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Fotoohlédnutí za letošní plesovou sezónou

Čaj o páté aneb farní ples je určen všem generacím.

V pozdním odpoledni přicházejí především děti, které se i letos
skvěle bavily.

S mimořádným zájmem se setkal také Maškarní ples, připravený
pro děti Sdružením rodičů a přátel školy.
V rámci Maškarního plesu byly děti pasovány na předškoláky.

Tradičně nejnavštěvovanější bývá Ples SRPŠ.

Polonézu letos tančilo deset párů.
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Školáci si na plese SRPŠ zažili svoji společenskou premiéru.

Foto 7x: Lenka Fojtíková
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O cyklostezce do Veselí nad Moravou
rozhodnou majitelé pozemků
Mnoho lidí se zajímá o to,
jaký je vývoj plánované cyklostezky z Blatnice do Veselí nad Moravou. Ze strany
naší obce je třeba položit
úsek od Blatnice až k polní
cestě za železničním mostem. Dále se již jedná o katastr Veselí nad Moravou.
Tato stavební akce se dotkne celkem 298 pozemků.
Někteří občané jsou majiteli více pozemků, a tak zbývá
uzavřít 163 smluv o odkoupení potřebné plochy. Tyto
smlouvy obec připravila
a také už rozeslala. Zastupitelstvo na svém šestém
zasedání dne 10. června
2015 schválilo, že výkup
pozemků bude nabízen za
pětinásobek vyhláškou stanovené ceny, což činí 95 Kč
za m2. V uvedené lokalitě se
totiž nachází zemědělská
půda s nejvyšší bonitou.
Podobně s nabídkou pětinásobku ceny postupovala

sousední Ostrožská Lhota,
když se jednalo o výkup
pozemků na cyklostezku
do Uherského Ostrohu.
Záhy bychom tedy měli
zjistit, je-li tato trasa cyklostezky průchozí. Nezbytnou podmínkou ke zpracování projektu a získání
dotačních titulů totiž je,
aby vlastníci uvedených
pozemků měli kvůli cyklostezce zájem, část z nich
odprodat. Bez toho se
nepohneme. Je škoda, že
tuto práci neprovedlo už
bývalé vedení obce. Dnes
bychom mohli být mnohem dál. Oslovení majitelů
přitom samotnou obec –
kromě poštovného – nic
nestojí…
Trasu cyklostezky jsme
konzultovali s vedením
města Veselí nad Moravou,
starostou Milošem Kozumplíkem a místostarostou
Petrem Kolářem. Oba se

Máme nového zastupitele
Zastupitel Ing. David Vaněk, který kandidoval za
sdružení Pro rozvoj obce a sportu, koncem května rezignoval na funkci zastupitele. „Musel jsem
k tomuto kroku přistoupit z pracovních důvodů,
protože od dubna pracuji v Liberci,“ uvedl na vysvětlenou. Prvním náhradníkem byl Mgr Miroslav
Břeň, který rezignoval z rodinných důvodů. Novým
zastupitelem se proto stal David Těthal.
(lef)

shodli na tom, že cyklostezka by měla kopírovat
silnici I/54 na straně blíže
k železniční trati. Mnozí
cyklisté totiž na této trase
dojíždějí do zaměstnání –
ať už Blatničané do Veselí
nad Moravou nebo obyvatelé Veselí do průmyslové
zóny v Blatnici či do pekárny. Jen těžko by byli ochotni při ranní jízdě zajíždět
někam do polí k vlakovému
nádraží. Logicky se chce
každý do práce i domů dostat co nejkratší cestou, a ta
vede podél silnice I/54.
Co se týče cyklostezky do
Veselí, ze strany obce jsme
udělali, co jsme mohli.
V současné době jsou na
tahu vlastníci uvedených
pozemků a bude záležet
jen na nich, budou-li s prodejem a tedy i výstavbou
cyklostezky souhlasit. Jakmile by se nám podařilo
pozemky vykoupit, můžeme začít pracovat na projektu a získání potřebných
financí, dokud je to možné.
Mnoho času nám ale nezbývá, protože na dotace
už brzy nebudeme moci
dosáhnout…
O dalším vývoji situace budeme obyvatele Blatnice
průběžně informovat.
Lenka Fojtíková

Škola dostane nový kabát
Obrovská radost zavládla
počátkem června na obecním úřadě, když jsme se
dozvěděli, že naše obec
získala ze Státního fondu
životního prostředí dotaci
na první etapu zateplení
školy. Jedná se o hlavní budovu II. stupně, která bude
zateplena a kompletně se
zde vymění všechna okna.
Obci se podařilo na akci
získat dotaci 2 352 697 Kč,

přičemž naše spoluúčast
bude 1 786 330 Kč. Dle propočtů odborníků dojde za
pět let k úspoře na energiích 675 000 Kč. V současné
době vyřizujeme stavební
povolení a připravuje se
výběrové řízení. Pokud
vše půjde plynule, mělo
by se o prázdninách začít
na škole pracovat. Příští
rok bychom rádi zažádali
o dotaci na budovu první-

ho stupně základní školy.
Tam se počítá nejen se zateplením a výměnou oken.
Plánují se zde stavební
úpravy, aby sem mohla být
přestěhována mateřská
škola. Dětí ve škole trvale
ubývá a dle ředitele školy nebude problém sem
školku přestěhovat. Tím
by opět došlo k nemalým
úsporám za provoz.
(lef)

Úvodní slovo
Milí obyvatelé
Blatnice,
po půl roce se
Vám dostává
do rukou další
číslo Blatnického zpravodaje.
Půl roku není
dlouhá doba,
přesto se za ten
krátký čas událo v naší obci
mnoho věcí. V tomto sloupku nebudu vše
vypisovat, protože stačí, když se začtete do
následujících stránek, kde se vše dozvíte.
Někdo se mě ptá, proč nevycházíme častěji. Odpověď je jednoduchá. Chceme šetřit
a zbytečně nezatěžovat obecní kasu.
Z toho důvodu zde kromě zpravodajství
naleznete také inzerát, který nám pomohl
pokrýt náklady na tisk.
Poslední půlrok byl pro naši obec bohatý
nejen pracovně, ale i kulturně a společensky. Moc si vážím všech, kdo jsou ochotni
přiložit ruku k dílu, aby naše obec byla zase
o něco pěknější a dobře se nám tady žilo.
Velké poděkování patří všem, kdo se zapojili do celostátní akce Ukliďme Česko. Díky
nim naše obec hned na několika místech
prohlédla.
Zároveň jsem vděčná za každého, kdo přijde a upozorní nás na nějaký nedostatek či
nutnost odstranit problém, kterého si všiml nebo jej trápí. Pokud je to reálné, snažíme se v co nejkratším termínu každému
vyhovět. V jednom případě však za námi
přišla paní, že se jí na zahrádce přemnožili hlemýždi a co s tím jako uděláme…
Omlouváme se, ale ničení přemnožených
hlemýžďů, mandelinek či jiné havěti není
v našich silách.
Za pouhých sedm měsíců ve vedení obce
se nám s místostarostou Milanem Zedkou
podařilo získat dotaci z Jihomoravského
kraje na repasovaný automobil pro hasiče a ze Státního fondu životního prostředí
dotaci na první etapu zateplení školy. To
jsou dvě obrovské radosti, o které se s Vámi
musím podělit.
Všem Vám přeji krásné prázdniny a šťastný
návrat domů, abychom se ve zdraví mohli
v září sejít při oslavách Blatnického vinobraní. Věřím ale, že se s mnohými setkám
už při Děkovné pouti, kde budeme moci
vyjádřit vděčnost za vše dobré, co nám
Bůh dává…
Lenka Fojtíková
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Zastupitelé schválili změny v uzavírání sňatků
Zastupitelstvo obce Blatnice pod Svatým Antonínkem
schválilo na svém zasedání
dne 19. února 2014 obřadní síň obecního úřadu jako
místnost k uzavírání sňatků.
Zároveň byly odsouhlaseny
termíny svateb. V tyto uvedené termíny je sňatek pořádán
obcí zdarma. Vyvstaly dotazy, zda se v jiných termínech
svatby nekonají. Oddává se
samozřejmě i v jiných termínech, ale je pak nutné za svatební obřad zaplatit. Stejná
praxe je i v sousedním Veselí
nad Moravou.
Zpoplatněny jsou také veškeré svatební obřady mimo
obřadní síň obecního úřadu.

