2023. Všichni si s novým rokem přejeme hodně zdraví, pohody, 
štěstí, lásky, úspěchů v práci a podobně. Je to krásné a já se s těmito 
přáními také z celého srdce připojuji. 

Při pohledu do kalendáře ale zjistíme, že první leden není jen 
prvním dnem nového roku, ale že se jedná o Státní svátek – Den 
obnovy samostatného českého státu. V letošním roce se jedná o ku-
laté výročí třiceti let, kdy byl obnoven český stát.  Chtěl bych proto 
symbolicky popřát i České republice a nám všem, aby byla dále 
sebevědomou zemí v mezinárodním měřítku, a vždy suverénně 

vystupovala prostřednictvím jejích zástupců a vždy hájila zájmy všech obyvatel naší krásné 
vlasti a pevně doufám, že i nově zvolený prezident bude vždy hájit zájmy nás všech a bude 
vystupovat jako sebevědomý představitel samostatného nezávislého státu. 

Myslím si, že další rok našeho samostatného státu nebude rozhodně lehký pro nikoho 
z nás. Ovšem pevně věřím, že všechny problémy se nám povede překonat a následující roky 
již zase naberou lepší směr. 

Na závěr všem přeji ještě jednou krásný nový rok plný naděje, zdraví, pohody a lásky. 
Ing. Robert Flandera, starosta města Blatná

34  Vstupujeme spolu již do 34. ročníku  Blatenských listů. Blatenské listy vydává spo-
lek Občanské sdružení Blatenské listy, nejedná se tedy o profesionální „radniční“ noviny, ale 
s městem samozřejmě rádi spolupracujeme. Listy se tisknou v nákladu více než 3 200 výtisků 
v Blatenské tiskárně, roznášejí je studenti do všech domácností v Blatné. Pro dopravu do blaten-
ských osad využíváme „posly“ a jednotlivé výtisky jsou ke koupi v prodejně knih Kanzelsberger 
na tř. J.P.Koubka a také v Infocentru naproti. Náklady na tisk a distribuci pokrýváme hlavně 
z placené inzerce převážně místních podnikatelů – bez jejich podpory bychom to nezvládli. Další 
příjmy tvoří fi nanční příspěvek Města Blatná, Kulturní Plantáže a Technických služeb a v ne-
poslední řadě příspěvky občanů, kteří uhradí dobrovolné předplatné, a dále také prodej Listů.

Rádi poskytujeme v Listech prostor sportovcům, spolkům a občanům pro zprávy o jejich 
aktivitách v Blatné a okolí. Podporujeme důležitou součást Listů - kalendář Kulturní Plantáže. 
Pozvánky na nekomerční kulturní akce zveřejňujeme bezplatně, slevy poskytujeme na propagaci 
kurzů a dalších podnikatelských akcí, které jsou v souladu s cíli našeho spolku – podporou 
kulturního a ekonomického rozvoje Blatenska.

Prosíme o Vaši podporu Blatenských listů. Zaplacení dobrovolného předplatného pro nás 
znamená nejen fi nanční přínos, ale je i dokladem Vašeho uznání významu Blatenských listů. 
Dobrovolné předplatné můžete uhradit oproti potvrzení v knihkupectví Kanzelsberger na třídě 
J.P. Koubka nebo převodem na náš účet 4196610297/0100- cena předplatného zůstává 150,-Kč/
rok. Cena jednotlivého výtisku je 8,-Kč a cena placené inzerce 11,-Kč/1cm2, se slevou 10% 
při opakování a slevou 20% při celoroční inzerci.

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. 

Na webu http://blatenskelisty.euweb.cz/ najdete aktuání číslo Listů, na stránkách https://
www.plantaz-blatna.cz/blatenske-listy/  také, včetně archivu od roku 2008. Některé články 
jsou pouze na webu.

Děkujeme za podporu všem inzerentům, předplatitelům a Městu Blatná a za spolupráci 
všem, kteří posílají své články a samozřejmě i našim kolportérům.

Za všechny členy redakce Blatenských listů přeji úvodem nového ročníku našim čtenářům 
hodně zdraví a spokojenosti.                      Zdeněk Malina

-
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ktual i ty

Novoroční
Znovu se blíží novoroční vzpomínka 

na cestu na mši, která se měla konat v měs-
tečku vzdáleném asi 4 km před mnoha lety. 
Vzpomínám, jak jsme šli společně s našimi 
sousedy (soused byl důstojník Čsl. armády), 
otcem a matkou. Já jsem byla ještě školou 
povinná. Té noci plné měsíčního svitu bylo 
mnoho sněhu, a tak šli muži první a já poslední 
v prošlapané stopě. Něco nevídaného bylo 
u lesa v mírném svahu, kde zářila měsíčním 
svitem ozářená pláň. Pokračovali jsme až 
do městečka, kde jsme u kostela byli nemile 
překvapeni. Místo slavnostního osvětlení 
bylo všude jen ticho a tma. Dospělí někde 
získali informace, že oblíbeného pana faráře 
odpoledne odvezla STB. Více jsme se nedo-
zvěděli. Stále vzpomínám nejen na ten smutek 
z temného kostela ale také hlavně na ozářenou 
pláň – jako naději, že vždy přijde i po dlouhé 
beznaději světlo. 

Pan farář se už nikdy nevrátil. Po pro-
puštění zůstal v sanatoriu, kde také zemřel. 
Soused, který byl také vězněn, se vrátil po pěti 
letech s podlomeným zdravím.

Ida Málková

Přijměte srdečné pozvání na další, tentokrát
Zázvorový  čaj o páté

Dne 24. 1. 2023 v 17 hodin, kavárna v Podzámčí.

Stále se nacházíme v období posilování 
ledvin a všude přítomných viróz, angín 
a chřipek.
Málokdo ví, jak si s tak běžnými nemocemi 
efektivně poradit. Jak se na tyto imunitní 
nedostatky dívá čínská medicína? 
Podle pentagramu se podíváme na urogeni-
tální soustavu a posílení klíčových orgánů, 
které souvisí s vaší energií a vitalitou.
Povíme si, jak je důležité prohřívání a proč 
se nyní nedoporučuje používání citrusů.
Těšit se můžete na vůně a ingredience po-
dle starověkých receptur čínské medicíny, 
včetně zázvorového čaje.

Na závěr tombola o dárkové balíčky.

Takové příjemné setkání vás i vaše smysly 
přivede na jiné, pozitivní myšlenky. Co 
říkáte?

Těšíme se na setkání. 

Silvie Lehečková & Jaroslava Kostnerová 

LEDNOVÝ DÉŠŤ, Z PECNU 
ODKRAJUJE

Vykročení do nového roku každoročně 
symbolizuje novou naději, naději na lepší 
postavení hvězd, naději na lepší dny příští… 
Poslední tři roky nepatřily mezi ty nejvíce 
vydařené a předpověď odborníků ekonomů 
pro letošní rok nám také zrovna nezaručuje 
procházku růžovou zahradou. Přesto se nám 
právě v letošním roce otevírá obrovská naděje 
na alespoň paprsek světla do období temna, 
které jsme prožili v posledních deseti letech. 
Tentokrát to ale záleží zase opravdu jen 
na nás, nepromarněme tu výjimečnou chvíli, 
řadu let by se nemusela opakovat. Po materi-
ální stránce jsme stále na výši, jen pomysleme 
na těžký život našich předků. Daleko horší pro 
lidský život je ale strádající duše. Současná 
doba nám neustále upřednostňuje materiální 

hodnoty, chceme být bohatí, chceme být 
krásní. Naučili jsme se mnohem více sledovat 
náš vnější stav, přestože říkáme, že víme, že 
ta pravá krása se ukrývá uvnitř každého z nás.

Jsme sami velkou nadějí pro naši vlast, 
dokázali jsme to obrovskou podporou ukra-
jinských občanů v loňském roce. Dokončeme 
ještě ozdravný proces naší společnosti tou 
správnou volbou nového prezidenta a navrať-
me se k demokratickým hodnotám civilizo-
vaných zemí!
LIDOVÉ ŘEMESLO NA TŘ. J. P. KOUB-
KA 3 V ROCE 2023

Stále jsme tu s vámi, od roku 1999, neuvě-
řitelné, téměř čtvrt století. To to uteklo. Také 
v letošním roce vám chceme nabízet práci 
našich šikovných a schopných výtvarníků 
a řemeslníků, kterým osud naší země leží 
na srdci. Jak již víte, nejedná se  jen o vý-
robky z našeho regionu, ale osvěžujeme naši 
nabídku výběrem a ukázkou  vydařené práce 
také z jiných částí naší vlasti, ať již bližší či 
vzdálenější.
A jdeme v duchu našich národních tradic.
I v letošním roce bude náš prodej v únoru 
a březnu otevřen vždy v sobotu od 9.00 
do 14.00 hodin. Začínáme 11. února!
Nadále trvá internetový obchod www.lido-
ve.remeslo.cz, kde se s námi můžete spojit 
prakticky nepřetržitě po celý rok. Pokud 
nemáte přístup na internet, uvádíme alespoň 
telefonní číslo pro kontakt s námi: 736765747 
(E. Fučíková)

ZE STUDNICE MOUDRA NAŠICH 
PŘEDKŮ:
Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, 
až se ucho utrhne
Na hrubý pytel, hrubá záplata
Drzé čelo, lepší než poplužní dvůr
Chlubné plíce, lezou z hrnce
Víc lže než dýše
Lepší hořká pravda, než sladká lež
Lepší neslibovat, než neudržet své slovo

BUDE PAVLA, BUDOU I ČASY.

Přejeme Vám všem šťastnou ruku a spokojený 
nový rok.               Eva Fučíková, lidové řemeslo

Na webu http://blatenskelisty.euweb.cz/ 
najdete články, které se do tištěné verze 
nevešly:
Kam jít volit - Volební okrsky v Blatné, 
Betlém v Pacelicích, Peklo na hradě 
v Buzicích....
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Zprávy
z radnice

Vítání občánků 13. prosince 
2022 na Zámku Blatná

V obřadní síni blatenského zámku se 13. prosince 2022 uskutečnila 
tradiční slavnost vítání občánků města. S pásmem recitací vystoupily 
děti z MŠ Vrchlického Blatná. Místostarosta města Blatná pan Pavel 
Ounický  přivítal do života 14 občánků Blatné:

Kompostéry pro občany
Město Blatná se připojí ke společnému projektu Svazu měst a obcí 

Jihočeského kraje ve věci pořízení kompostérů do domácností 
a k bytovým domům pro kompostování biologicky rozložitelných 
zbytků rostlinného původu. Výše dotace bude 85 %. 

 Ve spolupráci se Svazem měst a obcí Jihočeského kraje již proběhly 
v minulých letech tři akce, kdy město získalo pro občany celkem 465 
kusů dotovaných kompostérů.

Potřebujeme vědět Váš předběžný zájem, abychom žádali o do-
statečný počet kompostérů a v případě získání dotace mohli vyhovět 
Vašim požadavkům. Předpokládáme, že kompostéry by byly k dispo-
zici nejdříve ve druhé polovině roku 2024. 

Typ kompostérů bude jako v přechozí akci. Bude možnost volby 
mezi větším cca 1000 litrovým a menším cca 500 litrovým komposté-
rem. Spoluúčast občanů na pořízení kompostéru bude maximálně 15 % 
z pořizovací ceny. Konkrétní cena, kterou občan uhradí za kompostér, 
bude známa až dle výběrového řízení dodávající fi rmy.

