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Milan Janáček – jubileum výtvarníka a všestranného umělce
Významní autoři z různých oblastí umění, 

kteří mají své kořeny na blatensku, by neměli 
býti opomíjeni a hlavně zapomínáni. Jednou ze 
zajímavých osobností pocházejících z Blatné je 
výtvarník Milan Janáček. Tato osobnost oslavila 
v dubnu letošního roku pětasedmdesáté naroze-
niny a já si mu dovoluji tímto článkem vyslovit 
gratulaci a blahopřání a zároveň poděkování 
za spolupráci při tvorbě mé knihy o Skaliča-
nech, do níž mi pan Janáček poskytl nepatrné, 
ale pro mne osobně velmi významné zrnko své 
tvorby. Milan Janáček se narodil v roce 1938 
v Blatné. Na společně prožitá mladá léta v Blatné 
na Husově nábřeží romanticky zavzpomínal Jiří 
Sekera, Janáčkův kamarád, v katalogu, který 
byl vydán při příležitosti výstavy Janáčkových 
kreseb v blatenském muzeu v roce 1988, která 
pro mne osobně znamenala mé vůbec první 
setkání s profesionálními výtvarnými díly jako 
takovými: „…na Husově nábřeží jsem prožil 
s Milanem Janáčkem celé dětství a mládí. Tady 
jsme se asi poprvé setkali, kdy jsme na sebe 
pokukovali ještě z kočárků, nemajíce ani potu-
chy, že se staneme kamarády. Na svá první léta 
si samozřejmě nemůžeme pamatovat. Živě se 
pamatujeme až na převratové dny roku pětačtyři-
cátého a na poválečná léta. Husovo nábřeží bylo 
nám místem prvních dobrodružství chlapeckých, 
místem jakoby stvořeným pro naše klukoviny. 
Staré domy se svými zákoutími přímo nabízely 
úkryty při hře na schovávanou nebo na vojáky. 
Volný prostor před domy sváděl k hrám s míčem 
a jízdě na kole. Malý vršíček byl až do setmění 
plný sáňkařů, jakmile napadlo trochu více sněhu, 
jenom ti náročnější sáňkaři sáňkovali u Kohnů 
nebo u Rampů. Sotva sníh rozjihl a ukázalo se 
sluníčko, pinkaly se kuličky, na stromy jsme 
připevňovali ptačí budky a se vzrušením očeká-
vali přílet prvních špačků. O Velikonocích jsme 
na lukách za Vladyků závodili, kdo dál dohodí 
obarvená vařená vejce, která se k našemu údivu 
nerozbila. Začínalo jaro, kdy tu bylo nekrásněji. 
Měsíc květen jsme přivítali stavěním májky. 
Za teplých letních večerů jsme až do pozdních 
hodin vysedávali na lavičkách pod lipami, dokud 
nás maminčin hlas nezavolal domů, a spřádali 
odvážné klukovské plány. Když přišel podzim 

a vál příhodný vítr, pouštěli jsme na lukách draky 
a s hochy Slavíků pásli krávy. Kolik krásných 
chvil jsme společně strávili u ohýnku!“ Husovo 
nábřeží se od těch dob zcela proměnilo, zmi-
zelo otevřené koryto potoka, zmizel někdejší 
Podškolský mlýn a romantika těchto míst zů-
stala snad už jen ve vzpomínkách pamětníků 

a zůstala ukryta  v dílech spisovatelů (Sekera, 
Stehlík a jiní) a mimo jiné i v dílech výtvarní-
ků. Nejinak je tomu v případě Milana Janáčka, 
který právě na zmiňované výstavě v roce 1988 
prezentoval cyklus akvarelů z Blatenska (mimo 
jiné i z Husova nábřeží, Kaplanky, Krajina před 
deštěm, rybníky kolem Blatné apod.). Karel 
Petrán charakterizoval toto období Janáčkovy 
tvorby jako konfiguraci krajiny a architektury, 
vztahu klidných horizontál a vertikál, zvýraz-
něných siluetami stromů a keřů a umocněných 
zrcadlením hladin rybníků. Tuto kolekci Petrán 
nazval „zeleným“ obdobím s výraznou vnitřní 
kázní a danou kompozicí a s velkou poetizační 
schopností. O tomto období jeho tvorby záro-
veň uváděl, že „Janáčkova blatenská krajina 
je střízlivá v motivech, klidná svým horizontem 
a i bez lidské figury zlidštěná. Klid je hlavní 
vlastností jeho děl. Navozuje atmosféru komple-
tace a soustřeďuje intenzitu vjemu. Vzdušnost, 
lehkost, barevnost a bezprostřednost výtvarné 

reakce, to jsou signa Janáčkových kreseb, které 
mají zázemí vnitřní oprávněnosti. To, co Milan 
Janáček našel a objevil v krajině kolem Blatné, 
bude zajisté oceněno mnohými, a to více než 
pro optickou předmětnost pro citový akcent, pro 
kvalitu prožitku a obecně lidský význam.“

Janáčkova tvorba není však jednostranně 
zaměřená a nelze ji fádně „škatulkovat“. Na-
opak, jeho tvorba je natolik pestrá a široká, 
že jej lze charakterizovat jako všestranného 
umělce. Snad každý autor prošel mnohými 
tvůrčími zvraty a různými obdobími. Nejinak 
je tomu i v případě Milana Janáčka. Jeho tvorba 
zahrnuje obrazy malované klasickou olejovou 
technikou, obrazy vytvořené technikou akrylu 
(geometrická abstrakce) nebo obrazy vytvořené 
technikou pastelu, které jsou vizemi radostného 
světa. Zcela zvláštní a ojedinělou kapitolou jeho 
tvorby jsou grafiky, zejména díla vzniklá techni-
kou suché jehly stojí za připomenutí (Rozkvetlý 
strom, Měsíc, Vzpomínka na Lucembursko ad.). 
Dětský čtenář nepochybně velmi ocení ilustrace 
knih určených nejmenším (Pohádky pro kočku, 
Pohádky vodnického dědečka a mnohé další). 
Obdiv zaslouží i ilustrace knih o Jizerských 
horách a kolorované perokresby vlastních dení-
kových záznamů.

Milan Janáček studoval na Vyšší škole umě-
leckého průmyslu v Praze a po studiích působil 
jako učitel výtvarné výchovy ve Varnsdorfu. 
V severních Čechách zakotvil natrvalo a společ-
ně s ostatními výtvarníky zde založil výtvarnou 
skupinu Kontrast. Kromě volné malířské tvorby 
působil jako grafik v podniku Velveta Varnsdorf, 
dvacet let zastával funkci výtvarně-technic-
kého redaktora Severočeského nakladatelství 
v Liberci a spolupracoval s celou řadou dalších 
nakladatelství v Praze, Hradci Králové, Ostravě. 
Milan Janáček se podílel na grafické úpravě 
a ilustracích ve více než sto třiceti publikacích, 
mnohdy velmi renomovaných autorů (Orten, 
Stránský, Šalda, Žáček, Kundera, Stehlík). 
Nejen v oblasti knižní grafiky obdržel během 
své kariéry celou řadu významných ocenění 
a vyznamenání (ilustrace, grafická úprava knih, 
loutková scénografie).

(pokračování na str. 4)

Milan Janáček na fotografii Jiřího Jiroutka, 1998.
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  Aktual ity 
Poděkování

Občanské sdružení Brdy nad zlato děkuje 
všem, kteří se v sobotu 20.4.2013 zúčastnili

Jarního pochodu na Petráškovu horu.
Lidé pochodem vyjádřili svůj nesouhlas 

s průzkumem a těžbou zlata v této lokalitě.   
Mezi účastníky na náves do Vacíkova přijel 

hejtman středočeského kraje MVDr. Josef Ři-
hák, bývalý ministr životního prostředí Miloš 
Kužvart, starostové Příbrami, Březnice, Chotil-
ska a Kašperských hor .

Všichni ve svých krátkých projevech vyjádřili 
svůj nesouhlas s těžbou zlata pomocí kyanidové-
ho loužení. Krátce po 13.hodině vyrazily davy 
lidí na pochod, jehož součástí bylo otevření 
nové naučné stezky. Na trase si bylo možno 
popovídat s místním lesníkem, ale i se zoologem 
Davidem Fischerem o zdejší přírodě. Na konci 
pochodu bylo připraveno občerstvení. Před sta-
rou průzkumnou štolou zasadili starostové spolu 
s hejtmanem národní strom lípu. 