Oddávat lze prakticky kdekoliv, pokud s tím souhlasí
majitel pozemku. Nově obec
nabízí pro svatební obřady
pod širým nebem k pronájmu židle a kovový oblouk
s možností květinové výzdoby. Čtyři židličky (pro novomanžele a jejich svědky) mají
nově zakoupené potahy z bílého saténu.
Schválené termíny
svateb, které jsou
ještě před námi:
4.7., 18.7., 1.8., 29.8.,
5.9., 26.9., 17.10., 31.10.,
14.11., 28.11. a 12.12.

Letošní první sňatek u studánky na Antonínku uzavřeli 23. května
novomanželé Jan a Barbora Seďovi.
(red) Foto: Lenka Fojtíková

První letošní svatbu se rozhodli v obřadní síni obecního úřadu
uzavřít 4. dubna novomanželé Kristýnka (Sekaninová) a David
Kunovjánkovi.
Foto: Lenka Fojtíková

Šestého června si v obřadní síni obecního úřadu řekli své ano na
společnou cestu životem Lucie a Petr Němčičtí.
Foto: Lenka Fojtíková

Kontakty na pracovníky obecního úřadu
Úřední hodiny obecního úřadu: pondělí 7:00 – 17:00
středa 7:00 – 17:00
Lenka Fojtíková (starostka):
518 331 221, 602 659 004, starostka@obecblatnice.cz

Kamila Nováková (matrikářka):
518 331 225, matrika@obecblatnice.cz

Milan Zedka (místostarosta a vedoucí Služeb obce Blatnice):
602 659 003, místostarosta@obecblatnice.cz

Marcela Páčová (pokladna, pozemky, životní prostředí):
518 331 225, pokladni@obecblatnice.cz

Marie Hanáková (místní poplatky, evidence obyvatel):
518 331 221, poplatky@obecblatnice.cz

Hana Kučerová (účetní, správce rozpočtu):
518 331 225, ucetni@obecblatnice.cz
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Blatničtí školáci vybojovali řadu ocenění
Přestože o Základní škole
v Blatnici zlí jazykové tvrdí,
že má špatnou pověst a není
dobrá, výsledky našich svěřenců jsou jasným důkazem
opaku. Pojďme se společně
ohlédnout za výsledky blatnických školáků, kterých dosáhli v letošním školním roce
před uzávěrkou Blatnického
zpravodaje.
V prvním pololetí vybojovali
starší žáci třetí místo v okrskovém kole florbalu. Na úspěch
sportovců potom v únoru
navázala Tereza Zedková

z deváté třídy, která díky svým
znalostem angličtiny získala
vynikající třetí místo v okresním kole. Záhy poté přivezla
Martina Lancuchová stříbro
z okresního kola v zeměpisu.
Blatničtí školáci jsou nadaní
i umělecky – Natálie Rolencová zvítězila v okresním kole
výtvarné soutěže.
S probouzejícím se jarem začal kolotoč sportovních soutěží. Při Velické laťce v polovině března skvěle zabodovali
hned dva naši reprezentanti.
Václav Janás ze sedmé třídy

s naprostým přehledem vybojoval zlatou medaili, kdy
jako jediný ve své kategorii
zdolal laťku ve výšce 145 cm.
Další medaili ve starších žácích přidal deváťák Lukáš Bernátek, který stejně jako jeho
dva největší soupeři přeskočil laťku ve výšce160 cm. Jen
kvůli opravám na nižší výšce
získal skvělý bronz. V dubnu
potom vybojovali mladší žáci
v okresním kole v basketbalu
stříbro. Další stříbro do Blatnice přivezli nejmenší žáci
z první až třetí třídy z okrsku

fotbalové soutěže v Mc´Donald Cupu. V úspěšné reprezentaci Blatnice dále pokračovali žáci druhého stupně
v malé kopané při setkání
škol ve Velké nad Veličkou,
odkud přivezli bronz.
Všem žákům tímto gratuluji
za vynikající reprezentaci školy a děkuji pedagogům, kteří
je na nejrůznější klání připravili. Velký dík patří také rodičům za podporu svých dětí
a dobré rodinné zázemí.
Dalibor Popelka,
zástupce ředitele školy

Talentovaného brankáře čeká v létě jen dřina
Patnáctiletý Radim Kuřina
je talentovaným brankářem
1. FC Slovácko. Kromě fotbalu
už ale dokázal dvakrát zvítězit
i v celostátním kole soutěže
Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů – OVOV.

Letos se po vítězství v krajském kole probojoval potřetí do finále, kde bude v září
obhajovat třetí vítězství. Tato
soutěž je vlastně desetiboj,
zahrnující běh na 60 a 1000 m,
skok do dálky, trojskok, dvě

minuty skákání přes švihadlo,
shyby na šikmé lavici po dobu
dvou minut, hod kriketovým
míčkem a medicinbalem, lehy
a sedy po dobu dvou minut
a ve stejném časovém úseku
kliky. Radim přitom dokáže

Díky dvojnásobnému vítězství v národním kole Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů se Radim Kuřina (nahoře uprostřed) mohl osobně seznámit s olympijskými vítězi v desetiboji Robertem
Změlíkem, Romanem Šebrlem i dalšími olympijskými medailisty. Právě ti si soutěž vzali pod svůj
patronát.
Foto: Rodinný archiv

zaběhnout jeden kilometr za
3:04, přes švihadlo za dvě minuty udělal 420 skoků, míčkem hodil 59,50 m a za dvě
minuty zvládl také 107 kliků…
„Krajské kolo bylo počátkem
června ve Valašském Meziříčí
a soutěžili jsme tam jen v sedmi disciplínách. V republikovém finále, které se uskuteční
od jedenáctého do dvanáctého září v Praze, už bude desetiboj,“ informoval o soutěži
mladý fotbalista.
Jak dále řekl, v současné době
končí Základní školu Sportovní v Uherském Hradišti a po
prázdninách bude pokračovat ve studiu na střední škole v Uherském Hradišti. „Co
dělám ve volném čase? Toho
moc nemám, protože většinu
času dávám fotbalu. Pokud to
ale vyjde, rád plavu, běhám,
jezdím na kole a hraju tenis.
Mým snem je stát se jednou
profesionálním fotbalistou,“
prozradil Radim. Na závěr řekl,
že prázdnin si moc neužije.
Z oddílu starších žáků, kde působí poslední dva roky, totiž
přestupuje do dorostu, proto
ho už od začátku července čekají dva náročné měsíce s pravidelnými tréninky.
Lenka Fojtíková
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Přivítali jsme nové občánky Blatnice pod Sv. Antonínkem
Osm šťastných rodičů přijalo první červnovou sobotu pozvání
obce na vítání občánků. Sbor pro občanské záležitosti přišel
s menší novinkou. Místo finančního daru 500 Kč, jak tomu bylo
v minulosti, děti obdaroval hračkou ve formě multifunkčního
polštářku a praktickými pomůckami osobní hygieny. V dárkové tašce nechyběl ani zdravý mls na první dětské zoubky.