Žádáme zájemce o kompostér, aby nejpozději do pátka 27. 1. 2023 
oznámili svůj zájem o dotovaný kompostér. Postačuje telefonicky 
na číslo 383 416 232 (Monika Scheinherrová) případně na e-mail 
ozp@mesto-blatna.cz. (Prosím udávejte Vaše kontaktní údaje (jméno, 
adresu, telefon a velikost kompostéru.)

MěÚ Blatná, odbor ŽP

Tyto kompostéry jsme poří-
dili v minulé akci. Nyní, pokud 
se Svaz měst a obcí jihočeského 
kraje rozhodne (dle zájmu obcí) 
žádat o dotaci, bude vypisovat 
nové výběrové řízení na dodava-
tele kompostérů. Typ kompostéru 
tedy může být jiný, ale velikost 

zůstává stejná, tedy cca 500 litrů nebo cca 1000 litrů.

Artur Haloun    nar. 13.01.2022
Sebastian Christl   nar. 11.04.2022
Vendulka Vaňáčová   nar. 29.05.2022
Jakub Holman    nar. 01.06.2022
Roman Devera    nar. 15.07.2022
Jasmin Doubková     nar. 24.07.2022
Rozárie Češková    nar. 28.07.2022
Max Šenkyřík   nar. 08.08.2022
Matylda Braunová nar. 09.08.2022
Kristýna Šimková nar. 11.08.2022
Tereza Eischmannová  nar. 13.08.2022
Adina Motejzíková   nar. 15.08.2022
Matyáš Čus   nar. 27.08.2022
Vojtěch Samec  nar. 25.10.2022

Jménem města Blatná přejeme do života hodně štěstí, zdraví a lásky 
také občánkům Vincentu Krotkému, nar. 11.02.2022, Kateřině Paliv-
cové, nar. 13.04.2022, Matiasovi Nechybovi, nar. 30.04.2022, Johaně 
Kudláčkové, nar. 11.06.2022, Sofi i Purkrábkové, nar. 13.07.2022, 
Jakubovi Farkovi, nar. 06.09.2022, Julii Kružliakové, nar. 21.09.2022, 
Valentýně Brčákové, nar. 04.10.2022, Lauře Pýchové, nar. 18.10.2022 
a Kláře Hochové, nar. 27.10.2022, kteří se vítání občánků nezúčastnili. 

Maminkám dětí, které splnily podmínky stanovené Radou města 
Blatná, byly předány poukázky pro výplatu příspěvku při narození 
dítěte v hodnotě 5 000,- Kč a v rámci „Dotačního programu na podporu 
narozených dětí z Jihočeského kraje“ peněžní dar v hodnotě  5 000,- Kč 
a Rodný list Jihočecha.

Drahomíra Návratová,
matrikářka MěÚ Blatná
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Zp r á v y
T S  B l a t n á

Z DŮVODU BOURÁNÍ NÁSYPKY V OBJEKTU
SBĚRNÉHO DVORA V ČECHOVĚ ULICI,

BUDE TENTO SBĚRNÝ DVŮR OD 9. 1. 2023 
DO ODVOLÁNÍ UZAVŘEN.

JE MOŽNÉ VYUŽÍT SBĚRNÝ DVŮR 
V RIEGROVĚ ULICI.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Zemřelí prosinec 2022:
Machovcová Marie - nar. 8.8.1939, bydliště Blatná, úmrtí 
1.12.2022
Koubek Josef - nar. 4.3.1952, bydliště Blatná, úmrtí 5.12.2022
Burian Jan - nar. 16.5.1931, bydliště Blatná, úmrtí 2.12.2022
Kopáčková Miluše - nar. 28.3.1940, bydliště Skaličany, úmrtí 
6.12.2022
Zemanová Marie - nar. 31.7.1927, bydliště Blatná, úmrtí 
7.12.2022
Jánová Marie - nar. 11.6.1930, bydliště Sedlice, úmrtí 8.12.2022
Němečková Marie - nar. 14.12.1937, bydliště Čečelovice , úmrtí 
10.12.2022
Tajovský Petr - nar. 18.8.1945, bydliště Blatná, úmrtí 13.12.2022
Janota Václav - nar. 17.7.1947, bydliště Blatná, úmrtí 16.12.2022

Zastropování cen elektřiny 
a zemního plynu – co přinese?

Situace na trhu s energiemi, ať už se jedná o elektřinu či plyn, je 
v posledních měsících velice napjatá a nejistá. Spousta z nás se obává 
dalšího vývoje a z něj plynoucích důsledků a na klidu nám nepřidává 
ani to, že je někdy velice obtížné zorientovat se ve spletenci vládních 
opatření, o kterých se dozvídáme z médií. Informací je hodně, bohužel 
se stává i to, že brzy pozbývají platnosti a pro běžného občana je ná-
ročné si vše v hlavě srovnat a utřídit. Z tohoto důvodu vám přinášíme 
tento článek, aby si všichni konečně mohli udělat jasno v základních 
otázkách a aby bylo možné rozptýlit alespoň některé z obav, které tíží 
mnohé z nás.

Jako první věc je třeba si uvědomit, že teď na podzim, případně 
ke konci roku, mnoha lidem doběhnou stávající smlouvy na dodávky 
elektrické energie (EE) a zemního plynu (ZP) a naplno se tedy pro-
jeví razantní zvýšení cen těchto komodit při uzavírání nových smluv. 
Mnoho lidí je zcela oprávněně vyděšeno, když vidí, jak se jim zvedají 
ceny záloh i předpokládaná výše ročních plateb za celkovou dodávku. 

Bohužel většina společností z řad dodavatelů zvyšuje ceny EE a ZP 
na maximální výši, například až k hranici 12 Kč/kWh, která dříve 
byla cca 3 Kč/kWh.

Zde je však důležité si uvědomit, že tak vysoké částky zákazníci 
platit nebudou, neboť došlo k takzvanému zastropování cen EE (6 Kč/
kWh) a ZP (3 Kč/kWh), a to minimálně pro nadcházející rok 2023. 
Pokud dojde k uzavření nové smlouvy obsahující takto vysoké částky, 
tak lidé mají jistotu, že nebudou platit víc než cenu na úrovni zastro-
pování. I tyto zastropované ceny jsou sice relativně vyšší, než  bylo  
zvykem  v minulých  letech,  ale  aspoň  nehrozí,  že  roční  náklady  
se  zvýší  např.  troj  až čtyřnásobně oproti stavu v nedávné minulosti. 
Dále je dobré vědět, že ten, kdo má u svého dodavatele pro příští rok 
platnou fi xaci tarifu a tato částka je nižší než ta zastropovaná, v tom 
případě samozřejmě platí nižší hodnota, dokud nedojde k navýšení.

Pojďme si teď vše vyzkoušet na modelovém příkladu. Domácnost 
se spotřebou EE 3 MWh/rok při sazbě D25d (EE na svícení, vaření 
a ohřev vody bojlerem) doposud platila ročně cca 12 000 Kč. Při nově 
uzavírané smlouvě u stejné společnosti a při stejné předpokládané 
spotřebě může činit částka najednou 36 000 Kč. Při započítání vládou 
vyhlášeného cenového stropu však bude domácnost reálně platit 
přibližně „jen“ 20 000 Kč ročně. K započítání cenového stropu dojde 
automaticky, není třeba si o něj nikterak žádat, naopak by dodavatelé 
měli zastropování cen refl ektovat zasláním upravených záloh tak, aby 
odpovídaly skutečným předpokládaným nákladům.

Všichni tedy zaplatíme nakonec více, než jsme byli zvyklí v uply-
nulých letech, ale díky zastropování nebudou ceny likvidační, jak se 
ještě nedávno mnoho lidí jistě oprávněně obávalo.

V případě zájmu o bližší informace se můžete obrátit na Energy 
Centre České Budějovice, z.s. (www.eccb.cz), které nabízí jak bez-
platné a nezávislé poradenství, tak i služby energetických specialistů. 
Tel.: 387 312 580, mobil: 773 124 580, email:  eccb@eccb.cz.

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

Zahájení prodeje známek na popelnice 
(podnikatelé a fi rmy)

Technické služby města Blatné, s. r. o. zahajují prodej známek pro 
svoz popelnic fi rmám a podnikatelům na rok 2023.
Známky z roku 2022 platí pouze do 1. 2. 2023, po tomto datu budou 
vyváženy pouze nádoby s novou známkou.
Prodej známek probíhá v novém sídle Technických služeb na adrese 
Riegrova 59 (poslední budova u silnice na Hajany).
Kontaktní spojení: e-mail: kontakt@tsblatna.cz, tel.: 383 422 541
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Co čte a o čem přemýšlí Jan Kára
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
také patříte k těm, kteří po skon-
čení české hymny stále ještě 
podvědomě očekávají, že zazní 

úderné „Nad Tatrou sa blýská…“? Už tam 
chybí neuvěřitelných 30 let! Na Slovensku 
jsem strávil rok vojny, mám tam hodně přátel, 
slovenské geny jsou silně zastoupeny i v mé 
rodině a o postavení Slovenska v Českosloven-
sku jsem po většinu svého života nijak zvlášť 
nepřemýšlel. To se začalo docela rychle měnit 
hned po listopadu 1989. Pracoval jsem tehdy 
ve federální instituci a stupňující se agonii 
federace jsem zažíval velmi intenzivně. Kolik 
energie a času bylo věnováno jen hledání názvu 
společného státu. A brzy po volbách v červnu 
1992 už bylo jasné, že to dohromady prostě 
nepůjde.

O tom „rozvodu“ se v posledních týdnech 
mluvilo víc než dost, a tak mě napadlo připo-
menout si zároveň některé okolnosti „sňatku“ 
– vzniku Československo. Mám totiž důvodné 
podezření, že na ten rozvod bylo zaděláno 
od samého počátku, už tím, že šlo vlastně 
o sňatek z rozumu. Češi chtěli zvýšit podíl slo-
vanského obyvatelstva v novém státě na úkor 
Němců a Slováci zase hledali ochranu před 
Maďary. K tomu ostatně směřovala také Ma-
sarykova a Štefánikova vize splynutí Čechů 
a Slováků v jediný národ. Jasný plán ovšem 
nikdo neměl, v hektickém závěru 1. světové 
války se hodně improvizovalo, a „sňatek“ 
nebyl nijak připraven. Improvizovalo se sa-
mozřejmě i v Praze 28. října 1918, třeba tak, 
že když se v revoluční vřavě náhodně objevil 
slovenský politik Vavro Šrobár, byl okamžitě 
kooptován do Národního výboru a jako jediný 
Slovák podepsal zákon „o zřízení samostat-
ného státu československého“ i provolání 
„Lide československý, tvůj odvěký sen se 
stal skutkem…“.

O pár dní později se tentýž Šrobár, již 
jako předseda „zatímní slovenské vlády“, 
přesouval v doprovodu skupinky četníků 
na Slovensko, aby je přičlenil k novému stá-
tu. Nebyl to lehký úkol – Slovensko nebylo 
na něco takového vůbec připraveno, situace 
zde byla po tisíci letech začlenění do Uher 

prostě úplně jiná, než v Čechách, což platilo 
i o úrovni národního uvědomění. Země byla 
dílem stále pod kontrolou Budapešti, dílem 

se propadala do anarchie. Na světě sice již 
byla Martinská deklarace, kterou se sloven-
ská reprezentace 30. října 1918 přihlásila 
k myšlence sebeurčení česko-slovenského 

národa (aniž tušila, že dva dny předtím už 
vzniklo Československo!), ale kterou nikdo 
aktivně neuváděl v život. Neuspěla ovšem ani 
Šrobárova mise; se svojí „vládou“ se dostal 
jen pár kilometrů za hranice a nebyl rozhodně 
vítán jako osvoboditel. O něco úspěšnější 

byl Šrobár zhruba počátkem roku 1919, jako 
ministr pro správu Slovenska – to už byla 
stanovena hranice vůči Maďarsku a armáda 
na čas dostala pod kontrolu slovenské území. 
Ke stabilizaci poměrů došlo ovšem až po vo-
jenském střetu s Maďarskem na jaře 1919.