Věřte, že tohle Vacíkov ještě nezažil. Parko-
valo zde 168. aut a 3 autobusy.

Na pochod se vydalo přes osm stovek lidí 
a všem patří velké poděkování.

I nadále budeme pokračovat v boji proti těžbě 
zlata. Naše kroky můžete sledovat na 

www.brdynadzalto.cz  .
Fotogalerii z pochodu najdete na Facebooku 

Vacíkov nad zlato.
Za o.s Brdy nad zlato 

Štěpánka Konigsmarková

Farní zpravodaj
Začalo to docela obyčejně. „Nebylo by dob-

ré, abychom měli farní zpravodaj?“ – zeptal se 
někdo. „Mohli bychom tímto způsobem infor-
movat o tom, co jsme udělali a co plánujeme“ 
– přisvědčil někdo jiný. „Lidé jsou zvědaví, 
možno začneme od rozhovoru s novým farářem“ 
– nabídl ještě někdo.

Únor 2013, první číslo, 40 výtisků – došlo 
v okamžiku. Březen 2013, druhé číslo, 80 výtis-
ků – během jedné neděle všechno pryč. Lidé si 
půjčují a kopírují mezi sebou. Jak je to možné? 
Nevím. Vím pouze tohle, že náš občasník, který 
měl být pro vnitřní potřeby, zajímá také lidi, kteří 
třeba do kostela nechodí nebo nejsou katolíci, 
což je pro mne osobně jako malinký zázrak.

Třetí číslo našeho farního zpravodaje, který 
má překvapující název „Farní zpravodaj“, vyjde 
12. května. Budou v něm informace o minulých 
událostech, fotky a výsledky krátké ankety, ale 
i pozvánky do budoucnosti. Samozřejmě zpra-
vodaj bude pořád dostupný hlavně v kostele, ale 
tentokrát několik výtisků necháme na zkoušku 
také v blatenském infocentru.

Při příležitosti odpovídám na otázku, kterou 
dost často slyším. Ano, v Blatné se mi líbí, každý 
den víc a více! ☺

P. Marcin Piasecki 
správce Římskokatolických farností Blatná, 

Kadov a Černívsko

Knižní tip
Kdo miluje nejvíc

Tess Stimson

Jsou ženy, které zvládnou cokoliv. Až na pár 
věcí. Těch nejdůležitějších. 

Clare Eliasová od začátku těhotenství ani 
na vteřinu nepochybovala, že bude dobrou 
matkou. Vždycky přece všechno zvládla, proč 
by se tudíž měla obávat něčeho tak přirozené-
ho, jako je mateřství? Pak ale dvojčata přijdou 
na svět a následná smršť událostí postaví Clare 
do situace, v níž by se nechtěla ocitnout žádná 
žena na světě.
279 Kč
Knihu zakoupíte v knihkupectví Kanzelsberger, 
J. P. Koubka 99, Blatná.

LIDOVÉ ŘEMESLO STÁLE V BLATNÉ, 
NYNÍ NA“TRŽIŠTI V PODZÁMČÍ“

Pro letošní sezónu, letní i turistickou, jsme 
konečně našli nové stanoviště – oficielně nazý-
vané TRŽIŠTĚ V PODZÁMČÍ – dosud však ale 
málo známé. (3 stabilní dřevěné stánky a prostor 
pro variabilní – proti marketům, viz.foto). Tržiště 
bylo vybudované městem Blatná z dotačních 
zdrojů, otevřeno na podzim roku 2011. Provo-
zovatelem jsou Technické služby města Blatná. 

Pokud procházíte městem, jistě jste si všimli, 
že toto místo dosud stále téměř zeje prázdnotou. 

Není o prodejní místa zájem? Vstoupilo do stínu 
Trhů Blatná, které byly zahájeny později, na jaře 
roku 2012? Možná i vás napadají různé otázky.

My se pokusíme svojí činností toto místo 
oživit, pravděpodobně to nebude vůbec lehké.

Najdete nás hned v prvním stánku, a protože 
je stánek (i místo kolem) poměrně prostorný, 
bude v naší nabídce téměř vše, na co jste byli 
zvyklí:
- blatenské řemeslo (paličkovaná krajka, malova-
ný perník, keramika, dřevěné hračky, historické 
sklo, proutí aj.)

- řemeslo české (keramika, dekorační per-
ník, svíčky ze včelího vosku, výrobky ze 
dřeva, slámy, šustí aj.) 

- grafika a obrázky, přání
- perníčky i preclíčky k jídlu, sušené ovoce 

a pochoutky, jablečný mošt
- bylinky, žen-šen pětilistý aj
- suvenýry pro turisty (pohledy, skládačky, 

mapy, turistické známky, vizitky, klíč 
od zámku Blatná, magnety… a další 
novinky.

Stejně jako dříve budeme poskytovat turistům 
informace zejména v sobotu odpoledne a v ne-
děli, kdy je městské informační centrum dosud 
stále zavřené.

Otvírací doba – zatím zkušební: so 9.00 – 
16.00, ne 13.00 – 16.00

VŠEM VÝROBCŮM, KUTILŮM, ZA-
HRADNÍKŮM I PĚSTILETŮM – PŘIJĎTE 
NÁM POMOCI OŽIVIT TRŽIŠTĚ V POD-
ZÁMČÍ!

Stačí se jen nahlásit na Technických službách 
města Blatná, místa jsou v letošním roce zcela 
zdarma bez poplatků!!! Pokud máte nějaký ná-
pad nebo dotaz – tel. 736 765 747- E. Fučíková.

Od poloviny června bude otvírací doba v na-
šem stánku pravděpodobně téměř každodenní.

Také PŮJČOVNA LODĚK bude v provozu 
se stanovištěm proti KAPLANCE.

VŠEM OBČANŮM MĚSTA BLATNÁ I BLA-
TENSKÝCH OBCÍ, SAMOZŘEJMĚ VŠEM 
NAŠIM STÁLÝM ZÁKAZNÍKŮM - pokud 
se vydáte v sobotu na TRHY BLATNÁ, neza-
pomeňte se cestou do marketů, kam většinou 
stejně ještě směřujete, stavit na „TRŽIŠTI 
V PODZÁMČÍ“, RÁDI VÁS PŘIVÍTÁME!

TRÁVA (A. Germanov)
Roste tak těžce, z kamení.
Kde v ní ta síla pramení,
že míří přímo do oblohy,
přestože po ní šlapou nohy.
Ožije, stokrát ubita,
nezašlapou ji kopyta,
nedá se zničit, je to prosté
-roste dál, roste, věčně roste.

MÁJ ZDRAVÝM SKÝTÁ ŽIVOTA A MNOHÉ 
SLASTI A NEMOCNÝM NA NEDUHY LÉKY 
A MASTI
NA SVATÉHO FLORIÁNA (4. 5.), OTVÍRÁ 
SE PASTVIN BRÁNA

Eva Fučíková 
lidové řemeslo
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Uzavírání nových nájemních 
smluv -  starý hřbitov

V souladu s ustanoveními §25 odst. 8 zákona o pohřebnictví si vás tímto 
dovolujeme upozornit, že  v roce 2013 bude končit sjednaná doba nájmu 
hrobových míst na hřbitově v Blatné.

Pokud máte zájem o prodloužení sjednané doby nájmu, je nutné před 
jejím uplynutím uzavřít novou nájemní smlouvu a z evidenčních důvodů 
taktéž provést nové zaměření hrobového místa.

 K vyřízení těchto nájemních smluv jsou vyhrazeny  středy od 6,00 
do 16,00 hodin. 

Uzavírání nových nájemních 
smluv – nový hřbitov

Na tomto hřbitově uzavíráme nové nájemní smlouvy každý den 
od 6,00 do 14,00 hodin (po telefonické dohodě je možno vyřídit uzavření 
nájemní smlouvy i o víkendech)

Bližší informace vám rádi poskytneme v kanceláři krematoria, na te-
lefonním čísle 383 422 581, 777 158 285 nebo přes e-mail krematorium.
blatna@tiscali.cz.