Elen Lipárová, *9. 1. 2015

Dalibor Havlík, *31. 3. 2015

Eliáš Minařík, *25. 2. 2015
Kryštof Komárek, *21. 2. 2015

Dominik Fiala, *3. 4. 2015
Jakub Bršlík, *13. 11. 2014

Benedict Radoch, *29. 12. 2014 se moc fotit nechtěl, a tak je
s ostatními dětmi i rodiči zvěčněný pouze na společné fotce.
Text a foto: Lenka Fojtíková
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Kulturní výbor jede jako dobře namazaný stroj
Z postu vedoucího kulturního výboru v lednu odstoupil
Pavel Bršlík. Nabídku na jeho
místo přijala Zdislava Kuřinová, která se na této pozici už
v minulých letech velmi
osvědčila. Připomeňme, že
v minulosti stála například
u zrodu folklorního souboru
Vavřínek, byla spoluzakladatelkou dnes tolik populárního Silvestrovského pochodu
vinohrady, obnovila v obci
vynášení Moreny, oslavy vinobraní i fašanku. Přišla s nápadem otvírání studánek nebo

návku bramborových salátů,
Veselé jaro na dědině, kdy mohli návštěvníci vidět v akci lidové
řemeslníky, dále pak zdravotní
přednášku o poskytování první
pomoci, kurz pečení krajanců,
besedu se seniory, pietní akt
k 70. výročí ukončení II. světové
války nebo besedu s pamětníky, kteří zavzpomínali na poslední okamžiky války v Blatnici, oslavu Dne matek, otvírání
studánek nebo besedu s cestovatelkou Alenou Žákovskou,
která porovnávala globalizační
vliv na život v Nové Guinei.

Zdislava Kuřinová představuje zdařilou výstavu výšivek.
Před uzávěrkou časopisu se
členové kulturního výboru a ženský pěvecký sbor
z Blatnice pečlivě připravovali na svou první účast na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici, kde budou
ženy předvádět, jak se pečou
krajance a štrůdl. Zpěvačky
zase vystoupí s tematickými
písněmi o jídle a vínu. Chybět ve Strážnici samozřejmě
nebude ani blatnické víno.
Blatničany ke spolupráci přizvala autorka festivalových
programů, spisovatelka a etnografka Romana Habartová
z Kunovic.
Text a foto: Lenka Fojtíková

Člen kulturního výboru Jiří Těthal předváděl školákům při akci Veselé jaro na dědině, jak se pletou
velikonoční pomlázky.
poznávání zpěvu ptactva za
ranních červánků.
Za první letošní půlrok ve vedení kulturního výboru udělala se
svými spolupracovníky obrovský kus práce. Velké poděkování patří všem, kdo se jakkoli
nasazují, aby kultura v Blatnici
žila a lidé se mohli nejen pobavit, ale také něčemu přiučit
a dozvědět se něco nového. Vedle kulturních akcí totiž tento
šikovný tým ve složení Zdislava
Kuřinová, Alena Křápková, Monika Smějsíková, Monika Ivanová, Jiří Těthal, Jakub Matuštík
a Martin Vavřík připravil nádhernou výstavu výšivek převážně blatnických žen, ochut-

Členky kulturního výboru na předvelikonoční ochutnávce bramborových salátů.
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I malé proměny vedou ke zkrášlení obce
Lidská paměť je krátká,
a tak si několika snímky můžeme připomenout dobu
nedávnou, jak některá místa
v Blatnici vypadala před pár
měsíci a jak se za tu dobu
proměnila. Každý krásný ob-

raz se totiž skládá z drobných kamínků, které do sebe
zapadají. Většina zde zveřejněných zásahů jsou drobnosti, které na některých
místech vylepšily pohled
na naši obec a možná také

zpříjemnily život našich občanů. Pojďme se tedy společně podívat na maličkosti,
které se podařily a věřím, že
občany i potěšily. Na tuto
stránku se již nevešly fotky
upravené uličky, která vede

do areálů búd Pod Starýma
horama, ani okna obecního
úřadu, která rozkvetla rudými muškáty. Ty ostatně kvetou i v kameninových nádobách okolo obecního úřadu.
Text a foto: Lenka Fojtíková

V atriu byla zcela černá dlažba. Stačil rýžák, pár lahví Sava a pracovník veřejně prospěšných prací vše za pár dnů vydrhl do krásné
původní pískové barvy. Šlo o minimální náklady s velkým efektem.

Ještě před Putováním po búdách byl břeh pod Starýma horama
skoro až do silnice zarostlý náletovými křovinami. Poté, co zde několik dní pracovali zaměstnanci Služeb obce Blatnice, se tento úsek
proměnil k nepoznání.

Takto nedávno vypadalo okolí pumpy na hřbitově.

Stačilo pár dlaždic, obrubníků, trocha betonu a lidé mají mnohem
snazší přístup k vodě.

Minimálně celé minulé volební období nikdo nevyčistil vpusť
u silnice vedoucí na Antonínek. Takto zanesená a zarostlá by jen
těžko mohla zachytit přívalové deště.

Stačilo objednat firmu místního podnikatele pana Bachana a vše je
jinak… Vyčištěn byl také kanál zachycující dešťovou vodu u mostku
u staré kamenné cesty na Antonínek. I ten byl zcela zanesen bahnem
a drobným kamením a může sloužit účelu, k němuž byl pořízen.
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Kostel má opravené zvony
Za pouhé tři březnové dny
dokázali pracovníci firmy
Boroko z Brodku u Přerova
opravit tři zvony a kompletně vyměnit mechanismus
jejich pohonu ve věži farního
kostela sv. Ondřeje. Všechny
tři zvony sňali, vyčistili, dali
nová srdce a mechanický

pohon vyměnili za elektrický. Demontovali také kovové
traverzy, na kterých byly zvony zavěšeny. Traverzy pak
nahradilo dubové dřevo.
Byla radost sledovat odborníky na slovo vzaté, jak jim
šla práce od ruky. Ve středu
17. března začali hned ráno

Pracovníci firmy Boroko nejdříve zvony sňali a v rámci oprav také
pořádně vyčistili.

P. Zdeněk Stodůlka (druhý zprava) s pracovníky firmy Boroko pod
opravenými, vyčištěnými a na novém dubovém dřevě zavěšenými zvony.

Arcibiskup posvětil nový oltář
Blatnická farnost prožila
v dubnu velkou slavnost.
Olomoucký arcibiskup Jan
Graubner posvětil při mši
svaté nový oltář. Při té příležitosti dal věřícím pomyslný
návod k jeho používání.
„Nový oltář je vždy velkým
dílem především farního
společenství, které ho vybudovalo. Je ale také dílem
Božím. Pokud se k němu lidé
naučí správně přicházet, je

zdrojem velkého požehnání,“ uvedl arcibiskup. Poté se
pokusil připomenout návod
k používání nové investice.
„Jsem přesvědčen, že pokud věřící k oltáři přicházejí
dobře připraveni, tak nese
požehnání nejen účastníkům, ale všem, k nimž se
potom vracejí,“ upozornil arcibiskup. Dle jeho mínění je
třeba, aby lidé z kostela odcházeli jako ti, kdo prožili se-

Svěcení arcibiskup Jan Graubner zahájil pokropením oltáře i přítomných věřících svěcenou vodou.

a končili půl hodiny po půlnoci. Na slavnost sv. Josefa
věřící na mši svatou zval už
krásný hlas opravených zvonů. Cena rekonstrukce se pohybovala okolo 300 000 Kč.
Náklady hradila farnost z vlastních zdrojů.
V průběhu oprav udělal
správce blatnické farnosti
P. Zdeněk Stodůlka mezi vě-

řícími průzkum, zda souhlasí
s posunem vyzvánění zvonů.
Většina přítomných souhlasila, takže zvony od druhé poloviny března zvoní ráno až
v sedm hodin. Dříve zvonily
v šest. Poté vyzvání v poledne, večer v 19 hod. a samozřejmě před každou mší svatou, jak je tomu zvykem.
Text a foto: Lenka Fojtíková

tkání s Bohem a byli účastni
největší události v dějinách.
„Při každé mši svaté se zpřítomňuje Kristova oběť na
Kalvárii. Být dnes u oltáře
je totéž, jako bychom tehdy stáli pod křížem, když na
něm Kristus umíral. Je to veliká věc, a když to nemůže být
beze mne, nechci tam chybět,“ řekl arcibiskup.
„Prožila jsem obrovskou radost. Těžko hledám slova pro
atmosféru, která panovala
v kostele. Nový oltář je pro
nás pevná skála,“ podělila se

o bezprostřední dojmy Stanislava Valášková.
„Oltář jsme instalovali už
v roce 2011, když kostel prošel rozsáhlými opravami. Do
té doby zde byl dřevěný
a tedy nepevný oltář. Z něj
jsme vzali pouze horní desku
a na té jsme doposud sloužili
mše svaté,“ vysvětlil správce
blatnické farnosti P. Zdeněk
Stodůlka. Dále uvedl, že oltář
je vyroben z mramoru krémové barvy, který byl přivezen ze
Španělska. Oltář navrhl zlínský
architekt Jaroslav Meluzín.