Zmatky prvních měsíců republiky před-
znamenaly nekonečné debaty o postavení 
Slovenska v Československu. Přispěla k tomu 
i již zmíněná Martinská deklarace, již tím, 
že je nadepsána „Deklarácia slovenského 
národa“, přičemž dále hovoří o národě česko-
-slovenském, popřípadě o „slovenskej vetve 
jednotného česko-slovenského národa“. 
O společném státě v ní není nic. Vše se tak 
stávalo předmětem různých interpretací, 
nedorozumění a vášní, a k tomu se na slo-

venské straně často přidával pocit křivdy 
přehlíženého „mladšího bratra“. Pak již byl 
jen krůček k volání po autonomii, které v roce 
1939 přerostlo ve vyhlášení Slovenského štátu 
a které v závěru roku 1992 došlo naplnění 
v onom „rozvodu“.

Je to docela fascinující historie – kdo chce 
vědět víc, může sáhnout například po skvělé 
dobové reportáži Ferdinanda Peroutky „Bu-
dování státu“ nebo po vylehčeném a čtivém 
„Slovenském století“ od Pavla Kosatíka 
s portréty hlavních aktérů slovenské politiky. 
Ale vraťme se do současnosti. Myslím, že 
dnes již můžeme bez emocí říci „Čo bolo, to 
bolo…“ a konstatovat, že celý ten česko-slo-
venský příběh dopadl vlastně dobře. Slováci 
se dokonce stali snad největšími „skokany“ 
mezi evropskými národy 20. století: z národa 
„ve stavu mrákotném“ (Peroutka) se vypra-
covali na národ vyspělý a svébytný. Pravda, 
slovenská politika je občas turbulentní a zmí-
taná skandály, ale kde není… Rád bych tímto 
popřál Slovákům spoustu dalších spokojených 
let v demokratickém a prosperujícím státě, kde 
budeme i nadále vítáni jako bratři a sestry – 
stejně jako Slováci u nás.

Jan Kára

Úvodní, trochu zmatená část Martinské deklarace

Vavro Šrobár se pokouší ovládnout Slovensko (podle mého vnuka Mikuláše)

Volební plakát Hlinkovy lidové strany (30. léta 
20. století)

Slovákům dnes máme co závidět (ale snad se to 
brzy zlepší)
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Rozsvícení vánočního stromu na škvořetické návsi podbarvily čisté tóny koled
Stalo se již milou tradicí, že slavnostnímu 

rozsvícení vánočního stromu na škvořetické 
návsi o prvním adventu předchází pěvecké 
vystoupení dětského sboru uvnitř kaple pod 
obcí. Ani letos tomu nebylo jinak.

Křišťálově čisté tóny koled z hrdélek ško-
láků a předškoláků si nenechalo ujít na šedesát 
posluchačů. Mezi stěnami kaple by špendlík 
během půlhodinového koncertu skutečně ne-

propadl. Hudebního doprovodu se s úspěchem 
zhostili členové skupiny „Tamty“ se svými 
přáteli. Pásmo vánočních koled korunovala 

sólovýstupem na housle Hana Koubková 
z Pacelic. „Tichá noc“ v jejím podání byla 
vskutku mistrovským kouskem a nejednomu 
z přítomných za nastálé atmosféry zvlhly oči.

Po vydařeném koncertu následoval pře-
sun diváků na náves, kde bylo dalším bodem 
programu slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu. Bohatě a vkusně ozdobený stříbrný 
smrk věnovala tentokrát obci Škvořetice 
rodina Nových. Jeho okrášlení trvalo zdejší 
chase a členkám místního „Svazu žen“ zhruba 
sedm hodin. 

K příchozím se připojili další škvořetičtí 
a paceličtí občané, až se počet shromážděných 
ustálil na necelé stovce jedinců. Protože pa-
noval slušný mráz, všem přišly vhod horké 
nápoje, připravené pro tento účel zdejším 
nájemcem hostince Lubošem Vláškem. Mezi 
lidmi, srkajícími svařené víno či čaj, nemohl 
chybět starosta obce Jaroslav Chlanda. Ten 
při té příležitosti krátce zavzpomínal na to, 
jak si přáli šťastné a veselé zdejší obyvatelé 
dříve: „Před rokem 1989 se zdobil stromek 

u pomníku padlých, což je trošku stranou. Po-
tom se přikročilo ke každoročnímu zakotvení 

přerostlého stromu přímo uprostřed návsi. Ten 
obci poskytl vždycky někdo jiný.“

Takové chvilky, jaké se nechají prožít 
při slavnostním rozzáření vánočního stromu 
ve společnosti přátel a sousedů, by bylo nej-
lépe vzít a uložit je coby drahocenný šperk. 
Nejlépe do svých srdcí. Protože v nynějších 
komplikovaných a uspěchaných časech jsou 
vlastně unikátem!

Vladimír Šavrda

Zvolte si svého prezidenta. Rozhodne druhé kolo
Vítězem prvního kola prezidentských voleb je Petr Pavel – přesvědčivě zvítězil nejen v Praze, ale i v Blatné,
Budějovicích, Písku,...
Podporu mu do druhého kola jasně vyslovili Danuše Nerudová, Pavel Fischer, Marek Hilšer a Karel Diviš.
Ve Lnářích ho porazil Babiš o jediný hlas, ve Strakonicích o 9%, v Radomyšli o 16%,…..

Kandidát Blatná ČR Jihočeský kraj České
Budějovice Písek Strakonice Sedlice

číslo hlasy % hlasy % hlasy % hlasy % hlasy % hlasy % hlasy %

1 Fischer Pavel 317 8,8 376 705 6,75 25 852 7,41 4 046 8,23 1 076 7,09 824 7,16 42 5,77

2 Bašta Jaroslav 162 4,49 248 375 4,45 15 155 4,34 2 099 4,27 547 3,6 489 4,25 26 3,57

4 Pavel Petr Ing. M.A. 1 249 34,68 1 975 056 35,4 116 874 33,51 18 515 37,68 5 554 36,61 3 471 30,19 222 30,53

5 Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. 29 0,8 30 769 0,55 2 202 0,63 277 0,56 93 0,61 70 0,6 10 1,37

6 Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. 538 14,94 777 080 13,92 52 431 15,03 7 242 14,74 2 154 14,2 1 705 14,83 90 12,37

7 Babiš Andrej Ing. 1 151 31,96 1 952 213 34,99 121 618 34,87 15 111 30,75 5 157 33,99 4 485 39,01 282 38,78

8 Diviš Karel PhDr. 38 1,05 75 475 1,35 4 763 1,36 618 1,25 187 1,23 161 1,4 23 3,16

9 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. 117 3,24 142 912 2,56 9 820 2,81 1 220 2,48 400 2,63 291 2,53 32 4,4

Kandidát Lnáře Bělčice Bezdědovice Radomyšl

číslo hlasy % hlasy % hlasy % hlasy %

1 Fischer Pavel 26 6,86 34 6,06 16 7,4 66 9,09

2 Bašta Jaroslav 20 5,27 29 5,16 21 9,72 24 3,3

4 Pavel Petr Ing. M.A. 127 33,5 170 30,3 74 34,25 189 26,03

5 Zima Tomáš prof. MUDr. DrSc. 1 0,26 12 2,13 6 2,77 3 0,41

6 Nerudová Danuše prof. Ing. Ph.D. 61 16,09 87 15,5 28 12,96 106 14,6

7 Babiš Andrej Ing. 128 33,77 204 36,36 58 26,85 304 41,87

8 Diviš Karel PhDr. 4 1,05 7 1,24 8 3,7 11 1,51

9 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. 12 3,16 18 3,2 5 2,31 23 3,16

Výsledky dle stránek www.volby.cz ČSÚ

Nenechte se odradit očekávanou agresivní a lživou kampaní.
Druhé kolo voleb se uskuteční v pátek 27. ledna od 14 do 22 hodin a v sobotu 28. ledna od 8 do 14 hodin.
Blatenské volební okrsky jsou stejné, jako při jiných volbách a můžete je najít na webové stránce Blatenských listů.
Volební lístky pro druhé kolo dostanete až ve volební místnosti.                ZM
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KUFŘÍKY VŠEMI SMYSLY
Zpráva z workshopu
Petr Chlebec

Jedním z projektů Městského muzea Blat-
ná, o kterém bych rád dnes psal, jsou Kufříky 
všemi smysly. Jedná se o mobilní moduly, 
které obsahují modely nebo kopie sbírek, se 
kterými se návštěvník setká v expozici. Tyto 
moduly mají fungovat v rámci muzejních 
edukačních programů, ale mají také sloužit 
školským zařízením, které zařazují do výuky 
reálie z regionu. Proto jsme ke každému Kuf-
říku dodělali i pracovní a metodické listy, aby 
si je mohl stáhnout kdokoliv na stránkách mu-

zea (https://www.plantaz-blatna.cz/muzeum/
pro-skoly-2/). Zde se dozvíte další informace 
o regionu, které korelují s Rámcovým vzdě-
lávacím programem.

Aby tento projekt nezůstal ležet v muzeu 
jen pro účely muzejníků, spolupracovali 
jsme na něm i s pedagogickým sborem ze ZŠ 
J. A. Komenského a s paní učitelkou Hanou 
Kubíkovou ze ZŠ T. G. Masaryka. Zejména 
písemné materiály byly konzultovány s touto 
pracovní skupinou, avšak pandemie COVID 
19 nám nedovolila pilotáž projektu přímo 
ve třídě v letech 2020 a 2021. Ovšem díky 
iniciativě Místní akční skupiny Blatensko, 
která se finančně spolupodílela na tvorbě 
metodik a pracovních listů v letech 2020 až 
2022, a jmenovitě paní Terezy Ptáčníkové 
jsme se rozhodli tuto díru vyplnit a uspořádat 
workshop pro pedagogické pracovníky, kde 
by se seznámili s mobilními moduly a jejich 
obsahy. 

12. prosince 2022 jsme se tedy sešli 
s pedagogy v badatelně Městského muzea 
Blatná. Workshop byl pro svou obsáhlost 
rozložen do tři dnů. První den byli všichni 
obeznámeni s obsahem kufříku pro vrcholný 
středověk a proběhla i diskuze nad modifi -
kacemi modulů, která by přispěla k jejich 

využitelnosti. Největším kamenem úrazu je 
prozatím transport modulu do školy. Neboť 
do všech škol vede cesta přes schodiště, ne-
lze větší a těžší předměty, jako je kroužková 
zbroj, snadno převézt. Po prvním dni jsme 
se rozešli s příslibem, že druhý den si učitelé 
vymění role a zahrají si na žáky.