Obnova veřejné zeleně
V průběhu měsíce dubna byla na stře-

disku údržby veřejné zeleně provedena 
obnova veřejné zeleně, a to provedením 
výsadby nových vzrostlých stromků. V ně-
kterých případech se jednalo o provedení 
náhradní výsadby za stromky uschlé či 
zničené vandalismem, v poslední řadě pak 
byla provedena nová výsadba vzrostlých 
stromků. Práce byly provedeny v lokalitě 
nám. J. A. Komenského, ulice Čechova, 
sídliště Nad Lomnicí a Mateřské školy 
Vrchlického a Šilhova. Celkem bylo vysa-
zeno 7 ks stromků.

Věříme, že náhradní výsadbu vzrostlých dřevin již nebudeme muset 
provádět, zejmé-
na pokud se jedná 
o dřeviny zničené 
vandalismem, ne-
boť takováto obnova 
veřejné zeleně stojí 
i nemalé finanční 
prostředky.

Přikládáme foto-
grafie z prováděných 
prací v rámci obnovy 
veřejné zeleně.

Program na květen 2013
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, Kapříko-
va notička, Rybičky, hejbejte se!) 
ČT: 8:30 – 11:30 Setkávání rodičů/prarodičů 
Vítána jsou vícerčata ☺
PA: 8:30 – 11 :30 Pohádky s maňáskem v 9:00 a v 10:00hod. 

odpoledne:
PO: 15:00 – 16:00  - Šikovné ploutvičky 
ÚT: 14:30 – 16:30 -  Odpolední herna pro děti do 6 let
ST:  14:45 – 15:45  - Angličtina pro nejmenší (od 2 let)

Program na pondělky a středy
  6.5. - Věneček pro maminku
13.5. - Malujeme prstovými barvami
15.5. - Červená středa + výroba kytičky pro maminku
20.5. - Had z víček 
22.5. - Motýl
           Pohádka dramatického kroužku ZŠ JAK Blatná - od 10 hod.
27.5. - Včelka z papíru
29.5. - Zvířátka na hraní

7.5. od 14.30 hod. – Beseda o biopotravinách 

19. 5. 2013 – Oslava dne rodiny – Hledání blatenského pokladu – 
od 15.00 hod.

21.5. od 16.00 hod. - Kurz poskytování první pomoci dětem
 Cena kurzu 180kč, délka cca 90 minut
- zájemci se mohou hlásit na mckaprik@seznam.cz

- více na www.mckaprik.estranky.cz

 

 

VLASTIVĚDNĚ HERALDICKOU 
VYCHÁZKU PO LNÁŘÍCH 
neděle 5. května 2013 

Sraz v 10:00 před zámkem ve Lnářích 

Bližší informace na tel.: 723 985 237 

 

KLUB PŘÁTEL BLATENSKA 
zve na 
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Milan Janáček - jubileum výtvarníka... (pokr. ze str. 1)
 Mimo své výtvarné a grafické činnosti se 

aktivně po celý život věnoval amatérskému 
(zpočátku v Blatné) a profesionálnímu divadlu 
(v letech 1985 až 1990 byl členem souboru Di-
vadla F. X. Šaldy v Liberci a na svém kontě má 
mimo jiné i významné role např. v představeních 
Podivné odpoledne doktora Burkeho, Revizor, 
Zločin a trest, Hrátky s čertem, Obsluhoval jsem 
anglického krále ad.). Na divadelních jevištích se 
podepsal i pod mnohými scénografiemi.

Janáčkovu divadelní éru popsal jeho kamarád 
Miroslav Pacner: „Najednou začal hrát v divadle 
jako profesionál. Té zprávě jsem dlouho nechtěl 

věřit. Moc mi to k němu nepasovalo. Až jednou 
přišlo další překvapení. Liberecké divadlo 
přijelo hostovat do Prahy s hrou Podivuhodné 
odpoledne doktora Zvonke Burkeho. Milan hrál 
hlavní roli tak, že jsem mu věřil každé slovo, 
každé gesto… tehdy jsem si pomyslel, že se můj 
přítel snad minul povoláním. Byl to herecký 
talent od pánaboha.“

Grafik Roman Karpaš okomentoval Janáč-
kovu tvorbu při příležitosti jeho sedmdesátých 
narozenin: „Mám to štěstí, že znám Milanovu 
tvorbu téměř v celé šíři, se všemi zákruty i slepý-
mi rameny. Vždycky mne příjemně udivovalo, že 
tak pohotový a skvělý kreslíř nezůstal jen u této 
dovednosti, která by jinému vystačila na celý 
život, a dokázal povýšit své dílo do téměř až 
abstraktního znaku… Milanovy práce na první 
pohled nezapřou spjatost s přívětivou krajinou 
jižních Čech, kde se v Blatné narodil a prožil 
léta, která člověka formují nejvíc… jednou mě 

pozval „domů“ 
a v  okolních 
vesnicích jsme 
kreslili a malo-
vali. Vůbec se mi 
nevedlo, zato on 
dokázal něko-
lika zkušenými 
tahy okamžitě 
vystihnou pod-
statu krajiny“.

V roce 2007 
se v liberecké 
Oblastní galerii 
konala autoro-
va výstava jako 

průřez životní tvorbou  a při této příležitosti 
charakterizovala Zuzana Štěpanovičová Janáč-
kovu tvorbu v katalogu autorské výstavy, která 
se uskutečnila u příležitosti umělcových kulatin, 
následovně: „Milan Janáček nepatří mezi ty 
výtvarníky, jejíchž názorovou příslušnost lze 

vyjádřit stručně. 
Jako krajinář je 
ponejvíce ima-
ginativní, ale 
někdy také zna-
kově expresivní, 
a jindy se do-
konce přehoup-
ne až na druhý 
břeh, tam, kde 
po figurativním 
umění není ani 
stopy. Přesto 
existuje vnitřní 
nit, která všech-
na díla spoju-
je. Je to snaha 
o barevnou polyfonii, o harmonii výtvarných 
prvků obrazu a procítěný vztah k rodné zemi ko-
lem jihočeské Blatné, který je zobecněný výtvarně 
zajímavými krajinnými detaily. Z nejosobnějších 
prožitků přírody vytěžil pro diváka poselství, že 
opravdu znát můžeme jenom to, co máme rádi.“ 
Když se Štěpanovičová Janáčka zeptala, čeho 
si nejvíce váží ze svého díla, odpověděl: „Měl 

jsem to štěstí, 
že jsem se mohl 
v životě pokusit 
o mnoho žánrů, 
o malbu, gra-
fiku, ilustraci, 
loutkové diva-
dlo atd. V jednu 
chvíli jsem se 
domníval, že se 
budu věnovat 
výhradně gra-
fice. Je to něco 
úplně jiného než 
malování. Mu-
síte překonávat 
odpor materi-
álu, musíte mít 
určitou zruč-

nost. Nevíte, jak to bude vypadat, proto je nej-
větším překvapením první tisk. Člověk se na něj 
těší jako dítě. U klasické grafiky odpadá barva 
a ztvárněná deska je vlastně socha nebo reliéf. 
Pak se mi ale v určitém okamžiku začne stýskat 
po barvě a skončím jako kolorista…. Snažím se, 
ale výsledky ať posoudí druzí…“

Tvorba Milana Janáčka by zcela nepochybně 
zasluhovala vydání samostatné monografie, 
prostřednictvím které by byl vzdán hold tomuto 
významnému umělci. V Blatné vystavoval patri-
ot tohoto kraje naposledy v roce 1988 (Blatensko 
v tvorbě Milana Janáčka) a v roce 1993 (grafiky). 
Do dalších let přeji Milanovi Janáčkovi množství 
inspirace, pohodové tvůrčí zaneprázdněnosti, 
radosti ze všeho, co jej obklopuje a především 
dostatek pevného zdraví.

Václav Cheníček
Více o Milanu Janáčkovi na:
http://www.janacek.estranky.cz

Husovo nábřeží II., 1984.

Grafika k Mateřince, 2005.

Ilustrace z knihy Ludvík Středa: 
Perníková chaloupka, 1981.

Z knihy Jiří Stránský Velký krva-
vý pátek, 2006, suchá jehla.jpg

Reportáž BRDY PROTI 
TĚŽBĚ ZLATA

O víkendu obec Vacíkov za účasti 
hejtmana středočeského kraje i starostů 
okolních obcí a značné účasti občanů, 
uspořádala protestní pochod na vrchol Pe-
tráčkovy hory. Opět se těžařské firmy snaží 
prolomit stop stav těžby zlata. Obzvláště 
nešetrnou těžbou, loužením kyanidy z ro-
zemleté horniny.