Při svěcení arcibiskup Jan Graubner pomazal celý oltář křižmem,
což je posvěcený olej, kterým jsou například pomazáni lidé při
křtu či kněžském svěcení. Ženy na snímku oltář od oleje čistí.
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Hasiči likvidovali
strom, školili se
a nacvičovali
Letošní rok začala výjezdová
jednotka (JSDHO) zásahem
při likvidaci stromu, který
zlomil v areálu školy silný
vítr. V dubnu se členové
JSDHO zúčastnili taktického cvičení dálkové dopravy vody, které se konalo na
Lučině. Cvičení se zúčastnilo
deset výjezdových jednotek našeho okrsku a velitelé
veselských a hodonínských
profesionálních hasičů. Cvičení velel velitel blatnických hasičů Petr Buzík. Ten
je od letošního roku také
velitelem osmého okrsku.
Při cvičení se voda dopravovala na vzdálenost 600 m
s převýšením 40 m. Cvičení se zúčastnilo bezmála
80 dobrovolných hasičů a dle
pořadatelů dopadlo na výbornou.
V březnu prošli členové JSDHO školením první pomoci
na HZS v Hodoníně. Mimo
výcviku jednotky a údržby
vybavení se hasiči věnují
také výchově mladých hasičů.

Hasiči si
vychovávají
mladé nástupce
Při SDH Blatnice funguje
už pět let kroužek mladých
hasičů, určený dětem od
šesti let. Jeho vedoucími
jsou Silvie a Petr Buzíkovi.
V letošním roce mají mladí hasiči ve věku od šesti
do osmnácti let třiadvacet
členů. Schůzky jsou každý
týden a věnují se na nich
hasičskému sportu, znalostem a dovednostem při
ochraně zdraví a prevenci
před požáry.
(sib)

10

ČERVEN 2015

Sbor dobrovolných hasičů nezahálí
V současné době je závodní
sezóna mladých hasičů v plném proudu. Od konce dubna do konce června absolvují
deset venkovních závodů,
pak přijdou na řadu halové
závody, na podzim je čekají
náročné závody TFA (nejsilnější hasič přežije) a branný
závod.
Letos se nám podařilo sestavit družstvo mladších i star-

Jeden za první místo v Kozojídkách, další za třetí místo na
okresních závodech ve Vacenovicích nebo za druhé místo
v Petrově.
Starší žáci se rovněž neztratili, i když trénování některých
disciplín bylo komplikovanější kvůli dojíždění dětí z Kozojídek. Dvakrát skončili na nepopulárním, přesto krásném
čtvrtém místě.

Mladí reprezentanti Blatnice ve Vacenovicích.
ších žáků, i když starší žáky
na závodech doplňují tři mladí hasiči z Kozojídek. Jedno
družstvo totiž tvoří devět dětí
a pro malý počet zájemců ve
věkové kategorii 11–15 let
jsme museli sáhnout k tomuto opatření, aby mohli závodit i starší žáci.
Závodů se v obou kategoriích účastní 15–20 soutěžních
družstev z celého okresu.
Soutěžní disciplíny zahrnují
Požární útok, Štafetu dvojic,
Štafetu 4x60 m, Štafetu CTIF
a u starších žáků ještě Požární
útok CTIF. Všechny disciplíny jsou náročné a je důležitá
rychlost, přesnost, preciznost
a perfektní spolupráce všech
závodníků.
Mladší žáci rozjeli tuto sezónu
skvěle a ze čtyř venkovních
závodů už přivezli tři poháry.

Velký dík patří všem hasičům,
kteří pomáhají při trénincích
a závodech mladých hasičů,
ať už jde o úpravu tréninkového hřiště, přípravu nářadí

a překážek nebo dopravu dětí
na závody.
FireTeam se i letos účastní
hasičských závodů dospělých
v kategoriích muži i ženy.
Z letošních úspěchů musíme
připomenout druhé místo
v okrskové sálové kopané ve
Strážnici.
Na hasičských okrskových závodech vyhráli muži 1. místo,
ženy se umístily na druhém
místě a při okresních závodech byly třetí. Na prvních závodech Grand Prix Hodonín
ve Vlkoši se muži umístili na
12. místě a do bodování GP
Hodonín získali prvních pět
bodů.
Letos se poprvé uskutečnil
jeden závod z prestižního
seriálu Grand Prix Hodonín
i v Blatnici. V sobotu 6. června mohli příznivci tohoto
sportu vidět na blatnickém
fotbalovém hřišti nejlepší
týmy nejen z okresu Hodonín. Věříme, že hasičský sport
získá v Blatnici více příznivců a řady mladých hasičů se
rozrostou. Nové zájemce přijímáme po celý rok. Stačí přijít na kterýkoliv trénink. Termíny tréninků jsou uvedeny
na webu blatnických hasičů:
www.SDHblatnice.estranky.cz
Silvie Buzíková

Blatnické hasiče při závodech reprezentuje Fire Team.
Foto 2x: archiv JSDH
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Připomněli jsme si sedmdesáté výročí osvobození
Sedmého května jsme si
v Blatnici připomněli sedmdesáté výročí ukončení druhé
světové války. Pietního aktu se
zúčastnila necelá stovka obyvatel. Sešli jsme se u kostela,
kde jsme uctili památku mužů,
kteří zahynuli za první světové války. Odsud se průvod za

vyhrávání blatnické dechové
hudby přesunul k pamětní
desce na budově bývalého
obecního úřadu. Ta připomíná obyvatele, kteří zahynuli za
druhé světové války. Zde také
zazněla hymna České republiky. Krojovaný pár na obou
místech položil na památku

V čele průvodu nesl vlajku obce místostarosta Milan Zedka a vlajku České republiky velitel hasičů Petr Buzík.

těch, kdo položili své životy za
to, abychom mohli žít v míru,
věnec s českou trikolórou. Na
závěr se účastníci přesunuli na
hřbitov, kde členky kulturního výboru položily kytičky na
hroby padlých. Pietního aktu
se zúčastnil také blatnický farář P. Zdeněk Stodůlka, takže

při všech zastaveních se za
zemřelé i jejich rodiny modlilo.
Po ukončení se mohli zájemci
přesunout do prostor obřadní
síně obecního úřadu. Zde se
uskutečnila beseda s pamětnicemi, které zavzpomínaly na
poslední dny války.
Text a foto: Lenka Fojtíková

Věnec padlým obětem položil krojovaný pár.