Jak jsme slíbili, tak se stalo. Na schodi-
šti jsem učitele přivítal oděný do jednoho 
z modelů dobových oděvů představujícího 
středověkého šlechtice z Blatenska. Tím 
již byla navozena atmosféra. Následovala 
přednášková část vedená ve formě besedy, 
kdy se pedagogové dozvěděli o systému 
tvrzí a hradů, které byly typické pro 11. – 
13. století a odrazily se výrazně i na podobě 
regionu Blatenska. Přišla herní část, kdy 
jsme se společně mohli proměnit ve stavitele 
středověké tvrze a soupeřit s ostatními. Vše 
se navíc muselo odehrát ve 45 minutách, 
abychom tak simulovali vyučovací hodinu. 
Bohužel z druhé poloviny jsme si trochu času 
odkrojili zhodnocením daného modulu a hry, 
kdy se ukázalo, že jsem vytvořil příliš měkkou 
a vlídnou hru, a tak nebylo obtížné překonat 
všechny nástrahy dějin.

Z tohoto důvodu jsme rovnou přikročili 
ke hře v druhém modulu, který má prezen-
tovat středověký hřbitov v Radomyšli. Právě 
v této nenápadné vesnici v polovině 20. století 
odkryl Bořivoj Nechvátal největší středově-
ký hřbitov, na němž bylo možné sledovat 
proměnu pohřebního rituálu u kostela sv. 
Martina. Zároveň zde bylo odkryto několik 
vampyrických hrobů, tedy hrobů s jedinci, 

jejichž ostatky byly poškozeny po smrti nebo 
zaházeny kameny z důvodu víry v nemrtvé. 
Právě u těchto hrobů si účastníci měli vybrat 
jeden z exemplářů a připravit si krátkou repor-
táž s archeologem nebo dokonce se samotnou 

nebožkou. I tohoto úkolu se zdárně ujali, 
avšak čas nám plynul a čekal nás poslední 
den, kdy jsme si měli probrat církevní stavby.

Poslední den jsme se tedy sešli a tentokrát 
jsem předvedl i rychlost s jakou se dá obléct 
do kostýmu, když jsem přes sebe přehodil 
mnišskou kutnu. Přeci jen netradiční oděv 
přitáhnul pozornost i učitelů. Tentokrát na ně 
čekala práce s pracovními listy, kdy jsme si 

představili všechny kostely, u nichž je proka-
zatelný původ ve 12. - 13. století. Dozvěděli 
se, že jedna z nejstarších hradních kaplí se 
nachází přímo v Blatné a že mnohé kostely 
indikují existenci opevněného sídla v jejich 
blízkosti. Následně se stali učitelé staviteli, 
kteří místo metru a pásma využívají míry 
lidského těla jako stopy, palce či lokty. Kaž-
dý z nich si vyzkoušel postavit nejen kostel 
na svém pozemku, ale doplnili je i opěrným 
systémem.

V závěru našeho třídenního workshopu 
jsme si představili nadcházející modul, který 
připravujeme s ohledem na nově budovanou 
identitu Blatné - města růží. Také jsme se 
domluvili na další spolupráci a určitě budeme 
pokračovat v kooperaci muzea a školy, neboť 
obě instituce se zabývají vzděláváním a budo-
váním kladného vztahu k regionu, který může 
tolik nabídnout. Nejedná se ovšem o hmotné 
bohatství ukryté v depozitářích a v expozici 
za sklem, ale o kus vlastní kultury všude 
kolem nás. Musíme proto i nadále rozvíjet 
toto poznání hravou formou, abychom pro-
budili onu kolektivní paměť a identitu, která 
se odráží nejen v květech růží. Ke spolupráci 
tímto zveme i další, kteří by se rádi zapojili 
do tohoto či dalšího projektu Městského 
muzea Blatná. A samozřejmě bych rád podě-
koval Ministerstvu kultury, MAS Blatensko 
a Kulturní Plantáži, které tento projekt nadále 
podporují.



Číslo 1 / strana 8 Blatná 20. ledna 2023 Ročník 34 (44)

Informace ze SOU Blatná
V září 2022 oslavilo Střední odborné učiliště Blatná https://soublatna.cz 
již 60 let své existence. Na SOU Blatná se v historii školy vystřídalo mnoho 

oborů. Nabídka se ustálila na těch, které jsou na trhu práce nejvíce žádané, a absolventů 
je nedostatek: Tříleté učební denní obory Elektrikář, Autoelektrikář, Automechanik, 
Opravář zemědělských strojů. Dvouleté nástavbové studium Podnikání i dálkové dvouleté 
studium Včelař a Elektrikář, protože poptávka po elektrikářích je na trhu práce v ČR 
i EU velmi vysoká.

Studenti oboru Elektrikář získají znalosti 
a dovednosti pro práci na elektrických zaříze-
ních do 1000 V, včetně datových sítí a prvků 
zabezpečovací techniky budov. Ve 3. ročníku 
získají Osvědčení pro práci na elektrických 
zařízeních dle vyhlášky č. 50/78 Sb., kterou 
nyní nahrazuje zákon 250/2021 Sb. s přísluš-
nými prováděcími předpisy. Dále studenti 
získají Osvědčení od specializované fi rmy pro 
montáž elektronického zabezpečení.

Studenti vedle teorie od 1. ročníku absol-
vují ob týden praxi na špičkově vybavených 
dílnách SOU Blatná, kde provádějí zapojení, 
s nimiž se nejčastěji setkají v praxi. 

Ve 2. a 3. ročníku navíc vykonávají 
praktickou výuku přímo u zákazníků podle 
poptávky. Například v prosinci 2022 a v lednu 
2023 v bývalém klášteru ve Lnářích provádějí 
rekonstrukci koupelen, sociálního zařízení, 
kde se buduje nová elektroinstalace. Celou 
elektroinstalaci provádí skupina studentů obo-

ru Elektrikář pod vedením učitele odborného 
výcviku p. Alexandera Miška. Zatím byla 
provedena hrubá elektroinstalace: vyfrézování 
drážek pro kabely a vykroužení kapes pro 
elektroinstalační krabice, přisádrování krabic, 
pokládka kabelů, konečné přesádrování aj. 
Nyní odborná fi rma provádí zednické práce. 
Následně v lednu provedou studenti SOU 
Blatná kompletaci elektroinstalace.

O akcích na začátku školního roku jsme již 
informovali, např. exkurze ve fotovoltaické 

elektrárně v Blatné, přednáška o blackoutu. 
Koncem kalendářního roku 2022 studenti 
zažili další zajímavé akce. 

Dne 6. 12. 2022 byli studenti všech roč-
níků oboru Elektrikář na exkurzi ve fi rmě 
Rohde & Schwarz, závod Vimperk, s.r.o., 
viz foto. Firma vyrábí špičkové přístroje: 
osciloskopy, signální generátory, spektrální 
analyzátory, výrobky v oblasti měřicí, vysílací 

a mediální techniky, kybernetické bezpečnos-
ti, zabezpečených komunikací a dále v oblasti 
monitorování a testování počítačových sítí. 
Studenti se seznámili s některými technolo-
giemi a s možností zaměstnání v této původně 
rodinné, nyní již věhlasné nadnárodní fi rmě. 

Ve dnech od 8. 11. do 10. 11. 2022 absol-
vovali studenti 3. ročníku oboru Elektrikář 
školení silnoproudých zapojení a práci se 
silovými kabely na SOŠ elektrotechnické 
v Hluboké nad Vltavou, viz dvě fota. Školení 
bylo organizátorem, fi rmou Eg.d, perfektně 
připraveno, pro studenty bylo vysoce přínos-

Přijměte pozvání na 1. NOVOROČNÍ,  
charitativní koncert dne  20. 2. 2023
v kostele sv. Jana Křtitele v Paštikách 
od 18 hodin

Letošní sérii úžasných charitativních koncertů  zahájí zejména 
duchem krásná žena, která slovo „charita“ dokáže díky své píli, ale 
také díky daru od Boha aplikovat do praxe.

Bára Basiková za doprovodu dětského sboru Fere Angeli, který  
pod vedením skvělé Marcely Míkové zaplní všechna zákoutí našeho 
kostela zpěvem. Tentokrát pro malého Martínka, který onemocněl 
akutní lymfoblastickou leukémií a probíhá u něj náročná léčba.

Maminka Martínka je samoživitelka a rekonvalescence bude též 
velice náročná jak psychicky, tak fi nančně.

Pojďme tedy společně  Martínkovi a Lucii ulehčit jejich cestu 
k tomu, co je pro většinu z nás, zaplať Pán Bůh, samozřejmostí.

Vstupenky zakoupíte v Infocentru Blatná a před koncertem 
v kostele. 

Pokud jste senioři, kteří  nemáte možnost dopravy, nahlaste  po-
žadavek na dopravu v Infocentru.

Dopravu pro vás z Blatné a okolí zdarma zajistí kostelnik.
Pokud chcete pomoci,  jste z daleka, nebo se vám nehodí termín, 

přesto můžete  přispět  zakoupením  vstupenky v Infocentru.
Vybrané vstupné bude  poukázáno na transparentní účet Martínka 

k zajištění jeho potřeb při náročné onkologické léčbě.

Těšíme se, že se těšíte na setkání.
Požehnaný den všem.
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Domov pro seniory 
Vážení čtenáři Blatenských listů, 
dovolte mi, abych vám všem poděkovala za dosavadní přízeň a spolupráci. 

Přeji vám do roku 2023 pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a spokojenosti. 
       Hana Baušová

Domov pro seniory, tř. T. G. Masaryka 272, 388 01  Blatná, 
zastoupený statutárním zástupcem Mgr. Hanou Baušovou,

přijme

všeobecnou sestru 
Příjem přihlášek průběžně. Nástup k 01. 04. 2023 
vícesměnný provoz 37,50 hodin (PO-NE 12hodinové směny)

Katalogové označení: Všeobecná sestra

Kvalifi kační požadavky: minimálně středoškolské vzdělání v oboru všeobecná sestra

Co bychom rádi od Vás?
● Máte ukončené SZŠ nebo VOŠ vzdělání – obor Všeobecná sestra (Diplomovaná zdra-

votní sestra) – úředně ověřené, dále doklad o očkování proti hepatitidě B
● Jste trestně bezúhonní (výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce)
● Umíte pracovat na PC (základní znalost)
● Znáte ošetřovatelskou práci a vedení ošetřovatelské dokumentace
● Máte respektující, empatický a individuální přístup ke klientovi
● Nenecháte se hned odradit první krizovou situací, které práce v sociálních službách 

přináší
● Chcete se vzdělávat a rozvíjet v oblasti zdravotní péče v sociálních službách
● Je na Vás opravdu spolehnutí, protože naši klienti jsou na naší pomoci závislí

Co Vám můžeme nabídnout?
● Zázemí silné a stabilní příspěvkové organizace
● Práci, která má smysl, a všechny nás baví, s úctou a respektem jak k lidem, kterým tu 

pomáháme, tak mezi námi navzájem
● Zaměstnání na plný pracovní úvazek ve vícesměnném 12hodinovém provozu 37,50 h 

pevná pracovní doba od 7.00 h do 19.00 h (noční směna 19.00 h – 7.00 h)
● Odměňování dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platném znění v návaznosti 

na vnitřní platový předpis; základní plat dle platové třídy pro všeobecné sestry PT 10 
od 28 340,-Kč do 41 780,-Kč dle dosažené praxe v oboru, příplatky za soboty, neděle, 
svátky, noční směny. Příplatky za směnnost a ošetřovatelství. Po zapracování osobní 
příplatek; možné ubytování v městském bytě dle možností zřizovatele, 5 týdnů do-
volené; příspěvek na stravování ve vlastním stravovacím zařízení; bezúročné půjčky 
zaměstnancům, bezúročné vedení účtu u KB, fi remní akce, možnost studijního volna, 
odměny k životním a pracovním jubileím, další benefi ty.

