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Fotohlédnutí za letošní oslavou hodů
Hody, které letos pořádaly ročníky 1998 a 1999, se vydařily na
jedničku. Sešla se skvělá parta mladých lidí, kteří svou pečlivou a svědomitou přípravou dokázali, že mají o udržování
tradic předků zájem. O nácvik se obětavě postarala Lenka
Těthalová. Krásu blatnických krojů předvedlo deset tanečních

párů. Ty při sobotní hodové zábavě zatančily za doprovodu
cimbálové muziky Šmrnc blatnické sedlcké. Někteří z tanečníků dokonce uvažují o tom, že v Blatnici založí folklorní soubor,
což by byla úžasná věc, kterou by jistě vedení obce rádo podpořilo.
(lef)

Krojovaná chasa, členové Vavřínku i civilisté se letos o hodové
sobotě vydali ve 13 hodin od obecního úřadu pro stárky.

Obchůzka skončila stejně jako vloni ve tři hodiny odpoledne pod
májkou mezi kostelem a obecním úřadem, kde starostka stárkům Letošními stárky byli Michaela Janíková a Petr Kuřina, Veronika
povolila pořádání letošních hodů.
Prachařová a Petr Hlahůlek.

Společný snímek krojované chasy.
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Hody vyvrcholily sobotní zábavou.

Foto 6x: Filip Fojtík
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Co se nám letos v obci podařilo

Úvodní slovo

Vedle běžné údržby zeleně, komunikací a obecních
staveb se obci letos podařilo zrealizovat mnoho
dalších věcí. Pojďme se
proto za letošním rokem
ohlédnout. Na této stránce
čtenáři naleznou souhrnný
přehled, uvnitř časopisu se
pak mohou začíst do podrobných informací o jednotlivých aktivitách a proměnách roku 2015:

Vážení
obyvatelé
Blatnice,

- nové sběrné místo na
tříděný odpad v lokalitě
Pod Floriánky,
- nové dětské hřiště v lokalitě Pod Floriánky,
- těžba obecního lesa
v lokalitě Střečkův kopec a pokácení nebezpečných stromů u myslivecké chaty,
- instalace tří sestav nových laviček a květináčů v centru obce,
- I. etapa zateplení budovy druhého stupně
základní školy,
- výměna oken v obecní
hospodě (bývalé budově obecního úřadu),
- položení části chodníku v Antonínkově ulici,
- rekonstrukce a nové vybavení obecní knihovny,

- vodovodní přípojky k rodinným domům,
- prořezání aleje vzrostlých stromů odbornou
firmou podél I/54 a pokácení poškozených, tedy i nebezpečných stromů v aleji i na hřbitově,
- uzavření smluv o smlouvě budoucí na plánovanou cyklotrasu,
- získání dotace a nákup nového hasičského auta,
- odkoupení od státu
stavby v areálu fotbalového hřiště.
Víme ale, že si nyní nemůžeme dát pauzu, naopak
musíme pokračovat v dalším zvelebování Blatnice,
aby se zde obyvatelům
lépe žilo. Zveřejňujeme
proto také informace, na
čem v současné době pracujeme.
Co připravujeme a není
to jen o našich snech
a tajných přáních:
- projekt na II. etapu zateplení základní školy,
- projekt na rozšíření kanalizační sítě ve smě-

-

ru ke koupališti až do
průmyslové zóny,
projekt na nové chodníky podél silnice I/54,
projekt na cyklotrasu
do Veselí nad Moravou,
přeložení vodovodu od
Mašova sklepu,
pokračování v instalaci
vodovodních přípojek,
těžba dřeva v lese na
Antonínku,
vybudování plotu okolo fotbalového hřiště.

Zastupitelstvo vybíralo projektanty vždy v rámci několika nabídek. Ve všech
případech byly schváleny
nabídky pro obec nejvýhodnější. Na všech projektech už projektanti pracují. Cílem je vyřídit stavební
povolení v co nejkratší
možné době, abychom byli připraveni na případnou
možnost získání dotací.
Všem zastupitelům, kteří
se aktivně zúčastňovali zasedání zastupitelstva obce
a svým hlasováním podporovali rozvoj Blatnice,
patří velký dík.
Starostka obce Lenka
Fojtíková a místostarosta
Milan Zedka

V pondělí 12. října podepsal místostarosta Veselí nad Moravou Petr Kolář a starostka
Blatnice pod Svatým Antonínkem Lenka Fojtíková dohodu mezi oběma obcemi o vzájemné spolupráci při výstavbě cyklostezky z Veselí nad Moravou do Blatnice pod Svatým Antonínkem.
Foto: Petra Pavková

za pár dní budeme slavit příchod
Nového roku. Nevím, jak Vám, ale
mně tento rok
přeletěl rychlostí
blesku. Nové číslo
zpravodaje přináší stručný přehled
toho, co se v naší obci za posledního půl
roku podařilo nebo co se tu dělo. Není
toho málo.
Vím, že člověk sám nezmůže nic, a proto
bych chtěla poděkovat všem, kdo se jakýmkoli způsobem zasadili o zvelebení
naší obce. Vůbec přitom nemusí jít jen
o hmotné věci, ale i ty neviditelné, kdy někdo dokáže šířit dobro, aniž by očekával, že
za to dostane zaplaceno nebo že se mu to
nějakým způsobem vyplatí a vrátí.
Mé poděkování proto patří nejen pracovníkům Služeb obce Blatnice, za nimiž je
skutečně vidět hmatatelná práce, ale také
například ženskému i mužskému pěveckému sboru, všem členům kulturního výboru, blatnické dechovce, cimbálové muzice
Šmrnc, hasičům, vedoucí sboru pro občanské záležitosti Aleně Hanačíkové či maminkám a členkám SRPŠ, které na počátku
léta připravily pro děti krásný Pohádkový
les na Antonínku.
Zvláštní poděkování patří také všem sponzorům. Ti jsou v naší obci velmi štědří a píši
o nich podrobněji na jiné stránce časopisu. Nemohu ale zapomenout ani na naše
přestárlé a nemocné, jimž zdravotní stav
mnohdy nedovolí ani chodit ven na procházky. Ptáte se, jak ti mohou být druhým
prospěšní? Věřte, že velmi. Dobře vím, že
mnozí z nich se doma ve skrytosti modlí
a své utrpení obětují za tuto obec, aby se
zde šířilo dobro, pokoj a láska vítězila nad
zlem a nenávistí. Patří jim za to mimořádné poděkování, protože možná právě jejich modlitby a utrpení napomáhají nám
ostatním, abychom byli ochotni dělat pro
druhé dobré věci.
Všem Vám přeji krásné prožití vánočních
svátků a v novém roce potom vyprošuji
Boží požehnání do každého dne a do každé Vaší činnosti. Vždyť už i naše prababičky moc dobře věděly, že bez Božího požehnání – marné lidské namáhání…
S úctou Lenka Fojtíková
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Kamera dohlíží v Antonínkově ulici na rychlé řidiče
Obyvatelé žijící v Antonínkově ulici poslali zastupitelům dopis, ve kterém žádají
o umístění bezpečnostních
prvků u silnice III/4991, a to
od značky Blatnice pod Svatým Antonínkem směrem
z kopce od Antonínku až po
křižovatku u silnice první třídy I/71, vedoucí do Uherského Ostrohu.
„Vloni opravená silnice je
pro některé řidiče důvodem
k rychlejší jízdě, než je povolených padesát kilometrů
v hodině. Navíc tudy stále
projíždějí desítky kamionů,
které sem mají zákaz vjezdu,“
uvedla v dopise mimo jiné
Zuzana Skočíková. Ta dále vyzvala obec, aby byly v ulici instalovány bezpečnostní prvky
v podobě retardérů, kamery
měřící rychlost vozidel či reklamní poutače upozorňující
na snížení rychlosti, jako je
tomu například v Uherském
Ostrohu.
Jistě není bez zajímavosti, že
se autorka dopisu odvolává na dopis z 9. 2. 2014, kdy
bývalé vedení obce upozorňovala na stejné skutečnosti.
„O situaci jsme informovali
Policii České republiky a ta
provedla několik kontrol.
Dále jsme zakoupili papírovou figurínu policisty, ale je
pravda, že u silnice nebyla nikdy instalována,“ shodli se bývalý starosta Vladimír Hanák

s tehdejší místostarostkou
Svatavou Blahynkovou.
„Požadavky a připomínky
obyvatel jsem přeposlala vedení Správy a údržby silnic
v Hodoníně a Policii České
republiky ve Veselí nad Moravou. V kompetenci obce totiž
není, aby u státní silnice umístila svévolně nějaké značky či
dokonce retardér,“ seznámila
s aktuálním stavem starostka
obce Lenka Fojtíková.
„Veškerá dopravní opatření či
omezení musí po odsouhlasení Policie České republiky
stanovit rozhodnutím příslušný správní úřad. Bylo by
vhodné, abyste se domluvili
a v uvedené ulici policie prováděla častější kontroly,“ napsal v reakci na zaslaný dopis
ředitel Správy a údržby silnic
Hodonín Martin Bedrava.
„Ke zpomalovacím prvkům
uvádíme, že již šířka silnice
č. III/4991, která má v uvedené ulici pouze 5,5 metru, působí jako psychologická brzda. Čím užší komunikace, tím
se řidiči zdá, že jede rychleji.
Příčné prahy se na průtahové
pozemní komunikaci neinstalují. V rámci dohledu nad
silničním provozem budou
hlídky dopravního inspektorátu Hodonín, operující v okolí vaší obce, zaměřovat svou
činnost i na toto porušení
místní úpravy provozu,“ uvedl mimo jiné ve svém dopise

Obec ušetří za svoz odpadu
Obec udělala výběrové řízení
na svoz komunálního odpadu. Vítěznou firmou se s nejlepší cenovou nabídkou stala
hodonínská firma Tespra. Od
Nového roku proto už nebudou vidět v našich ulicích
automobily uherskobrodské
firmy Rumpold, jak tomu bylo
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bezmála posledních dvacet
let. Pro naše občany by se tím
nic nemělo měnit. Odpad se
bude nově vyvážet každý lichý týden v měsíci, poprvé
4. 1. 2016. Díky výběrovému
řízení se podaří obci za svoz
odpadu ušetřit za jeden rok
zhruba 300 000 Kč.
(lef)

komisař por. Ing. Jan Froněk
z dopravního inspektorátu
Územního odboru Hodonín,
krajského ředitelství Policie
Jihomoravského kraje.
Celá záležitost byla jedním
z bodů programu sedmého
zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo
5. srpna. Zastupitelé na něm
odsouhlasili, že obec zakoupí
z vlastních zdrojů kameru na
měření rychlosti při vjezdu do
obce. Ta byla nainstalována
ještě před Děkovnou poutí.