Ubytovna u bývalého koupaliště zvyšuje kvalitu služeb
Turistická ubytovna u areálu
bývalého koupaliště je majetkem obce, která ji také provozuje. Ubytovna je v provozu
celoročně, přičemž cena za ubytování na jednu noc je 200 Kč.
Pro ty, kdo jsou ubytováni po
celý měsíc, platí snížená sazba
150 Kč za jednu noc.
V ubytovně je k dispozici devět
čtyřlůžkových a čtyři dvoulůžkové pokoje, k tomu společné
sociální zařízení, dvě kuchyňky,
společenská místnost s televizí a úschovna kol. U budovy
je bezplatné velké parkoviště.
Provoz má na starosti paní Ale-

na Bílková, s níž je možné domluvit ubytování telefonicky
na čísle 777 793 653.
V průběhu letošní zimy vybudovala obec v suterénu novou
kuchyňku. Do té doby zde měli
turisté pouze keramické umyvadlo se studenou vodou a jeden škaredý stůl s rozřezaným
ubrusem z umělé hmoty. Vybavení „kuchyňky“ zcela chybělo.
Dnes je zde nová moderní kuchyňská linka s nerezovým dřezem a teplou tekoucí vodou.
Ubytovna byla dovybavena
novým nerezovým nádobím
i talířky, skleničkami a vařeč-

Pohled na novou kuchyňku v suterénu ubytovny, kterou instalovali
pracovníci Služeb obce Blatnice.
Foto: Lenka Fojtíková

kami. Rozřezané plastové
ubrusy nahradily nové. Pokud
chceme, aby se k nám vraceli
spokojení návštěvníci, jsou
tyto zásahy, týkající se pravidelné údržby i zvelebení dosavadních prostor, nezbytné. Je
třeba, aby si ubytovna na svůj
provoz vydělala. Z toho důvo-

du je důležitá také propagace. Na webu obce byly proto
letos zveřejněny aktuální fotografie interiéru a reklama
na naši ubytovnu se objevila
i na portále Levné ubytování,
odkud se nám už hlásí zájemci
o nocleh v Blatnici.
(lef)

Připravují Antonínovo léto
Se zajímavou iniciativou přichází členka výboru Matice
svatoantonínské Alena Skřenková. Ve dnech 12. až 16. července připravuje na Antonínku
spolu s přáteli pětidenní program, otevřený všem. V široké
nabídce si mohou vybrat celé
rodiny, děti i senioři. „Snažíme
se sestavit aktivity tak, aby byly
nejen pro věřící, ale i pro ty, kdo
mají Antonínek rádi nebo sem
jen náhodně zabloudí. Chceme, aby zde lidé mohli díky
rozličnému programu prožít
delší čas,“ uvedla Alena Skřenková. Zájemci se tak budou
moci zúčastnit například ne-

dělního oběda formou pikniku pod širým nebem, přičemž
kávu a moučník pořadatelé
zajistí. Chybět nebude ani táborák, možnost nocování pod
širákem, ukázka RC modelů
z dílny Miroslava Páče, kolektivní hry pro kluky i holky, setkání
s pamětníky, kteří na kopec putovali za P. Antonínem Šuránkem, výroba a zdobení svíček
z včelího vosku, přičemž materiál bude zajištěn, modlitby,
mše svaté i adorace. „Znovu
opakuji, že program je otevřený
absolutně všem, tak neváhejte
a přijďte,“ zve Alena Skřenková.
(lef)
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Obyvatelé naší obce se zapojili do akce Ukliďme Česko
V rámci celostátní akce Ukliďme Česko vyrazila v dubnu
řada dobrovolníků uklízet
také Blatnici pod Svatým
Antonínkem. Jen hasiči zaplnili odpadky jeden celý kontejner. Naplněné pytle pak
svezli z různých míst katastru
obce pracovníci Služeb obce
Blatnice. Všem, kdo se zapojili, patří obrovský dík, že
ve svém volném čase a bez
nároku na odměnu několik
hodin pracovali, aby Blatnice
i s jejím nejbližším okolím
byla čistější.

Motivace k zapojení naší
obce do této dobrovolné
akce přišla ze strany našeho
obyvatele Romana Židlíka.
Ten se už počátkem března
sám pustil do úklidu lesa na
Antonínku. Jeho iniciativa
vzbudila na facebooku takový ohlas, že o něm napsal regionální tisk. Ve zveřejněném
článku prozradil, že v sezóně
rád chodí do lesa sbírat houby. No a když houby nerostou, vynáší z lesa odpadky.
I jemu patří velký dík.
(lef)

Hasiči odvedli řádný kus práce.
Foto: Milan Zedka

Společný snímek dobrovolníků, kteří se zapojili do celostátní akce
Ukliďme Česko. Některé skupiny jsou zastoupeny pouze jedním
členem, který přišel vyfasovat plastové pytle a ochranné rukavice.
Foto: Milan Zedka

Tuto hromadu odpadků v lese nasbíral a odnosil Roman Židlík,
který nás motivoval, aby se Blatnice zapojila do celostátní akce
Ukliďme Česko.

Lidé se ve velkém zbavovali nepotřebných věcí
Pračky, sjeté pneumatiky, televizory, mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice, vyřazené dětské kočárky, počítače, tiskárny,
ale také hromady nábytku vyváželi Blatničané koncem března
do areálu bývalého Svazarmu. Právě zde se vždy dvakrát ročně uskuteční sběr nebezpečného a nadměrného odpadu. Za
dva dny toho Blatničané nasváželi pořádné hromady. Celkem

Pokud někdo do areálu Svazarmu v březnu přivezl, co už doma
nepotřebuje, pracovníci Služeb obce Blatnice mu ochotně pomáhali. Na snímku je v akci Lubomír Ivan.
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jsme odpadem zaplnili pět kontejnerů o obsahu třiceti kubíků,
což bylo více než 13 tun. Do areálu Svazarmu svezli například
250 malých elektrických spotřebičů, 12 velkých spotřebičů,
šestadvacet ledniček a desítky televizorů, počítačů a tiskáren.
Od počátku roku do května občané vyprodukovali 19,53 t objemného odpadu, 0,59 t nebezpečného odpadu, 4,72 t plastů,
3,75 t papíru, 5,06 t skla a 117,4 t komunálního odpadu. Další
sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu se uskuteční
ve dnech 9. – 10. 10. 2015.
Text a foto: Lenka Fojtíková

Lidé se zbavili i řádné hromady televizorů.
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Oslava Dne matek se vydařila
Druhou květnovou neděli připravil kulturní výbor pěknou
oslavu Dne matek. Děti přišly

maminkám a babičkám popřát zpěvem, tancem i hrou
na kytaru. Odměnou jim byly

Prvními gratulanty maminkám a babičkám byly děti z mateřské
školy.
rozzářené oči a bouřlivý potlesk. V programu vystoupil
také ženský pěvecký sbor
a bouřlivé ovace sklidily mažoretky z Ostrožské Lhoty.

Účinkující byli odměněni bouřlivým potleskem.
Foto 2x: Lenka Fojtíková

Blatnické zpěvačky nejen
zazpívaly, ale také prozradily nový název sboru. Nyní se
jmenují Pútnice z Blatnice.
(lef)

Blatnice má v nabídce nové propagační předměty
Před Putováním po blatnických búdách nechala obec
Blatnice pod Svatým Anto-

nínkem vyrobit nové reklamní předměty v podobě triček
a vinařských zástěr. Trička

Takto vypadají nová trička Blatnice a Antonínku.
Fotografie v srdíčku jsou v současné době se třemi různými motivy.

jsou s několika motivy: na některých jsou nápisy v angličtině „miluji Blatnici pod Svatým

Antonínkem“ s fotografiemi
vinohradů a na dalších dvou
jsou snímky Antonínku s nápisem I love Antonínek. Zástěry jsou zase s obrázkem
búd.
Při Putování po búdách
měla obec poprvé svůj stánek s reklamními předměty.
V prodavačky se tento den
proměnily členky kulturního výboru a podařilo se
jim prodat téměř všechna
trička. Prodej byl zkušební,
abychom si ověřili, bude-li
o nové reklamní předměty zájem. Praxe ukázala, že
ano. Lidé se navíc ptali na
kšiltovky a magnetky s fotografiemi Blatnice. V nabídce
byly i vloni vydané knihy
Od nového vína do nového
vína, pexesa, tašky na víno,
odznaky a pohledy.
(lef )