Přihlášku předložte pouze v písemné formě s tímto obsahem:
● Jméno, příjmení 
● Datum a místo narození
● Místo trvalého pobytu
● Telefon, e-mail
● Strukturovaný životopis
● Ověřenou kopii dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášky doručte poštou, mailem nebo osobně do Domova pro seniory, 
tř. T. G. Masaryka 272, 388 01 Blatná, k rukám Mgr. Markéty Tvrdé.

Informace podává Mgr. Markéta Tvrdá, tel. 608 609 015

Blatná 09. 01. 2023
Mgr. Hana Baušová

né. Někteří studenti dokonce napsali na vede-
ní SOU Blatná z vlastní iniciativy dopis, který 
si dovolíme citovat:

Dobrý den pane řediteli.
Chceme vám moc poděkovat za možnost, 

zúčastnit se školení silnoproudých zapojení 
a práce s kabely na Střední odborné škole 
elektrotechnické v Hluboké nad Vltavou. Byla 
to pro nás velká zkušenost a parádní zážitek. 
Kdyby byla možnost ještě jednou toto školení 
opakovat, tak jedeme hned. Ještě jednou 
díky moc. 

Studenti oboru 3. E Václav Šmat, Luboš 
Břicháček, František Pfeiff er, Ondřej Pixa, 
David Mazal a Filip Le.

SOU Blatná

Mezi degustátory 
pivních vzorků 
v záhorčickém „Alcronu“ 
zabodovala i žena

Již 22.ročník na Blatensku ojedinělé vá-
noční soutěže - rozpoznávání pivních značek 
pomocí vytříbených chuťových buněk- ovládl 
znovu klubovnu v obci Zá horčice u Lnář. 
Místní společenské středisko, nesoucí ho-
nosný název „Alcron“ jako satiru na proslulý 
pražský gigant, je výjimečné v tom, že vlastně 
ani nepotřebuje hospodského. Všichni obyva-
telé vesnice dobře vědí, kde se nachází klíč 
od „občerstvovací stanice“ a tak tu jedinečně 
funguje „samoobsluha“. Poctiví konzumenti 
všechny své účty poctivě platí i bez asistence 
výčepního. Nikdy v dějinách „Alcronu“ se prý 
nestalo, že by při konečném účtování chyběl 
jediný halíř.

(dokončení na str. 10)

Účastníci ochutnávky
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Zámek Blatná hledá do svého týmu
nové tváře a nabízí práci na DPP 
  

• průvodce / průvodkyně

• pokladní

• obsluha kavárny Oh My Deer Café

• personál na výstavu a k turniketu

• manuální a úklidové práce 

NABÍZENÉ PRACOVNÍ POZICE  

Hledáme 
posily!

info@zamek-blatna.cz 

+420 739 733 996

pavel@castle-blatna.com 

+420 703 147 950

Mezi degustátory 
pivních vzorků 
v záhorčickém „Alcronu“ 
zabodovala i žena
(dokončení ze str. 9)

Na oblíbenou soutěž v degustaci pivních 
vzorků se tentokrát „vrhlo“ 36 milovníků 
národního moku. „Základní pravidlo je ur-
čit správné pořadí postupně servírovaných 

vzorků šesti světlých ležáků a zaznamenat 
na soutěžní lístek,“ poznamenává ke kon-
strukci organizované ochutnávky pořadatel 
Pavel Brož.

Ačkoliv v Záhorčicích určitě mají pivo 
rádi, nebylo pro účastníky akce jednoduché 
určit správně jednotlivé „pochoutky“. To už 
chce „mamutí“ zkušenosti, citlivý jazýček 
i krapet fantazie. Leckterý celoživotní pivař 
z tohoto předmětu propadl. Nakonec si po-
myslný „řád zlatého půllitru“ mohl plným 
právem připnout Josef Honz se čtyřmi uhod-
nutými značkami. Tři vzorky vynesly Jana 
Míku na druhý post. Co bylo fantastické, že 
letos na pivařskou bednu pronikla i žena - 

Lenka Honzová! Všichni jmenovaní obdrželi 
od pořadatelů hezké věcné ceny.

Tím přátelské posezení v záhorčickém 
„Alcronu“ ale zdaleka nekončilo. Bylo třeba 
zkonzumovat bohaté občerstvení a k výborné 
pohodě až do rána bílého hrály tři kytary 
s doprovodem ukulele a zpěvu všech těchto 
dobře naladěných lidiček.

O Záhorčicích je mimo jiné známo, že jde 
o ves soudržnou, kde faleš a pokrytectví ne-
mají místo. Inu- kdo má rád pivo, srovnává se 
i s lidmi. A tady to do sebe moc pěkně zapadá.

Vladimír Šavrda

Hudební produkce

Lenka Honzová (3. místo), cenu předává
František-Brož

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka je největší dob-

rovolnickou akcí v České republice, 
probíhá vždy v prvních týdnech no-
vého roku a každoročně se jí účastní 
desetitisíce dobrovolníků. Vzhledem 
k protiepidemickým opatřením se 
v roce 2021 koledování tří králů 
nemohlo uskutečnit a v roce 2022 

se konalo s řadou omezení. Až letos mohli koledníci vyjít 
v plné síle. A na výsledku to je vidět. V Blatné se vybralo 
46.893 Kč a v Čekanicích 4.680 Kč. Všechny vybrané fi -
nanční prostředky jsou odesílány na centrální účet Sdružení 
Charita Česká republika, odkud se pak 65 % výtěžku vrátí 
Charitě Strakonice. Prostředky z této sbírky budou použity 
na rozšíření Domova klidného stáří v Sousedovicích.

Poděkování patří nejen všem dětem i doprovázejícím 
dospělým, ale především obyvatelům Blatné a Čekanic 
za otevřená srdce a ochotu přispět na dobrou věc.

Vzpomínáme
Před 54 lety se na protest 
proti lidské lhostejnosti 

upálil

Jan Palach.
Připomeňme si také

Palachův týden v lednu 
1989.
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Akce
25. 1. 19 h
Minipárty s Karlem Šípem
Sokolovna, divadelní sál
VYPRODÁNO

29. 1. 18.30 h
Ambiance – koncert francouzských 

1. 2. 18 h

9. 2. 18 h

11. 2. 19 h

Sokolovna, divadelní sál
 

 
 

 

18. 2. 14 h
Masopust

13 – 13.45 h

14 h

 

15 h
 

 

T
 

 

 

 

Kino
20. 1. 20 h

25. 1. ZRUŠENO
Babylon

27. 1. 20 h
Ve znamení býka

29. 1. 15 h
Zoubková víla

1. 2. 19 h
Víly z Inisherinu

3. 2. 20 h
Osm hor

nevhodné

8. 2. 19 h
Ostrov

nevhodné

Knihovna
Úterý 14–16 h 
Setkání nad knihou

7. 2. 9.30 h

 

17. 2. 15 h
Masopustní škrabošky 

Komunitní 
centrum
22. 1. 15 h

Velký sál

 
 

26. 1. 16.30–19.30 h

Kulturní
kalendář

Iva 
Janžurová

Sabina Remundová

Jean-Marie Chevret

PUSŤTE
MĚ VEN!

11. 2. 19 h
Divadelní sál sokolovny
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2. 2. 16.30–19.30 h

2. 2. 17 h

Kavárna

 

 

5. 2. 15 h
 

a dílnou
Velký sál

 

7. 2. 17 h

Velký sál

9. 2. 16.30–19.30 h
 

s I. M. Hartingerovou

16. 2. 16–19 h
Deskovky v Blatné
Kavárna

16. 2. 16:30 h
Ateliér Malba/kresba

Stálé akce

Homolovou

 

 

Velký sál

 

 

Anglická konverzace 

Anglická konverzace

Výstavy
út–ne 10–17 h
Muzeum všemi smysly

4. 10. – 31. 1.
Výstava prací Výtvarného oboru ZUŠ 
Blatná

1. 2. – 30. 4.
Výstava prací DDM Blatná

 

1. 11. – 29.1.

 



Ročník 34 (44) Blatná 20. ledna 2023 Číslo 1 / strana 13

 

 

26. 11. – 28. 1. út–ne 10–17 h

 

 

 

20. 1. 17 h
Komentovaná prohlídka výstavy se 

7. 1. – 31. 3. po – pá 9–17 h
Petr Dubský

Konárk

 

9. 1. – 27. 2.
Marek Zákostelecký

30. 1. – 12. 2.

Informace  
o(d) nás

 

 

11. 2. – 12. 3.

 

 

Blatná  

 

 

 

Pěstujeme 
kulturu
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port
Vánoční turnaj v tenise

Dne 28.12. 2022 pořádal Blatenský teniso-
vý klub již několikátý ročník turnaje s názvem 
Vánoční, který se pořádá vždy na ukončení 
roku. Turnaj se odehrával na dvorcích stra-
konické haly, jelikož v Blatné takováto hala 
stále chybí.  

Turnaje se zúčastnilo okolo 13 párů. 
Celý den byly k vidění napínavé a vyrovnané 
zápasy. Do fi nálového zápasu se probojovali 
dvojice Dumský/Vydra ( hráči Zaboří) a Šve-
jda/Ondračka ( hráči Blatné ). Nakonec tento 
fi nálový zápas vyhrála první zmíněná dvojice 
Dumský/Vydra. 

Gratulace vítěžúm a čest poraženým.
Konečné výsledky

1. místo – Vydra, Dumský
2. místo – Švejda, Ondračka
3. místo – Bárta, Vandas
4. místo – Nedošínská, Wachtl
5. místo – Fiškandl, Říha

Vítězná dvojice Dumský/Vydra

2. místo Švedja/Ondračka

3. místo Vandas/Bárta

4. místo Nedošínská/Wachtl

Kuželkářské zpravodajství
S novým kalendářním rokem odstartovala 

po krátké vánoční pauze jarní část kuželkář-
ské sezóny. V akci byli všechny týmy včetně 
mládeže. Vrcholem tohoto období však bylo 
Mistrovství okresu mužů a seniorů.
Áčko

Elitní blatenský tým odehrál první zápas 
roku 2023 v Divizi jih v pátek 6. ledna v Pel-
hřimově. Hosté v sestavě Daniel Lexa, Lukáš 
Pavel, Stanislav Kníže, Jiří Minařík, Karel 
Koubek ml. a Filip Cheníček však na sou-
peře nestačili a prohráli hladce 1:7 se skóre 
3110:3287 sražených kuželek. Výborně ale 
zahrál K. Koubek, který si za 601 shozených 
kuželek vyrovnal osobní maximum. V tabulce 
se Áčko drží na 8. místě, sestupová příčka je 
ale vzdálená pouze na 2 body. Vylepšit posta-
vení bude chtít tým v pátek 20. ledna na půdě 
Chotovin, druhého týmu soutěže.