Vacíkov se nachází jen několik kilo-
metrů od Hvožďan. A ty jsou již v těsném 
sousedství regionu Blatenska. S nimi nás 
spojuje Závišínský potok, který protéká 
ohroženým územím a je naším záložním 
zdrojem pitné vody. Proto i nás by mělo 
zajímat co se děje za našimi humny. Pod-
pořit protest za Blatensko přišli vyjádřit 
členové Klubu přátel blatenska, turisté 
klubu Blamiš. Také přiložili ruce k zasa-
zení pamětní lípy, kterou vsadil hejtman 
Středočeského kraje.

Petr Vích - kronikář

So - 11.5.2013 – BATTOLE, MILOŠ ZEMEN
So - 18.5.2013 – LIBIDO, CHALLENGE, DELIKVENCE 11,  
           NUCLEAR  BASTARDS, HERDEK FILEK

 

KLUB PŘÁTEL BLATENSKA 

A OBEC CHLUM 

zvou na přednášku 

Prof. PhDr. Víta Vlnase, Ph.D. 

  

SV. JAN NEPOMUCKÝ  
ČESKÁ LEGENDA 
a její ohlas na Blatensku 

 

16. května 2013 

                  od 17:00 

Kulturní dům v Chlumu u Blatné 

Přednáška je pořádána u příležitosti 620. výročí 
mučednické smrti sv. Jana Nepomuckého 

 

Vstupné 50,- Kč, členové Klubu přátel Blatenska zdarma 
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Jubileum akademického sochaře Karla Kryšky
V Blatné můžeme nalézt celou řadu 

pamětních desek, reliéfů, pomníků či 
soch významných blatenských osobností 
minulosti. Podstatnou stopu zde v této 
oblasti zanechal během posledního dese-
tiletí  akademický sochař Karel Kryška. 
Namátkou uveďme restaurování sochy 
Spořivosti na čp. 10, sochy sv. Václava 
na čp. 99, sochy Svobody (takto nazýva-
ný blatenský pomník obětem 1. světové 
války), vyhotovení pamětní desky (plas-
tiky) na muzeu při příležitosti 90. výročí 
založení Československé republiky, reli-
éfu J. P. Koubka na čp. 240 a Karla Stra-
katého na sousedním objektu, autorství 
pomníku nedaleko Kaplanky připomí-
nající ničivou povodeň z roku 2002 nebo 
opodál umístěný pomník J. P. Hilleho 
a ve stejnojmenném parčíku pomník J. A. 
Komenského. Karel Kryška žije a tvoří 
v nedaleké Blatence, kde v jeho ateliéru 
vznikají četná umělecká díla, která zdobí 
nejen Blatnou, ale i celou řadu dalších 
měst či obcí včetně Prahy, Strakonic 
nebo Bratronic. Tento sochař je zlínským 
rodákem, který po vyučení v kamenoso-
chařském oboru absolvoval kamenickou 
školu v Hořicích a v letech 1959 až 1967 

vystudoval sochařství u českého surre-
alistického sochaře prof. Makovského 
a restaurování u prof. Slánského. K jeho 
dalšímu působení přispěla i pedagogická 
studia. Kromě své profese, která je mu 
zároveň i koníčkem, působil i na prknech, 
která znamenají svět a na svém kontě má 
i účast ve filmech (Markéta Lazarová, 

Most u Remagenu ad.). Karel Kryška 
oslavil dne 17. 4. 2013 pětasedmdesáté 
narozeniny. Blahopřejeme mu a do další 
činnosti přejeme dostatek tvůrčího elánu, 
inspirace a mnoho citlivosti a píle při 
restaurátorské činnosti.

Václav Cheníček
(foto archiv autora)

Blatenská „socha Svobody“ vyhotovená dle 
návrhu sochaře Josefa Bílka a architekta Josefa 
Petrů , slavnostně odhalena v říjnu roku 1923, 

foto z května 2011 (stav po restaurování)

Pánové Jiří Mikeš, Jiří Sekera, Karel Kryška 
a Josef Kalbáč při odhalení pomníku při příle-

žitosti 100 let školní budovy Základní školy J. A. 
Komenského v Blatné v září roku 2004

Socha  svobody 
byla, bohužel, někdy 
za vlády kmunistů 
vandalsky poškozena. 
Soudruhům zřejmě 
vadily symboly legio- 
nářů, které umělec 
umístil u nohou sochy. 
V duchu celkové my-
šlenky Svoboda, drží-
cí v ruce klasy, jako 
symbol života, stála 
u hrobu s křížem a le-
gionářskou helmou. 
Na fotografii původní 
sochy jsou tyto sym-
boly dobře viditelné. 
Surovým zásahem 
na pokyn některého 
z horlivých komuni-
stických funkcionářů 
nápis na podstavci sochy „Na rovech vašich nám nový vzrostl život“ 
poněkud ztrácí smysl. 
Najdou se pamětníci, kteří vědí, jak k tomuto vandalismu došlo?

Foto z knihy Paměti města Blatné z roku 1926.
B. Malinová
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S Comeniem v Turecku
Ještě před měsícem jsem toho o Turecku 

věděla hodně málo, ale každým dalším večerem 
stráveným v ankarské rodině jsem tento tak od-
lišný národ poznala o něco více. Začátkem dubna 
jsem se totiž zúčastnila 7. setkání projektu Come-
nius Photography as a Pedagogical Tool, které se 
konalo na naší partnerské škole v Ankaře. Z naší 
školy přijely 2 studentky (Nikola Solarová a já) 
a paní učitelka Švehlová. Opět se nás sešlo přes 
50 studentů a učitelů ze sedmi zemí. Hlavní ak-
tivitou tohoto týdne bylo skládání projektového 
puzzle, ale byl čas i na prohlídku pamětihodností 
Ankary a na výlety do Kappadokie a starobylého 
města Beypazarı. Ráda se podělím o své zážitky 
z hostitelské rodiny:

Hned první den mě zaujala jejich otevřenost 
a spontánnost, s kterou mě přivítali. Bydlela 
jsem v rodině 17leté Büşry, která mě znala již 
z únorové partnerské schůzky v Blatné. Trochu 
jsem se obávala první turecké večeře, ty pro mě 
nezvyklé barvy a vůně pokrmů mě zpočátku 
děsily. Ale zbytečně, všechno až na naložené 

chilli papričky, bylo vynikající. Typickým zna-
kem Turecka jsou ženy s elegantně uvázaným 
šátkem na hlavě. I Büşryna mamka toto pravidlo 
potvrzovala. Byla to moc milá paní, která by 
pro svoji rodinu udělala všechno. Každý pátek 
(nejdůležitější den v týdnu pro muslimy) chodila 
s ostatními ženami do modlitební školy. Den před 
odjezdem mně nabídla, abych tam šla s Büşrou 
s ní. Myslela jsem si, že si sednu někam do kou-
ta a budu je v tichosti pozorovat, ale opak byl 
pravdou. Posadily mě do první lavice a kladly 
mi jednu otázku za druhou, Büşra se snažila 
překládat otázky do angličtiny a mé odpovědi 
zpátky do turečtiny. Většina otázek se týkala na-
šeho náboženství. Na otázku, co děláte, když jste 
nemocní, jsem odpověděla, že jdeme k lékaři. Při 
zhlednutí překvapených reakcí jsem se rychle 
doplnila, že následně zamíříme do kostela. A to 
už byla pro tazatelky přijatelná odpověď. Zají-
mavý byl jeden večer, kdy jsme s Büşrou seděly 
v obývacím pokoji a já jí ukazovala nějaké fotky 
na počítači. Z ničeho nic do pokoje vstoupila její 

mamka, vytáhla zpod gauče menší kobereček 
a začala se modlit. Já okamžitě chtěla odejít 
do jiné místnosti, ale Büşra mě zarazila, že klidně 
můžu zůstat sedět, takže jsem přihlížela celému 
modlitebnímu rituálu muslimské ženy. Další ze 
zážitků týkajících se muslimského náboženství 
byla návštěva jedné z největších tureckých mešit, 
a to Kocatepe v Ankaře. Samozřejmě jsme si 
museli před vstupem zout boty a slušností bylo 
i uvázání šátku kolem hlavy. 

Moc se mi pobyt v Turecku líbil. Bylo to něco 
úplně nového, poznala jsem část běžného života 
turecké rodiny.