„Mě jen mrzí, že někteří lidé
šíří fámy, že jsem na obyvatele z Antonínkovy ulice poslala
policisty, což není pravda. Pouze jsem se začala zabývat problémem, na který poukázali
a z něhož zcela jasně vyplynulo, že jej mohou řešit pouze policisté. A dodržování pravidel
silničního provozu platí nejen
pro projíždějící řidiče, ale také
pro obyvatele této ulice. To by
si měli všichni uvědomit,“ řekla
na závěr starostka obce.
(red)

Senioři jsou aktivní,
přestože mají hendikep
Nejpočetnější organizací v naší obci je se svými 128 členy svaz tělesně postižených. Členové jsou přitom nejen
z Blatnice pod Svatým Antonínkem, ale také z Hluku,
Hodonína, Strážnice, Boršic u Blatnice, Těmic a Veselí
nad Moravou.
Přestože jde o občany s různým zdravotním omezením,
dokázali letos připravit dvacet akcí, kterých se v průměru účastnilo okolo stovky členů. Nejhojněji bývá už
tradičně navštěvována výroční schůze v prosinci, letní
setkání v hospůdce na hřišti či poznávací procházky a
zájezdy na nejrůznější zajímavá místa nejen V České republice, ale i v zahraničí.
„Stejně pestrý program připravujeme i pro rok 2016,“
upozornila předsedkyně svazu Antonie Vyskočilová. Pokud by měl někdo zájem stát se členem, může kontaktovat předsedkyni Antonii Vyskočilovou, která bydlí vedle
obecního úřadu. Roční příspěvek vyjde na 150 Kč.
(red)

Mírně se zvýší poplatek
za vodné a stočné
Oproti letošnímu roku se v
roce 2016 zvýší poplatek za
vodné a stočné. Nově za vodné bez DPH zaplatíme 21,73
Kč a za stočné 21,30 Kč. Cena
vychází z analýzy vývoje cen
za vodné a stočné v naší obci,
která je nedílnou součástí

dotačního projektu na rozšíření vodovodního přivaděče
a intenzifikaci a rekonstrukci
čistírny odpadních vod. Při
stanovení ceny musíme deset let udržitelnosti projektu
vycházet z této analýzy.
(lef)
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Prázdniny přinesly problémy se zásobováním vodou
Víkend mezi desátým a dvanáctým červencem odstartoval v Blatnici mimořádné
problémy s vodou. Místostarosta obce a vedoucí Služeb
obce Blatnice Milan Zedka
okamžitě na tuto situaci zareagoval a po celý víkend se
snažil spolu s pracovníkem
SOB Pavlem Radochem tento problém řešit. Posléze byla
zjištěna závada ze zdroje firmy Víno Blatel.
„V rychlém sledu nám po
sobě shořela dvě čerpadla.
Snažili jsme se je opravit, ale
nakonec jsme stejně koupili
nová,“ informoval o situaci
pracovník firmy Víno Blatel
Antonín Křápek.
Problémy s dodávkou vody
ale následovaly i v týdnu od
13. do 17. července. „Kromě
vzpomínané poruchy Blatelu
nám totiž v pondělí třináctého prasklo potrubí na kraji
ulice Lúčky. Pracovníci SOB
poruchu během dopoledne
odstranili. Kvůli přetrvávajícím problémům s dodávkou
vody z Blatelu jsme celou
vesnici napojili na zdroj vody
z Lipova,“ zavzpomínal na
perné letní chvíle místostarosta Zedka.
Další problémy s vodou nastaly koncem prvního srpnového týdne, kdy byla firma
Víno Blatel přinucena vyčistit
celý vodojem i filtry. „Většina
obyvatel Blatnice možná ani
nezaregistrovala, že k nějakým problémům došlo. Po
zkušenostech z července
jsme ihned celou obec zásobovali vodou z Lipova,“
uvedla starostka obce Lenka
Fojtíková. Mimořádné odběry
vody se ovšem nelíbily v Lipově. „Kontaktoval mě starosta
Lipova, že je nutné, abychom
obecním rozhlasem vyhlásili,
že lidé nesmí zalévat zahrádky a napouštět bazény, protože je nutné vodou šetřit. Dále
apeloval, abychom ihned část
obce po odstranění poruchy v Blatelu přepli na tento

zdroj,“ připomněla srpnová
opatření starostka.
Problémy s vodou byly pro
zastupitele impulsem, aby
na svém sedmém zasedání
v srpnu odsouhlasili Smlouvu o budoucích podmínkách
napojení obce na Vodovody
a kanalizace Hodonín. „Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín uvažuje o plném
investorství přívodního řadu
z vodojemu Vnorovy – Dražky pro zásobování mikroregionu Horňácko s ukončením
ve vodojemu u Velké nad Veličkou,“ uvádí se ve smlouvě.
Po dokončení díla bude část
Blatnice zásobena pitnou vodou ze zdroje Bzenec–Přívoz.
Nadále bude ale zásobování
pitnou vodou v obci zajišťo-

váno také firmou Víno Blatel
a z lipovského zdroje.
„Jsem ráda, že zastupitelé
tuto smlouvu odsouhlasili. Po
letošním létě mám dojem, že
se začíná skutečně naplňovat dlouhodobá předpověď
s hrozbou sucha. Naše obec
se bohužel nachází v této lokalitě. Věřím, že zdroj z vnorovského vodojemu, kam je
voda přiváděna ze Bzence–
Přívozu, bude natolik dostačující, že bude schopný bez
problémů naši obec zásobit
i při případném výpadku ze
strany firmy Víno Blatel, jak
jsme jej zažívali letos.
Občané ale potom musí počítat s tím, že se cena raketově zvýší. Zatímco dnes naši
občané platí za vodné bez

DPH 18,80 Kč, poté to bude
mnohonásobně víc. V současné době totiž musí cenu
dotovat obec kvůli získané
dotaci na vodovodní přivaděč ze Státního fondu životního prostředí. Její součástí
byla analýza vývoje cen za
vodné a stočné. Ta je nastavena tak, že se jí musí obec
deset let držet a nesmí přesáhnout cenu stanovenou
v této analýze. Musíme proto cenu za vodné a stočné
dotovat,“ uvedla na vysvětlenou starostka Lenka Fojtíková. Pro případné přerušení dodávek vody (například
z důvodu havárie), zakoupila
obec dvě nádrže na pitnou
vodu o objemu 2 x 500 litrů.
(red)

Zažili jsme mimořádně horké léto
Letošní vlna letních veder se zapíše do
historie pozorování jako období s nejvyšší
průměrnou teplotou. Odpoledne teploty
často překračovaly 35 °C a v noci neklesaly pod 20 °C. Noci, kdy teplota vzduchu
neklesne pod 20 °C, se označují jako tropické a letos se jich vyskytl na některých
meteorologických stanicích v historii zcela
nevídaný počet. Nejdéle se na našem území zaznamenává počasí v pražském Klementinu. Souvislé záznamy z této stanice
jsou k dispozici od roku 1775. Až do roku
1881 byly ovšem minimální noční teploty
jen odvozovány z ranních pozorování. Měření nejnižších teplot je zde prováděno až
od roku 1881 a od tohoto roku se nejvíce
tropických nocí vyskytlo v roce 1994, kdy
jich bylo 13. Na druhém místě byl rok 2003
s devíti tropickými nocemi. Letošní rok ov-

šem pořadí přepsal. V pražském Klementinu bylo od začátku roku zaznamenáno
24 tropických nocí. Původní rekord z roku
1994 tak byl výrazně překonán a jedná se
o zcela extrémní hodnotu. V Klementinu
je počet tropických nocí nejvyšší v celé
České republice. Na ostatních stanicích je
jejich počet o poznání nižší, ale i tak je často rekordní v historii pozorování. Na letišti
v Brně se jich vyskytlo 14 (původní rekord
v počtu šest pocházel z roku 2013). V Pardubicích byly pozorovány čtyři (původní
rekord pocházel z roku 2013). V Českých
Budějovicích byly letos pozorovány dvě
tropické noci a byl tak vyrovnán rekord
z roku 1997. Poprvé v historii měření (za
74 let) byla tropická noc zaznamenána
také na Lysé hoře v Beskydech.
(zdroj web)

