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Otazníky kolem „Komunitního centra“
Jedním z hlavních bodů jednání nového za-

stupitelstva toto pondělí, kromě volby „nové“ 
Rady města, bylo rozhodnutí o tom, zda přijme-
me dotaci na přestavbu bývalé „VDP“ na tzv. 
„Komunitní centrum“. Vzhledem k tomu, že 
jsem se postavil proti vyhazování peněz za tento 
architektonický zmetek a byl jsem nařčen, že 
jako zastánce nové koncepce kultury v Blatné 
bych měl přece pro tento projekt bez váhání 
zvednout ruku, pokládám za nutné svůj postoj 
vysvětlit alespoň těm, kdo pro mne při volbě 
do zastupitelstva zvedli hlas a jimž se cítím 
i nadále zodpovědný.

V podstatě jsem měl jako ekonom v minulosti 
problém s oběma hlavními projekty, na něž město 
žádalo o dotace. Při jednáních zastupitelstva 
o stavbě „Rekreačního areálu města Blatná“ 
existovalo podle mého názoru několik důležitých 
argumentů proti stavbě, např. to, že bazén je pou-
ze venkovní, prostor nedovoluje další extenzivní 
rozvoj areálu, areál bude mít vysoké provozní 
náklady, v projektu není sauna, restaurace atd. 
Hlavním argumentem pro přijetí dotace a zahá-
jení stavby bylo, že pokud by tento projekt nebyl 
přijat v této podobě, už bychom údajně možnost 
získání jiné dotace nikdy nedostali. Navíc mne 
někteří zastupitelé, mezi nimi i ti, kteří nyní 
z rady i zastupitelstva odešli, upozornili, že po-
kud nebude přijat tento projekt, čeká pod čarou 
přiklepnutí dotace na tzv. Komunitní centrum, 
s nímž jsem vyjadřoval nesouhlas ještě hlasitě-
ji. Zvolil jsem tedy menší zlo a nechal jsem se 
v časovém tlaku uchlácholit s tím, že alespoň 
na náklady provozu si dohlédneme a zkusíme 
něco ušetřit.

A hleďme, uběhlo několik měsíců, a než 
jsme se z černé díry do budoucího rozpočtu 
města vzpamatovali, přišla další zpráva. Dobrá či 
špatná, ať si každý udělá svůj obrázek. Budeme 
rozhodovat o přijetí dotace z ROP na Komunitní 
centrum. Zastupitelé měli na rozhodnutí o při-
jetí dotace několik dnů. Nechci sahat nikomu 
do svědomí, ale kdo z nich se s projektem sku-
tečně seznámil? Já jsem se o to, přes zápal plic, 
alespoň pokusil.

Během jednání tohoto ZM bylo velmi těžké 
k projektu diskutovat. Když totiž ZM projednává 
odprodej nebo koupi několika m2 pozemků, 

je zajištěna projekce výkresů, abychom si 
mohli udělat představu. Vše bývá připraveno, 
většinou vidíme, o čem se jedná, ukazujeme si 
kritická místa. Tentokrát bylo vše jinak. Kdo se 
nestihl podívat do jediného exempláře projektu 
na odboru majetku MÚ v těch několika dnech, 
které zbývaly od obdržení pozvánky do jednání 
zastupitelstva, měl smůlu. Dodatečně jsem se 
dozvěděl, že výkresy projektu jsou příliš velké 
a složité, takže je nebylo možno promítnout. 
Inu, možná byste něco takového mohli tvrdit 
předškolákovi, ale už moje desetiletá vnučka by 
si s ofocením či oskenováním toho, co potřebuje, 
určitě poradila. 

Předložil jsem zastupitelům komentář mladé-
ho architekta, jehož jsem požádal o názor na pro-
jekt, na jehož základě mělo být přijetí dotace 
odhlasováno a který jsem si půjčil domů. Nebyl 
příliš příznivý, potvrdil mi některé moje kritické 
připomínky a přidal další. Zde jsou připomínky 
moje a Ing. arch. Dušana Řezáče:

Přibude další veřejná budova v Blatné, kde 
vstup není řešen bezbarierově. Máme takových 
málo? Argument, že vozíčkář projede celým 
dvorem areálu, nechá se vytlačit na rampu, 
vjede zadními dveřmi a pak už je uvnitř výtah, 
v tomto století již neobstojí. Je to diskriminace, 
a na tom trvám.

Kavárna je oddělena od sálku zdí (při plá-
nované kapacitě 150 míst se mi trochu příčí 
tuto místnost nazývat sálem), mezi nimi je 
ještě jeviště a jeho zázemí. Přitom kavárna smí 
být v provozu pouze ve dnech, kdy bude akce 
v hlavním sále. Nemá samostatný vstup z ulice, 
takže nemůže fungovat ani jako přirozené foyer. 
V podstatě je takto prostorná kavárna bez mož-
nosti vlastního života vlastně nesmysl.

Bar je podle našeho názoru na nevyhovu-
jícím místě. Nelze z něj přímo obsloužit lidi 
v sále, neuvažuje se zde s  prodejem zbývajících 
vstupenek. Proč taky, vždyť pokladna má svůj 
kamrlíček zakreslen u šatny. O tom, že dnes se 
většina vstupenek prodává již v předprodeji,  asi 
v době projektování nikdo neslyšel. Ostatně, 
kamrlíčků je tento „kulturáček“ plný.

Na kavárnu navazuje kuchyně, stavěná po-
dle představ hygieniků před deseti lety, takže 
zase kamrlíčky jako přípravny a sklady a …… 

K čemu přípravny u této kuchyně? Obzvlášť, 
když kavárna bude v provozu jen občas? Slyšel 
zadavatel a  architekt něco o cateringu?

Navržený sál lze možná chápat jako před-
náškovou místnost. Určitě ne jako kinosál nebo 
kinokavárnu, divadelní sál atd., což byl původní 
výklad záměru. Vybavení moderní digitální 
kinotechnikou by stálo další 3 mil. Kč. A bez 
stupňovitého hlediště s křivkou viditelnosti nemá 
sál pro tento účel smysl. Plánováno je 150 míst 
k sezení, ale pozor! Sezení je na židlích, takže 
vlastně téměř tentýž počet, jako v současné ZUŠ.

Hloubka a plocha jeviště je naopak v porov-
nání se zázemím pro herce (zase ty kamrlíčky) 
poddimenzovaná. Který soubor tu bude hrát, 
když jeviště je vlastně jen taková forbína, hlu-
boká 2,5 + 1 m?

V objektu tohoto klíčového podlaží nejsou 
plánované žádné posuvné stěny a podobné 
záležitosti, upravující využitý prostor a běžné 
pro toto století. Jen zdi a ještě na (podle mého 
názoru) nesmyslném místě.

V suterénu, tak jako v celém objektu, je jistě 
více než dostatečné množství wc a sprch, jsou 
ale umístěny uprostřed plochy a budou složitě 
odvětrávány. Proto se také předpokládá tak pře-
dimenzovaná technologie s velkým zázemím. 
E-ON se může se těšit, odběr energií je zajištěn.

Využití rehabilitačního centra nechci komen-
tovat, čas ukáže, jestli nebylo levnější využít 
stávajících kapacit v Domově seniorů. Když se 
projekt DS zdůvodňoval, byla jako jedna z výhod 
prezentována možnost využití moderního rehabi-
litačního centra veřejností. Proč ne tedy invalidy? 

Klubovny se zázemím v nejvyšším patře 
jsou opět pouze obestavěným prostorem, jejich 
využití je sporné.Pravděpodobně se sem přestě-
hují klubovny sdružení, která mají zatím zázemí 
jinde. Výkřikem moderní architektury 21. století 
je terasa, orientovaná na sever!  

Celý projekt pravděpodobně nebyl nikdy 
v průběhu let podroben oponentuře jiných 
architektů. 

Když vše shrnu, zdá se mi trapné tomuto 
domu říkat „kulturák“, jak jsem to slyšel od ně-
kolika lidí tento týden. Pro blatenskou kulturu ne-
bude tento dům velkým přínosem, bude to však 

(pokrač. na str. 2)
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 KTUALITYA
Maškarní rejdění 
na ZŠ Holečkova

V pátek 3. března se chodby i třídy v naší 
škole hemžily spoustou masek. Vždyť právě 
na tento den byl naplánován tradiční karneval. 
Místo výuky se všichni žáci pečlivě připravovali 
na blížící se rej. Někteří si upravovali kostýmy 
přinesené z domova, ostatní se oblékali do pře-
strojení, na jehož výrobě se sami podíleli při 
práci ve školní družině.

 Do pestrobarevně vyzdobené tělocvičny tak 
postupně přicházela řada roztomile vypadajících 
zvířátek, skupina ozbrojených pirátů s vlastní 
vlajkou, dokonale sladěné kovbojky, indián 
pomalovaný válečnými barvami, pohádkové 
postavy(vodník, čert, princezna), filmový hrdina 
Batman i řada dalších, jako například lékař, rytíř, 
či muchomůrka.