Petra Kratochvílová, 3. C 
Střední odborná škola Blatná

Tento projekt (Comenius) byl realizován za finanční podpory 
Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně 
autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské 
komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, 
jež jsou jejich obsahem.

Czech team+ hosts. Mehter band.

Nikola s hostitelskými rodiči. Ochutnávka minerálky z Beypazar.



Ročník 24 (34) Blatná 3. května 2013 Číslo 8 / strana 7

V soutěži o nejlepší svíčkovou triumfovalo kulinářské 
veledílo paní hostinské z Myštic aľa zvěřina
Na body. Konečný verdikt komise degustátorů ale zněl: „Neprohrál nikdo- chutnalo nám všechno!“

Lom - Co svět světem stojí platí, že nejbri-
lantnější nápady se rodí v hostinci u piva. Přesně 
tam  také v obci Lom spatřila světlo světa malá 
sázka o velký sud / piva- pochopitelně /. Čeho 
se týkala? Dva adepti- domácí Milan Batysta 
a hostinská Jana Holková z Myštic se navzá-
jem vyhecovali k porovnání kuchařského umu 
v oblasti vaření svíčkové. „Přetřásalo se to nad 
půllitry dobré dva měsíce, než se přešlo od slov 
k činům,“ usmívá se starosta obce Václav Kafka.

Den D padl na sobotu, kdy se uskutečnila 
brigáda místních dobrovolných hasičů v obec-
ním lese. Nikoliv náhodou. „Brigádníci zatoužili 
po „vznešenějším“ a vydatnějším občerstvení, 
než by jim poskytly buřty opečené nad ohněm 
na mýtině. Takže jsme po vykonané práci napo-
chodovali rovnou do hostince „Pod ořechem“ 
s chuťovými buňkami nastartovanými na pravou 
českou klasiku,“ líčí nedávný „vrchol blaha“ 

přímý účastník brigády i hodokvasu Radek 
Vladyka.

Sponzorem první historicky doložené veřej-
né hostiny, založené na sázce, se stal lomský 
soukromý zemědělec Roman Říha. Ten poté, 
co porazil svého býka, z něho oddělil dva a půl 
kilogramu pravé svíčkové, připravené na tento 
bohulibý účel. Leč jeden z rodinných příslušníků 
v zajetí nevědomosti připravenou porci rozdal 
svým známým. Protože nevědomost hříchu 
nečiní, Roman se nezlobil a aby dostál svému 
slovu, nakoupil náhradní surovinu za vlastní 
„chechtáky“ v obchodě.

Sám sponzor si při degustaci porcí svíčko-
vé vedl přesně v duchu hesla: „Jak k dílu, tak 
k jídlu“ a prohnal trávicím ústrojím úctyhodných 
dvacet knedlíků se slovy: „Tam se toho vejde!“ 
Ono se toho tedy vešlo hodně, ale po heroickém 
výkonu nastala situace, kdy Roman nebyl s to už 

pozřít ani hlt piva, což pro takového milovníka 
„zrzavého moku“ navodilo značně nepříjemnou 
situaci.

Strávníků se přihrnulo k prostřeným stolům 
celkem šestnáct. Ne všichni byli domácí. Zvěst 
o svíčkových hodech přilákala do Lomu i labuž-
níky z Neradova a Sedlice. I když se žádný z nich 
nečinil tak jako hlavní sponzor akce, zakrátko 
se po svíčkové jen zaprášilo. Nezbyla ani slza.

„Nabídka sestávala celkem ze tří druhů omáč-
ky- já jsem vsadil na klasiku, moje protistrana 
uvařila vedle obvyklé svíčkové ještě odlišný druh 
ze zvěřiny. To Janě zajistilo vítězství na body 
poměrem hlasů šest ku třem,“ říká příležitostný 
kuchař Milan Batysta, „Jednak v porotě zasedli 
i myslivci, kterým zvěřina pochopitelně impo-
novala víc a pak- já nemohl konkurovat pravé 
hospodské stravě. Myslím, že se mi dílo povedlo, 
nikdo si aspoň nestěžoval, ale já přece jen vařím  
                                                (pokrač. na str. 8) 

Dvanáctý ročník regionální soutěže v jízdě zručnosti s traktorem a přívěsem se 
vyznačoval velice vyrovnanými časy - leckdy šlo o setiny vteřin

Blatná - Asfaltové nádvoří okolo blatenského Středního odborného 
učiliště ve středu 24. dubna hned od samého rána znatelně ožilo. Konal 
se zde totiž už 12. ročník regionální soutěže v jízdě zručnosti s traktorem 
a přívěsem. Účast byla tentokrát oproti předchozím kolům nižší: „Jezdilo 
tady pravidelně tak třicet studujících, někdy i přes třicet. Letos se jich pů-

vodně přihlásilo devětadvacet, nakonec 
se počet ustálil na pětadvaceti žácích. 
Za kategorii „veřejnost“ nastoupilo 
sedm traktoristů - ti jsou hodnoceni 
zvlášť,“ vysvětlil hned v úvodu ne-
všední podívané pořadatel Miroslav 
Čapek. Zároveň dodal, že při této pří-
ležitosti vedení učiliště vyhlásilo i den 
otevřených dveří s prezentací firem se 
zaměřením na zemědělství.

Žáci i zástupci veřejnosti se sna-
žili logicky podat co nejlepší výkony 
a vedli si skutečně znamenitě, což 
diváci kvitovali s povděkem a uznáním 
a dávali to patřičně najevo. „Snad ještě 

nikdy v historii naší dovednostní soutěže nebyly časy tak vzácně vyrovnané 
- leckdy rozhodovaly setiny vteřin,“ prohlásil potěšeně Miroslav Čapek.

Za veřejnost absolvoval náročnou trasu, kde se za chyby udílely trestné 
vteřiny, i zdejší učitel odborného výcviku Stanislav Kučera z Hlupína. 
Na místním učilišti působí osm let: „Já tedy nejsem žádný zkušený trakto-
rista- má profese je svářeč. Ale doma máme traktor s károu, a tak si s ním 
občas pro radost „popojedu“, něco jsem tedy pochytil. Hlavně jsem se 
dneska chtěl svézt s novou školní mašinou, protože do takové už si těžko 
sednu. Vůbec jsem neměl žádné ambice na vítězství. Šlo mi o to trasu 
projet hlavně načisto, bez trestného bodu, a to se mi taky podařilo,“ hlásil 
s patřičnou dávkou hrdosti Stanislav Kučera, kterému nakonec výsledný 
čas šest minut deset sekund vynesl krásnou bronzovou příčku. O stupínek 
před něho si v závěrečném hodnocení stoupl Martin Pešek z Agrospolu 
Bubovice / 5: 24 /, vítězství putovalo v kategorii „veřejnost“ na adresu 
Bc. Václava Vyhnálka z SOU Dačice / 5: 13 /.

Mezi žáky k radosti všech domácích vybojovali dvě medailové pozice 
ze tří zástupci blatenského učiliště. Fantastickým časem 3: 55 si zajistil 
vstup na regionální „Olymp“ František Bláha, který zvítězil v domácím 
prostředí už loni: „Vůbec jsem nepočítal s tím, že by se mi mohlo podařit 
titul obhájit,“ říká osmnáctiletá naděje českého zemědělství, „Jen mě mrzí, 
že jsem kvůli sjetí z rampy ztratil šest cenných bodů.“ František Bláha 
žije v prostředí, které ho de facto předurčilo k výběru povolání: „Máme 
soukromé hospodářství, venkovskou usedlost a k tomu pochopitelně 
i traktory,“dodává.

Stříbro tentokrát „ulovil“ osmnáctiletý Martin Mráz ze SOŠ mechani-
zační a zahradnické České Budějovice. Stalo se tak díky rozdílu pouhých 
několika setin vteřiny od vítěze: „Myslím, že to je velký úspěch - chtěl jsem 
se dostat hlavně do první desítky. Kdyby nebylo té chyby u zastavení bo-
kem, třeba bych i vyhrál. Největší respekt jsem měl z couvání strojem do ga-
ráže, ale to se mi zrovna povedlo královsky.“ V podobném typu traktoru prý 
seděl poprvé: „Doma na statku 
používáme daleko starší maši-
nu, takže to pro mě byl i dost 
dobrý zážitek,“ sděluje Martin, 
který má s mechanizací bohaté 
zkušenosti. Pro něho se jednalo 
vůbec o soutěžní premiéru- 
tím víc je se svým výsledkem 
spokojený: „Konkurence byla 
opravdu těžká!“

Bronzový stupínek obsadil 
Jaroslav Převrátil, který dosáhl 
času 4:35. Jeden z účastníků byl 
diskvalifikován.