Zveme na Silvestrovský pochod vinohrady
Zveme všechny obyvatele Blatnice na Silvestrovský pochod vinohrady. Ten se uskuteční, jak
jinak, než 31. prosince, kdy se ve 13.30 hod. sejdeme u obecního úřadu. Pokud nám to počasí
dovolí, vyrazíme odtud přes Kamenice na Antonínek. Tam bude přestávka k pobesedování
s případnými účastníky z okolních obcí. Závěr bude už tradičně v budově kulturního domu,
kde pro všechny připraví výborný guláš kuchařský mistr Antonín Těthal.
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Pod Floriánky jsme otevřeli nové dětské hřiště
Počátkem září bylo slavnostně otevřeno dětské hřiště
v parčíku Pod Floriánky. Malé
slavnosti se zúčastnil i pan
Václav Tolar, který dal impulz
k jeho vybudování. Za jeho
finanční dar 100.000 Kč byly
zakoupeny všechny herní
prvky. Obec pak zaplatila terénní úpravy, položení nového chodníku, výrobu a instalaci dvou nových laviček,
nátěr starých laviček i plotu.
Pracovníci Služeb obce Blatnice staré prvky demontovali
a poté instalovali nové. Pan

Tolar naznačil, že tím jeho
podpora obce nekončí, za což
mu patří velký dík. Štědrému
dárci poděkovala také vedoucí kulturního výboru Zdislava
Kuřinová. Panu Tolarovi vyrobila z šípků srdce jako symbol jeho dobrého srdce. Poté
vzpomněla, že břízy v parčíku
vysazoval už její tatínek a ona
je jako malá holčička chodila
zalévat. Nové hřiště bylo plné
dětí, které se nejen pobavily,
ale dostaly i něco sladkého na
zub.
Text a foto: Lenka Fojtíková

Takto vypadalo dětské hřiště Pod Floriánky ještě počátkem léta.

Slavnostního otevření hřiště se zúčastnil i štědrý sponzor pan
Václav Tolar (uprostřed), kterého děti odměnily potleskem a svou
radostí.

A takto vypadá stejný pohled dnes. Kromě hradu na snímku je
zde i moderní kolotoč, houpačka a motorka pro nejmenší.

Alena Hanačíková má za sebou rok v nové funkci
Krátce po nástupu nového vedení obce přišla vloni tehdejší
vedoucí Sboru pro občanské
záležitosti Dana Vyskočilová
s tím, že se rozhodla po více
než třiceti letech v této funkci
skončit. Ze dne na den před
námi vyvstal nelehký úkol
najít nového člověka, který se
bude této funkci věnovat se
stejnou obětavostí, jak to po
dlouhá desetiletí činila paní
Vyskočilová.
Oslovili jsme proto učitelku
základní školy Alenu Hanačíkovou. Se svou předchůdkyní měla společné to, že
pracuje ve školství a navíc je
také členkou ochotnického
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divadla. Alena Hanačíková si
vzala krátký čas na rozmyšlenou a poté s naší nabídkou
souhlasila. Sestavila si tým
pro svatební obřady a další
pro vítání občánků a oslavy
životních jubileí blatnických
rodáků.
Za rok činnosti dnes můžeme
říct, že naše volba byla velmi
dobrá a nové vedoucí i celému týmu děkujeme. Tímto
bych chtěla také ještě jednou
poděkovat Daně Vyskočilové
i celému předchozímu Sboru
pro občanské záležitosti za
dlouhé roky služby pro svou
obec a spoluobčany.
Text a foto: Lenka Fojtíková

Ve funkci nové vedoucí Sboru pro občanské záležitosti je už rok
Alena Hanačíková (vpravo), která se při svatbách setkává s matrikářkou Kamilou Novákovou (vlevo).
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Nemocná Michalka Dubničková spojila celou dědinu
Když jsem se bezmála před
třiceti lety vdávala do Blatnice, řekl mi jeden muž, žijící
v jedné ze sousedních obcí:
„Tož ty sa stěhuješ do Blatnice? Cooo??? Šak tam není ani
husa dobrá!“ Já se jeho výroku smála a řekla něco v tom
duchu, že všude žijí dobří i zlí
lidé, tak proč by tomu v Blatnici mělo být jinak?
Roky plynuly a já si na slova onoho muže vzpomněla
až loni před volbami, kdy mi
jeden Blatničan poté, co se
dozvěděl, že kandiduji na starostku, řekl: „Já bych do teho

měly být použity jinak než na
bohulibé účely. V čase těchto úvah a rozhodování mě
oslovila rodina malé Michalky
Dubničkové, od které jsem se
dozvěděla, že děvčátko trpí
spinální svalovou atrofií a že
potřebuje speciální rehabilitační přístroj na podporu
dýchání. Ten ovšem stojí více
než sto tisíc korun, které zdravotní pojišťovna rodičům neuhradí.
Okamžitě jsem měla jasno,
kam výtěžek z dražby hroznu
poputuje. Jak už asi většina
obyvatel ví, obří hrozen, kte-

Od konce října pomáhá Michalce rozšiřovat kapacitu plic tzv.
„kašlací asistent“, který vyšel na 118 574 Kč.
Foto: rodinný archiv
nešel za nic na světě! V Blatnici totiž není závist. Tady je rovnou nenávist!“ Jak už je mým
zvykem, na lidské řeči jsem
nedala, i když jsem věděla,
že jsou v naší obci hluboké
spory mezi některými spolky
i rodinami.
K rapidní proměně atmosféry
obce došlo v září letošního
roku. Koncem srpna, kdy se
blížilo Blatnické vinobraní,
jsem začala přemýšlet, jak
využít peníze z dražby obřího hroznu. Zvažovala jsem,
jestli výtěžek věnovat Dětskému domovu v Uherském
Ostrohu nebo Kojeneckému
ústavu v Kyjově. Ani ve snu by
mne nenapadlo, že by peníze

rý vážil více než půl metráku
a plody na jeho výrobu darovala firma Víno Blatel, vydražil
za deset tisíc korun blatnický
podnikatel Roman Truska.
V dražbě se utkal s poslancem
Parlamentu České republiky
Josefem Uhlíkem z Ratíškovic. Ten, přestože dražbu nevyhrál, nakonec na Michalku
také přispěl.
A poté se stalo něco naprosto
nevídaného, co by v Blatnici
jen málokdo čekal. Vzedmula se obrovská vlna solidarity s nemocnou holčičkou.
Přímo na vinobraní se v její
prospěch moderátoři zřekli
honoráře, tři tisíce věnovaly
děti ze základní školy ze sběru

papíru. Do improvizovaných
pokladniček a další bankovky
začali v následujících dnech
přinášet další a další lidé…
Když za mnou do úřadu přišel jeden muž v době, kdy
už bylo po pracovní době,
musel docela dlouho čekat,
protože jsem měla důležitý
telefonát. Vůbec jsem netušila, s čím za mnou jde.
A on jen řekl: „Nesu vám
příspěvek na tu malou holčičku,“ a v ruce se mi ocitly dva tisíce… Moc dobře
jsem věděla, že dává ze
svého nedostatku. Vždyť to
byl důchodce, žijící v domě
s pečovatelskou službou…
Další šok následoval druhý
den, kdy mi jeden z vinařů
přinesl pro Michalku čtyři tisíce. Zřejmě nejemotivnější
okamžik měl ale teprve přijít. Ve středu po vinobraní
se za mnou večer po mši
svaté hnala jedna důchodkyně. „Lenko, tož neutěkaj
mně! Nesu ti příspěvek pro
Michalku!“ Se slzami v očích
mně řekla: „Víš, prosila jsem
Boha o pomoc a on mi pomohl, tak chci to dobro šířit
dál.“ A do rukou mi strčila
obálku, která ukrývala deset tisíc korun. Poté, co mně
paní prozradila, že je to jeden její důchod, mi hlavně
kladla na srdce, abych nikde
neprozradila její jméno. Co
na to říct? To se prostě srdce chvěje dojetím a do očí
se tlačí slzy... Není důležité,
kolik kdo dal, důležitější je
ona obrovská solidarita,
která spojila celou dědinu.
Michalko, přestože jsi malý
nemocný človíček, o kterém by někdo mohl říct, že
nic nemůže, dokázala jsi
obrovskou a mimořádnou
věc. Spojila jsi celou dědinu napříč sociálním postavením a navzdory sporům,
které zde panovaly. Moc ti
za to všichni děkujeme! Poděkování samozřejmě patří
všem, kdo otevřeli svá srdce

a peněženky, protože jim nebyl lhostejný osud jedné malé
nemocné holčičky a jejích rodičů…
Lenka Fojtíková