Jestliže daný den neprobíhala výuka, pak 
ve škole vlastně nebyli žáci a nemuseli být ani 
učitelé. Přece jen se jedna paní učitelka mezi 
ostatní do tělocvičny dostavila a hned se s nimi 
pustila do hovoru. Zanedlouho se ve dveřích 
tělocvičny objevili i opravdoví žáci s aktovkami 
na zádech. Že by přece jen probíhalo vyučování? 
Ale vždyť žáci a žákyně v retro oblecích byli 
ve skutečnosti členové pedagogického sboru. 
To bylo překvapení a hlavně důvod k pobavení.

Během fiktivní výuky předváděli odstrašující 
příklady extrémního chování vůči paní učitelce 
i vůči sobě navzájem – žalování, ubližování, 
posmívání, neposlušnost, nevhodné chování. 
Všichni s napětím sledovali, co kdo právě 
provádí a zamaskované děti se zcela spontánně 
nechaly brzy samy vtáhnout do děje.

O přestávkách mezi jednotlivými hodinami 
samozřejmě zněla reprodukovaná hudba, která 
všechny bez rozdílu zvala ke společným taneč-

ním kreacím. Nelze přece zapomenout, že se 
vlastně jedná o maškarní karneval a jistě se bude 
i odměňovat. Je třeba dát o sobě vědět.

A opravdu! Nejzdařilejší masky byly po zá-
sluze podarovány zajímavými drobnými cenami. 
Ale zkrátka nepřišel nikdo. Na všechny čekala 
sladká odměna i pamětní list na tento vskutku 
zdařile a vtipně strávený den. Věřím, že velká 
většina zúčastněných byla spokojena i nadše-
na zároveň. Všichni společně si užili zábavy 
i poučení.

Mgr. Petr Šavrda

Otazníky kolem 
„Komunitního centra“
(pokrač. ze str. 1)

utápět prostředky města. Když pominu dotaci, 
která možná odněkud doopravdy spadne, když 
nebudu pochybovat o tom, že nám tuto dotaci ni-
kdo neodejme, bude stát postavení objektu město 
téměř 20 milionů Kč včetně zaplacených úroků 
z úvěrů. Rozpočteno na 25 let (nepochybuji 
o tom, že po těchto letech bude veškeré zařízení 
a vybavení dávno opotřebené a po generálce) je 
to 800 tis. Kč ročně, pominu-li pohled ekonoma 
na úročení vložených prostředků.

K tomu připočtěme předpokládané provozní 
a mzdové náklady nutné k udržování budovy 
v chodu – jsou plánovány ve výši cca 2 450 tis. 
Kč ročně a v porovnání s náklady na jiné budovy 
to není předpoklad nadhodnocený. Sečteme-li 
tyto dvě částky, dostaneme se na 3.250 tis. Kč 
ročně. Porovnám-li tuto částku s efektem, který 
budova po rekonstrukci přinese, nedivte se, že 
se stavbou nesouhlasím. Pokud bychom z této 
částky použili necelou čtvrtinu na pronájmy 
prostor, které v Blatné existují nebo jsou před 
dokončením, ušetřili bychom 2,5 milionu ročně 
(opět rozpočteno na 25 let, nepočítaje úroky), 
mohli bychom čekat na vhodnou příležitost 
a postavit na správném místě v pravou chvíli 
optimální budovu nebo halu, za kterou bychom 
se nemuseli stydět a která by splňovala reálné 
požadavky doby. 

Využívám této možnosti prezentovat svůj 
názor, protože při schůzi ZM jsem nedostal mož-
nost odlišný názor dostatečně obhájit ani položit 
dotazy, na něž by mi někdo fundovaný odpově-
děl. Nebyl žádný zájem o projektu diskutovat, 
pan starosta mi odmítl po dvou připomínkách 
udělit slovo a prohlásil, že rozhodne hlasování. 
A tak by se lidé v demokratické společnosti, 
rozhodující o utrácení veřejných, tedy našich 
prostředků, chovat asi neměli. 

A jako perličku ještě připomenu jednu 
zajímavost. S ředitelkou ani pracovníky nově 
vzniklého Centra kultury a vzdělávání jejich 
názor na využitelnost této budovy pro blatenskou 
kulturu nikdo nekonzultoval. Dokonce jsem 
se na můj dotaz od pana starosty dozvěděl, že 
není žádný důvod jejich názor znát. Že by další 
člověk, který sám nejlépe ví, co tohle město 
potřebuje? Tak jsem to před lety slyšel při volbě 
předcházejícího starosty.

Milan Žíla, zastupitel za ODS

JAKÉ ZVĚSTOVÁNÍ  BOŽÍ MATKY – 
TAKOVÉ VELIKONOČNÍ SVÁTKY  
(25. března)

VELIKONOČNÍ NABÍDKA V PRODEJNĚ 
„U SVATÉ KATEŘINY“ V LETOŠNÍM ROCE 
PRAVDĚPODOBNĚ NAPOSLED

Ano, PRODEJNA „U SV. KATEŘINY“, tak 
jak ji pro blatenské občany otevřel v roce 2004 
Jiří Pechar, patřila mezi výjimečné obchody. 
Sedm let byla chloubou a ozdobou města Blat-
ná. Jistě se mnou budete souhlasit, že při její 
návštěvě na vás dýchla neopakovatelná atmo-
sféra. Bohužel, její existence je pravděpodobně 
sečtena. Jistě si teď řada z vás stejně jako my 
pomyslí: „Škoda!“….  Lidové řemeslo Blatná, 
které vzniklo v roce 1999 bude ve své činnosti 
pokračovat i nadále i když jedinou jistotou je pro 
nás v současné době dvůr blatenského muzea. 
A pokud jsme ještě počátkem roku váhali, zda 
prodej zde opět v letošním roce obnovit,  teď je 
situace jasná. Se stoprocentní jistotou nás také 
v letošní letní sezóně budete moci navštěvovat 
ve dvoře blatenského muzea, odkud budeme stej-
ně jako v loňském roce také půjčovat i LOĎKY.

VELIKONOCE ŤUKAJÍ NA DVEŘE 
I NA VRATA

Ještě naposled vás zveme na náměstí Míru, 
kde jsme  připravili tradiční velikonoční nabídku, 
ve které nechybí kraslice, pomlázky, proutěné 
košíčky a košíky, slámové ošatky, řehtačky, 
klapačky, dřevěné píšťalky, káči a dřevěné hrač-
ky, svíčky ze včelího vosku, medové perníčky 
zdobené i z forem, vizovické ozdoby, také pravé 
hliněné kuličky, blatenské preclíky a mnoho jiné-
ho co nám připomene tradiční lidové Velikonoce. 

Stejnou nabídku najdete na blatenském dvoře, 
kde začínáme v sobotu 7. dubna LIDOVÝMI 
VELIKONOCEMI  a budeme zároveň součástí 
začínajících blatenských farmářských trhů. Ne-
zbývá než si přát, aby také  velikonoční víkend 
byl plný jarního slunce a  svěžího vánku a aby 
se tak vás blatenských občanů sešlo co nejvíce!

www.lidove-remeslo.cz  (e-shop)

O SV. KVIRINU (30.3.)  UŽ JE TEPLO 
I VE STÍNU

 O SV. BALBÍNĚ (31.3.)  JE UŽ U NÁS  
PO ZIMĚ

Eva Fučíková 
lidové řemeslo
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Jarní prázdniny v DDM Blatná
Jarní prázdniny byly pro děti v DDM bohaté na hezké zážitky. Kroužek 

florbalu prověřil svou kondici na běžkách. Ubytování: Jelení vrchy – Lipno. 
Dětem z rybářských kroužků se velmi líbila exkurze na sádky a.s.  Blatenská 

rybá. Ubytování bylo tentokrát  přímo v DDM Blatná. Příměstský tábor 
byl v letošním roce zaměřen na výtvarné činnosti. Zážitků bylo mnoho 
a zajímavých setkání  také, a proto se všichni těšíme na příští podobné akce. 

Za DDM: Marcela Šebková

Oprava smuteční obřadní síně
Vzhledem k tomu, že v roce 2011 byla zima s vydatnými sněhovými 

srážkami, došlo vlivem vysoké sněhové vrstvy a s tím spojené i námrazy 
k částečnému poškození střešní krytiny na budově blatenského krematoria. 
Následně pak při jarním tání sněhu a ledu došlo k zatečení vody do smuteční 
obřadní síně a k částečnému poškození fresky na čelní stěně. Aby došlo 
k zamezení dalším škodám na této fresce, byla v roce 2011 provedena 
výměna celé krytiny nad smuteční obřadní síní a v březnu letošního roku 
byla opravena i samotná poškozená freska.