Hlavním partnerem a spon-
zorem akce byl stejně jako 
v minulosti Agrozet, a. s. se 
sídlem v Českých Budějovicích.

Vladimír Šavrda

V kabině učilištního traktoru.

Vyhlášení nejlepších žáků. Na snímku 
s pohárem František Bláha, na druhém místě 

Martin Mráz ze SOŠ Č.B.
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hlavně pro radost, zábavu, je to můj koníček. 
Radši to doma přenechávám manželce a nepletu 
se jí do toho,“ dodává Milan.

I když na body triumfovala Jana Holková, 
předmět sázky- sud piva- nakonec Milan Batysta 
platit nemusel. Sice se při společném posezení 
vypil, ale úhrada šla na konto veškerého osa-
zenstva. „Porota se nakonec usnesla, že vlastně 
nikdo neprohrál a že jí chutnalo všechno,“ tlu-
močí šalamounský verdikt devítičlenné komise 
Milan Batysta.

Uskutečněná akce se velice zamlouvala sta-
rostovi Lomu Václavu Kafkovi, který se také 
pasoval do role strávníka: „Určitě to byl dobrý 
nápad a je hodný následování. Naši i přespolní 
občané budou mít dostatek příležitostí prokázat 
fantazii a nápaditost, až opravíme objekt po Ze-
mědělském družstvu Škvořetice a vybudujeme 
v něm společenskou místnost. Soutěž o nejlepší 
svíčkovou byla totiž bohužel poslední akcí v hos-
podě „Pod ořechem“. Ta je už nyní zavřená,“ pro-
náší s náznakem lítosti v hlase první muž obce.

Vladimír Šavrda

P r o d e j   s l e p i č e k 
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen Lohman 

hnědý, Tetra hnědá a  Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. Slepičky 
pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 16-18. týdnů - cena 159 – 170 Kč / ks –v začátku snášky 178 Kč/ks

Prodeje se uskuteční: ve středu 22. května 2013
Blatná – u rest. Na myslivně – ve 12.30 hod.

Případné bližší informace tel: 728605840     728165166     415740719

Při prodeji slepiček- nová služba- výkup králičích kožek – cena 22-35 Kč/ks 

Zprávy z regionu aneb Co se děje kolem nás
Vnitřní prostory  bývalé školy prošly revo-
lučními změnami

Kocelovice - Více než 1000000 korun byl 
Obecním úřadem Kocelovice zainvestován 
do generální rekonstrukce interiérů stěžejního 
objektu vesnice- bývalé školy. V přízemí se na-
chází hostinec, který počínaje létem 2012 získal 
nového nájemce. „S jeho příchodem teď hospoda 
znatelně ožila,“ libuje si starosta obce ing. Karel 
Lukáš, „Předtím to šlo s provozovnou od desíti 
k pěti. Proto nám není vůbec líto finančních 
prostředků, co si obnova zařízení vyžádala.“

Ve spodní části stavby byly v průběhu rekon-
strukce otlučeny a opraveny staré vnitřní omítky. 
Následovalo vybílení stěn a stropu, výměna 
části podlahové krytiny, oprava výčepního pultu 
a výměna starých zářivek za moderní osvětlovací 
tělesa. Došlo i na oprýskané vchodové dveře. 
Nyní se hospůdka pyšní dveřními křídly z plastu. 
Tato etapa rekonstrukce přišla na 93 000 korun.

Mnohem dražší byly opravy a úpravy horního 
patra, kde se nachází společenský sál. „Propojili 
jsme dvě sousední místnosti s cílem zvětšit stáva-
jící prostor a zmodernizovat ho. Vsadili jsme tam 
nový barový pult. Zároveň došlo i k předělání 
sociálních zařízení, rozvodům vody a položení 
nové dlažby, obložení stěn a upevnění nové ke-
ramiky,“ přibližuje strukturu pracovního plánu 
kocelovický starosta. V čerstvé podobě společen-
ského sálu už oslavil místní Sbor dobrovolných 
hasičů 120. výročí svého založení, interiér je 
také využíván hráči ping- pongu k tréninkům 
i pořádání turnajů.

Kocelovická škola byla postavena roku 1866. 
Původně jednotřídní instituci později odpovědná 
místa rozšířila na dvoutřídní. Ale od 1. září 1973 
byla opět změněna na jednotřídku s docházkou 
dvaceti pěti žáků domácích, z Hajan a Řišť. 
K úplnému zrušení výuky na škole došlo od škol-
ního roku 1975/ 1976.

Obecní úřad poskytl svazu žen půjčku 
na dětské hřiště

Kocelovice - Děti jsou nadějí a radostí každé 
obce a už proto se volení zástupci snaží umožnit 
jim ve své lokalitě maximální podmínky pro 
zdárný vývoj. K programu pro děti vždycky patří 
v prvé řadě vybudování hřiště. 

Stejnou cestou se vydali i v Kocelovicích. 
Iniciativy se zde chopily členky velice aktivního 
spolku- Českého svazu žen. Ze svých zdrojů 
poskytly na vytvoření odpočinkové zóny pro 
nejmladší 12 000 korun. Vstříc jim vyšla zdejší 
samospráva: „Poskytli jsme ženám půjčku 
108 000 korun na tento skvělý účel. Půjčka 
nám bude uhrazena po poskytnutí dotace z fon-
du Programu obnovy venkova,“ říká starosta 
ing. Karel Lukáš.

Hrací plocha vznikla v sousedství objektu 
Obecního úřadu a zahrnuje převážně dřevěné 
prvky- skluzavky, domeček, autíčko a lavičky 
pro odpočinek.

Kostel svatého Bartoloměje za tmy zdůraz-
ňuje svou krásu osvětlením

Kocelovice - Kostel svatého Bartoloměje 
ztělesňuje chloubu a dominantu obce Kocelovice 
od dávných věků. Poprvé je v písemných pra-
menech uváděn někdy okolo roku 1360. V roce 
1989 byl značným finančním obnosem zrekon-
struován, v roce 1990 pokračovaly práce opravou 
hřbitovní zdi a zvelebením okolního terénu.

Mohlo by se zdát, že tato církevní památka již 
kromě běžné údržby nepotřebuje zvláštní péči. 
Zastupitelstvo obce Kocelovice však vymyslelo 
ještě další způsob, jak umocnit jeho půvab- za-
řídit jeho osvětlení za temných večerů a nocí.

„Návrh na toto opatření vypracovala pražská 
firma, která zároveň dodala potřebná osvětlovací 
tělesa,“ sděluje kocelovický starosta, „Realizace 

myšlenky se podařila díky pracovníkům Tech-
nických služeb Blatná a dobrovolníkům z obce, 
kteří zajistili přívod elektrické energie. Tento 
projekt byl vyčíslen na částku 66 000 korun,“ 
dodává ing. Karel Lukáš.

Gotický kostel ze 14. století teď představuje 
stavební skvost, který je na očích dvacet čtyři 
hodin denně.

Budova Obecního úřadu se probrala ze 
zlého snu

Záboří - Stav sídla místní samosprávy bylo 
možno donedávna charakterizovat jako krajně 
neutěšený. „Střecha totálně děravá, oprýskané 
omítky, původními okny utíkalo velké množství 
tepla. Celý objekt byl přestavěn ze stodoly někdy 
v roce 1977- pak sloužil jako národní výbor, 
po roce 1989 tam začal fungovat Obecní úřad,“ 
referuje místostarosta Záboří Ing. Jakub Founě.

Dnes už je všechno jinak. Loni nejenže bu-
dova Obecního úřadu dostala nový kabát, nová 
okenní křídla a novou střechu, ale volení zástupci 
občanů se tu teď cítí doslova a do písmene „jako 
v pokojíčku“, když už teplo jde tam, kam má.

Na generální rekonstrukci stavby se podílely 
tři firmy.

Kulturnímu domu „U Divišů“ svítá na lepší 
časy

Záboří - Kulturní dům „U Divišů“ neskýtá 
zrovna potěšující pohled. Na první pohled je 
vidět, že nejlepší období má už za sebou. Ale to 
by se nyní mělo změnit.