Největší podpora
přišla z Korunky
Nemalé peníze nemocné holčičce věnovali i přespolní. Například manželský pár z Břeclavska zaslal čtyři tisíce korun.
„Je nám s ženou už přes osmdesát let. Manželka je slepá,
a tak víme, jak je těžké žít s nějakým hendikepem,“ prozradil
do telefonu pán.
Největší sumu věnovala Korunka Luhačovice, která v říjnu
rodičům nemocné holčičky
předala na benefičním hokejovém utkání v Uherském Brodě 33 000 Kč.
Lidé ale přinášeli příspěvky
i poté, co věděli, že se už potřebné finance na dýchací přístroj podařilo dát dohromady.
Všichni jedním dechem tvrdili,
že rodiče budou určitě potřebovat peníze na mnoho dalších věcí, které jsou v péči o nemocnou holčičku nezbytné.
Učitelka ZUŠ Strážnice Eva
Frolková s kamarádkou Zuzanou Fialovou byly iniciátorkami dvou benefičních koncertů ve Veselí nad Moravou
a Blatnici. Ve Veselí se podařilo
vybrat 21 214 Kč a 17 000 Kč
věnovali různí sponzoři. V Blatnici to potom bylo dalších
26 686 Kč.
Výtěžek z koncertů umožní
Michalce jet do lázní, které
jí už jednou velmi pomohly.
„Všem štědrým dárcům bych
chtěla za naši rodinu moc poděkovat. Vůbec jsme takovou
obrovskou podporu nečekali.
Jsme tak vděčni, že ani nemůžeme najít ta správná slova,“
svěřila se dojatá maminka nemocné holčičky Lenka Vyskočilová.
(lef)
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Lesní hospodář: Obec se musí o les pravidelně starat
Na základě upozornění odborného lesního hospodáře
obecního lesa Pavla Prokeše
provedla obec v červnu těžbu dřeva v lokalitě Střečkův
kopec. Pokáceno bylo také
několik stromů u myslivecké
chaty, protože ohrožovaly
stavbu. Jakmile zamrzne, je
třeba pokračovat v těžbě na
Antonínku.
„Opakovaně jsem upozorňoval již předchozí vedení obce
na nutnost zpracování kůrovcového dříví v horní části
porostu lesa na Antonínku za
kostelem, kde je zastoupen
převážně smrk. Ten je zde každoročně napadán kůrovcem.
K odklizení dříví docházelo
neznámo kým, v porostu jsou
již mezery, které je nutno podle zákona o lesích zalesnit.
Pokud obec nadále nebude
na tato upozornění reagovat,
může se dostat do situace,
kdy bude nutné vzít peníze
z obecní pokladny a na své náklady provést zalesnění. Může
se jednat až o sto tisíc korun za

hektar,“ informoval počátkem
roku o situaci v lokalitě na Antonínku Pavel Prokeš.
Dále navrhl dotěžení stojících smrků. „U smrku je doba
obmýtní osmdesát let. Tento
porost má přitom sto deset
let. Obec tím získá finanční
prostředky, ze kterých může
financovat prořezání podrostu či případné zalesnění míst,
kde není nálet. Kůrovcové dříví má asi o třetinu nižší hodnotu než dříví syrové. Při těžbě je
nutno přihlédnout k vhodnosti doby provedení těžebních
prací, aby byl zachován podrost a neponičily se přibližovací cesty,“ upozornil Prokeš.
Obdobná situace byla dle
jeho mínění na počátku roku
i v lokalitě Střečkův kopec.
„Smrk je zde každoročně napadán kůrovcem a dříví nikdo
neuklízí, protože je zde hůře
přístupný terén. Navrhl jsem
proto vytěžení smrkových
stromů, po kterých vznikla asi
půlhektarová holina. Tuto holinu bude třeba zalesnit, a to

ve druhém roce po vzniku. Je
zde totiž nálet, který je kvůli
horší přístupnosti poničen
těžbou. Může ale dojít k jeho
opětnému růstu z kořenů
či k novému náletu semen,“
uvedl lesní hospodář.
Další oblast, kde by se mělo
kácet, je na Střečkově kopci.
Tento porost, ve kterém je
zastoupena borovice, má už
120 let, přitom obmýtní doba
je u borovice osmdesát let.
Lesní hospodář proto navrhuje vytvořit zde z důvodu
úspor při zalesnění dvě užší
holiny a se zalesněním počkat

do druhého roku. V ostatních
porostech by bylo vhodné
průběžně odstraňovat uschlé,
zlomené, ohnuté nebo vyvrácené stromy.
První těžba na Střečkově kopci
vyšla letos obec na 62 315 Kč,
přičemž dřevo bylo prodáno za 268 983 Kč. Čistý zisk je
tedy zhruba 200 000 Kč. Peníze budou investovány do nákupu stromů určených k nové
výsadbě. Dále je třeba počítat
s dosazením nejlépe 200 kusů
javorů v místech, kde dochází
kvůli houbovému onemocnění k jejich úhynu.
(lef)

Odborníci prořezali stromy

Obec má nové sběrné místo

Odborná firma Michala Horáka z Buchlovic provedla v září
zdravotní a bezpečnostní
řezy stromů v aleji podél silnice I/54 ve směru od křižovatky do Blatničky. Celkem
bylo ošetřeno dvacet šest
stromů. „Z důvodu poškození bylo nutno tři stromy pokácet, protože hrozilo jejich
zřícení,“ informoval Michal
Horák. Další čtyři stromy byly
pokáceny na hřbitově. Ty
byly zvlášť v katastrofálním
stavu, protože kmeny byly
ztrouchnivělé až po kořeny. U domu s pečovatelskou
službou byla ošetřena jedna
bříza, jejíž větve už nebezpečně zasahovaly do silnice.
Za ošetření a pokácení stromů obec zaplatila 34 350 Kč.
(lef)

V prostoru u Mašova sklepu pracovníci Služeb obce Blatnice
vybudovali v letních měsících nové sběrné místo na tříděný odpad. „Museli jsme odstěhovat kontejnery z původního
místa, protože tento pozemek patří panu Cíchovi, který zde
chce začít podnikat,“ zdůvodnil novou stavbu vedoucí SOB
a místostarosta Milan Zedka.
(lef)
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Ve zvlášť špatném stavu byly
stromy na hřbitově, u nichž
hrozilo zřícení na mramorové
náhrobky.
Foto: Lenka Fojtíková

Obyvatelé lokality Pod Floriánky využívají nové sběrné místo na
tříděný odpad.
Foto: Lenka Fojtíková
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Děti mají ve školce program plný zajímavých aktivit
Od počátku školního roku
absolvovala mateřská škola kromě štafetového běhu
Babí léto také Jablíčkování
(výstavka jablíček, jablíčkové pečení), návštěvu Solné
pohádkové jeskyně v Hodoníně, divadelní představení Hoffmannova divadla z Uherského Hradiště
Balonkový klaun, výukové
programy Kouzelná jabloň,
Dentální hygiena, Hledání
ježečka, vánoční fotografování, screeningové vyšetření
zraku, divadelní představení
divadla Řád Červených nosů
Povídání o pejskovi a kočičce
a děti také o první adventní
neděli vystoupily v progra-

mu při rozžíhání vánočního
stromu u kostela. Do konce
roku v mateřské škole ještě
připravují Čertovské hrátky
s mikulášskou nadílkou, vystoupení pro seniory v DPS
a na Roháči, vánoční dílničky
s dětmi a rodinnými příslušníky a vánoční besídku s nadílkou u stromečku.
V roce 2016 se pak děti mohou těšit na divadelní a jiná
vystoupení, karneval, pasování předškoláků, zahájení
předplavecké výuky ve spolupráci s Plaveckou školou
Uherské Hradiště, besídky ke
Dni matek, exkurze, výlety,
oslavu Dne dětí a slavnostní
rozloučení s předškoláky.

Fotografie z akcí, které se konají v rámci MŠ, mohou rodiče i široká veřejnost vidět na
webových stránkách školy
www.skolablatnice.cz nebo
na nástěnce v prostorách
obecního úřadu.
Po celý školní rok mohou děti
navštěvovat zájmové programy, které vedou paní učitelky.
Jedná se o Brousek pro tvůj
jazýček (logopedické chvilky,
logopedická prevence), Tužka je můj kamarád (program
grafomotorických cvičení, zaměřený na správný úchop
tužky, na uvolnění ruky, na
ovládání a celkové zlepšení
práce s tužkou), Veselé pískání, zdravé dýchání (základy

hry na flétnu), Tvořivé ručičky
(práce s rozmanitým výtvarným materiálem od papíru
po přírodniny). Dále v MŠ
probíhají nadstandardní aktivity: Hrátky s flétnou (základy
hry na flétnu), Výtvarníček
a Sportík (oba ve spolupráci
s DDM Pastelka Uherský Ostroh), Předplavecká výuka
(Plavecká škola Uherské Hradiště) a Solná pohádková jeskyně Hodonín.
Mateřská škola se zapojila do projektů: Celé Česko
čte dětem – „Maminko, tatínku přečti mi pohádku“,
Goodyear Bezpečná školka
a Mléko do škol.
Bc. Radka Máčalová

Malí reprezentanti Blatnice zvítězili ve štafetovém běhu
Areál blatnického fotbalového hřiště byl ve čtvrtek
1. října svědkem štafetového
běhu Babí léto. Dvanáctého
ročníku se letos zúčastnily
týmy mateřských škol z Tasova, Louky, Lipova, Kozojídek, Kněždubu, Hrubé Vrbky,
Hroznové Lhoty a Blatnice
pod Svatým Antonínkem.
Na startu bylo k vidění osmdesát dětí s osmi učitelkami
z osmi mateřských škol. Vítězný pokřik dětí z blatnické
školky „My jsme děti z Blatnice, umíme běhat velice!“
se stal skutečností, protože reprezentanti Blatnice
s přehledem zvítězili. Druhá

skončila MŠ Hroznová Lhota,
bronz vybojovala MŠ Lipov,
čtvrtá příčka patřila MŠ Hrubá Vrbka, páté místo obsadila MŠ Kozojídky, šesté MŠ
Louka, sedmé MŠ Kněždub
a osmé MŠ Tasov.
Účastníci závodu si do svých
školek odvezli nejen medaile, diplomy a věcné ceny, ale
taky hřejivé pocity u srdíček.
Všem ze srdce blahopřejeme a těšíme se na 13. ročník
štafetového běhu Babí léto
v Kozojídkách. Děkujeme
všem, kteří se jakkoli podíleli
na organizaci a sponzorství
této akce.
Bc. Radka Máčalová

Úspěšné družstvo malých reprezentantů blatnické mateřské školy, které při štafetovém běhu Babí léto zvítězilo.
Foto: Lenka Fojtíková

V mateřské škole došlo ke změnám
V blatnické mateřské škole se ve třech třídách o 59 dětí ve věku od dvou do sedmi
let stará pět pedagogických pracovnic:
Dana Vyskočilová, Helena Pospíšková, Jarmila Lipárová, Bc. Radka Máčalová a Kateřina Janíčková. Od počátku srpna byla
jmenována vedoucí učitelkou Bc. Radka
Máčalová.