Níže přikládáme fotografii poškozené fresky před opravou a dále pak 
fotografii fresky po provedené opravě.

Údržba veřejné zeleně
V první polovině měsíce března proběhla rozsáhlejší údržba veřejné 

zeleně v centru města Blatná. Prováděné práce se soustředily na výměnu 
zeminy u vysázených stromů na tř. J. P. Koubka, Náměstí Míru a části 
náměstí J. A. Komenského. Součástí prací byla i výměna uschlých stromků 
(zejména v dolní části tř. J. P. Koubka u fontány) za nové.

Níže přikládáme fotografii z činnosti pracovníků na úseku veřejné 
zeleně.
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Spoleenské dní

Jako nejlepší maska byl 
na dětském karnevalu v Buzicích 
porotci vyhodnocen místní čertík 
Jakub

Buzice - V oblíbeném hostinci „U Čiláka“ bylo zase jednou pořádně 
veselo. Tentokrát zůstal vnitřní prostor vyhrazen dětskému karnevalu. Bu-

zická krčma praskala 
doslova „ve švech“. 
Po tanečním parketu 
se prohánělo pěta-
dvacet malých víl, 
princezen, šašek, 
čertík, indián, pirát, 
černokněžník, kov-
boj a další pohádko-
vé postavičky. Spolu 
s nimi přišlo do Bu-
zic strávit příjemné 
odpoledne na čtyřicet 
dospělých.

„Loni jsme zor-
ganizovali tuhle akci 
poprvé a setkala se 
s  př íznivou ode-
zvou,“ uvádí pořada-
tel a majitel hospůd-
ky v jedné osobě Petr 
Samec, „Rád bych 
ji určitě zachoval 
i do budoucnosti.“

Petr i letos připravil pro děti zajímavé a veselé soutěže - tanec párů 
s balónky mezi čely, hod míčkem do košíku, podlézání provazu a pojídání 
tatranky na čas /kdo ji první zkonzumoval a zapískal, stal se vítězem/. 

Velice se líbila soutěž 
„Rybičky, rybičky, ry-
báři jedou“. Podařilo 
se mu dát dohromady 
i bohatou „nadílku“ 
od sponzorů, takže ni-
kdo neodcházel domů 
s prázdnou.

Zlatým hřebem zá-
bavného odpoledne 
v Buzicích bylo vy-
hlášení nejlepších ma-
sek. Rozhodnutí leželo 
na tříčlenné, nezávislé 
a „nezkorumpované“ 
porotě. Cenu za nej-
zdařilejší masku v po-
době vaječné tlačenky 
získal nakonec sedmi-
letý domácí čertík Ja-
kub Lajtner a viditelně 
to potěšilo jak jeho, 
tak početný rodinný 
doprovod. Ostatní pohádkové postavičky kromě sladkých pamlsků dostaly 
kupříkladu pexesa, čepice s kšiltem, autíčka, knížky, objevil se i dětský 
mobilní telefon.

Příjemnou atmosféru a reprodukovanou hudbu si náramně užíval i šesti-
letý Adámek Španihel z Blatné: „Kostým mi koupila maminka v obchodě. 
Tady se mi to moc líbí, ze soutěží byla rozhodně nejhezčí ta na rybičky 
a rybáře,“ soudí.

To sedmiletému Michalu Peroutkovi z Paštik „ sedla“ nejvíc hra s pod-
lézáním lana: „Je tu báječně! Chodím s rodiči na dětské bály i do jiných 
vesnic a naší školy v Blatné, kostým mi naši pořídili v prodejně a už jsem 
ho hodně využil,“ říká hošík.

Maminka Jana Mazánková ze Skaličan byla podle svého vyjádření 
buzickým maškarním bálem okouzlena: „Jsme tu s dcerkou úplně poprvé- 
ony jsou jí taky teprve dva roky. Ale vážně se tu cítíme úžasně a rádi se 
sem napřesrok vrátíme.“

Všechno dopadlo na výbornou a Petr Samec si může udělat „ na futro“ 
další čárku za dobrý skutek.

                                                                                         Vladimír Šavrda

Zapomenutá minulost
(psáno pro Blatenské listy, 2011)

Náhodný poutník ani houbař  sem netrefí. Jen 
čirá náhoda ho může zavést na toto opuštěné mís-
to uprostřed podtchořovických rybníků. Modrá 
turistická značka směřující z Tchořovic k Hadí-
mu rybníku a do Blatné místo těsně míjí, a jen 
nenápadná informační směrovka upozorňuje 

na památ-
ník padlých 
rakousko-
-uherských 
v o j á k ů . 
Neznají ho 
ani součas-
né turistic-
k é  m a p y 
d o s t u p n é 
na  In t e r -
netu. Les-
ní vozová 
cesta končí 
v  p o l í c h 
u severního 

břehu rybníka Radov, i když původně procházela 
po vedlejší hrázce rybníka Starý a napojovala 
se na další cestu z Tchořovic k rybníku Velký 
Pálenec. Takové málo používané polní cesty byly 
buď rozorány nebo zarostly „trním a hložím“. 
Krátký úsek dnešní zbývající cesty je většinou  
rozbahněný a rozježděný. 

Uprostřed porostu náletových dřevin i neu-
držovaného vzrostlého lesa, těsně u východního 
cípu rybníka Starý, je nízký skalnatý pahorek 
s vysokým kamenným křížem na vrcholku a dvě-
ma mohutnými žulovými deskami s vytesanými 
nápisy. Celý památník je ukázkou kamenického 
umu místních řemeslníků v první třetině minulé-
ho století. Je věnován padlým vojínům bývalého 
lnářského panství, který zde nechala postavit 
rodina majitele,  pana Karla Lillgenaua. Vpravo 
vztyčená deska nese vytesaný seznam jmen pad-
lých a jejich zaměstnání: 6 hajných, 6 čeledínů, 
jeden revírník, jeden tesař a jeden poklasný. Mezi 
uvedenými jmény jsou rodová jména často se 
vyskytující v okolních obcích. Na levé desce je 
vytesán epitaf a věnováni: 

Proč nenávidět se a bojovat
když mír nám hlásá celý boží svět

což není možno žíti v pokoji?
PADLÝM HRDINŮM

ve světové válce
ze statků

LNÁŘSKÝCH

Není jasné, proč bylo vybráno toto odlehlé 
místo, i když před téměř sto léty asi vypadalo 
zcela jinak. Celý okolní les je mladší, krajina tu 
byla pravděpodobně otevřenější, pobřežní porost 
rybníka Starý pravidelně vysekáván a polní 
i lesní cesty udržovány. 

Podobné památníky padlým v 1. světové 
válce byly budovány většinou ve středu obcí, kde  
jsou mnohem více „na očích“ a tudíž i pečlivě 
opravované. Můžeme jen odhadovat důvody, 
které vedly k postavení památníku na břehu 
rybníka,  poměrně daleko od nejbližší obce - 
Tchořovic. Na jedné straně pahorku je hlubší, 
rozsáhlá jáma či příkop a vypadá to, ze se zde 
v menším rozsahu těžila žula. Takových menších 
lomečků je v okolí Blatné nespočítaně. Protože 
kamenné desky památníku jsou mohutné, skoro 
2 m vysoké, metr široké a 20-25cm tlusté, byla 
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by jejich doprava na vzdálenější místo asi obtížná a také nákladná. Zpra-
cování kamene na místě těžby a vztyčení kříže a desek v jeho blízkém 
okolí bylo jednodušší.

V podzimním mlhavém počasí však celé místo působí až pochmurně. 
Kamenné desky porůstají zelenavou přírodní patinou, vítr se prohání ho-
lými větvemi stromů a keřů, občas odhozený odpad jen potvrzuje nezájem 
a nekultivovaný vztah k minulosti. Zapomenutá historie, zapomenuté 
osudy, zapomenutá jména. 

Vladimír Kořínek, Blatná

Trhy Blatná 
od 7. 4. 2012

Také rádi vaříte pro sebe i pro své blízké? Jste při 
nakupování v obchodních řetězcích někdy v rozpacích? 
Chcete, aby se vaše rodina stravovala zdravě, a tak se 
snažíte vyhledávat pro svoji kuchyni čerstvou zeleni-
nu a ovoce, domácí vajíčka a maso, med od včelaře? 
A pocházíte-li z vesnice, také rok od roku více a více 
obdivujete své rodiče důchodce, kteří den co den „vstá-
vají  se slepicemi“, aby nakrmili právě ty slepice, i jiné 
zvířectvo, zalili ve skleníku rajčata, popleli některý ze 
záhonů se zeleninou či jahodami? 