V roce 2011 ho koupila do svého vlastnictví 
obec Záboří a hodlá mu navrátit ztracenou image. 
„Zatím je zchátralý a nevyhovující- střecha jako 
cedník, člověk by uvnitř „protopil kalhoty“, 
uvádí místostarosta obce ing. Jakub Founě, „Ale 
už máme zpracovaný projekt a budeme žádat 
o dotaci na rekonstrukci. Měl by být přestavěn 
na víceúčelový objekt, který by sloužil pro po-
řádání schůzí, plesů, turnajů, akcí pro děti atd.“

Soutěž o nejlepší svíčkovou (pokr ze str. 7)
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MC Kapřík pořádá 21. května 2013 od 16.00 hod. 

Kurz poskytování první pomoci dětem
Od narození dítěte do konce školního věku

 Součástí kurzu bude i nácvik resuscitace dítěte na trenažéru (no-
vorozence a  dítěte cca 7 let). Dozvíte se vše potřebné o prv-
ní pomoci při  nejběžnějších rizikových stavech a situacích u 
dětí (křeče, bezvědomí, otravy, 
úrazy,  dušení, odsávání nemocného 
dítěte, jak  zjednodušit podávání 
léků dětem, bolesti  břicha, stabili-
zovaná poloha, řešení  horečnatých 
stavů, seznámení s meningokokovou  
problematikou, zastavení tepenného 
krvácení,  správná komunikace se 
složkami integrovaného  záchran-
ného systému).
Délka kurzu cca 90 minut.
Cena 180,- Kč
Místo konání: herna MC (ZŠ 
Holečkova)

Zájemci se mohou hlásit na mckaprik@seznam.cz nebo přímo u koordi-
nátorky v MC.

Blatenská  ryba

AKCE KVĚTEN 2013

Ryby mražené: 
Kapr půlený, OMEGA 3 MK 139,- Kč/kg 
Makrela na gril, bal. 1,2 kg 84,50 Kč/kg
Pstruh mražený,vak.baleno 
- 2 ks – 450g 59,50 Kč/bal.
Makrela, bal. 1,2kg 79,50 Kč/kg

Ryby uzené: 
Makrela 11,50 Kč/10 dkg
Losos 25,- Kč/10 dkg
Kapr 21,50 Kč/10 dkg
Pstruh 21,- Kč/10 dkg

Drůbež: 
Kuřecí prsa ( balení 2kg) 9,50 Kč/kg 
Kuřecí čtvrtě, bal 10kg 42,- Kč/kg
Kachna – 1ks hmotnost 2,1kg 72,50  Kč/kg 
Husa – 1ks hmotnost 3,5kg 129,50 Kč/kg

Ovoce a zelenina: 
Jahody – balení 2,5kg 49,50 Kč/kg 
Lesní směs – balení 2,5kg 59,50 Kč/kg
Polévková zelenina 350g 9,90 Kč/bal
Zelenina s kukuřicí 350g 10,90 Kč/bal

Ostatní: 
Listové těsto – 400g 12,50 Kč/ks 
Hranolky - balení 2,5kg 22,50 Kč/kg
Americké brambory - balení 
2,5kg 31,50 Kč/kg

Cena včetně DPH do vyprodání zásob
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  Kulturní  Kalendář 
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Dominanta buzické návsi - lipová alej z roku 1937- se stala minulostí
Drtivá většina starousedlíků nemá s pokácením stromů nejmenší problém. Emoce jiskří především na straně chalupářů, občanů 
z blízké Blatné a přistěhovalců

Dlouhá desetiletí lemovala náves v Buzicích po obou stranách lipová 
alej, vysázená roku 1937. Spolu se štíty venkovských statků patřila po ge-
nerace k této spanilé vesnici se zajímavou historií stejně jako ryba k vodě. 

Letos v březnu přijeli do Buzic pracovníci firmy, specializované na rizi-
kové práce a práce ve velkých výškách. Během tří dnů se téměř celá stará 
alej položila „tváří k zemi“ a odkryla pásy tradičních stavení, doposud 
za nimi uschované. Zásah razantně změnil podobu zastavěné lokality 
a vyvolal u lidí rozporuplné reakce. Nutno říci, že starousedlíci zůstali 
ve většině případů naprosto klidní, někteří si dokonce oddychli. „Opozice“ 
se utvořila především na straně chalupářů, převážně městských lidí v čele se 
svéráznými podnikatelkami Libuší Barkovou a Zdenou Kovaříkovou, které 
se do Buzic přistěhovaly. „Vyřiďte starostovi, že tohle si pěkně odskáče,“ 
nestyděla se před svědky křičet z okénka rozjetého auta Libuše Barková, 

která by si měla v první řadě zamést před vlastním prahem. A nejen ona. 
Vzápětí na štít vyvěsila černý prapor a transparent „Zabraňte kácení lip!“ 
Hotová členka „GREENPEACE“!

Předně musí být jasně sděleno, že pokácení lipové aleje bylo řádně pro-
jednáno na obecním zastupitelstvu a všemi hlasy schváleno. Obec Buzice 
obdržela všechna potřebná povolení ze všech kompetentních míst a ničím 
neporušila žádný předpis nebo dokonce zákon. Starosta Václav Maňhal 
„měšťanskou“ hysterii vůbec nechápe: „Jako první se ke kácení stromů 
na návsi vyjadřovala „Agentura pro ochranu přírody a krajiny“, která 
projevila plné pochopení pro naši problematiku. Apelovali jsme především 
tím, že v roce 2008 strhla vichřice šest lip najednou, z čehož jedna se zřítila 
na objekt hasičské zbrojnice a od té doby se buzičtí občané, kteří mají lípy 
přímo před okny, bojí.“ Tohle potvrzují mnozí lidé ze vsi, například Václav 
Slezák: „Tenkrát jsme měli zrovna u nás doma na dvoře zabijačku, když se 
to stalo. Nechybělo moc a ta lípa padla do vrat mé rodiny. Dobře, že jsou 
ty staré lípy pryč a nikoho už nemůžou ohrozit.“

Václav Maňhal zmiňuje další důvody, proč musely lípy z roku 1937 
pryč: „Už roky před uskutečněným zásahem chodili na Obecní úřad občané 
s ústními i písemnými žádostmi o odstranění stromů. Stěžovali si, že jim 
kořeny prorůstají do sklepů a studní, působí škody a nepořádek. Tohle 
všechno se postupem času stupňovalo, ale bez poskytnuté dotace jsme 
nemohli k uskutečnění tak masivního projektu přistoupit!“, zdůrazňuje 
buzický starosta.

Žádost si podával i pan Bohumil Šorna: „Když tady dnes manifestuje 
paní Barková proti kácení lip, rád bych se jí zeptal, kolikrát ona přišla 
na brigádu na hrabání listí a větví. Umí jen kritizovat! Mně se moc ulevilo, 

když jsem se té naší lípy zbavil- ona totiž působila v domku i studni řádné 
škody. S rozhodnutím zastupitelů jsem v téhle věci zajedno!“

Celá kampaň proti Obecnímu úřadu, hlavně pak proti starostovi Václavu 
Maňhalovi, je o to nesmyslnější, že o chystaném pokácení aleje se vědělo 
už v roce 2011! „V té době se začala chystat celoplošná kanalizace obce, 
a tak jsme souběžně požádali o grant i na odstranění starých lip, aby se 
při narušení povrchu vyřešily hned dva problémy najednou,“ upozorňuje 
Václav Maňhal, „Dotyčnými orgány byla shledána naše žádost na vykácení 
stromořadí jako oprávněná- alej byla hodnocena jako přestárlá, riziková, 
ne všechny stromy sice trpěly onemocněním, ale pro ucelený vzhled se 
přistoupilo k likvidaci 100% označených lip. Napoprvé jsme dotaci ne-
získali, naštěstí na konci roku 2012 už ano. Takže ne že si nějaký buzický 
samovládce usmyslel, že jednoho krásného dne zlikviduje lipovou alej- to 
je čirá demagogie a útok na moji osobu, jinak to charakterizovat nejde.“

Motorové pily pracovníků specializované firmy odstranily čtyřicet 
dva lip. Na jejich místě bylo vysázeno nových šedesát, které dorostou 
maximálně do výšky deseti metrů: „S dotyčnou firmou jsme byli plně 
spokojeni, zařídili všechno podle smlouvy od A až do Z- od pokácení 
stromů přes výsadbu nových lip, úklid, údržbu a ošetřování. Poskytnutá 
dotace činila víc jak 900 000 korun, obec doplácela ze svých zdrojů 10%,“ 
dodává Václav Maňhal.