Zájem byl i o zástěry s motivem búd.
Foto 2x: Lenka Fojtíková
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Zkušené kuchařky radily,
jak upéct výborné krajance
Hladkou mouku, sádlo, tuk,
škvarky, olej, šlehačku, kysanou smetanu, kefír, vajíčko,
sůl i prášek do pečiva může
obsahovat recept na krajanec. Každá kuchařka totiž
používá při přípravě tohoto
starobylého pokrmu jiné ingredience. O své zkušenosti
se při kurzu pečení krajanců
podělily zkušené kuchařky.
V sále domu s pečovatelskou
službou, kde se akce uskutečnila, bylo pořádně těsno.
„Nechali jsme se inspirovat

mladými vinaři, kteří letos
uspořádali už čtvrtý ročník
koštu gořalek a krajanců.
Mám radost, že se akce setkala s takovým zájmem,“
uvedla za pořadatele vedoucí kulturního výboru Zdislava Kuřinová. Pečené krajance si lidé v minulosti brali na
poutě, jako svačinu do pole
nebo když putovali za prací
do Rakús. Šlo totiž o pečivo,
které se nezkazilo a zůstalo
i více dnů chutné.
(lef)

O své zkušenosti se podělila i Františka Bachanová.
Foto: Lenka Fojtíková

Vyzkoušené recepty blatnických kuchařek
Krajanec Anny Kaláčové
1/2 kg hladké mouky, 1/4 l podmáslí nebo kysané smetany
1 tuk (Stela)
1/2 tuku nastrouháme do těsta a 1/2 si necháme na později.
Vypracujeme v těsto a do něj přidáme 3 lžíce oleje, 1/2 prášku do pečiva a trochu soli.
Těsto rozválíme na 1/2 cm a na to nastrouháme druhou polovinu tuku (Stela).
Převalujeme 3x.
Vykrajujeme kolečka, která dotvarujeme vidličkou.
Krajanec Františky Bachanové
I.
1/2 kg hladké mouky
mleté škvarky (dle potř.) + 1 lžíce sádla
sůl
1 lžíce kys. smetany + 1/2 kelímku kyšky
soda (na špičku nože)
II.
1/2 kg hladké mouky
strouhaný tvrdý sýr (dle potř.) + lžíce sádla
sůl
1 lžíce kys. smetany + 1/2 kelímku kyšky
soda (na špičku nože)

O kurz krajanců byl mezi ženami mimořádný zájem.
Foto: Lenka Fojtíková

Krajanec Anny Lagové
1 kg hladké mouky + hrst polohrubé
1/4 kg omastku + hrst škvarků
2 lžíce husího sádla nebo oleje
1 kelímek podmáslí (400 ml „Kunín“)
2 šlehačky (mohou být i starší) cca 1/2 l
1 celé vejce + 3 žloutky
3 lžíce oleje a dost soli
Když bude těsto řídké, přidat mouku.
Dát odpočinout asi 1/2 hod.
Rozválíme, děláme bochánky a vrch 3x „počáráme“ rádlem,
potřeme sádlem a posolíme.
Krajanec
Marie Andrýskové
Hrubá mouka, polohrubá, hladké nejvíc
šlehačka, bílý jogurt, 1 vejce, 1 dcl oleje, sůl (víc)
Pokud je těsto husté, přidat vlažné mléko.
Pečeme při 200oC, po upečení potíráme sádlem.
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Milovníci vína putovali po búdách
Při Putování po blatnických
búdách se obec téměř zdvojnásobila. Od sobotního rána
totiž Blatnici zaplavilo okolo
1 500 milovníků vína. Přilákala
je možnost okoštovat víno od
osmatřiceti vinařů. Každý vinař

Bezmála tisícovka účastníků
se akreditovala v předstihu
prostřednictvím internetu.
Podle Aleše Ratajského z Cechu blatnických vinařů se začalo s elektronickým přihlašováním už před třemi lety. „Vypla-

Václav Cícha čeká na první návštěvníky.
Stanislav Vyskočil. S jeho míněním souhlasí i Václav Hanák. Podle něj by bylo únosné
ještě 2 500 lidí. „Rozhodně se
ale nechceme dostat na nějakých čtyři až pět tisíc, jak
je tomu například ve Velkých
Bílovicích. To už je strašná tlačenice,“ upozornil Ratajský.
Mnozí z milovníků vína pro-

Putováním ale letošní akce
vinařů rozhodně neskončily.
Od 13.6. do 13.9. je možné
navštívit každý víkend některého z blatnických vinařů
přímo ve sklepě a ochutnat
jeho vína. Za vstupné 100 Kč,
mohou návštěvníci ochutnat alespoň šest druhů vín.
Skleničky budou k zapůjčení.

Ve sklepě u Straků se obsluhy ujaly čtyři šikovné děti.
měl přitom v nabídce minimálně šest vzorků. Pavel Hruška
jich měl v nabídce například
pětadvacet. Za šest set korun
v předprodeji či za sedm set
na místě mohli návštěvníci pít,
kolik vydrželi. V této ceně bylo
navíc lahvové víno v hodnotě
200 Kč, které si odnesli domů.

tilo se nám to. V den putování
jde o značné urychlení registrace,“ uvedl. Připomněl také, že
návštěvnost rok od roku roste.
O nějakém omezování účasti
ale zatím v Blatnici neuvažují.
„Myslím, že dva tisíce návštěvníků bychom ještě v pohodě zvládali,“ odhadoval vinař

Velmi pěkná atmosféra panovala u Petraturů.

Babička Marie Čiháková se svou vnučkou předváděly umění
malování kraslic.

zradili, že se do Blatnice vrací
už několikátým rokem. „Na
putování jezdím každoročně.
Proč se vracím? Je to pro nás
už srdeční záležitost. Máme
rádi víno. A co se tady za těch
pět let proměnilo? Rozhodně
přibylo lidí a stále se zvyšuje
kvalita služeb i doprovodného programu,“ zhodnotila akci
Martina Zdráhalová z Uherského Ostrohu.

V pátek je otevřeno od 17 do
19 hod., v sobotu od 13 do
19 hod., a v neděli od 13 do
17 hod. Každý otevřený sklep
bude označen tabulí. 8. 8. se
potom uskuteční v loňských
letech velmi úspěšná akce
Blatnické búdy pod hvězdami. Více než pětadvacet
sklepů se otevře v 18 hod.
a ukončení je naplánováno
na 24. hodinu.
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TJ Rytmik nabízí cvičení od nejútlejšího věku
TJ Rytmik funguje v Blatnici
pod Svatým Antonínkem už
několik desetiletí. Oficiálně
registrovaným sdružením je
od roku 1997. Za dobu svého
trvání patřil Rytmik postupně
pod Český svaz tělesné výchovy, Českou asociaci Sportu pro
všechny a momentálně je veden pod Českou unií sportu.
V současné době „jednota“
sdružuje na čtyřicet aktivních
členek. Ty se scházejí při hodinách zdravotního cvičení, aerobiku či cvičení rodičů s dětmi.
Nejpočetnější je zdravotní cvičení. Zásluhu na velké oblíbenosti, popularitě a vysoké úrovni těchto hodin má dlouholetá
cvičitelka Marie Polehňová, která si v současné době užívá cvičení již jen v řadách členek. Ve
vedení hodin se střídají Jana
Tolarová a Monika Hořčicová.
Zdravotní cvičení má dlouholetou tradici
Systém a skladbu hodin zdravotního cvičení vede školená
cvičitelka Jana Tolarová.
„Tato pohybová aktivita má
v Blatnici bezmála pětadvacetiletou tradici. Cvičení probíhá
každé pondělí od 19 do 20 hodin, kdy se v tělocvičně základní školy schází dvacet až pětadvacet žen. Věkové rozpětí je
od třiceti do sedmdesáti let,
což dokazuje, že tato tělesná
aktivita je vhodná a blahodárná pro všechny generace. Mezi
cvičícími se v poslední době
objevují i muži.
Skladba hodin začíná krátkou rozcvičkou na protažení
a rozdýchání. Hlavní blok je
sestaven z jednoduchých posilovacích cviků, zaměřených
na všechny důležité partie těla,
poté následuje protažení, aby
nedocházelo ke zkracování
svalů. Velký důraz je kladen na
pohyblivost kloubů, což je důležité hlavně pro starší ročníky.
Zařazujeme cviky na správné
držení těla. Pro zpestření a zapojení různých partií svalů také
používáme nářadí – overbally,
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flexi-bary, činky a gumy. Pro
zklidnění často využíváme prvky jógy, nejen klasické, ale také
jsme si oblíbili komplex cviků
na páteř a klouby podle Daoské
jógy. Na závěr hodiny je vždy
důkladné protažení, uvolnění,
relaxace. Jako novinku jsme zařadili lekci SLOW TONING, což
je cvičení mírně posilovacího
charakteru, při němž pomalými kontrolovanými pohyby
procvičíme svaly celého těla,“
informovala Jana Tolarová. Připomněla také, že u zdravotního
cvičení vždy platí, že každý cvičí
podle svých dispozic, protože
není potřeba se přetěžovat.
Hlavním krédem žen je, že cvičí
nejen pro kondici těla, ale především pro radost, kdy zapomenou na všechny stresy, které
život přináší.