Potom vám jistě neunikla skutečnost, že mnohá města, 
neziskové organizace a další subjekty začaly v posled-
ních letech organizovat farmářské trhy, na kterých máme 
možnost se potkat my, kteří hledáme čerstvou přiroze-
nou potravinu, s farmáři, zemědělci, drobnými pěstiteli 
a chovateli, kteří takovou potravinu produkují v našem 
úrodném kraji.  

Také v Blatné se ujala myšlenka pořádat pravidelné 
trhy, každou sobotu dopoledne, od Velikonoc až do pod-
zimu v ulici od náměstí k zámku. Specifikem blatenského 
trhu bude právě jeho sobotní pravidelnost a zároveň 
prostor pro širší spektrum prodejců. Farmářský koutek 
se jistě stane vyhledávanou ozdobou trhů,  samozřejmě 
včetně čerstvé blatenské ryby. Zároveň zde najdou místo 
i prodejci občerstvení, různých řemeslných výrobků, 
mezi nimi nositelé regionální značky Prácheňsko... 
Součástí trhů budou ukázky starých řemesel, hudební 
a divadelní vystoupení, výstavy, možnost posezení 
s výhledem na blatenský vodní zámek. Více informací 
obsahují plakáty s kohoutem. (pozn.: Víte, že v již za-
niklém blatenském pivovaru se vařívalo pivo Kohout?)  

Užívejme radostně sobotní návštěvy Blatné, trhů, 
zámku, i zámeckého parku se stádem daňků. A až se 
pustíme do přípravy nedělního oběda, přidejme vše 
čerstvé a vařme s láskou, aby všem chutnalo.

Marie Krejčová, Petr Zmeškal
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H I S T O R I E  -  D Ě J I N Y

Jak filmaři ve jménu „Cti a slávy“ oblehli 
buzickou tvrz

Psal se rok 1968 a obec Buzice zažívala 
takové vzrušení a rozruch, jaké snad nikdy před-
tím a ani potom. Všechno vyvolala přítomnost 
filmového štábu v čele s tehdy jednatřicetiletým 
režisérem Hynkem Bočanem, který zde „vykopal 
tábor“, aby na buzické tvrzi natočil snímek „Čest 
a sláva“, jehož děj byl zasazen do období 17. 
století. Podle výpovědí dosud žijících pamět-
níků strávili v obci a na tvrzi tehdy minimálně 
tři týdny.

Již 16. listopadu 1967 se obrátilo Filmové 
studio Barrandov písemně na Okresní národní 
výbor ve Strakonicích, odbor školství a kultury 
se žádostí o vydání povolení k natáčení na tvrzi 
v Buzicích a tím i k provedení některých úprav, 
například k výměně vstupní brány za padací 
most, zhotovení dřevěného ochozu uvnitř okolo 
hradeb nebo k výstavbě dřevěné věže na objekt 
kamenné střílny.

Hlavní postavy nového českého filmu „Čest 
a sláva“ ztvárnili Rudolf Hrušínský, Karel 
Höger, Iva Janžurová, Blanka Bohdanová, Lu-
bomír Lipský a Josef Kemr. Jaký dojem udělali 
na zdejší obyvatele? Do stavení u kapličky, kde 
se odnepaměti říká „U Čilejch“, chodívali podle 
vzpomínek dnes třiašedesátileté Marie Samcové 
Rudolf Hrušínský, Karel Höger a Josef Kemr 
sledovat v televizi fotbalové přenosy. „Karel 

Höger byl velice solidní a slušný pán, i pan Kemr 
se choval s noblesou. Rudolf Hrušínský? Ten se 
neobtěžoval ani pozdravit. To vím z vyprávění 
svého manžela, říká Marie Samcová, která se na 
grunt přistěhovala v roce 1972. Jeden z buzic-
kých občanů má dodnes schovaný pivní tácek, 
na který se mu Rudolf Hrušínský podepsal. Jiný 
pamětník na něho vzpomíná s úsměvem: „Ten-
krát jsme byli ještě kluci. Mistr Hrušínský nás 
potajmu učil kouřit.“ Herci byli po celou dobu 
natáčení podle vyjádření nejstaršího buzického 
občana Josefa Lívance / 81 let / ubytováni 
v prostorách buzického velkostatku: „A v hos-
podě „Na Brůně“ s námi sedávali každý večer. 
No, dokázali se, panečku, pěkně „zlinýrovat“. 
Nejednou.  Taky to byli jenom lidi,“ prozrazuje 
detaily ze soukromí umělců na buzické „štaci“ 
bodrý a veselý pamětník.

Josef Lívanec se osobně před čtyřiačtyřiceti 
lety podílel na pracech při úpravách exteriéru 

tvrze. „Vozili jsme ke hradu staré dříví. Sledoval 
jsem, jak na nádvoří utěšeně roste dřevěná ko-
várna a ochozy. Tu věžičku nahoře stavěli tesaři 
z nedalekých Škvořetic,“ vypráví Josef Lívanec, 
„Jednou jsem měl za úkol od družstva orat v blíz-
kosti tvrze. Jenže se zrovna natáčelo. A tak mě 
filmaři požádali, abych jel orat někam jinam, že 
mi tu pracovní směnu zaplatí. A tak jsem tehdy 
dostal zaplaceno hned dvakrát- od družstva 
i od štábu! To se mi moc zamlouvalo,“pomrkává 
šibalsky okem zdatný veterán.

Své může vyprávět i další buzický důchodce 
Bohumil Šorna, který se okolo natáčení v roce 
1968 taky vyskytoval: „Moc dobře si pamatuji 
na pasáž ze scénáře, podle kterého měl spadnout 
šlechtický erb na předem určené místo. Scéna se 
musela opakovat minimálně dvacetkrát, než se 
to podařilo.“ Bohumil Šorna tenkrát také spolu 
s dalšími jedinci navážel k tvrzi hnůj, ze které-
ho se mělo kouřit, i sníh: „Starý Florián potom 
seshora sypal dolů z nůše rozdrcený polystyren, 
který měl představovat sněhové vločky.“ Krávy 
prý si filmaři vypůjčili z Blatné, vhodné koně 
sháněli po celém strakonickém okrese. Mrtvá 
těla zvířat byla vycpána a použita jako rekvizity 
v hradním příkopu.

Dnes pětasedmdesátiletý Václav Proška při 
natáčení filmových scén pracoval v kovárně, 
kde se vyráběly a opravovaly rekvizity pro „Čest 
a slávu“: „Dělal jsem tam s tátou. Otec tenkrát 
také dával dohromady kočár, který byl do Buzic 
dopravován z Blatné, když mu praskla oj. Já 
mám jako nejostřejší vzpomínku v hlavě večer, 
kdy se na nádvoří filmovalo přepadení tvrze a já 
na vlastní oči viděl zapálení a pád věže,“ uvádí 
Václav Proška. Ještě si vybavuje scénu z filmu, 

REALITY BLATNÁ - Dr. KERNDL, 
B. Němcové 29, Blatná (u ubytovny 

TESLY Blatná)
21 let praxe na realitním trhu! 

Tel.: 383 42 35 22, 604 518 400

Vybráno z nabídky: Byty 3+1– Blatná, Vrbno,   
chaty – Lažánky, Skaličany, Vahlovice, 

penzion s rest. – Blatná,    
RD – Tchořovice, Bezdědovice, Bělčice,  

Závišín, Kasejovice,  
chalupy – Chloumek, Pozdyně, Metly,  

Slivonice, Černívsko,   
pozemky na RD – Lnáře, Blatná,  

Bezdědovice, 
pronájem bytu 2+1 a neb. prostor v Blatné.  

Všechny nabídky na: www.reality.blatna.cz . 
SLEVY!

HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy, 
chalupy,  

chaty, byty, pozemky, lesy … Blatensko  
i kdekoliv jinde. 

Nabídněte - RESPEKTUJEME VAŠI CENU! 
Zajistíme Vám bezstarostný prodej.  

Prezentace na nejvýznamnějších  
realitních serverech a právní servis  

ZDARMA!  
Smlouvy o převodu nemovitostí - darovací, 

kupní, směnné...  
Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte 

služeb nejdéle  
působící realitní kanceláře v regionu.  

Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!

Foto z 20. let 20. století

Současná podoba tvrze v Buzicích.

Boží muka, která přivezli filmaři jako dekoraci  
k natáčení filmu.

Rok 1973 – pohled na buzickou tvrz od Blatné.

kde kráčí průvod po cestě z tvrze: „Nemohu se 
ubránit dojmu, že se jednalo o cestu k osadě 
Nouzov!“

Hořkým paradoxem bylo, že vzápětí po celém 
dokončení filmu „Čest a sláva“ a jeho prvním 
odpromítání uvrhli komunisté toto hodnotné 
dílo do trezoru, kde zůstalo po celých dvacet let.

Buzičtí tak mohli shlédnout film, který zasáhl 
hluboce do jejich života a mateřskou vesnici 
s tvrzí proslavil, až po roce 1989.