Nepatrná část lip na svůj osud teprve čeká. Druhou etapu plánovaného 
kácení zbrzdila petice, kterou musí obecní zastupitelstvo projednat a roz-
hodnout o dalším postupu.

Příležitost k vyjádření dostala i protistrana- představitelka „opozičního 
křídla“ Zdena Kovaříková, která není buzickou rodačkou. Nepřijala mě 
zrovna vlídně: „Když někdo svévolně poráží stromy, tak mi to je proti srsti 
a vždycky na to zareaguji. Navíc lípa je národní strom a co bylo pokáceno 
v Buzicích? Lípy! A takové nějaké řeči domorodců, že jim kořeny stromů 
prorůstaly do sklepů a studní jsou výmysly a výmluvy.“ Na dotaz, zda se 
někdy účastnila hrabání listí a větví pod lipami, opáčila: „Proč bych to 
dělala? Já lípu před chalupou nemám!“ Dokonáno jest!

Celou kauzu prozatímně uzavřel místní pamětník Josef Zelenka: „Když 
naši předkové sázeli v roce 1937 lipovou alej v Buzicích, sami dobře věděli, 
že nevydrží na věky věků! Obecní úřad se zachoval správně. Ono kdyby 
nějaká z těch lip padla na člověka, co by potom asi taková paní Barková 
říkala?“, ptá se oprávněně.

Vladimír Šavrda 

Buzická náves bezprosředně po vykácení lipové aleje.

Buzická náves po výsadbě nových košatých lip.
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  Sport  ROZPIS SOUTĚŽÍ 
BĚLČICKÝCH ŠIPKAŘŮ
KVĚTEN
3. 5. Blatná open
4. 5. MR jednotlivců Bulldogs
11. 5. 1. liga Blatná (došipná)

 

                        
 

                      TJ SOKOL Blatná zve všechny příznivce sportu na tradiční běžecké přebory 
 
 

MEMORIÁL JANA JANOVSKÉHO 2013 
 

Termín: Sobota 11. května 2013, 8.00 hod. 
Místo: Blatná, letní stadión TJ Blatná 

 
Závody jsou určeny pro registrované i neregistrované běžce od těch nejmenších až po seniory. 

Podrobné propozice naleznete na http://www.tjsokolblatna.cz/memorial 
 

Laserové Studio M&A
Chcete zhubnout a nic zatím nepomohlo? 

Máme pro Vás řešení:
Představujeme Vám novinku roku –

LipoLaser Cool Extreme Pro 
Edition 2013

Zhubněte za 14 dní až o 1 konfekční velikost!
Bezbolestné odstranění podkožního tuku 

v problémových partiích.
Nabízíme služby zkrášlovací i určené k hubnutí.

Kontakt:
Tel: 608 450 975, 734 247 803

e-mail: lipolaser-magda@seznam.cz
Chcete se dozvědět více o našich službách 

a kde nás můžete najít? 
Podívejte se na naše stránky 

www.studio-ma.cz

Fotoreportáž z Velké ceny města Blatná v judu

BLATNOU OVLádNe ČeSKý POháR V CyKLiSTiCe
V sobotu 18. května 2013

se v Blatné uskuteční historicky první ročník českého poháru v silniční cyklistice.
Start z prostoru před restaurací Beránek ve 12.00 hodin.

Startu bude předcházet doprovodný program, kdy vystoupí jezdci na historických veloci-
pedech, bělčické mažoretky a rekordman roku 2007 Petr Beneš na jednokolce.

Na startu se setkají špičky profesionální cyklistiky z celé republiky, počítá se s účastí více jak 
sta jezdců.

Trasa povede ve směru Blatná - Skaličany - Vahlovice - Střížovice - Chobot - Paštiky -  
Blatná.

Okruh se pojede 11x, celkem budou mít účastníci v nohách 165 km.

S r d e č n ě  z v o u  p o ř a d a t e l é .

P Ř I J Ď T E  D O  B U Z I C  N A P R Š Í ! !
V buzickém hostinci U ČILÁKA proběhne ve středu 8. května 2013

TURNAJ V KARETNÍ HŘE PRŠÍ
Zváni jsou děti i dospělí - Začátek ve 13.00 hodin
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  INZERCE  Pronájem bytu 2 + 1 s balkonem v Blatné 
+ garáž (možnost zvlášť)

- zděné jádro - nová okna, 2. patro
TEL. 728 468 136

telefon: 724 130 630

Autoservis Jií Fot
Poapská 257, Beznice

■ Construct: mechanické zabezpečení 
osobních vozidel proti krádeži se záru-
kou 5let - cena od 5.800 Kč.

■ Montáž tažných zařízení pro všechny 
značky a modely osobních vozů - cena 
od 3.157 Kč.

Ceny jsou včetně montáže a DPH.

 Tel. 604 419 313

TOPENÁŘ - INSTALATÉR
Šmat Václav
Písecká 979, Blatná

Tel.: 606 129 948
                    

KADEŘNICTVÍ ALČA
Tel.: 728 730 628

TRUHLÁŘSTVÍ
Jiří Chodora

Výroba oken, dveří, kuchyní, schody, 
ploty, pergoly, vrata atd.

Kocelovice 76, 387 42 Lnáře
tel.: 721 310 480

ZLOBÍ VáŠ POČÍTAČ?
Nabízím rychlý servis a prodej počítačů, 

notebooků a tiskáren.
Pamatujte, že pro bezstarostné používání 
počítače je potřeba ho pravidelně vyčistit 

a zkontrolovat.

Václav Milota
tř. T. G. Masaryka 253, Blatná

+420 608 800 986 
vasekmilota@gmail.com


 

 

 

 



 

 

 

 
 MONTÁŽ SÁDROKARTONU

 veškeré sádrokartonové konstrukce
●  půdní vestavby
●  podhledy
●  příčky

Milan Cvaniga Tel: 602934526
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   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

 

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

PROdáM modrozelené cypřišky a thu-
je, výška 50 – 70cm, jsou v kontejne-

rech. Tel. 318683747

Pronajmu byt 2+1 nedaleko Blatné v 1. podlaží, 
zařízený s balkonem. Cena 6000,- včetně služeb.

Více informací na telefonu: 601 367 529

Nabízíme pronájem nebytových prostor 
o celkové výměře 50 m2 (2 kanceláře, vlastní WC, 

1. patro)v  nově rekonstruovaném objektu  
v Blatné, B. Němcové 29 (v centru města)  

od července 2013.
Bližší informace na tel. čísle 383 423 319.
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SSTTAAVVEEBBNNIINNYY
pod rybníkem Pustý 

Ing. Scheinherrová Hana 
- prodej barev Eternal  
- tónování vnitřních a fasádních barev 
- stavební materiály a zednické nářadí 
Provozní doba: Po-Pá 7:00 – 17:00                         

So 7:00 – 12:00 
Tel: 383 421 423, mobil: 603 596 035 
Mail: stavebniny-blatna@centrum.cz 
Web: www.stavebniny-blatna.cz 

DÉZO IE EG

Ing. Petr Fous

DÉZO IE EG

Ing. Petr Fous

DÉZO IE EG

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 EG

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

Nad Vdovečkem 1123

388 01 Blatná

Tel.: 383 422 044

E-mail: info@blatenskatiskarna.cz

www.blatenskatiskarna.cz





LETÁKY, PLAKÁTY, PROSPEKTY, ČASOPISY,
KNIHY, SPISOVÉ DESKY atd.

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

PRODUKČNÍ STROJ KONICA MINOLTA
Bizhub PRO C5501 do formátu 320x450 mm

MALONÁKLADOVÝ TISK KALENDÁŘŮ,
FOTOKNIH, NAVŠTÍVENEK, POZVÁNEK atd.

Piva z 14 pivovarů v ČR
sudové pivo 5l, 15l - 50l
Nejširší výběr destilátů,

 likérů,vín,nealko,cukrov. 
•••••

Nektar 10° 0,5l       7,-
•••••

!!!! Novinka !!!!
Pardál bezové 

0,5l 10,40
při odběru 20ks

•••••
Somersby 

Pear cider 0,33l
18,90

při odběru 4*24 ks
•••••

Blatenská Kaplanka
Ochutnávka rosé vín

So 4. 5.   8 – 18 hod.
Ne 5. 5. 10 – 18 hod.