Následující neděli zajížděli D. Lexa, J. 
Minařík, K. Koubek a L. Pavel k odvetnému 
utkání posledního předkola Poháru ČKA 
do Rokycan. S ohledem na domácí porážku 
1:5 a kvalitu soupeře, kdy domácí působili 
před pár lety v česko-slovenské interlize, ne-
byla šance na postup příliš velká. I přes prohru 
1:5 a skóre 2194:2282 sražených kuželek po-
dali Blateňáci sympatické výkony. Vynikající 
formu potvrdil K. Koubek, který tentokrát 
strefi l 599 kuželek. Áčko v Poháru končí 
a do hlavní fáze soutěže postupují Rokycany.
Béčko

Na Tři krále vstoupilo do druhé poloviny 
Jihočeského KP2 Béčko, a to v Českých 
Velenicích s místní rezervou. Tým v sestavě 
Matěj Pekárek, Lukáš Drnek, Robert Flande-
ra, Libor Slezák, Monika Kalousová a Miloš 
Rozhoň bojoval až do posledních hodů o re-
mízu. Závěr zápasu ale vyšel lépe domácím 
a Béčkaři tak prohráli 2:6 při skóre 2717:2806 
shozených kuželek. Nejlepšími hráči na straně 
Blatné byli se shodným výsledkem 469 kuže-
lek R. Flandera a M. Kalousová. Po 10. kole 
patří Béčku 6. místo v tabulce. Další zápas 
odehraje tým v pátek 20. ledna, kdy od 17:30 
přivítá Trhové Sviny C.

Déčko
Jarní sezóna začala i pro okresní tým. 

Ve středu 11. ledna zavítal na blatenskou ku-

želnu Písek B a domácí ve složení Miroslav 
Loukota, Luboš Skuhravý, Petra Prýmasová, 
Karel Koubek, Jaroslav Pýcha a Josef Navrátil 
soupeře jednoznačně přehráli. Zvítězili 7:1 
se skóre 2625:2452 sražených kuželek, čímž 
si zároveň vytvořili nový týmový rekord. 
V tabulce se Déčko posunulo na 2. místo, má 
ale stejně bodu jako vedoucí Strakonice B. 
Následující zápas odehrál tým ve čtvrtek 19. 
ledna ve Strakonicích s Céčkem a v dalším 
domácím utkání se hráči střetnou 25. ledna 
se strakonickým Béčkem.

Dorost
Béčko dorostu hrálo v neděli 8. ledna 

v Soběnově. Matěj Pekárek, Karolína Bať-
ková, Adriana Fürstová a Tomáš Fišer zde 
bojovali s místní těžkou dvoudráhou, nakonec 
prohráli 0:2 se skóre 1111:1190 shozených 
kuželek. Nejlepším hráčem zápasu byl se 415 
kuželkami M. Pekárek.

O týden později proběhlo v Blatné další 
kolo okresního přeboru. V kategorii dorostu 
hráli Matěj Kupar (488 kuželek na 120 hodů), 
Matěj Pekárek (478 kuželek) a Karolína Bať-
ková (434 kuželek). Mezi žákyněmi startovaly 
Adriana Fürstová, Beáta Svačinová (obě 
265 kuželek na 60 hodů) a Tereza Drnková 
(231 kuželek). V neděli 22. ledna se konají 
předposlední kola Poháru mladých nadějí 
v Dobřanech, Českého poháru dorostu v Plzni 
a Poháru juniorů v Kamenici nad Lipou.

Mistrovství okresu mužů a seniorů
V sobotu 14. ledna se na kuželně ve Stra-

konicích konalo Mistrovství okresů Strako-
nice a Písek v kategoriích mužů, žen, seniorů 
a seniorek. Největšího úspěchu zde dosáhl 
Robert Flandera, který s výkonem 548 sra-
žených kuželek opanoval silně obsazenou 
kategorii mužů. Jiří Vokurka skončil 6., Vít 
Kobliha 7., Karel Koubek 8., Jiří Minařík 9. 
a Josef Navrátil 11. Kromě titulu přeborníka 
okresu si Robert zajistil účast na Mistrovství 
Jihočeského kraje, které proběhne 28. ledna 
v Dačicích. Na okresní titul dosáhl mezi se-
niory Daniel Lexa, když naházel 538 kuželek 
a druhého v pořadí porazil o jedinou kuželku. 
Druhý blatenský zástupce, Stanislav Kníže, 
obsadil 7. příčku. Senioři hrají krajský šam-
pionát ve stejný den ve Slavonicích.

Za Kuželky TJ Blatná Lukáš Drnek

M. Kalousová a M. Rozhoň 
v Českých Velenicích

Déčko po vítězném vstupu do jarní sezóny
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Solidarita za solidaritu 
Blatenští hokejbalisté prostřednictvím 
transparentního účtu získali prostředky 
na nový povrch zimního stadiónu. Sami 
přispěli na konto stejného typu ve prospěch 
nemocného kolegy ze Svítkova.

Členové hokejbalového oddílu TJ Blatná 
nejsou jen sportovci tělem a duší. Jsou to rov-
něž správní chlapi a mají srdce na správném 
místě. To nejlépe dokázali tím, že neváhali 
věnovat finanční prostředky na transpa-
rentní účet ve prospěch Martina Petruse ze 
Svítkova - někdejšího hokejbalisty, které-
mu se postavila do cesty zákeřná choroba 
(progresivní svalová dystrofie). Svou roli 
při jejich chvályhodnému rozhodnutí sehrál 
i fakt, že také jim v roce 2020 transparentní 
účet velice pomohl. Tehdy bylo rozhodnuto 
o vybudování nového povrchu na blatenském 

V novém roce „nově“
Basketbalistky TJ Sokol Blatná mají 

od nového roku nové trenéry a pod jejich ve-
dením nastoupily k prvnímu letošnímu utkání 
v Rokycanech.

Přestože jádrem družstva byla děvčata 
z kategorie U13 a hrají v soutěži U15, neza-
lekla se, šla do „boje“ odvážně a jejich (sa-
mozřejmě očekávaná a nevyhnutelná) porážka 
v sobě nese příslib lepších časů. Naše hráčky 
tentokrát nedostaly 100 a hlavně byly schopné 
dát více než 20 bodů. Někomu se to může 
zdát málo, ale uvědomíme-li si, že naše tři-
náctiletá děvčata, která začala s basketbalem 
před necelými dvěma roky a hrají proti o dva 
roky starším hráčkám, které trénují většinou 
už nejméně 4 roky, zaslouží si povzbuzení 
i pochvalu.                                             B. M.

zimním stadiónu. A tady se nejednalo vůbec 
o lacinou záležitost. „ Setkali jsme se s mi-
mořádnou vlnou solidarity.  Podařilo se tak 
dofi nancovat příspěvky od města Blatná, TJ 
Blatná a Národní sportovní agentury,“ vrací 
se k historické události klubu jeho předseda 
Ladislav Sýbek.

TJ Datels Blatná měl při třetím kole Čes-
kého poháru proti extraligovým Dobřanům 
na své domácí půdě dvojnásobnou motivaci 
vyhrát. Vstupné, utržené na tomto utkání, pu-
tovalo automaticky na zmíněný transparentní 
účet pro Martina Petruse. „ Navíc jsme chtěli 
utrhnout vítězství jaksi z principu charity. 
Prostě jsme hráli hlavně pro Martina,“ je 
znát krůpěj dojetí na hlase Ladislava Sýbka. 
Podle jeho dalšího vyjádření mezi mantinely 
proběhlo malé derby s vypjatým nábojem: „ 
Nakonec nám soupeř podlehl 4: 3 po prodlou-
žení,“ konstatuje Ladislav Sýbek s potěšením.

To ale nebylo zdaleka všechno. Hokejba-
listé v šatně, rozhodčí i fanouškové- ti všichni 
věnovali individuální fi nanční příspěvky pro 
podporu Martina Petruse při nejtěžším boji 
jeho života. Světlo světa tak spatřilo 12 000 
korun.

Blatenští hokejbalisté jsou mistry ve svém 
oboru. V I. Lize si po půlce sezóny suverénně 
drží první místo s náskokem deseti bodů. Již 
za to si zaslouží respekt a obdiv. Ovšem ještě 
více než za lásku k hokejbalu si zaslouží 
respekt a obdiv za lásku k tomu největšímu 
a nejcennějšímu- za lásku k člověku, kterou 
projevili více než dostatečným způsobem.

I ostatní mohou pomoci Martinu Pe-
trusovi. Číslo transparentního účtu je: 
2202358480/2010                Vladimír Šavrda
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Drsná tvář škvořetického „pinčesu“
V duchu hesla „Tady neznám bráchu !“ vynesl sportovně v zu-
bech od zeleného stolu fi nalista Vojta Nový donedávna úspěšnější 
„starší já“.

Vyznavači stolní-
ho tenisu, kteří „zapla-
vili“ na prahu Silvest-
ra velký sál kulturního 
domu ve Škvořeticích, 
se stali svědky „ne-
milosrdné řeže“ mezi 
bra t r skou dvoj ic í 
Vojtou a Ondřejem 
Nových. Tohle „dra-
ma“ bylo bezpochyby 
tím nejlepším a nejú-
chvatnějším, co letoš-

ní turnaj nabídl. Nejsou daleko doby, kdy Ondra Nový této tradiční 
sportovní akci kraloval. Jeho bratr Vojta hrál sice odjakživa znamenitě, 
nicméně na své „starší já“ jaksi neměl. Teď se karta obrátila a po fe-
nomenálním souboji u zeleného stolu Vojta svého sourozence doslova 
„vynesl v zubech“ na bronzový plácek. Zúročil tak pravidelné tréninky 
v objektu zdejšího ZD, kde se poctivě dřel řadu měsíců. „Ono to po-
tom přinese své,“ utíral si hřbetem ruky bohatě orosené čelo po svém 
triumfu Vojta, „Na bednu se mi tedy podařilo prorazit už přede dvěma 
roky. Tohle však chutná tak nějak líp. Průběh našich výměn byl totiž 
jednoznačný v můj prospěch a já vyprovodil bráchu s výsledkem 2:0,“ 
směje se zdatný „pinčesman“.

V samotném fi nále, kdy „zkřížil pálku“ s Milanem Navrátilem, se 
kterým chodil na již zmíněné tréninky, již ovšem pohořel a musel se 
spokojit s druhým místem. Milan, o kterém se traduje, že má v rukou 

dynamit a jeho smeče prý patří 
mezi přírodní pohromy, se mohl 
radovat a radoval z usednutí 
na trůn krále turnaje.

Letošní ping-pongový turnaj 
ve Škvořeticích měl překvapivě 
silné obsazení. Odreagovat se 
přišlo devatenáct mužů a osm 
dětí. Bohužel značně prořídly 
šiky žen, kdy nastoupily jen tři 
zástupkyně slabšího pohlaví 

(alespoň měly své jisté! ). Výsledková listina hovořila následně: 
Kategorie dětí- 1. Štěpán Schaff arz, 2. Karel Šorna ml., 3. Martin 
Vohryzka. Kategorie žen- 1. Růžena Kuřáková, 2. Jana Navrátilová, 
3. Slečna Ředinová.

Jako vždycky měl i letos škvořetický turnaj ve stolním tenise 
velmi solidní úroveň. Všichni borci do toho šli naplno a podali vý-
kony hodné vyšších soutěží. Ping- pong má ostatně ve Škvořeticích 
i v přidružených Pacelicích dávnou tradici. Hrával se, kde se dalo- 
v mládežnických klubovnách, 
prostorách škvořetického zámku 
i právě kulturního domu atd. Vy-
rostla na něm řada pinčesových 
osobností okresu i kraje.

První ročníky škvořetického 
turnaje byly otevřeny naprosto 
všem. Ovšem doslova královské 
ceny, které se podařilo místním 
vždy nashromáždit, vedly k tomu, 
že sem začali proudit mezi amatéry 
ryzí profíci z hodně vzdálených 

oblastí. Ti celkem snadno 
„vysmečovali“ veškerou 
konkurenci a zkazili tak 
místní zdravou atmosféru. 
Proto bylo zavedeno striktní 
opatření, že turnaje budou 
určeny jen domácím a ma-
jitelům rekreačních stavení 
na území Škvořetic a Pace-
lic.Zdravý vzduch se tedy 
vrátil nazpět a turnaje již 
nyní provází tolik potřebná 
přátelská atmosféra. Je to, 
jak má být a zdejšímu ping- 
pongu nelze než popřát další 
příznivý vítr do plachet.