Všechny paní učitelky pracují na plný úvazek. Pouze Mgr. Kateřina Janíčková, která
do Blatnice dojíždí z Kozojídek, má zkrácený
úvazek. Děti jsou do mateřské školy přijímány na základě žádosti rodičů. Pro školní rok
2015/16 bylo zákonnými zástupci podáno
23 žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání a všem bylo vyhověno.
(ram)

Radost ze zlaté medaile
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Módní přehlídka sklidila úspěch Rozsvícení vánočního stromu
Po letech se v Blatnici opět těšující, že všechny modely přilákalo davy návštěvníků
uskutečnila módní přehlídka
a sklidila mimořádný úspěch.
Modely Jany Tolarové a Renaty Stupalové tentokrát
našly své útočiště v obřadní
síni obecního úřadu. Toto komorní prostředí bylo dobrou
volbou. Už s předstihem bylo
všech osmdesát míst beznadějně vyprodáno. Všichni,
kdo přišli, nešetřili chválou.
K vidění bylo sto deset modelů na každodenní i slavnostní příležitosti. Pro mnohé
z přítomných dam bylo po-

nebyly zdaleka určeny pouze
výrazně hubeným ženám, jak
bývá na přehlídkách obvyklé.
Módní show umocnilo několik vstupů skvělých tanečníků
z uherskohradišťské taneční
školy Rokaso. Jistě bylo také
přínosem, že si zájemkyně
mohly vybrané oděvy přímo
zakoupit. Renata Stupalová
a Jana Tolarová prozradily, že
plánují další módní přehlídku
před letní sezonou, takže se
máme nač těšit.
(lef)
Pedagogové se svými svěřenci připravili krásný program.
Foto: Lenka Fojtíková

Předváděné modely byly na nejrůznější postavy.
Foto: Lenka Fojtíková

Připravované kulturní akce
Leden:
9. 1. Ples KDU – ČSL
23. 1. Farní ples
30. 1. Posezení u cimbálu
s CM Martina Hrbáče
Únor:
6. 2. Ples SRPŠ
7.2.
Fašankové veselí pod
búdami
20. 2. Beseda s důchodci
v kulturním domě

Připomínka osvobození – setkání obcí na
kopci Radošov
30. 4. Slet čarodějnic
Květen:
8. 5. Oslava Dne matek
21. 5. Putování po blatnických búdách
29. 5. Otvírání studánek
Červen:
26. 6. Oslava Dne dětí

Březen:
12. 3. Soutěž o nejkrásnější
kraslici
Vynášení Moreny a vítání jara

Srpen:
13. 8. Blatnické búdy pod
hvězdami

Duben:
9. 4. Blatnický košt kořalek
a krajanců

Září:
18. 9. Vinobraní - spojeno
s oslavami 970. výročí od první písemné
zmínky o obci
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Svařák, čaj, adventní perník,
štrúdl, chleba s výbornou
škvarkovou pomazánkou, ale
i ručně malované baňky blatnické lidové umělkyně Marie
Čihákové, trička a zástěry s motivem Blatnice, kniha i zimní
pohledy naší obce. To vše bylo
k mání při slavnostním rozsvícení vánočního stromu o první
adventní neděli.
Hlavním lákadlem byl ale kulturní program, o který se postaraly děti ze základní školy
spolu s ženským a mužským
pěveckým sborem. Pro nejmenší byl připraven stůl, kde
si mohli napsat či namalovat
dopisy pro Ježíška. Svá přání
poté vložili do připravených
obálek a vhodili je do Ježíško-

vy poštovní schránky. Přestože
dvě hodiny před zahájením
akce pršelo, nakonec se počasí
umoudřilo a slavnostní rozsvícení přilákalo do prostor mezi
kostelem a obecním úřadem
davy návštěvníků. Ti nakonec
společně vypili třicet litrů svařáku a dvacet litrů čaje. Po domácích buchtách a chlebu se
škvarkovou pomazánkou se
jen zaprášilo. Velké díky patří
všem účinkujícím, skvělé moderátorce odpoledne Aleně
Hanačíkové, zvukaři Martinu
Vavříkovi, kulturnímu výboru
zajišťujícímu technické zázemí
a samozřejmě také všem návštěvníkům, kteří vytvořili nádhernou atmosféru.
(lef)

25. 9. Za vitamíny do zahrádky – výstava ovoce, zeleniny a ochutnávka zeleninových
i ovocných salátů

13. 11. Svatomartinské ochutnávání vín
18. 11. Hodová výstava obrazů Dušana Zemana
19. 11. Hody
27. 11. Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu

Říjen:
8. 10. Za krásami barevného
podzimu – soutěž o nejkrásnější strašidýlko
Listopad:
10. 11. Oslava svátku sv. Martina – se sv. Martinem
na koni a lampionovým průvodem obcí

Prosinec:
Živý betlém
31. 12. Silvestrovský pochod
vinohrady
Pořadatelé si vyhrazují případné změny programu.

BLATNICKÝ ZPRAVODAJ
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Folklorní soubor Vavřínek slavil deset let existence
Folklorní soubor Vavřínek oslavil v rámci letošního Blatnického vinobraní deset let existence. Oslav se zúčastnilo více než
sto dětí z dalších tří dětských folklorních souborů. Do Blatnice
přijela Jasénka z Blatničky, Handrláček z Kunovic a Rouchová-

ček z Rouchovan u Třebíče. V programu dále vystoupil ženský
a mužský pěvecký sbor z Blatnice. Samozřejmě, že nechyběla
blatnická dechová hudba ani cimbálová muzika.
Text a foto: Lenka Fojtíková

Zpěvačky jely při vinobraní na voze taženém koňským potahem.

Obří hrozen vážil více než padesát kilogramů.

Děti z Vavřínku se předvedly v plné síle.

Při vinobraní nemohla chybět blatnická dechovka.

Vedoucí kulturního výboru Zdislava Kuřinová předala
oslavencům krásný dort.
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Slavomír Budař oslavil pětadevadesáté narozeniny
Osmého října se dožil 95.
narozenin nejstarší občan
Blatnice pod Svatým Antonínkem, pan Slavomír Budař.
Už ani nevím, kdy jsem se s letošním jubilantem seznámila.
Jedno je jisté. O jeho rodině
jsem v minulosti jako novinářka psala několikrát. Nejdříve o jeho synu Stanislavovi,
který žil v Ostrožské Lhotě se
svou ženou a dětmi a pekl ty
nejlepší zákusky v celém širokém okolí. Pan Stanislav však
o pár let později zahynul při
tragické nehodě v zahraničí.
V jeho cukrářském díle pokračuje jeho žena Ludmila
s dětmi.
Další zastavení s panem Budařem následovalo v době, kdy
jsem psala o tom, jak se svými
dvěma přáteli obětavě stráží
kapli na Antonínku. Jednou
jsem se s ním a diktafonem
v ruce setkala v době, kdy se
ženou Anežkou slavil na Antonínku šedesát let svatby.
Dnes už jeho žena nežije.
Jedno měla všechna tato
setkání společné: byla plná
lidství a životní moudrosti
Slavomíra Budaře. Dokud to
zdravotní stav dovoloval, doplňoval zpětně farní kroniku,
kterou v naší farnosti od padesátých let minulého století
nikdo nevedl. Této dobročinné tvorbě se zcela zdarma
věnoval ještě ve svých šestaosmdesáti letech.
Při jednom ze setkání jsem
se oslavence zeptala, jaký má
vztah k Antonínku. „Přestože nejsem rodák z Blatnice,
Antonínek mi přirostl k srdci
už od útlého dětství. Narodil
jsem se v Rokytnici u Přerova.
Tatínek pracoval na železnici
a na Slovácko jsme se přestěhovali v roce 1928,“ zavzpomínal nejstarší muž obce.
Hned ale připomněl, že s myšlenkou strážců kaple svatého
Antonína přišel za druhé světové války P. Antonín Šuránek,
který pocházel z nedaleké Ostrožské Lhoty. Chtěl totiž, aby
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byl na poutním místě postaven exerciční dům, v němž by
působili kapucíni. Jeho velkou touhou bylo, aby se z tohoto výjimečného poutního
místa staly jakési duchovní
lázně Slovácka.
Velkolepá myšlenka se nakonec neuskutečnila. Tradice
strážců kaple se ale uchytila.
Tím prvním se stal v roce 1943
tatínek pana Budaře, který ve
službě vytrval sám až do roku
1957. Později se v roli strážců vystřídalo několik mužů.
Dobrovolné bezplatné služby
se vždy ujalo několik seniorů,
kteří se v kapli každý den střídali. Slavomír Budař převzal
spolu se dvěma přáteli po-

bu tolerovala. Myslím, že dobře věděla a byla ráda, že modlitba patří nejen nám dvěma,
ale i šesti dětem, které jsme
vychovali. Prožili jsme spolu jednašedesát let a svatbu
jsme neměli nikde jinde než
na Antonínku,“ zavzpomínal
pamětník.
Mimořádným způsobem se
do jeho srdce zapsal P. Antonín Šuránek. Když na něj
vzpomíná, tak se mu vždy
zvláštně rozsvítí oči. „Až do
roku 1950 býval na Antonínku o Zeleném čtvrtku adorační den mužů a jinochů. Byla
to ve skutečnosti adorační
hodina na motiv Ježíšovy
prosby: Nemůžete aspoň ho-