říkadla honí rodič dítě a pak
se mohou role vyměnit. Tím se
všichni dostávají do „provozní
teploty“. Cvičení dynamicky
střídá klidnou a živou část hodiny. Celá koncepce je postavena na tom, že hodina je čas, kdy
se mohou rodič a dítě věnovat
naplno sobě, takže neschází
ani mazlení, lechtání, chování,
nošení atd. Při cvičení se opět
používají písničky a říkadla.
V předposlední čtvrtině cvičebního času se připraví stanoviště, která děti s rodiči libovolně střídají. Jedná se například
o malou trampolínu, houpací
kruhy, opičí dráhu, skluzavku
utvořenou z lavičky, prolézací
tunel a podobně.
Poslední část po společném
úklidu cvičebního nářadí je
věnovaná zklidnění, kdy děti

Děti dostanou odměnu
Každé středeční odpoledne
patří od 16 do 17 hod cvičení
rodičů s dětmi ve věku od dvou
do čtyř let. I tato hodina má
své zákonitosti, které vyplývají
z dlouholetých zkušeností školitelů a lékařských poznatků.
Každé cvičení začíná přivítací
básničkou, kde už jsou zapojeny jednoduché prvky. Následuje honěná, kdy po dokončení

poslouchají krátkou pohádku. Poté si řeknou „rozlučovací básničku“ a za odměnu
dostanou malou pozornost
v podobě hroznového cukru,
omalovánky či figurky. Cvičení
vede Svatava Blahynková, s níž
předcvičuje Apolenka Cíchová.
Cvičení s kouzelnou hůlkou
Čtvrteční hodiny aerobiku probíhají od 19 do 20 hodin pod

vedením instruktorky Svatavy
Blahynkové a Venduly Houškové. I tyto hodiny mají svůj
scénář. Začíná se krátkým protažením kloubů a svalů, následuje svižná pasáž, plná krokových variací a cviků, při nichž
se pěkně rozproudí krev v těle
a zvedne se tepová frekvence na
takovou výši, při níž probíhá aktivní spalování tuků v těle. Jako
podklad cvičitelky používají
originál hudbu pro dance aerobik s patřičnou frekvencí rytmů
138–142 BPM, nebo vhodné
skladby, které jsou na předních
místech světových žebříčků
populární hudby. Rychlou část
střídá posilovací čtvrthodinka.
V tomto bloku se používají ke
cvičení i činky, zumbačinky,
posilovací gumy a flexi-bary.
Flexi-bar je pružná tyč 1,5 m
dlouhá. Při tréninku se Flexi-bar uvede do kmitavého pohybu a svým vibrováním aktivuje hluboké svaly zádové,
veškeré břišní svalstvo a pasivně posiluje i ostatní hluboké
svalstvo. Tato „kouzelná hůlka“
se také používá jako terapeutický a rehabilitační prostředek. Po posilování se cvičenky
v posledních zhruba deseti minutách protáhnou strečinkem,
aby je druhý den nebolelo tělo.
Všechny cvičitelky sledují současné trendy týkající se zdravého pohybu, a proto se účastní
akcí určených pro získávání
nových poznatků v praktických
i teoretických lekcích, za účasti
špičkových zahraničních i tuzemských instruktorů, a to ve
FITNESS BLUE GYM ACADEMY
– FBGA studiu v Brně.
Hlavním cílem cvičení je, aby
si všichni pod odborným vedením a při promyšlených sestavách s chutí zacvičili, v důsledku vyplavených endorfinů
do krve měli dobrou náladu
a hlavně, aby měli dobrý pocit,
že pro sebe něco udělali. Pokud
ještě váháte, zda se v pondělí
a čtvrtek večer zvednout od
televize, přijďte do tělocvičny
a pak uvidíte, zda vás zdravý
pohyb „chytí“.
Svatava Blahynková
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Obnovená beseda se
seniory sklidila úspěch
Druhá dubnová sobota patřila Besedě se seniory. Nový
kulturní výbor ve spolupráci
s vedením obce obnovil toto
pěkné setkávání. Na obnovenou premiéru si našlo cestu
okolo stovky návštěvníků.
V kulturním programu vystoupil folklorní soubor Vavřínek,
mužský a ženský pěvecký
sbor z Blatnice, smíšený sbor
Horněmčané z Horního Němčí, cimbálová muzika Šmrnc

a děti ze základní školy, které
s paní učitelkou Boženou Hanákovu nacvičily country tanec. Všichni byli skvělí a patří
jim velký dík. Pochvalu za bezchybnou organizaci si ale zaslouží i členové kulturního výboru. Nejlepší odměnou všem
pořadatelům i účinkujícím byli
spokojení hosté, kteří shodně
uvedli, že kdo nepřišel, udělal
velkou chybu.
Text a foto: Lenka Fojtíková

V programu vystoupil mužský pěvecký sbor z Blatnice, který si
pozval smíšený pěvecký sbor z Horního Němčí.

Rodiče zaplatí více za stravné
Vedení školy chce zlepšit
kvalitu stravování dětí ve
školce i škole. Z toho důvodu
zvyšuje od prvního září letošního roku cenu. Děti v MŠ za
oběd nově zaplatí 17 Kč, což
je navýšení o dvě koruny, a za
odpolední svačinku šest korun namísto původních čtyř
korun. Z 19 na 21 Kč se zvýší

cena obědu u školou povinných dětí ve věku do deseti
let, 11–14letí nově zaplatí
23 Kč namísto stávajících
20 Kč a 15–18letí 24 Kč oproti současným 21 Kč. Dle ředitele školy Vítězslava Jurase
zdražení směřuje ke zlepšení
kvality i pestrosti pokrmů.
(lef)

Svým vystoupením seniory potěšil také folklorní soubor Vavřínek.