/pokračování příště/
Vladimír Šavrda
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SRPDŠ pro děti
Poslední páteční dopoledne před jarními prázdninami bylo pro děti ze ZŠ TGM velkým zážitkem. 

SRPDŠ ve spolupráci s učiteli a žákovským parlamentem připravilo pro žáky naší školy karneval. 
Po dlouhé době to tak byla společná akce rodičů, učitelů a žáků a o tom, že byla vydařená, svědčí 

reakce dětí. O karnevalu věděli žáci s předstihem, 
takže měli dost času na to připravit si originální 
masky. Žáci osmých a devátých ročníků a zástupci 
žákovského parlamentu měli za úkol vymyslet pro 
své spolužáky zábavné hry. O nudě tedy nemůže být 
řeč, žáci si vyzkoušeli tanec s balónky, židličkova-
nou, nechyběla samozřejmě ani soutěž o nejlepší 
masky. I další hry a soutěže měly ohromný úspěch. 
Děti si také mohly zakoupit vstupenky, díky kterým 
vyhrály zajímavé dárky. Nechybělo ani občerstvení, 
které pro roztancované masky připravily maminky. 
Nápoje na uhašení žízně dodal Jiří Říha, za což také 

děkujeme. Náš dík patří i pekařství U Vránů, které za našimi strávníky dorazilo až na sál. Všichni 
jsme se prostě náramně bavili, ať už v originálních individuálních maskách, v hromadných maskách 
(7. ročník) nebo v civilu. Prostě karneval stál za to a my se už teď těšíme na další spolupráci se 
SRPDŠ, protože nápadů a inspirace pro další akce máme dost. 

Mgr. Ludmila Růžičková

Program na duben 2012
dopoledne:
PO: 8:30  - 11:30 
od  9:00  Výtvarná dílnička pro 
děti
ÚT: 8:30 – 11:30 Cvičení, říkadla a hry pro 
děti do 12 měsíců
ST: 8:30  - 11:30 program 9:00 – 11:00 
(Vodnické tvoření, Kapříkova notička, 
Rybičky, hejbejte se!) 
ČT: 8:30 – 11:30 Setkávání rodičů/praro-
dičů 
Vítána jsou vícerčata ☺

odpoledne:
PO: 15:00 – 16:00  - Šikovné ploutvičky 
ÚT: 15:00 – 17:00 -  Odpolední herna pro 
děti do 6 let
        1.úterý v měsíci (3.4.) – stříhání dětí
ST:  14:45 – 15:45  -  Angličtina pro nej-
menší (od 2 let)
ČT:  17:00 – 19:30 – Hubneme se STO-
Bem

Program na pondělky a středy
2.4.   – Zajíčci na kolíčcích
4.4.   -  Velikonoční košíček na vajíčka
11.4. -  Oslava 3.narozenin MC Kapřík
16.4. -  Malujeme prstovými barvami
18.4. -  Veselé magnetky
23.4. -  Vyrábíme vázičku na kytičku
25.4. -  Čarodějnice
30.4. -  Přání ke Dni matek

5.4. bude MC zavřeno – Velikonoční 
prázdniny!

25.4. od 16 hodin – beseda se zubní hygi-
eničkou!!
- péče o dětský chrup, vhodné přípravky

Připravujeme: Znakování batolat
   Masáže kojenců

Zájemci se mohou hlásit mailem: 
mckaprik@seznam.cz

5.4. v 17 hodin začíná v MC Kapřík  již třetí

kurz zdravého hubnutí 
Zájemci o tento oblíbený kurz se mohou hlásit nejpozději do 2.4. 

2012 na telefonním čísle 774040499 -  paní Žáčková nebo na
mckaprik@seznam.cz.

Velikonoční
tvořivá dílna

v pondělí 26. března od 16.00 hod. 

v herně MC Kapřík

přijďte si vyrobit veselého velikonočního zajíce 
- přineste si s sebou tavnou pistoli a stuhu

- poplatek za ostatní materiál  60,- Kč
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Znaková řeč pro slyšící batolata – program Baby Signs® 
podruhé v Blatné

„Už to stačí“, říká dvanáctiměsíční Sofia 
u večeře. „Teď bych si dala mlíčko a chce se mi 
spát“. Nevěříte? Nepoužívá u toho slova, ale to-
hle všechno už dovede vyjádřit pomocí znakové 
řeči pro zdravá slyšící batolata. Znakování, jak se 
tomu u nás také někdy říká, se ve světě používá 
už přes dvacet let a teď přichází i k nám.  

Už v 80tých letech dvě doktorky psychologie 
a vysokoškolské profesorky, Linda Acredolo 
a Susan Goodwyn, vypozorovaly, že většina 
dětí sama vytváří a používá znaky k neverbální 
komunikaci se svými blízkými. Poté si položily 
otázku, co se stane, když je v této přirozené 
komunikaci podpoříme a pomůžeme jim roz-
šířit jejich neverbální  zásobu. Výsledkem byl 
dlouholetý výzkum mimo jiné sponzorovaný 
i Národními instuty zdraví v USA, který proká-
zal, že znakování podporuje nejen vývoj řeči, 
ale také pozitivně ovlivňuje sociálně-emoční 
a intelektuální vývoj. 

Na základě výsledků výzkumu doktorky 
Acredolo a Goodwyn vyvinuly program Baby 
Signs. Je to metoda, která rodičům snadno pomů-
že zařadit znakování do běžného každodenního 
života a zpříjemní jim tak čas strávený s jejich 
batoletem. Díky lepší komunikaci děti i rodiče 
proživají méně frustrace a více pohody. Znakující 
děti dokážou vyjádřit, co je zajímá, co cítí a co 

chtějí, čímž nám otevírají jedinečné okénko 
do své mysli. Rodiče jsou často překvapeni, kolik 
toho už takhle malé dítě vnímá a začnou se mno-
hem více zajímat o  to, co jim jejich nemluvně 
chce říci. Upevní to tak jejich vztah, který je to 
nejdůležitější, co děti mají. Pro batolata je jejich 
nově nabytá schopnost komunikovat zdrojem 
uspokojení a radosti z toho, jak dokážou ovliv-
nit svět kolem sebe. To jim buduje sebevědomí 
a pokládá základy pozitivního vytváření vztahů 
se svým okolím, které jim vydrží na celý život. 

Znakování obvykle umožní komunikovat 
s batoletem téměř o rok dříve než se naučí mlu-
vit. Občas v této souvislosti slýcháme obavu, 
zda znakování nesníží motivaci dětí učit se 
mluvit. Výše zmíněný výzkum, publikovaný 
v odborných časopisech, prokázal pravý opak. 
Děti, které se studie zúčastnily, byly rozděleny 
do dvou rovnocenných skupin. Jedna z těchto 
skupin používala program Baby Signs. Po roce 
byly znakující děti v průměru o tři měsíce napřed 
před neznakujícími vrstevníky, co se týče počtu 
používaných slov a slovních spojení. Za další 
rok znakující děti předběhly druhou skupinu již 
o celý rok. Po sedmi letech, kdy děti znakování 
už dávno opustily, se obě skupiny podrobily 
standartnímu testu inteligence pro děti. Zna-
kující děti měly v průměru o 12 bodů vyšší 

IQ. Znakování pozitivně ovlivňuje vývoj dětí 
v kritických prvních třech letech života. Období, 
které má nenahraditelný vliv na tvorbu citových 
vazeb, výchovných návyků k získání základních 
dovedností, zkušeností a informací, a které se 
stane základem pro další vývoj.

Většina rodičů začíná se znakováním mezi 8. 
a 12. měsícem. Semináře pro rodiče programu 
Baby Signs® jsou nabízeny již v mnoha městech. 
V květnu se bude podruhé konat také v Blatné 
v prostorách zdejšího Mateřského centra Kapřík. 
Jde o dvouhodinnový seminář, kde se rodiče do-
zví vše, co potřebují k tomu, aby mohli se svými 
batolaty začít znakovat. Součástí semináře jsou 
i kvalitní materiály, vyvinuté zakladatelkami pro-
gramu, které jim zajistí úspěch na cestě k lepší 
komunikaci s jejich ratolestí.

Více informací o programu Baby Signs® 
a výzkumu, na kterém je založen, najde-
te na www.babysigns.cz. Bližší informace 
o kursech a možnosti přihlášení najdete na 
www.bibidu.cz  

Zájemci o tento kurz se mohou hlásit také 
na mckaprik@seznam.cz. Kurzy vede ne-
závislá certifikovaná instruktorka programu 
Baby Signs ® Andrea Lišková.