Slavomír Budař psal dlouhé roky farní kroniku a byl také strážcem
na Antonínku.
myslnou štafetu v roce 1987
a vytrval patnáct let. Za svůj
život zažil na poutním místě
mnoho událostí, nádherných
setkání a okamžiků.
„Když byly poutě, tak jsme
jako služebníci čas na rozjímání neměli. Na Antonínku
ale bývala nejpěknější rána
a chvíle, kdy jsem tam byl
sám. Venku třeba pršelo, valily se mraky, fičel vítr, ale já
byl v kapli. Prožíval jsem tam
pocity, které se dají slovy jen
těžko popsat. Byla to obrovská vnitřní radost. Měl jsem
to štěstí, že jsem měl hodnou
manželku, která mi tuto služ-

dinu bdít se mnou? Sešli jsme
se v podvečer a v adoraci a
modlitbách setrvali do deseti,
jedenácti hodin v noci. Bývalo nás tam hodně,“ připomněl
dávné časy pan Budař.
Ženám a dívkám zase patřilo
velikonoční pondělní odpoledne. Antonín Šuránek ale razil
zásadu, že Velikonoce jsou výjimečným obdobím církevního roku, proto vyžadoval, aby
v neděli šel každý na mši svatou do svého farního kostela,
přestože se mše sloužila také
v kapli svatého Antonína.
Podle vzpomínek pamětníka pobýval P. Šuránek v kap-

li svatého Antonína nejvíce
v době, kdy byl spirituálem
kněžského semináře. To pak
na Blatnickou horu přijížděl
i se studenty každé prázdniny. Pokud sloužil mši, tak si
vždy udělal čas i na duchovní
rozhovory. Zájemců čekajících na osobní radu bývala
plná sakristie. Dnes se na Blatnickou horu sjíždějí poutníci
z celého světa. Amerikou počínaje, přes Afriku a Austrálii
konče. Možná si někteří z nich
pamatují dobu, kdy zde působil Antonín Šuránek. Mnohdy
jsou to ale už jejich děti, které
toto úžasné místo znají jen
z vyprávění či obrazů svých
předků.
Spoustu neuvěřitelných příběhů vyslechl i Slavomír
Budař. „Jednou se tu objevila
žena. Přicházela od studánky.
Stále něco vykřikovala a zvedala ruky nad hlavu. Mluvila
víc anglicky než česky. Nejdříve jsem si myslel, že se pomátla na rozumu. Pak ale křičela: „Je to tak! Ta naše babka
měla pravdu!“ O chvíli později
jsem se dozvěděl, že znala
Antonínek jen z obrazu, který
visel u nich doma v Americe.
Ty příběhy by vydaly na romány,“ tvrdí pan Budař. Před
lety se ho nejvíc dotkl zápis
v pamětní knize, kam jeden
muž napsal: „Člověče, zastav
se a podívej se kolem sebe.
Děkuj Bohu za to, co tu vidíš.“
Další návštěvník zase připsal:
„Jsem evangelík a přijel jsem
sem poprvé. Něco tak krásného, jak je tady, jsem ještě
neviděl.“ Při našem setkání
v říjnu, kdy slavil své kulaté
narozeniny, pan Budař prozradil, že pětadevadesát let
jeho života neuteklo, ale přímo uletělo. „Kdybych mohl,
chodím na Antonínek doposud. Člověk se ale musí umět
vyrovnat i s tím, že už nemůže
sloužit jako dřív,“ uzavřel naše
povídání oslavenec.
Text a foto:
Lenka Fojtíková
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Ženy skvěle reprezentovaly naši obec na MFF ve Strážnici
Ženský pěvecký sbor a členky kulturního výboru důstojně reprezentovaly naši obec
při Mezinárodním folklorním
festivalu ve Strážnici. V areálu
strážnického zámeckého parku zpěvačky nejen zazpívaly,
ale také vystoupily se scénkou ze života slováckých žen.
Všechny vstupy Blatničanek
odměnili návštěvníci bouřlivým potleskem. Členky kulturního výboru potom ve stánku

v těsné blízkosti zámku nabízely krajance, mrváně, tyčinky
z lístkového těsta, boží milosti,
štrúdly, tlačenku a chleba se
skvělou škvarkovou pomazánkou, kterou připravila Zdislava Kuřinová. Kdo některou
z nabízených dobrot ochutnal,
chválou nešetřil. Samozřejmě,
že při prezentaci Blatnice nemohlo chybět ani víno. To nabízel Ing. Luděk Křápek.
(lef)

Ženy na MFF ve Strážnici vystoupily s blokem písní.

V jednu chvíli se ve stánku Blatnice sešla vedoucí kulturního výboru Zdislava Kuřinová (uprostřed) a vedoucí ženského pěveckého
sboru Anička Křiváková (vlevo).

Před vystoupením měly blatnické ženy brzy ráno i čas na procházku probouzejícím se strážnickým parkem.

Scénka ze života žen na slovácké vesnici divákům pořádně
procvičila bránice.

Ve Strážnici pomáhala i vedoucí Sboru pro občanské záležitosti
Alena Hanačíková.
Foto: 5x Lenka Fojtíková
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Škola získala statisíce
Základní škola uspěla na základě
vypracovaných projektů u dvou
dotačních titulů, oba jsou
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen „OP VK“). První
projekt povede ke zkvalitnění
čtenářství a čtenářské gramotnosti. Získali jsme 227 024 Kč,
za které škola nakupuje hlavně

papírové knihy (nikoliv učebnice) pro žáky. Cílem projektu je
zavedení tzv. čtenářských dílen jako jednoho z prostředků
ke zvýšení zájmu o čtenářství
a zlepšení čtenářské gramotnosti. Jsou do něj zapojeni
téměř všichni naši žáci od druhé do deváté třídy. Druhým
projektem z OP VK, ve kterém

Úspěšná reprezentace
Blatničtí žáci reprezentovali v září v Praze naši školu i obec na
soutěži Odznak všestrannosti olympijských vítězů, v říjnu pak
v závodu O partyzánský samopal, v listopadu na okrskovém
i okresním kole ve florbalu starších žáků. Žáci i zaměstnanci
školy se budou podílet na programu při rozžíhání vánočního
stromu i na plesu SRPŠ, který se bude konat 6. února 2016.
Na obě tyto kulturní akce vás srdečně zveme. S dětmi z MŠ
jsme se dvakrát vypravili na krátký ozdravný pobyt do Solné
pohádkové jeskyně v Hodoníně, ve školce proběhl výukový
program o přírodě, děti se učily pod dohledem odborníka pečovat o zoubky. Na jarní měsíce připravujeme kurz plavání pro
předškoláky. O všem, co se ve škole děje, se snažíme rodiče a
širokou veřejnost informovat na našich webových stránkách a
na nástěnce na OÚ.
Zprávy ze školy připravil Ing. Vítězslav Juras

jsme uspěli, je výzva 57. Díky
ní škola obnoví vybavení školní
žákovské dílny za 204 112 Kč.
Zájem žáků o jakékoli rukodělné a praktické činnosti je velký.
Jsme proto rádi, že budeme mít
nové pracovní stoly a kvalitní
bezpečné nářadí. V rámci tohoto projektu budou žáci VII. A vyrábět výrobky, seznamovat se
s materiálem a zpracovávat
žákovská portfolia. Po skončení

projektu nám vše nakoupené
zůstane k dispozici pro žáky
II. stupně. Oba projekty oficiálně skončí 31. 12. 2015 a školu
pak ještě čeká vyřízení spousty
formalit před i po tomto datu.
Důležité ale je, že všechny zakoupené knihy, pomůcky a vybavení dílen zůstávají škole
a že v aktivitách započatých při
projektech budeme pokračovat i po jejich skončení.

Začátkem roku došlo ke změnám
pedagogických pracovníků
Tým našich pracovníků doplnily od září Mgr. Marie Trčková a
Bc. Ivana Horňáková, obě z Veselí nad Moravou. Svými úvazky pokryly výuku matematiky, fyziky a angličtiny, kterou
vyučovala v loňském školním
roce Ing. Frysová. V MŠ došlo
ke dvěma změnám. Vedoucí
učitelkou se stala Bc. Radka
Máčalová a o naše nejmenší
„školčata“ ve třídě Motýlků se
stará Bc. Kateřina Janíčková z

Kozojídek. K 1. listopadu 2015
přešla na jinou školu Mgr. Božena Hanáková. Během jejího
dlouholetého působení v Blatnici jí rukama prošlo několik
generací dětí nejen ve škole,
ale i během mimoškolních aktivit. Za odvedenou práci jí děkujeme a na novém pracovišti
přejeme hodně úspěchů. Naše
prvňáčky po ní převzala do
péče Mgr. Iveta Salfická z Uherského Ostrohu.