Vladimír Šavrda

Spolek divadelních ochotníků 
v Blatné přeje všem svým 

divákům a čtenářům 
Blatenských listů v roce 2023 

vše dobré, hlavně zdraví
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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
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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!“

 

 

 

 

 

 

 

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: 
775 225 855



Číslo 1 / strana 20 Blatná 20. ledna 2023 Ročník 34 (44)

STRÁNKY PŘÍSPĚVKŮ POUZE NA WEBU

Volba prezidenta - volební okrsky
Volební okrsek č. 1 – Základní škola J. A. Komenského,
ulice: Chelčického, Jiráskova, K Jatkám, Lapač, Masná, Mlýnská, 
Na Příkopech,Nad Lomnicí, nábřeží Husovo, náměstí Míru, Pivovar-
ská, Písecká, Plzeňská, Polní, Rybářská, tř. J. P. Koubka, U Sladovny, 
V Jamkách, V Podzámčí, Vorlíčkova, Za Sladovnou

Volební okrsek  č. 2 - Městský úřad, tř. T. G. Masaryka
ulice: Na Bílé husi, Nerudova, Šilhova

Volební okrsek  č. 3  - Komunitní centrum aktivního života, Nádražní
ulice: 9. května, Böhmova, Dvořákova, Fügnerova, Hálkova, Husovy 
sady, Chlumská, Lhotka, Malá, Na Obůrce, Na Růžových plantážích, 
nábřeží Dukelské, nábřeží Havlíčkovo, Nádražní, náměstí Kalinovo, 
Palackého, Podskalská, Průchova, Riegrova, Řečice, Řečická, Sád-
lov, Sadová, Smetanova, Tichá, tř. T. G. Masaryka, Tyršova, Tylova, 
U Jeslí, V Jezárkách, Ve Škalí, Vrbenská, Vrchlického, Za Tratí

Volební okrsek č. 4  – Základní škola J. A. Komenského,
ulice: Akátová, Blýskavky, Brigádnická, Buková, Buzická, Čechova, 
Habrová, Javorová, Lipová, Malý vrch, Na Blýskavkách, Na Tržišti, 
náměstí J. A. Komenského, Purkyňova, Řeznická, Spálená, Strakaté-
ho, Topičská, U Čertova kamene, Zahradnická, Žižkova

Volební okrsek č. 5  – Základní škola Holečkova, Holečkova čp. 
1060,
ulice: Alšova, B. Němcové, Bezdědovická, Dlouhá, Hálova, Holeč-
kova, Jana Wericha, Krátká, Na Hřebeni, Nad Vdovečkem, Paštická, 
Pod Vinicí, Rakovnická, Velký vrch, Za Malým vrchem, Za Pustým

Volební okrsek č. 6  – Skaličany čp. 20
 – městská část: Skaličany

Volební okrsek č. 7 -  Drahenický Málkov čp. 41
 – městská část: Drahenický Málkov

Volební okrsek č. 8 - Čekanice čp. 12
 – městská část: Čekanice

Volební okrsek č. 9 - Blatenka čp. 9
 – městská část: Blatenka, Jindřichovice

ve volebním okrsku č. 10 - Hněvkov čp. 17
 – městská část Hněvkov

ve volebním okrsku č. 11 - Milčice čp. 10
– městská část: Milčice.

Ping-pongovým „guru“ se v Buzicích na vánočním turnaji stal Michal Ondračka 
z Blatné. Proti jeho střelhbité pálce nebylo obrany

Po dlouhé pauze, vyvolané koronavi-
rovou pandemií, se do hospody „U Čiláka“ 
v Buzicích konečně vrátil populární vánoční 
turnaj ve stolním tenise. O hodnotné ceny se 
u dvou stolů utkalo patnáct vyznavačů toho-
to sportu. Samozřejmě na medailové pozi-
ce mohli dosáhnout jen tři nejlepší. Ovšem 
s prázdnou neodešel vůbec nikdo a mimo-
to- před usednutím ke štědrovečerní tabuli se 
počítá každá pohybová aktivita jako plusový 
bod!

„Benjamínek“ přeboru Adam Ounický 
z Blatné zastupoval dětskou kategorii ten-
tokrát docela sám. Ale řešení se i tak našlo. 
Odehrál několik zápasů se staršími mládenci 

a vedl si opravdu znamenitě. Domů si od-
vážel speciální cenu a vědomí, že si ji plně 
zasloužil.

Postrachem turnaje byl zástupce hlavní-
ho sponzora Michal Ondračka z Blatné. Proti 
jeho střelhbité pálce nebylo prakticky obra-
ny. Ale žádný se soupeřů neprodal svou kůži 
lacino a tak diváci mohli shlédnout napínavé 
scény, co možná leckdy nenabídne ani vr-
cholová forma ping-pongu. Michal Ondrač-
ka se po svém triumfu zachoval jako pravý 
gentleman- spokojil se jen se symbolickým 
oceněním svého umění a opustil bojiště se 
skromností sobě vlastní.

Do Blatné putovalo i stříbro - to vysme-
čoval čtrnáctiletý Honza Slavík. Tohle byl 
jeho vůbec první turnaj: „Jsem hodně spoko-
jený - nečekal jsem takový úspěch!“, svěřil 
se při vyhlašování výsledků nadějný junior, 
„Protistrana hrála perfektně ve všech ohle-
dech. Samotné fi nále bylo hodně vyrovnané 
a supertěžké!“ Honza chodí jednou týdně 
trénovat do školního klubu. Hodnotnou cenu 
do domácnosti se rozhodl věnovat mamince 
pod stromeček.

Bronzovou trofej si vysloužil Stanislav 
Koblih z Radomyšle. Buzická „domobrana“ 
ve složení tria hráčů se tentokrát musela spo-
kojit s umístěním na chvostu.

Jedno bylo jisté  - jak těm více, tak těm 
méně úspěšným účastníkům buzické „pinče-
siády“ díky zdravému pohybu štědrovečerní 
večeře o poznání lépe chutnala!

Poděkování sponzorům buzického tur-
naje v ping-pongu: Hlavními mecenáši byli 

fi rma LEIFHEIT Blatná a hospoda „U Čilá-
ka“ Buzice. Dále akci podpořili fi rma AGRO 
Lnáře, Občerstvení „U Mlsouna“ Blatná.

Vladimír Šavrda
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U pacelického kostelíka ožil nejkrásnější příběh lidských 
dějin. Nechyběla betlémská hvězda ani zvířátka

Pacelický kostelík, vypínající se nad 
okolím ze zalesněného vrchu jménem „Kře-
sovec“, býval v minulosti slavným poutním 
místem. Dobré časy však vystřídal krutý úpa-
dek a z někdejšího věhlasu nezbylo téměř nic. 
Jen torzo posvátné památky.

Jistá obleva se dostavila před několi-
ka lety, kdy byla v sousedství pacelického 
kostelíka sloužena pouťová mše. To se stalo 
posléze tradicí. A před třemi lety tady spatřil 
světlo světa první živý betlém. Paceličtí pros-
tě na svůj kostelík nezapomněli a ruku v ruce 
s chalupáři a přáteli ze sousedních Škvořetic 
u příležitosti nejhezčích svátků v roce promě-
nili tuto lokalitu v dějiště kultovního vánoč-
ního příběhu o zrození Ježíška.

O herce nebyla a není nouze. Letos si 
opětovně ústřední roli Josefa „střihl“ obec-
ní pracovník Josef Hora z Pacelic. Partner-
kou na místě Marie mu byla skvělá Andrea 
Němcová ze Škvořetic. Sám Ježíšek to měl 

nejjednodušší  - v kolébce ho nahradila pa-
nenka. „Celkem se na „rekonstrukci“ pra-
staré legendy podílelo patnáct herců a he-
reček,“ uvedl jeden z hlavních průkopníků 
Josef Hora, „Poněkud jsme se inspirovali 
skutečným divadlem a letos poprvé zřídili 
funkci nápovědy. No, bude to chtít ještě tuto 
součást představení napřesrok zdokonalit,“ 
poukazuje na drobné slabiny nápovědy Josef 

Hora. S myšlenkou na zřízení živého Betlé-
mu nad Pacelicemi přišla domácí ochránky-
ně místních tradic Hana Koubková. Se svou 
okouzlující hrou na housle se navíc stala 
vděčným doplňkem hudebního tělesa, které 
doprovázelo i letos nestárnoucí příběh na pa-
celické půdě. Domácí herci a herečky pojali 
představení pro veřejnost po svém. „Tak troš-

ku nevážně, s vtipem a nepatrným dotykem 
do současnosti,“ obhajuje zvolený model 
Josef Hora. A to právě publikum neslo velmi 
příznivě.

Na letošní živý betlém přišlo a přijelo 
do Pacelic cca 80 jedinců. Pořadatelé tak 
oproti loňsku zaznamenali mírný pokles ná-
vštěvnosti: „Před ro-
kem jsme tady uvítali 
přes sto diváků. Nic-
méně i tak je počet zá-
jemců velice solidní,“ 
ohodnotil přítomnost 
veřejnosti Josef Hora. 
Poklonu vysekl dvěma 
nejstarším účastnicím, 
které nejenže sviž-
ně vystoupali kopec 
ke kostelíku, ale i se 
ustrojili do dobových 
kostýmů a s chutí si 
zazpívali s ostatními 

průvodní koledy. Anna Koubková (81 let) 
a Ludmila Flanderová (75 let) si za svou an-
gažovanost a svěžest uznání jistě zaslouží.

Nemohla chybět a ani nechyběla živá zví-
řata. O to se zasloužil chovatel Martin Jiskra 
z Buzic, který sem dopravil půlroční mulu 
a kobylku. Zástupkyně němé tváře se proje-
vovaly velmi živě a co chvíli nějakého diváka 
rýply do těla nebo mu uštědřily strkanec.

Organizátoři to měli skutečně bezvadně 
ošetřené. Postarali se i o to, aby nad hlavami 
přítomných sršela kometa. Jako model „tři 
v jednom“ se představili tři králové, kde trio 
ovládal jediný živý člověk veprostřed. Obě 
ostatní postavy byly prostě z papíru.

Josef Hora s úsměvem pohovořil o před-
chozích vánočních představeních u pacelic-
kého kostelíka: „Nejvíc se nám to líbilo při 
premiéře. Loni jsme to poněkud přehnali se 
zkouškami a potom nás pronásledovaly vý-
padky paměti. Po té zkušenosti jsme tento-
krát zkoušeli jen jednou a pak před samotnou 
akcí ještě připojili generálku,“ dodává věčně 
dobře naložený chasník.

Samozřejmě zde na účet obce Škvořetice, 
kam osada Pacelice spadá, byly jako doplněk 
dobré pohody připraveny várnice s horkými 
nápoji. A tak k výborné náladě a svátečnímu 
rozpoložení nic nechybělo. Lidé zde měli 
k sobě jaksi blíž a blížící se vánoční svátky 
všechny naplnily dojetím a takovým krásným 
pohnutím.

Nejkrásnější příběh lidských dějin v po-
dání pacelických a přespolních herců splnil 
svůj účel bohatě. A splní ho jistě i příště.