Škola prodlužuje prázdniny
Základní škola a mateřská škola Blatnice pod Svatým Antonínkem školákům prodlouží prázdniny o dva dny. Zastupitelé vyhověli žádosti vedení školy, takže v pondělí 29. a v úterý 30. června
bude ve škole ředitelské volno. Zároveň zastupitelé odsouhlasili,
že v červenci bude provoz v mateřské škole omezen na jednu
třídu a v srpnu bude školka uzavřena.
(lef)
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Ceník inzerce
ve zpravodaji
V Blatnickém zpravodaji je
možné umístit reklamu. Zastupitelé schválili tyto ceny: černobílá strana 1 000 Kč, barevná 2 000 Kč, barevný inzerát
na obálce časopisu na zadní
straně 4 000 Kč. Cena menších
inzerátů se dělí podle toho,
kolik zabírají plochy.
(red)

Poutní sezona
pokračuje
i o prázdninách
Poutní sezona na kopci Svatého Antonínka pokračuje
i o prázdninách. V neděli
28. června se uskuteční Pouť
svatých Petra a Pavla. Mši svatou v 9 hod. slouží farář z Ostrožské Lhoty P. Miroslav Reif.
V 10.30 se pak uskuteční Pouť
svatých Petra a Pavla, národní pouť Sekulárního františkánského řádu, kterou bude
sloužit P. Petr Petřivalský OFM
Cap. Brno. Od 13 hod. se mohou zájemci zúčastnit besedy
s bratry kapucíny.
Na 11. červenec je na Antonínku naplánována Pouť děkanátu Veselí nad Moravou za
obnovu rodin a kněžská i řeholní povolání. Program zahájí
v 15 hod. modlitba posvátného růžence, od 16 hod. bude
adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní a mši
svatou bude od 17 hod. sloužit
arcibiskup Jan Graubner, metropolita moravský.
Dne 12. července se od
15 hod. uskuteční Pouť nemocných s blatnickým farářem P. Zdeňkem Stodůlkou.
Konec prázdnin uzavře už tradičně 30. srpna Děkovná pouť.
V 9 hod. bude sloužit mši sv.
farář z Ostrožské Lhoty P. Miroslav Reif a v 10.30 hod. bude
při hlavní mši svaté celebrantem arcibiskup Jan Graubner.
(red)
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Výměna generací v místní knihovně
V dubnu došlo k pracovní
výměně generací v místní
knihovně. Po zhruba třicetileté
službě a po dohodě s vedením
obce z funkce odešla paní učitelka ve výslužbě Ludmila Bršlíková. Její nástupkyní se stala
Vendula Houšková (za svobodna Bršlíková). Zároveň obec
na veřejně prospěšné práce
do knihovny přijala Markétu
Němečkovou. Výhodou je, že
tato absolventka střední školy
nové vedoucí knihovny pomáhá s přebalováním stovek knih.
Téměř všechny totiž potřebují
nový obal. Ty staré byly poškozené, špinavé a značící štítky
na hřbetech překrývaly jméno
autora či název knihy.

Celá knihovna musí navíc
postupně projít rozsáhlou
proměnou. Kromě utřídění
knižního fondu, kdy je třeba
vyřadit svazky, které si deset
a více let nikdo nepůjčil, budou například natřeny regály
a je třeba koupit také nový výpůjční pult. Dále se počítá se
zřízením koutku pro nejmenší
děti, které přijdou do knihovny s rodiči, aby si zvykaly na
toto prostředí. Nové čtenáře
je totiž třeba vychovávat od
útlého věku. Z toho důvodu
se také od nového školního
roku plánuje úzká spolupráce
knihovny se školou. Děti se
mohou těšit na spoustu zajímavých aktivit.

Ke všem změnám samozřejmě nemůže dojít ze dne na
den. Na všechno je třeba dostatek času, takže prosíme
o trpělivost. Z důvodu změny
ve vedení knihovny došlo od
počátku června letošního roku
také ke změně otevírací doby.
Knihovna je nově otevřena
v pondělí od 16.30 do 20 hod.,
v úterý od 8 do 15 hod. a ve
čtvrtek od 12 do 16.30 hod.
Nová vedoucí knihovny Vendula Houšková vyzývá čtenáře, aby jí dávali tipy, jaké nové
knihy by chtěli v naší knihovně mít. Na základě tohoto průzkumu pak bude zajišťovat
obnovu knižního fondu.
Lenka Fojtíková

Komplexní pozemkové úpravy
přináší vlastníkům řadu výhod
Zastupitelé obce na svém třetím
zasedání, které se uskutečnilo
19. února 2015, schválili, aby
obec zažádala o komplexní pozemkové úpravy. Všichni vlastníci pozemků, kteří mají zájem,
aby se v naší obci uskutečnily
komplexní pozemkové úpravy,
mohou v kanceláři obecního
úřadu u paní Marcely Páčové
podat vyplněnou žádost o provedení pozemkových úprav.
Komplexní pozemkové úpravy se týkají zemědělské půdy,
která je v extravilánu (tj. mimo
zastavěnou plochu). Žádost
o provedení pozemkových úprav si mohou zájemci vyzvednout v kanceláři obecního úřadu.
Proč provádět komplexní
pozemkové úpravy? Co nám
přinesou a co získají vlastníci
pozemků?
Pozemkové úpravy se zpracovávají na základě zákona
č. 139/2002 Sb., o pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech ve znění pozdějších předpisů a podle prováděcí vyhlášky
k tomuto zákonu č. 545/2002 Sb.
Vlastníci pozemků mohou
od pozemkových úprav očekávat:
• odstranění nesouladu mezi

•

•
•

•
•

•
•

stavem v terénu a stavem
vedeným v katastru nemovitostí na základě nového
podrobného zaměření celého řešeného území,
odsouhlasení změn druhu
pozemku z toho vyplývajících s příslušnými orgány,
vyrovnání hranic pozemku,
přesné určení hranic pozemku a výměry každého
řešeného pozemku a v případě zájmu,
vytyčení v terénu,
vyřešení přístupnosti každého řešeného pozemku – obnova či vytvoření přístupových cest,
možnost vypořádání spoluvlastnictví k pozemkům,
dořešení dosud neprojednaných pozůstalostí (dědictví).

Pozemkové úpravy jsou důležitým nástrojem pro rozvoj území. Jsou nezbytným podkladem pro obnovení pořádku ve
vlastnictví a evidenci půdy, pro
racionální využívání pozemku,
pro realizaci půdoochranných,
ekologických a krajinotvorných
opatření. Podmínkou pro zahájení pozemkových úprav je
písemný souhlas vlastníka min.

50 % plochy zemědělských pozemků v katastru.
Každý vlastník pozemku, který
bude souhlasit s pozemkovými úpravami, musí podat
žádost na Státní pozemkový
úřad, nejlépe prostřednictvím
Obecního úřadu Blatnice pod
Svatým Antonínkem. Podepsáním této žádosti vlastník
pozemku souhlasí pouze
s podáním žádosti o zahájení
pozemkové úpravy.
Veškeré náklady související
s prováděním pozemkových
úprav, tj. náklady na přípravné
a návrhové práce, geodetické práce, vytyčení pozemků
i realizaci společných zařízení hradí stát prostřednictvím
Státních pozemkových úřadů
a nepředstavuje pro vlastníky
pozemků žádné finanční zatížení.
Žádáme proto všechny vlastníky pozemků v k.ú. Blatnice
pod Svatým Antonínkem, aby
se vší odpovědností zvážili výhody provedených pozemkových úprav, které vyřeší zejména problémy v nevyřešených
vlastnických vztazích bez finančního zatížení vlastníka.
Lenka Fojtíková
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Fotoohlédnutí za Domácí a Hlavní poutí

Hlavní poutě se zúčastnily tisíce lidí ze všech koutů naší země i ze
Slovenska.

Hlavním kazatelem při Domácí pouti byl farář z Lidečka P. Josef
Červenka (na snímku). Podle pamětníků se stalo poprvé v historii
poutního místa, že mu věřící na závěr kázání zatleskali.

Stalo se již pěknou tradicí, že po Hlavní pouti následuje v nedělním
odpoledni kulturní program. Letos se představily čtyři zpívající
rodiny. Na snímku zpívá rodina Míškova a Ilčíkova.

Nedělní kulturní program si nenechala ujít ani Hana Cenková
s manželem Pavlem.

Tohoto šikovného houslistu si zapamatujte. Jmenuje se Jan
Pavelka a ještě o něm hodně uslyšíme… Už nyní má za sebou
coby primáš cimbálové muziky Pramének vítězství v celostátní
soutěži cimbálových muzik.

O nádhernou květinovou výzdobu se v celém poutním areálu
postarala Jana Pilčíková (na snímku).
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