Budova základní školy dostala v létě nový kabát

Přesně 10. srpna letošního roku začala tolik očekávaná oprava druhého stupně základní školy, která byla dokončena
31. 10. 2015. Celkové náklady byly 3 418 695,78 Kč, přičemž
obci se podařilo získat dotaci ve výši 2 009 291,40 Kč. V sou-
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časné době už zastupitelstvem vybraná projektantka pracuje
na projektu II. etapy zateplení základní školy, kdy se nového
kabátu dočká budova prvního stupně.
Text a foto: Lenka Fojtíková
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Antonínovo léto bude pokračovat i v příštím roce
Možná vám neuniklo, že se
na Svatém Antonínku během
prázdnin udála akce pod názvem Antonínovo léto. Nultý
ročník vyžadoval určitě kus
odvahy, a to nejen ze strany
organizátorů, ale i účastníků.
Ani jedna strana v podstatě
netušila, do čeho se pouští
a jaká bude návštěvnost. Bláhová se mohla zdát i představa, že lidé budou mít čas
a chuť opakovaně přicházet
na kopec. Oni však přicházeli!
Děti s rodiči i bez nich, mládež,
senioři, prostě všechny věkové kategorie. Od samotných
účastníků pak vyšel impuls
k pokračování.
Cílem pořadatelů nebylo zorganizovat velkolepou akci, ale
vytvořit podmínky ke společnému setkání rodin a farností.
Nabídnout prostor ke ztišení,
modlitbě… A to se podařilo!
Pomoci Antonínovu létu 2016
můžeme modlitbou, aktivním
zapojením do dalšího ročníku,
ale i finančně. Pokud se rozhodnete využít třetí varianty –

finanční podpory, můžete tak
učinit za pomoci projektu Era
pomáhá regionům.
Již v průběhu letošního „nultého“ ročníku se vyskytla příležitost zapojit se do tohoto
projektu. Pod hlavičkou Matice
svatoantonínské jsme se přihlásili a postoupili do nejužšího kola spolu s dalšími plány
neziskových organizací z celé
ČR. (Každý stojí za povšimnutí.)
Už teď je jisté, že všechny vybrané projekty dostanou určitý
finanční obnos. Jeho výše se
však odvíjí od částky, kterou si
dokáže každá nezisková organizace při veřejné sbírce sama
nastřádat. Příspěvky budou
ve čtyřech finančních hladinách (50 000, 40 000, 35 000
a 25 000 Kč) rozděleny podle
umístění v daném regionu. Velmi zkráceně lze říct, že ten, kdo
v regionu vybere největší částku od jednotlivých dárců, dostane i od Ery nejvyšší obnos.
Ze získaných finančních prostředků bychom rádi pořídili
sportovní náčiní, výtvarné po-

třeby či vybavení do kuchyňky.
Díky vaší velkorysosti se nám
snad podaří zakoupit i potřebný velký stan, který se stane
útočištěm před deštěm a sluníčkem. Zakoupený materiál
bude mít široké využití, nejen
během Antonínova léta, ale
i při dalších akcích na Svatém
Antonínku, kam míří ve volném čase rok od roku více lidí.
Přispět můžete převodem ze
svého osobního účtu. Číslo

účtu: 1017777 101/0300 Variabilní symbol: 702. Vložit svůj
finanční dar lze i na webových
stránkách Era pomáhá regionům, kde můžete přispět díky
jednoduchému mechanismu
„klikni a daruj“.
Za jakoukoli podporu předem
děkujeme! Sbírka finančních
prostředků od veřejnosti probíhá od 13. 10. 2015 do 6. 1. 2016.
Alena Skřenková, členka výboru
Matice svatoantonínské

Při Antonínově létě byl program připravený pro všechny věkové
kategorie.
Foto: Lenka Fojtíková

Olomoucký arcibiskup Graubner uděloval svátost biřmování

Dvaadvacet věřících přijalo v září ve farním kostele sv. Ondřeje svátost biřmování. Po roční poctivé přípravě jim ji udělil olomoucký
arcibiskup Jan Graubner.
Foto: Filip Fojtík
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Vzpomínka na bývalého
kapelníka Josefa Vyskočila
Devátého října jsme se zádušní mší svatou a na místním hřbitově
rozloučili s bývalým kapelníkem blatnické dechovky, panem Josefem Vyskočilem (6. 10. 1923 – 6. 10. 2015), který na věčnost odešel ve věku 92 let. Čest jeho památce! Jako vzpomínku na bohatý
život tohoto muže zveřejňujeme článek, který vyšel v květnu roku
2008 v tehdejším týdeníku Naše Slovácko.

Dechová hudba v Blatnici
existuje více než sto let
Historie blatnické dechové
hudby sahá až do roku 1850.
Za dlouhou dobu existence zažila čas slávy i útlumu.
Jedno je ale jisté. Už více než
sto let těší své posluchače při
nejrůznějších zábavách a slavnostních událostech. Většinu
obyvatel pak doprovází také
na jejich poslední cestě životem na blatnický hřbitov.
„Z vyprávění vím, že první
dechovou hudbu v Blatnici
založil v roce 1850 tehdejší
nadučitel, který sem přišel.
Jeho jméno si už ale nepamatuji. Byl tady i varhaníkem,“
zavzpomínal bývalý kapelník
Josef Vyskočil, který rovněž

hrál dlouhá léta v kostele na
varhany a byl vedoucím chrámového sboru.
Podle jeho mínění neměla
první kapela valnou úroveň. Ta vzrostla až koncem
devatenáctého století, kdy
do Blatnice přišel varhaník
Kašpar Černý. Měl hudební
vzdělání a v obci naučil hrát
dvacet chlapů. Všichni se pak
na vojně dostali do vojenské
muziky. Pak ale přišla první
světová válka a čtyřletá povinná služba se vojákům protáhla na osm roků. Po návratu
domů se dalo dohromady
čtyřicet muzikantů z širokého okolí a společně vyrazili

Letos nás na věčnost předešli tito spoluobčané.
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Josef Vyskočil stihl být za svého života dlouhé roky kapelníkem
blatnické dechové hudby, varhaníkem i sbormistrem chrámového sboru.

do Ameriky, kde osm let hráli v New Yorku a na Floridě.
„Nejdříve se za ně v daleké
cizině musel zaručit a složit
kauci Jan Masaryk. Blatničanů
mohlo být mezi nimi tak deset,“ připomněl Josef Vyskočil.
Po návratu domů z dlouhé
cesty za mořem hráli pod
kapelníkem Černým. Tehdy
zřejmě blatnická dechovka
zažila největší slávu. Po válce
se kapelníkem stal Matúš Černý a v sedmapadesátém roce

vedení převzal Josef Vyskočil,
který muzikanty vedl až do
konce sedmdesátých let.
„Dnes už je to slabé. Hraje se
jen občas. Dříve to bylo jinak.
Muzika nemohla chybět na
svatbách, pohřbech a samozřejmě ani na zábavách. Ty
byly skoro každý týden. Nebyla televize a lidé se dokázali
společně bavit,“ připomněl kapelník, který v čele muziky stál
až do konce sedmdesátých
let. Poté ho vystřídali František Soviš, Antonín
Popelář a Antonín
Laga. Počátkem devadesátých letech se
pak kapelníkem stal
vnuk Josefa Vyskočila Radek Vyskočil,
který kapelu vede
až do současnosti.
Bez účasti blatnické muziky si nikdo
nedovede představit žádnou pouť na
Blatnické hoře. Muzikanti vyprovázejí
také většinu obyvatel, kteří odešli
na věčnost. „Hudba
je pro nás všechny
především velkým
koníčkem,“ řekl za
všechny členy kapely Radek Vyskočil.
Text a foto:
Lenka Fojtíková
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Mladí hasiči z Blatnice mají za sebou úspěšnou sezonu
Mladí hasiči jsou členové SDH
ve věku od pěti do 18 let. V letošním roce se naši Mladí hasiči
zapojili do soutěží Velké ceny
okresu Hodonín a celostátní
hry Plamen. Mladší i starší žáci
se zúčastnili celkem dvanácti
závodů, ze kterých přivezli pět
pohárů, přičemž dva byly za
první místo. Další úspěchy sklidil Honza Robek v závodech
jednotlivců, kde vybojoval druhé místo v závodě na 60 metrů
s překážkami a velkým úspěchem bylo jeho první místo
v soutěži TFA mladých hasičů
(železný hasič), které vyhrál
podruhé za sebou. Za zmínku

stojí také umístění v Závodě
požární všestrannosti, kde naši
mladší žáci skončili na 4. místě
z 22 družstev a starší žáci na
6. místě z 20 družstev. V celkovém hodnocení Velké ceny se
letos naši mladší žáci umístili na
nepopulárním, přesto krásném
4. místě. O prázdninách jezdíme s dětmi na hasičský tábor.
Naše činnost je celoroční a po
celý rok také přijímáme nové
zájemce. Termíny aktuálních
schůzek jsou vždy zveřejňovány na webových stránkách
www.SDHblatnice.estranky.cz
a na FB Mladí hasiči Blatnice.
Silvie Buzíková

Nové auto a opravená zbrojnice
Díky dotacím získaným z JMK
a příspěvku od obce Blatnice jsme se dočkali nového
hasičského auta LIAZ 101.
Nové auto se do staré hasičské zbrojnice nevešlo, proto
jsme museli provést nezbytné
úpravy. Jednalo se především
o snížení podlahy o půl metru.
Osm členů výjezdové jednotky
se pustilo do práce v polovině

září. Do začátku listopadu chlapi odpracovali o víkendech a
ve svém volnu více než 500
brigádnických hodin. Na hasičské zbrojnici zbývá ještě hodně
práce, ale naše motivace je velká a jsme rádi, že se po velkém
úsilí podařilo zmodernizovat
hasičskou techniku i zázemí.
Silvie Buzíková,
Foto 2x: archiv JSDH