Poděkování 
Dovolte mi, abych jménem SRPDŠ poděkovala všem rodičům a přátelům 

základní školy T. G. Masaryka za pomoc při organizaci a přípravě prvního 
ročníku Dětského maškarního plesu, který se konal v pátek 2. března 2012 
v blatenské sokolovně. Zvláštní poděkování patří obětavým maminkám, jež 
napekly sladké a slané občerstvení a štědrým sponzorům za pěkné a hodnotné 
ceny. Děkujeme DJ Tomáši Andrlíkovi a Adamovi Šornovi za výbornou 
hudební produkci a paní Mirce Nové za vtipné moderování celé akce.

Ceny věnovali:
Blatenská tiskárna, s.r.o.
BP -  service, s.r.o.- Roman Pojer
Dura auto, a. s.
Hospoda Na Vinici – Michal Bláha, Martina Slezáková
Leifheit, s.r.o.
Lékárna poliklinika
MAKO Blatná, s.r.o. – manželé Kortusovi
Manželé Linhartovi
Manželé Polcarovi 
Manželé Vachuškovi
Mgr. Jaroslav Bauš
Milan Žíla MB
Miroslava Nová, Jiří Říha Datel
Papírnictví, hračky – Ladislava Jelínková
Pekařství, cukrářství - Hana Merhautová  
Pekařství Vrána Josef – manželé Smolovi
Rozmarýna – Hana Maňasková
Služby mechanizace - Radek Šimsa
Výroba bižuterie  - Kateřina Plívová
Vyšívací studio - Marcela Andrlíková 

Za SRPDŠ Hana Baušová
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 ULTURNÍ KALENDÁK
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 PORTS
Blatenský silák Petr Toman
V kategorii juniorů vytvořil český rekord v bench 
pressu. A míří výš!

Petr Toman z Blatné /21 let/ není rozhodně žádná třasořitka. Ten, kdo 
by s ním chtěl měřit síly, spláče nad výdělkem. Petr totiž od svých pat-
nácti let tvrdě a cílevědomě cvičí. „Ve svých šestnácti jsem potkal kluka 
z Příbrami, který mě přivedl k bench pressu,“ říká blatenský „tvrďák“, 
„Pro informaci bych tuhle sportovní disciplínu kvalifikoval jako vzpírání 
v lehu na lavičce. Bench pressu se věnuju víc jak čtyři roky, vedle toho 
samozřejmě dál cvičím.“

A svou tělesnou 
schránku rozhodně 
nikterak nešetří. „Fy-
zická příprava nej-
dřív probíhala u mne 
doma. Pak jsem pro 
tréninky začal využí-
vat posilovnu v bla-
tenské ekonomické 
škole, kam jsem na-
stoupil. Taky jsem 
začal jezdit do Horaž-

ďovic a Příbrami. Teď jsem přes týden v Českých Budějovicích na vysoké 
a piluju fyzičku tam - třikrát až čtyřikrát týdně po dvou hodinách přes 
večery,“ líčí Petr Toman svou náročnou dráhu sportovce, který chce v ži-
votě něco dokázat.

A už také mnoho dokázal. „Podařilo se mi vytvořit rekord České re-
publiky v kategorii juniorů na přeboru v Želichovicích u Zlína,“ předkládá 
mladý silák výčet osobních úspěchů na poli bench pressu, „Zdvihl jsem 
břemeno o váze 232, 5 kilogramů a stal se tak absolutním vítězem mezi 
třiceti registrovanými soupeři ve váhové kategorii do 120 kilogramů. Dále 
jsem vybojoval zlato v mezinárodním závodu, stříbro v mezinárodním 
závodu s dresem a vyhrál jsem na „Sedlčanském silákovi.“

Teď na něho čeká velká příležitost, která ho může katapultovat do hvězd-
ných sfér. „Byl jsem nominován na Mistrovství světa v Plzni. Tak to už je 
ten strop mého snažení,“ komentuje Petr Toman tuhle fantastickou novinku. 
Na téhle prestižní sportovní podívané se platí startovné ve výši 2000 korun 
a jeho součástí jsou i dopingové testy jednotlivých závodníků.

Rozjezd Petra Tomana nebyl vůbec procházkou růžovou zahradou. 
Vyhoupl se však nahoru vzdor krušným momentům. Bylo to o vůli, disci-
plíně a síle osobnosti. „Musel jsem přetrpět i rok výluky poté, co jsem si 
zlomil paži,“ uvádí mladík.

Pěstovat na vysoké úrovni bench press není náročné jen fyzicky, ale 
také finančně. „Musím jíst každé dvě hodiny v průběhu šesti až osmi hodin 
denně. Když si přimyslíme nutné energetické doplňky, leze to fakt moc 

do peněz,“představuje Petr Toman i druhou podobu bench pressu, „Naštěstí 
mám velkou oporu v rodině a kamarádech, kteří mě velice podporují a po-
máhají mi.“ Cenné, všestranné zázemí mu poskytuje přítelkyně Kristýna.

Je velký rozdíl provozovat bench press s dresem a bez dresu. „Dres 
přidá padesát kilogramů. Jde vlastně o silnou, staženou látku. Zdvihám 
běžně 180 až 190 kilogramů, ale na soutěži rozhodčí uznávají maximálně 
175 kilogramů,“ dodává mladá naděje z Blatné.

Život sám o sobě není peříčko. Petr Toman se rozhodl jím projít 
s ještě větším nákladem a jednou mu jeho dobrovolná „tortura“ přinese 
bezpochyby nesmrtelnost a uznání, která budou mít daleko větší váhu než 
břemena v posilovně.

 Vladimír Šavrda

Mladí kuželkáři znovu úspěšní
V letošním roce znovu probíhala soutěž “Pohár mladých  nadějí“. A že 

mladí, nadějní hráči v Blatné jsou,  se znovu potvrdilo.  Hrálo se několik 
kol.  Poslední kolo se hrálo v Teplé u Karlových Varů. Zúčastnil se za mladší 
žáky,  Kája Koubek, nadějný hráč blatenských kuželkářů,  který obhájil 
svoje krásné první  místo z loňského roku. Starší žáky reprezentoval 
za Blatnou Honza Vaňata, který obsadil rovněž krásné  3. místo.  Finále se 
bude hrát 1.4.2012 v Olomouci a  Kája Koubek tam postupuje ze 3. místa. 
To je veliký úspěch.  Všichni jim držíme palce a děkujeme za úspěšnou 
reprezentaci blatenských kuželek. 

Kája Koubek, který je ještě v kategorii mladších žáků,  již vypomáhá 
krajské sooutěži a je posilou družstva. Při zápasech si vede velmi dobře 
a získává pro družstvo body. 

Blatenští kuželkáři mají úspěšné i dorostence a juniory.  V krajských 
přeborech  dorostenců v loňském roce obsadil krásné 8. místo Vojta Balík, 
a Robert Flandera 17. místo. Jaroslav Pýcha obsadil v Krajských přeborech 
juniorů krásné 9. místo. Jak Vojta Balík , tak i Jára Pýcha jsou rovněž již 
posilou pro družstva, která hrají okresní přebory a získávají vítězné body. 

Všichni kuželkáři jsou na tyto „kluky“ velice pyšní. Doufáme, že u to-
hoto sportu vydrží a budou novými nástupci družstva „A“, které v letošním 
roce má našlápnuto do III. kuželkářské ligy. Mladé síly bude potřebovat.  

J.M.

Blatenské fittcentrum „King- 
Kong“ slavnostně zpřístupnil 
veřejnosti přední český 
dietolog Vítek Chaloupka

Byly to hodiny, dny, týdny a nakonec celý měsíc úsilí, vyčerpávající 
dřiny a silné vůle, než manželé Lucie /36 let/ a Tomáš /35 let/ Vajnerovi ze 
Sedlice vybudovali v horním patře blatenské kostky přepychové relaxační 
centrum „King- Kong“. „ Ale stálo to za to,“ říká dnes Lucie Vajnerová. 
Obnášelo to ovšem maratón doslova od „A“ až do „Z“. „V posledních 
dnech před otevřením centra jsme s manželem skoro nezahmouřili oko. 
Přihlášení provozovny a kolaudace proběhly teprve necelých čtyřiadvacet 
hodin před „Dnem otevřených dveří“, přibližuje stresové okamžiky Lucie.