Vladimír Šavrda

Na středověký hrad do Buzic se nastěhovalo celé peklo. I s Luciferem
Byla to opět jedna z vydařených akcí, 

kterými je uživatel buzického hradu Zdeněk 
Sedlák z Blatné pověstný. Tentokrát pod 
„jeho taktovkou“ obsadilo středověké sídlo 
celé peklo. I s Luciferem. Žádný Mikuláš ani 
anděl. Jen sírou a ohněm pekelným čpící po-
sádka umouněnců s rohy. Děti a rodiče, kteří 
nasměrovali své kroky v den „D“ právě sem, 

rozhodně nelitovali. Takováto čertovská par-
tička není jen hned tak k vidění. A nadělovalo 
samotné jeho veličenstvo Lucifer, což ostatně 
také nebývá zvykem!

Celý podnik nesl název „Procházka pek-
lem aneb My se čertů nebojíme“. Na malé 
i velké zvědavce tu netrpělivě čekalo 31 
ďáblů, ďáblíků a ďáblíčků. Rolí příslušníků 

druhé mocnosti se s gustem zhostili nadšenci 
nejen z nedaleké Blatné, ale rovněž z Myštic, 
Sedlice, Strakonic, Písku aj. Fantazie strůjce 
čertovského rojení na buzickém hradě Zdeň-
ka Sedláka opět pracovala brilantně a naplno. 

(pokrač. na str. 22 



Číslo 1 / strana 22 Blatná 20. ledna 2023 Ročník 34 (44)

Na středověký hrad do Buzic se nastěhovalo celé peklo. I s Luciferem
(pokr. ze str. 21)

Výsledkem tohoto myšlenkového proce-
su se stala fantastic)ká stezka napříč středo-
věkou dominantou, ze které si každý odnesl 
to své. Jeden se bál, druhý se smál. Ale na ka-
ždém návštěvníkovi zanechala jednotlivá čer-
tovská stanoviště silný dojem.

Prvním článkem celého řetězce byla čer-
tí školka, kde dováděla pekelná drobotina. 
„Následoval čertí kosmetický salón, kde si 
satanáši pečlivě označili veškerý prochá-
zející „lidský potěr“, usmívá se starožitník 
Zdeněk Sedlák alias hradní pán, „Potom se 
plynule přešlo do čertí školy - tam děti hle-
dali a opravovali chyby v písemných testech 
rarášků, co tomu učení tedy rozhodně moc 
nedají. Opravdovou „lahůdku“ představovala 
pekelná kuchyně, kde se nabízely speciality 
typu kostí s chlupatými knedlíky či polévky 
z lidských hlav. Před východem se nacházela 
mučírna a na závěr sám Lucifer rozděloval 
mezi děti balíčky sladkostí. Prý aby si taky 
trochu „zkazily zuby!“ Luciferem se na dobu 
pekelné neděle stal z vlastní vůle člen měst-
ské policie Blatná pan Petr Vaněk. Byl na-
maskován tak perfektně, že ani členové jeho 
rodiny neměli šanci ho identifi kovat.

Zájem o hradní dobrodružství s čerty 
byl obrovský. Podhradí, nádvoří a posléze 
i útroby středověkého hradu naplnilo cca 380 
„smrtelníků“. Jako vždy se sem sjelo množ-
ství zvědavců z Písku a ze Strakonic. Slad-
kosti, věnované Luciferem, nebyly sponzor-
ským darem pekla. „Náklady pokryly zčásti 
příjmy za vstupné,“ poznamenal k tomuto 
tématu Zdeněk Sedlák, který sám osobně po-
bíhal po feudálním sídle v čertovském pře-
vleku. „Úkoloval jsem malé čerty. Ti mně ale 
stejně moc neposlouchali,“ upřesňuje staro-
žitník se skvělou pověstí ve svém oboru, kte-
rý si nechce nechat ujít žádnou švandu. Co 
neuhradilo předplatné, zaplatili jako spon-
zoři blatenský právník Mgr. Dušan Havlena 
a osobně Zdeněk Sedlák coby zástupce Aukč-
ního domu v Blatné.

V příštím roce se počítá i s účastí tzv.“ 
Krampusáků“, což jsou obrstrašidelní pekel-
níci. „Na nádvoří  by měli zajistit doprovod- ný program k našemu pekelnému přesunu 

hradem,“ přitakává 
Zdeněk Sedlák.

Mravenčí práce 
při přípravách ku-
lis čertovské stezky 
přinesla své sladké 
plody. Nejkrásněj-
ší odměnou za ni 
byly pro organizá-
tory a účinkující 
rozzářená dětská 
kukadla. No, takže 
i čertovina může 
být velmi, velmi 
prospěšná!

V. Šavrda
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Dvě mocnosti na půdě škvořetického kulturního domu
Jednou v roce přichází chvíle, kdy se vypraví zástupci dvou 

mocností - nebeské a pekelné, mezi děti, aby je po zásluze odmě-
nili za to, jak se v uplynulých dvanácti měsících chovali. Protože si 

každý zaslouží druhou 
šanci, i ti zlobivější 
„výlupci“ zpravidla vy-
váznou z celé lapálie 
s výstrahou, pokáráním, 
maximálně s přídělem 
uhlí do dárkového koše 
od Mikuláše, což je 
v době energetické krize 
vlastně výhoda.

Jedním ze stanovišť, 
které už celá desetiletí 
navštěvuje nadpřiroze-
ná inspekce, je i velký 
sál kulturního domu 
ve Škvořeticích. Letos 
sem přišlo se svými ro-
diči skládat účty čertům, 
anděli a hlavně Miku-
láši na třicet chlapců 

a děvčat. „Zprvu si vůbec nějaký strach z pekelníků drobotina nepři-
pouštěla,“ uvádí jeden z organizátorů „Mikulášské nadílky“ Vojtěch 
Nový, „Vzala útokem taneční parket a královsky se bavila. Teprve 
když DJ Jirka Hrabě oznámil mikrofonem brzké srocení čertů, dětem 
dost výrazně spadla čelist a vesměs prchly pod křídla svých maminek 
a tatínků.“

Ale veškerý respekt byl nakonec vlastně zbytečný. I když titul 
známé české pohádky tvrdí, že „S čerty nejsou žerty“, tady s nimi 
bylo docela příjemně a veselo. Poté, co delegace „shůry a zdůly“ 
obešla všechny stoly na sále a obdarovala přítomné „sviště“ balíčky 
se sladkostmi (jediným úkolem bylo zarecitovat básničku ), poslední 
zbytky napětí opadly a na konci promenády už se děti s čerty fotily 
ostošest. Čertovská benevolence byla možná zapříčiněna i faktem, že 
rohatí tentokrát zapomněli v pekle knihu hříchů a tak velkoryse vy-
hlásili amnestii.

Po průběhu Mikulášské nadílky se znovu tancovalo. Ke slovu se 
dostala i legendární soutěž „stoličková“. Tady se rozdaly i zbylé dár-
kové balíčky. 

Jsou tradice, které nezanikají se zrodem a zánikem žádného spole-
čenského systému. „Mikulášské nadílky“ jsou toho jasným důkazem. 
A tady ve Škvořeticích měly odnepaměti silnou základnu.

Vladimír Šavrda

Křížová sedma ve Škvořeticích jako pieta za zesnulého kamaráda. 
Po sedmi letech panování borců z Volyně dobyli po V ánocích zpět 
turnajový trůn domácí

Petr Coněk přezdívaný „Sonny“ byl 
ve Škvořeticích velmi oblíben. Jednalo se 
o talentovaného fotbalistu, o němž kdysi 
znalci poměrů na zeleném trávníku prohlá-
sili: „Kdyby se zkombinovala rychlost nej-
lepšího útočníka týmu a „Sonnyho“ technika, 
byl by na světě nový Pelé!“ Především ale 
Petr proslul jako znalec pravidel snad všech 
existujících karetních her a ruku v ruce s tím 
i coby brilantní hráč různorodých turnajů. 
Bohužel mu nebylo dopřáno rozvíjet dary 
od Boha příliš dlouho. Před lety při výkonu 
své profese tragicky zahynul. Pro místní to 
byla rána nemalá. A nejen pro místní. Petra 
měl rád široký okruh lidí. 

Na jeho počest se ve škvořetické hospodě 
začal hrát tzv. „Sonnyho memoriál“ v křížové 
sedmě. To svědčí o tom, že jeho jméno neze-
mřelo stejně jako jím vykonané dobré skutky. 
Turnaj se od samého počátku setkal s ohrom-
ným zájmem veřejnosti. Akce pravidelně 
končila až s ranním rozbřeskem druhého dne. 
S organizací byli vždycky všichni účastníci 
bezvýhradně spokojeni.

Podle jednoho ze čtyř letošních pořada-
telů Vojty Nového usedlo tentokrát za hrací 
stoly 14 dvojic. „No, šlo prozatím o nejslabší 
docházku. Nevyšlo to především domácím,“ 
konstatoval stav lehkého podprůměru Vojta 
Nový. On sám si také s chutí popustil uzdu 
hráčské vášně spolu s tradičním parťákem 
Petrem Šavrdou. A nevedli si vůbec špatně: 
„Byla z toho bramborová medaile. Myslím, 
že jsme ale hostům z Volyně v semifi nále 

slušně zatopili pod kotel.“
Volyňští borci v oblasti křížové sedmy 

sem do Škvořetic jezdí na turnaje už sedm 
let. A celých sedm let tu Volyně nosila králov-
skou korunu díky fenomenální paměti, poke-
rové tváři i jisté dávce štěstí svých panovní-

ků. Teprve vánoce přinesly zlom - turnajový 
trůn dobyli s velkou pompou a zadostiučině-
ním zpět domácí karbaníci. Konkrétně duo 
Petr Mikeš a Miroslav Mikeš. Stříbrnou po-
zici si ale udrželi Volyňští - Martin Čeloud 
a Martina Kloudová.

Stejně tak bronzovou. Tu uhájila tzv. 
„Rychlá rota“ z Volyně ve složení Radek 
Trča a Radek Kloud. „Škoda - byli jsme 
krůček od fi nále,“ lituje ještě dnes Radek 
Kloud, „Když jsme sem před sedmi lety do-
razili na místní premiéru, hned jsme vyhrá-
li. A napřesrok nám vyšla i obhajoba titulu. 
Potom druhé místo a dvakrát jsme se vůbec 
neprobojovali na medailové pozice. Nicméně 
se to zformovalo tak nádherně, že místo nás 
pronikli na Olymp naši kolegové Stanislav 
Nový a František Turčák, takže se z toho vy-
klubala ta sedmiletá šňůra zlatých časů.“ Vo-
lyňští borci na turnaje v křížové sedmě jezdí 
do blatenského regionu často: „Oblíbili jsme 
si Bezdědovice, Tchořovice i Buzice,“ pějou 
unisono chválu na bašty lidové zábavy. Podle 
Radka Kloudy základy karbanu v rozumných 
mezích přišly už na základní škole: „Potom 
krátká pauza a teď už to mastíme patnáct let 
pro radost i na turnajích.  Ve Volyni máme 
svou oblíbenou hospůdku, kde se scházíme 
každou neděli,“ dodává.

Jestli Petr Coněk seshora shlíží na rodnou 
vesnici a své kamarády, jistě ho hřeje u srd-
ce, že je udržována jeho světlá památka. A to 
způsobem pro něho nejcennějším.

Vladimír Šavrda

Petr Mikeš a Miroslav Mikeš - vítězové
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