FIRE TEAM přivezl deset pohárů
V letošním roce reprezentuje
Blatnici družstvo mužů i žen,
které se účastní soutěží Grand
Prix Hodonín a některých závodů v okrese Uherské Hradiště. Letos bylo Blatnici vidět na
18 závodech, ze kterých jsme
přivezli deset pohárů. V celkovém hodnocení Grand Prix
Hodonín posbírali naši muži
celkem 31 bodů a umístili se na
celkovém 9. místě. Ženy získaly
během závodní sezony 38 bodů
a skončily na 5. místě. Vyhlášení

výsledků Grand Prix proběhlo
na Galavečeru, který se uskutečnil 7. listopadu na Roháči v Blatnici. Ženy byly za své umístění
odměněny dalším pohárem.
V Blatnici jsme letos uspořádali
dva závody mužů a žen v požárním útoku. V červnu to byly
závody zařazené do Grand Prix
Hodonín, které se konaly na fotbalovém hřišti, koncem září se
pak uskutečnily závody našeho
okrsku na koupališti.
Silvie Buzíková

Vedení obce se podařilo od Jihomoravského kraje získat dotaci
ve výši 650 000 Kč na nové hasičské auto. Automobil CAS K 25 –
Liaz L 101 wx4 se podařilo ve výběrovém řízení zakoupit od firmy
STROJ-INVEST CZ s.r.o. Svitavy za částku 943 800 Kč (včetně DPH).
Peníze, které se podařilo ušetřit, byly investovány na nákup a instalaci nových rolovacích vrat do hasičské zbrojnice.
Foto: Lenka Fojtíková
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Rybáři mají novou klubovnu

Poděkování štědrým dárcům

Při srpnovém zasedání vyšli
zastupitelé vstříc blatnickým
rybářům, kteří zažádali o pronájem bývalé holírny, nacházející se v těsné blízkosti
kulturního domu. Rybáři zde
budou mít klubovnu. „Prostory chceme využívat také

Naše obec má to štěstí, že zde působí či žijí podnikatelé, kteří jsou ochotni podpořit nejrůznější aktivity v obci. Někteří
z nich dokonce přicházejí sami s nabídkou sponzorského
daru. Všem za to patří velký dík. Ne každý obyvatel ale ví, kdo
mezi ně v roce 2015 patřil, proto zde uvádíme seznam s konkrétními částkami i údaji, nač byly peníze použity.

pro školení a doškolování členů kroužku mladých rybářů
ve věku osm až patnáct let,“
uvedl za blatnickou pobočku
Místní organizace moravského rybářského svazu Antonín
Páč.
(lef)

Zastupitelé schválili dočasné
parkování kamionů u koupaliště
Firma Siempelkamp zažádala obec, aby kamiony čekající
na nakládku dostaly povolení
parkovat na parkovišti u ubytovny. Zastupitelé na svém
srpnovém zasedání schválili,
že zde tyto kamiony mohou
přechodně parkovat. Firma
Siempelkamp proto na základě souhlasu zastupitelů
umístila na parkovišti mobilní
toaletu, kterou pravidelně čistí a dezinfikuje. Vedení firmy
také slíbilo umístit v prostorách pytle na odpadky, které vyváží na vlastní náklady.

V září byl ale svoz odpadu
z tohoto místa občas nedostatečný, a tak se odpad hromadil i mimo koše. V jednom
týdnu též došlo k mimořádné
invazi kamionů, které na několik dní zcela zaplnily parkoviště, přičemž zde turečtí řidiči
kempovali. Vedení obce tento
problém projednávalo na zářijovém zastupitelstvu. Bylo
odsouhlaseno, že řidiči kamionů mohou parkovat pouze ve
vyhrazeném prostoru, maximálně na polovině parkoviště.
(lef)

Architekt zpracovává územní plán
Každá obec musí mít do roku
2020 zpracovaný nový územní
plán. Zastupitelé proto na svém
srpnovém zasedání schválili,
že bude vypsáno výběrové řízení na jeho zhotovení. To vyhrál s nejnižší cenovou nabídkou Ing. arch. Radomír Špok
Ateliér RB.
Územní plán Blatnice vypracuje za 238 000 Kč. Obyvatelé

mohou do konce roku podat
své podněty k územnímu plánu. Připomínky je třeba doručit
na obecní úřad v písemné podobě s mapovým podkladem.
V současné době je možné
z Jihomoravského kraje získat
dotaci na jeho pořízení. Obec
se bude snažit této možnosti
využít.
(lef)

Kapely opustily starou zkušebnu
a získaly v KD nové prostory
Hudební skupiny Hádramašmátrá a Incalm musely opustit
dosavadní zkušebnu v prostorách nad obecní hospodou, kde
se až do léta scházeli muzikanti
při nácviku. „Důvod byl prostý.
Tyto prostory jsou v katastrofálním stavu – elektroinstalací
počínaje a stavebním stavem
konče,“ uvedl místostarosta
obce Milan Zedka. Zastupitelé
proto kapelám navrhli, že by
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mohli mít zkušebnu v prvním
patře kulturního domu, a to
v místnosti nad pódiem. Nové
prostory ale mohou po dohodě s obcí využívat pouze za
přísného dodržování bezpečnostních pravidel. „Neexistuje,
aby se zde například kouřilo,
popíjel alkohol či požívaly jiné
omamné látky,“ upozornil místostarosta Zedka.
(lef)

Želex – 5 000 Kč na činnost knihovny
Pavel Trávníček (nákladní doprava) – 3 000 Kč na pořádání
kulturních akcí
Siempelkamp CZ – 5 000 Kč na krojový ples
RENA NOVA, s.r.o. – 100 000 Kč na zakoupení herních
prvků na dětské hřiště Pod Floriánky
Siempelkamp CZ, s.r.o. – 12 000 Kč na rekonstrukci knihovny
Dušan Soviš – 5 000 Kč na činnost knihovny
SEIKO Flowcontrol, spol. s r.o. – 15 000 Kč na činnost
knihovny
VÍNO BLATEL, a.s. – 15 000 Kč na obnovu krojů dětského
folklorního souboru Vavřínek
AB mont s.r.o. – 5000 Kč na činnost knihovny
Třinecké železárny, a.s. – 5000 Kč na pořádání benefičního
koncertu pro nemocnou Michalku
Želex – 30 000 Kč na stavební úpravy hasičské zbrojnice
JSDH Blatnice pod Sv. Antonínkem
Anna Fojtíková – zapůjčení stodoly pro vytvoření zázemí
účinkujícím při vinobraní

V evidenci úřadu práce
každoročně přibývá důchodců
Přestože
nezaměstnanost
v našem regionu klesá, v Blatnici je bohužel stále velmi
vysoká. Pojďme se společně
podívat na statistiku ke konci
října roku 2015, kterou zveřejnil Úřad práce Hodonín.
Zatímco například v Nové
Lhotě, kde v minulosti bývala
jedna z nejvyšších nezaměstnaností, bylo v říjnu letošního
roku pouze 7 % nezaměstnaných, tak v Blatnici jich
bylo 7,7 %. Oproti naší obci
je méně nezaměstnaných
i v Suchově (5,5 %), Blatničce
(4,6 %), Louce (5,2 %), Lipově (5,9 %), Hroznové Lhotě
(5,3 %) či Tasově (4,5 %).
Podle vedoucího oddělení
zprostředkování práce Úřadu
práce ve Veselí nad Moravou Václava Urbančíka jsou
zřejmě někteří naši lidé sice
v evidenci úřadu práce, ale
pracují načerno, čímž je statistika uchazečů o práci značně

zkreslená. Dále Václav Urbančík upozornil, že je třeba mít
při odchodu do starobního
důchodu odpracováno pětatřicet let, na což mnozí lidé
nemyslí. Množí se proto případy, kdy jsou v evidenci úřadu práce i důchodci, protože
nemají odpracovaný potřebný počet let, aby jim mohl být
uznán starobní důchod.
„Kdo nemá odpracovaný potřebný počet let, nemá šanci
dosáhnout ani na ten nejnižší
důchod. Jistě je pro ně potom
velmi nepříjemné chodit se
pravidelně hlásit na úřad práce. Platí zde ale ono staré heslo: Nic jsi státu nedal, nic po
něm nechtěj,“ připomněl jasně stanovená pravidla těm,
kdo pracují načerno, Václav
Urbančík z úřadu práce. Na
závěr také připustil, že se připravují kontroly nezaměstnaných, jestli skutečně někde
nepracují.
(lef)
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Fotoohlédnutí za Děkovnou poutí
Děkovnou pouť provázelo poslední srpnovou neděli tropické
vedro. Přesto se mnozí lidé z různých regionů nastrojili do krojů
a šli v procesí pěšky až na Svatý Antonínek. Hlavním celebrantem byl olomoucký biskup Mons. Josef Hrdlička. U oltáře sloužil i profesor z Teologické fakulty Jihočeské univerzity Mons.
Prof. PhDr. Karel Skalický, který většinu života prožil v Itálii a
zúčastnil se také II. Vatikánského koncilu. Na závěr mše svaté

tento charismatický kněz řekl: „Je mi jednaosmdesát let a tady
jsem dnes poprvé. Mohu vám říct, že jsem něco podobného
ještě nezažil a neviděl. Po celou mši svatou jsem byl velmi dojatý. Když totiž člověk prožívá velkou radost, tak se nesměje,
ale pláče." Poutníci jeho slova odměnili obrovským potleskem,
protože mnohým mluvil zřejmě z duše.
Text a foto: Lenka Fojtíková

Růženec v procesí předříkávala Božena Chabičová.

Hlavním celebrantem byl olomoucký biskup Mons. Josef Hrdlička.
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