Nové fittcentrum je tvořeno dvaačtyřiceti posilovacími stroji s hmot-
ností do padesáti kilogramů, nechybí pravý boxerský ring a boxovací 
pytel, rotopedy, běžící pásmo. „Během měsíce jsme vynosili nahoru devět 
tun železa,“ uvádí Tomáš Vajner, „Chceme sortiment nabízených služeb 
samozřejmě ještě rozšířit. Plánujeme zaměstnat maséra / jde o žáka mistra 
s dvaačtyřiceti diplomy /, který bude mít k dispozici speciálně vybavenou 
místnost. Doplníme nabídkovou tabuli v našem občerstvovacím koutku 
o vafle, toasty a další sortiment. Připravují se různé PROMO akce- módní 
přehlídky, přednášky…… Teď nás čekají ještě různé nedodělky - plakáty, 
samolepky, firemní tabule a nápisy.“

Den „D“ - slavnostní otevření relaxačního centra - přišel v sobotu 
10. března. A odehrávalo se pod patronátem nikoho menšího než slavného 
dietologa známých celebrit Vítka Chaloupky, který do Blatné přicestoval 
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i se skupinkou půvabných hostesek. Jeho odbor-
ný posudek musel nutně majitele provozovny 
nadchnout: „Něco podobného Blatná postrádala. 
Je to pro město stoprocentní přínos a „věštím“ 
tomuto zařízení velkou budoucnost. Je na maxi-
mální úrovni- kloubí se tu dokonalá funkčnost 
s designem a rozmístěním moderního vybavení. 
Centrum vyhoví potřebám všech od juniorů 
po klientelu z řad žen a vrcholových sportovců. 
Nadšeně kvituji zázemí pro box i bojová umění. 
Těší mě, že jsem byl na tuhle akci pozván. I pro-
to, že Lucka šest let pracovala pode mnou jako 
žačka a později jako trenérka v síti pražských 
BBC provozoven. Vypracovala se na pozici nej-
lepších trenérů- je to charismatická osobnost, je 
jako oheň, torpédo, prostě živel….,“ chrlí ze sebe 
s nadšením sobě vlastním dnes hlavní dietolog 
a konzultant BBC provozoven, Klatovských 
drůbežáren, výrobce sušené zeleniny a speciální 
farmy, zabývající se pěstováním hlívy ústřičné.

Vítek Chaloupka, který mimochodem na-
psal již dvanáct knih a třináctou dokončuje, je 
s Blatenskem spjat pevnými pouty: „Rád se sem 
vždycky znovu vracím, protože tu mám řadu 
přátel a kamarádů. V Buzicích jsem nějaký čas 
podnikal.“ Vítek Chaloupka je také uznávaný 
jako charitativní patron dětí a mládeže z dětských 
domovů, pro děti z Mateřských škol teď také 
pořádá přednášky s vařením. Vybudoval pro 
dětskou obec dokonce westernové městečko 
v Hrádku nad Nisou, které v květnu za přítom-
nosti médií a mnoha zajímavých hostů zpřístupní 
natrvalo veřejnosti.

Na „Den otevřených dveří“ dorazil do kostky 
i místní Petr Vaněk: „Je to tady super, takové 
věci  vždycky plně podporuju. Já osobně jsem 
si kolikrát sliboval, že se sebou budu něco 
dělat, slíbil jsem to i tady Vítkovi, se kterým 
už dlouho kamarádím. Prozatím mě od splnění 
závazku vždycky odpoutávala moje pracovní 
časová zaneprázdněnost a přiznávám, i jistá 
dávka pohodlnosti.“

V novém fittcentru se cítil jako ryba ve vodě 
šestnáctiletý Tomáš Bursa: „Sem budu moc 
rád chodit, protože tohle je už fakt extra třída. 
Já cvičím pravidelně a taky provozuju thajský 

box a bojová umění. Jako výživový doplněk 
používám vlastně jen iontové nápoje,“ podotýká.

Za celou sobotu 10. března se v novém rela-
xačním centru vystřídalo úctyhodných sto dvacet 
návštěvníků. „Co mě těší, je fakt, že ti lidé proje-
vovali vážný zájem a nechali si všechno pořádně 
ukázat a vysvětlit. Byl tu například jeden starší 
pán, který si fyzicky vyzkoušel úplně veškeré 
stroje,“ hodnotí první den provozu Tomáš Vajner.

A co na závěr? „Chceme tu mít nejlepší 
fittcentrum v Jižních Čechách, kterému by 
mohlo konkurovat pouze krajské město. To je 
náš cíl a uděláme pro to všechno. Zájem o naše 
služby už projevili i lidé ze Strakonic a Písku. 
Chceme do našeho podniku neustále investovat. 
Počítáme se saunou, nákupem dalších běžících 
pásů a dalšími novinkami,“ uzavírá monolog 
Tomáš Vajner.

Takže ať se dílo daří!
Dodatek: Manželé Lucie a Tomáš Vajnerovi 

děkují touto cestou za kvalitní a rychlou práci 
na zařizování relaxačního centra „King- Kong“ 
těmto řemeslníkům: malířům panu Bártovi 
a Hornátovi, sklenáři panu Obermaierovi, dále 
firmám: Stavební firmě pana Matouška a pana 
Zauška, instalatérům firmy pana Troníčka, firmě 

Miger s. r. o. / podlahové krytiny /, firmě LPR / 
podlahové krytiny /,za veškerou elektroinstalaci 
panu Martinu Matouškovi a ještě firmě Miloslava 
Víta z Blatné.

Vladimír Šavrda

Město Sedlice a SCV Blatná zvou srdečně všechny příznivce cyklistiky na
zahájení CYKLISTICKÉ SEZÓNY 2012 

MEMORIÁL M. KREJČÍHO, S. ŘÍHY A CH. BATAGLII,
které se koná v sobotu 31. 3. 2012.

Hromadný start ve 14.00 hodin od budovy ZŠ Sedlice.
Délka okruhu cca 20 km.

Vhodné pro příslušníky všech věkových kategorií a stupňů výkonnosti.
Občerstvení zajištěno.
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Soutěž obcí 
„Jihočeši třídí 
odpady“ 2011

Vážení občané,
přinášíme výsledky pátého ročníku soutěže 

obcí ve třídění odpadů, který vyhlásil Jihočeský kraj spolu s autorizovanou 
obalovou společností EKO-KOM, a.s.  Do soutěže byly automaticky zařazeny 
všechny obce kraje zapojené do systému EKO-KOM. Obce byly pro účely 
soutěže rozděleny podle počtu obyvatel do čtyř kategorií. Pro vyhodnocení 
soutěže byla použita data získaná ze čtvrtletních výkazů o vytříděném 
komunálním odpadu (plast, papír, sklo, nápojový karton, kov) zasílaných 
jednotlivými obcemi společnosti EKO-KOM, a. s., dále se hodnotilo pro-
vádění osvětové činnosti. Toto vše se hodnotilo za období 4. čtvrtletí roku 
2010 a 1., 2., 3. čtvrtletí roku 2011.

Výsledky ročníku 2011 v hlavní soutěži „Jihočeši třídí odpady“ 
(kateg. 2 000-7 000 obyv.):

1. Planá nad Lužnicí  1529 bodů
2. Blatná   1260 bodů
3. Trhové Sviny   1081 bodů

Dne 7. 12. 2011 se v Českých Budějovicích konalo slavností vyhlášení 
soutěže, kdy pan starosta převzal cenu za druhé místo – poukaz na výrobky 
z recyklovaných plastů v hodnotě 12 000 Kč. Město Blatná pořídí z této 
odměny lavičky, které jsou částečně zhotoveny z recyklovaného plastu. 

Vedle této hlavní soutěže byla vyhlášena i soutěž jednotlivých obcí s roz-
šířenou působností (ORP) v Jihočeském kraji. Ze všech sedmnácti ORP se 
Blatná umístila na prvním místě. Jako odměnu za první místo v soutěži 
„Oblastí ORP“ získala Blatná notebook. 

Do třetice všeho dobrého byla vyhlášena další soutěž, která probíhala 
pouze od 1. července do 30. září 2011, jednalo se o „Letní soutěž ve třídění 
plastů“. Obce byly hodnoceny podle množství vytříděných plastů přepočte-
ného na jednoho obyvatele. V letní soutěži se Blatná umístila na 15. místě 
z 35 obcí a měst ve své kategorii. Chcete-li vědět, jak se umístily i jiné 
jihočeské obce, prohlédnout si fotogra e ze slavnostního vyhlášení, pak 
navštivte stránky www.jihoceske-trideni.cz, kde se dozvíte vše o soutěžích 
a o samotném třídění.

V současné době je ve městě Blatná a jeho osadách zřízeno 35 stano-
višť kontejnerových hnízd s celkem 143 kontejnery na tříděný odpad. Na 
stanovištích Kalinovo (Sokolovna), Bowling a Sběrný dvůr přibyly loni 
na podzim oranžové kontejnery určené pouze ke vhazování nápojového 
kartonu (krabice od džusů, mléka). Nápojové kartony je jinak stále možné 
ukládat i do žlutých kontejnerů na plasty. Kovy, neznečištěné kovové obaly 
odevzdávejte do sběren a výkupen v souladu s jejich provozním řádem nebo 
na sběrný dvůr. Připojujeme také tabulku s množstvím vytříděných odpadů, 
které lze dále využít jako výrobní surovinu a skládkovaného odpadu na 
skládce v Hněvkově (obsah popelnic a kontejnerů na směsný komunální 
odpad), v Blatné v uplynulých pěti letech. 

DĚKUJEME VŠEM OBČANŮM, KTEŘÍ POCTIVĚ TŘÍDÍ, protože 
díky nim neskončilo významné množství odpadu bez užitku na skládce, 
ale mohlo být recyklováno! Snad nejvíce je nám známý recyklovaný papír 
a výrobky z něj - noviny, sešity, obaly na vajíčka, toaletní papír. Ze skla se 
vyrábějí nové skleněné obaly, či tepelné izolace a dá se v podstatě recyklovat 
donekonečna! Při rostoucím množství spotřeby obalů z plastů je nutné se 
zabývat tím, jak by se i plasty daly využít. Nejcennější surovinou jsou PET 
lahve, ze kterých se vyrábí výplň zimních bund nebo spacáků. Ze směsných 
plastů se vyrábějí např. odpadkové koše, zahradní nábytek, kompostéry. 
Pěnový polystyren (také plast) slouží k výrobě speciálních cihel. Nápojové 
kartony se po jejich rozdrcení lisují do desek, které se používají např. jako 
stavební izolace. Kovy se zpracovávají v hutích, kde se přetaví a znovu 
využijí na výrobu kovových výrobků. Vidíme tedy, že uvedené odpady lze 
využít. Tudíž … třiďme dál!

                Ing. Monika Scheinherrová
odbor životního prostředí, MěÚ Blatná

Množství tříděného (dále využitelného) a skládkového odpadu 
v Blatné (t)

Stanoviště  kontejnerů na tř íděný odpad

zdroj: Technické služby města Blatné s.r.o.

Program – březen – duben 2012:
 24.3. Velikonoční výstava dekorací a ručních prací s možností vyzkoušet 
         si jejich výrobu. POZOR!  Sobota  již od 15,00 hodin.
13.4. Linda Olšarová - AROMATERAPIE a její léčebné       
         účinky. Začátek 19,00 hodin.    

Změna programu vyhrazena, pokud není uvedeno jinak, vstupné je dobrovolné, 
občerstvení zajištěno. Rezervace míst a informace na tel. 724119332, nebo na 

www.vrbno-ubytovani.cz  I vy si můžete náš sál zadat pro svojí akci.

VALNÁ HROMADA TJ SOKOL BLATNÁ

Výbor TJ Sokol Blatná zve všechny své členy a příznivce na

Valnou hromadu,
která se bude konat v pátek 30. 3. 2012 od 16.00 hodin v sokolovně.
Na programu bude jako vždy zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření, 

zpráva kontrolní a revizní komise, rozpočet na rok 2012  
a diskuse.
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Te l . :  3 8 0  4 2 3  6 3 4
m o b i l :  6 0 7  7 6 0  4 0 7

telefon: 724 130 630

PRODÁM RD V DOUBRAVICI 
cca 12 km od Blatné.

Pozemek 346 m2 – zastavěno 150 m2, 
užitná 100 m2. Dům je po částečné 

rekonstrukci – nová střecha, rozvody 
vody, koupelna, elektřina, topení. 

Kotel na TP. Dům je 3 kk s možností 
dalších pokojů. 1 patro+sklep. Krásná 
pec v hlavní místnosti. Ve vesnici – 

autobus, obchod, úřad, školka.
Součástí domu je stodola – možnost 

parkování.
Vnitřky jsou rekonstruovány – fasáda 

a plot – oprava nutná.

Cena 650 000 Kč – tel.: 606 959 855

Máš nefunkční manželství jako já,
Tak neváhej a zavolej.

Já 54letý.
Tel.: 724 296 633

KONTAKT: Milena Hanzlíková, milena.hanzlikova@klaustimber.cz
Tel.: 777 122 189, 371 519 054

SMĚNOVÝ MISTR VÝROBY
OBSLUHA VZV

DĚLNÍK

Stabilní společnost zabývající se dřevovýrobou 
hledá do svého provozu v KLADRUBCÍCH 
spolupracovníky k obsazení pracovních míst:

POŽADUJEME:
- vysoké pracovní nasazení
- praxe na obdobné pracovní pozici výhodou
- spolehlivost 
- samostatnost
- schopnost práce v týmu
- časovou fl exibilitu (směnný provoz)

NABÍZÍME:
- odpovídající platební ohodnocení
- přátelské pracovní prostředí
- zázemí moderní a perspektivní fi rmy
- zajímavé zaměstnanecké benefi ty
- možnost profesního růstu
- nástup možný ihned nebo po dohodě

PRONAJMU BYT 3+1 S BALKONEM, 
ZAŘÍZENÝ

TEL.: 736 219 855
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DÉZO IE E

G

Ing. Petr Fous

DÉZO IE E

G

Ing. Petr Fous

DÉZO IE E

G

Ing. Petr Fous

Ing. Petr FOUS

GEODÉZIE
Na Blýskavkách 1430, 388 01 Blatná

IÈO: 659 54 050
tel.: 603 514 655

Odpovìdná osoba: Ing. Petr Fous

digitisk + UV laminace, vel. A3
lepit na PVC tl. 5 mm + rámování

1430

PVC tl. 5 mm, výøez EG528, EG501- 15x20 cm

tisk na papír køída 100g + laminace, 15x60 mm

FOUSOVI

GEODÉZIE

Ing. Petr FOUS

Na Blýskavkách 1430
388 01 Blatná

mobil: 603 514 655
tel./fax: 383 393 446
e-mail: fous.petr@tiscali.cz

DÉZO IE E

G

Ing. Petr Fous

GEODÉZIE
Ing. Petr Fous

Na Blýskavkách 1430
388 01 BLATNÁ

tel.: 383 393 446
mobil: 603 514 655

geometrické plány pro:
- kolaudace budov

- rozdìlení pozemkù
- vìcná bøemena

vytyèování hranic pozemkù
úèelové mapy

zamìøování inž. sítí,...

POZOR!!!
ZMÌNA SÍDLA

GEODÉZIE

GEODÉZIE

300 m

30 m

velikost tabulky 17x95 cm

Hajanka
výroba prošívaných přikrývek

a polštářů, čištění peří
Otevřeno:    čt 15 - 18 hod.
     pá 15 - 18 hod.
     so (liché týdny 8-11 hod.)
     nebo po tel. domluvě
Hajany 15
 Tel.: 383 420 053, 
 mob. 604 566 214, 732 236 153
 www.spanekvperi.cz

 
 
 
 
 
            
   Střední odborné učiliště 
               BLATNÁ    

 
U Sladovny 671 

                            388 16 Blatná 
 
 
Nabízíme provedení těchto prací: 
 

• veškerou diagnostiku, seřízení 
a opravy osobních a užitkových 
automobilů včetně kontroly 
a seřízení geometrie podvozku 
novou 3D diagnostikou 

• servis klimatizací vozidel 
• měření emisí zážehových 

i vznětových motorů včetně přípravy 
vozidel na technickou kontrolu 

• opravy traktorů a zemědělské 
techniky 

• základní kurzy svařování, 
doškolování a přezkušování svářečů 

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

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

 

KOUPÍME RODINNÝ DŮM V BLATNÉ
Hledáme ke koupi rodinný domek v 

Blatné se zahradou, nejlépe no-
vostavbu, dispozice min. 4+1, garáž 
vítána. Max. cena do 3.000.000 Kč. 

Možnost výměny za pěkný a slunný 
byt po rekonstrukci 3+1, vč. garáže 

v Blatné s doplacením. 

KONTAKT: 602 659 771

PhDr. Jaroslava Mlsová
Český jazyk: procvičování učiva základ-
ní a střední školy, příprava na maturitní 
zkoušku, příprava na přijímací zkoušky 
na vysoké školy humanitního směru.

Základy latiny pro zdravotnické 
a humanitní obory.

Korektury bakalářských a diplomových 
prací.

Kontakt: mlsova.J@seznam.cz,
734 678 454

Nabízíme k pronájmu skladovací 
prostory,cca 80-100m2 v obci Lnáře.

Možno skladování,manipulace se 
zbožím a materiálem (vyložení,-

naložení,uložení na EP,atd..).Ceny 
individuálně dohodou.

Tel.: 606 184 624
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Nad Vdovečkem 1123
388 01 Blatná

Tel.: 383 422 044

Fax: 383 420 590

E-mail: info@blatenskatiskarna.cz

www.blatenskatiskarna.cz

N A B Í Z Í :

T I S K :

 personifikace včetně číslování
 laminace do formátu A2

 ofsetový a digitální tisk letáků, vizitek,
     brožur, tiskopisů, barevných prospektů,
     katalogů, kalendářů
 DTP studio

Z A  V Ý H O D N É  C E N Y

Příjem zakázek: pondělí -  pátek od 6.00 - 14.00 hod.


