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Fotoohlédnutí za plesovou sezónou a fašankem

Ples SRPŠ patří k nejnavštěvovanějším a mnozí tvrdí, že i k nejkrásnějším, protože mu vládne nová generace.

Představení letošních tanečních párů tradičního Plesu SRPŠ.

Farní ples patří každoročně i dětem.

Farní ples se letos uskutečnil v blatnickém kulturním domě.

Na fašanku pod Starýma horama nemohly chybět Pútnice
z Blatnice.

Zpěv mužského pěveckého sboru se při oslavách fašanku nesl daleko do kraje.

Společný snímek letošních tanečníků ze základní školy.
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O čem zastupitelé rozhodovali při
veřejných zastupitelstvech
27. 1., 23. 3., 27. 4. a 1. 6. 2016:
• Dne 27. 1. 2016 byla schválena
žádost paní Hany Janíkové o pronájem hospůdky na hřišti. Byla
jedinou zájemkyní o tento pronájem.
• Na zhotovení nového oplocení
fotbalového hřiště byla ZOB odsouhlasena (27. 1. 2016) firma Vratová technika, která podala nejnižší cenovou nabídku 246 414 Kč
včetně DPH.
• ZOB odsouhlasilo (23. 3. 2016)
Smlouvu o spolupráci – úpravu
vzájemných práv a povinností
účastníků při pořádání akcí na
Svatém Antonínku. Tuto smlouvu musí s obcí uzavřít všichni
zájemci o pořádání parkování,
stánkového prodeje a zábavních
atrakcí, aby byla ze strany pořadatelů zajištěna bezpečnost, klidný
a plynulý průběh i okamžitý úklid
po akci.
• Dne 23. 3. 2016 zastupitelé odsouhlasili novou knihovnici, kterou se po odstoupení na vlastní
žádost paní učitelky ve výslužbě
Ludmily Bršlíkové stala PaedDr.
Miluše Těthalová. Ilustrátorkou
byla schválena studentka gymnázia Vendula Letovská.
• ZOB schválilo (23. 3. 2016) Pravidla pro poskytování příspěvku na odstranění stavby s následnou výstavbou rodinného
domu. Tato pravidla jsou zveřejněna včetně žádosti na webových
stránkách obce.
• ZOB schválilo (27. 4. 2016) žádost
firmy SaZ s.r.o. o odprodej pozemků parc. č. 4610/1, 4610/43,
parc. č. st. 923, 922, 1023 vč. nemovitostí na nich stojících – vše v k.ú.
Blatnice pod Svatým Antonínkem
(areál bývalého koupaliště) za
podmínky, že firma provede revitalizaci tak, aby pozemky opětov-
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ně sloužily svému účelu a byly
veřejně přístupné za obvyklých
finančních a provozních podmínek nejen návštěvníkům areálu,
ale všem obyvatelům Blatnice
pod Svatým Antonínkem. Dále
byla schválena smlouva o smlouvě budoucí kupní.
Zastupitelé schválili (27. 4. 2016)
záměr vybudovat chodník podél mlékárny, aby se školáci
dostali bezpečně do školy a nemuseli přecházet přes nebezpečnou křižovatku. Na chodník bude
navazovat přechod pro chodce
na chodník k rohu domu rodiny
Valáškovy, na který bude navazovat plánovaný chodník k DPS, ZŠ
a MŠ.
ZOB schválilo (27. 4. 2016) zákaz
provozování sázkových her,
loterií a jiných podobných her
v naší obci. Na základě tohoto souhlasu byla vypracována
obecně závazná vyhláška, kterou
ZOB schválilo (1. 6. 2016).
ZOB schválilo (27. 4. 2016) žádost ředitele ZŠ a MŠ Ing. Vítězslava Jurase o povolení výjimky
z maximálního počtu dětí ve
třídách MŠ s navýšením počtu
dětí v MŠ o tři s platností na
školní rok 2016/2017.
ZOB schválilo (27. 4. 2016) omezení provozu v MŠ v měsíci
červenci 2016 na jednu třídu
a v měsíci srpnu uzavření MŠ.
ZOB schválilo (27. 4. 2016) změnu výše vstupného do Blatnického muzea takto: dospělí 40 Kč,
děti do 15 let 10 Kč, studenti a ZTP 20 Kč a rodinné vstupné
(2 dospělí a maximálně pět dětí)
100 Kč.
1. 6. ZOB schválilo opravu místní
komunikace ve Staré nádražní
ulici (z vlastních zdrojů).

Blatnice má nový stolní kalendář
Trička, zástěry, skleničky, magnetky a stolní kalendář. To jsou nové reklamní
předměty, které má naše obec k prezentaci. Stolní kalendář vydala Blatnice
historicky poprvé. Najdete v něm svozy komunálního i nebezpečného odpadu, termíny plesů, prázdniny během školního roku i klasické akce vinařů
či kulturního výboru, které se pořádají každoročně.
(lef)

Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
po půl roce se Vám do
rukou dostává další číslo Blatnického zpravodaje. Dočtete se v něm
téměř o všem, co se
v naší obci děje. Snažíme se dát prostor doopravdy všem aktivitám
obyvatel. Jen je možná
škoda, že po vydání
zpravodaje se potom
někteří lidé ozvou, proč
tam není napsáno o nich a právě jejich činnosti.
Přestože jsem některé spolky několikrát vyzývala, aby dodaly článek a fotky, tak nic nedodaly.
Každopádně se snažím v záplavě každodenní
práce a povinností i poctivě mapovat veškeré
dění v obci a zejména fotky poté s popiskami
zveřejňovat na internetu. Věřím ale, že tištěný
zpravodaj má jednou za půl roku svou vypovídající a významovou hodnotu. Může se v něm
uceleně zveřejnit, co se za delší čas podařilo
udělat, co se zde děje. Veškeré informace zveřejněné na webu i facebooku totiž rychle zapadnou v propadlišti nových stovek či tisíců obrázků a slov.
V naší obci se ale děje mnoho dobrého a také
zde žije, nebo odsud pochází, spousta velmi
výjimečných a v různých oborech lidské činnosti úspěšných lidí. A právě ty chci postupně
představovat a upozorňovat na ně. Je totiž
skutečností, že jde většinou o velmi skromné
lidi, kteří se svými dosaženými úspěchy a umem
nechlubí. Zůstávají tiše opodál a neupozorňují
na sebe. A právě o nich je třeba psát, aby byli
příkladem a motivací pro mladou nastupující
generaci. V tomto čísle se proto dočtete o úspěšném mladém vinaři Janu Polehňovi, který zvítězil v celostátní soutěži v řezu vinné révy. Máme
zde mezi sebou ale i úspěšné sportovce, muzikanty, střelce, divadelníky, zvukaře, studenty,
vinaře i pamětníky s více než zajímavými osudy.
O těch všech bych postupně ráda zveřejnila jejich životní příběh.
Na druhé straně jsou zde i různá mezilidská
negativa. Všichni ovšem moc dobře víme, že ty
reklamu rozhodně nepotřebují. Zlo totiž vždy
křičí více než dobro, a proto se o něm mezi lidmi
také více mluví a šíří se rychlostí blesku. Někdy
jde ale bohužel o čistokrevné lži, proto je lepší si
žádných drbů nevšímat, nenechat se jimi nijak
vykolejit a hlavně je dále nešířit.
Všem Vám přeji krásné léto, a abyste si v záplavě
informací, které se k Vám různými cestami dostanou, dokázali vybrat jen ty dobré, které Vás i Vaše
blízké nějak pozitivně ovlivní a povznesou.
Lenka Fojtíková
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Při opravě školy musíme vrabcům zajistit náhradní bydlení
K žádosti o dotaci na zateplení prvního stupně základní
školy jsme letos museli doložit i odborný posudek stavby
z hlediska výskytu živočichů.
Tuto skutečnost jsme se dozvěděli jen čtrnáct dnů před
možností odevzdat žádost
o dotaci, a tak začalo těžké
hledání. Jeden odborník nám
na dotaz, zda tento odborný
posudek vypracuje, řekl, že to
nám neudělá nikdo. Nakonec
ale neměl pravdu a odborníka se podařilo sehnat. Je
potěšitelné, že téměř ihned
přijel a za pár dnů požadovaný posudek zpracoval. V něm
mimo jiné uvedl: „Při provedeném průzkumu bylo pod
střechou na několika místech
zjištěno hnízdění vrabců do-

mácích (Passer domesticus).
Tato hnízda se nacházejí
v prasklinách a mezerách ve
zdivu pod střechou. Byla zaznamenána minimálně čtyři
funkční hnízda (a několik neobydlených), a to zejména na
jižní straně budovy. Přítomnost dalších, skrytých, hnízd
je pravděpodobná. Žádné
další druhy synantropních živočichů ani jejich pobytové
znaky nebyly zaznamenány.
Vzhledem k hnízdnímu výskytu druhu vrabce domácího na
budově je nezbytné tomuto
přizpůsobit také časovou realizaci zateplení zdiva budovy
v její horní polovině (druhé
patro) a zarovnání podbití
podstřeší. V opačném případě by došlo buď k přímému

zničení snůšek nebo k rušení
v takovém rozsahu, které by
vedlo k opuštění snůšek. Realizaci zateplení zdiva v horní
polovině objektu a zarovnání
podbití podstřeší (případně
jakékoli jiné práce v tomto
prostoru) tak lze provést jedině v období od 1. 9. do 31. 3.,
kdy je jistota, že hnízda nebudou obsazena.
Realizaci zateplení přízemí
objektu lze provést kdykoliv,
protože nebude mít negativní vliv na žádné druhy živočichů. Protože kvůli zateplení
zdiva a zarovnání podbití
podstřeší bude nezbytné odstranit stávající hnízda vrabců
obecných a vhodné prostory
k hnízdění do budoucna tak
zaniknou, musí být nainsta-

lována nová, která zajistí jejich hnízdění v dalších letech.
Z toho důvodu doporučuji instalaci minimálně jedné speciální budky, která je určena
přímo pro vrabce. Tato budka
by měla být nainstalována
na jižní straně budovy v prostoru mezi střechou a okny.
Vhodný typ budky pro vrabce domácí lze zakoupit např.
na internetových stránkách
www.zelenadomacnost.com,
přičemž doporučuji použití
typu „Ptačí budka 1SP – pro
vrabce“. Instalaci uvedené
budky lze považovat za adekvátní kompenzační opatření,“ uvedl zpracovatel posouzení RNDr. Ondřej Konvička
ze Zlína.
Lenka Fojtíková

Těžba dřeva na Antonínku odhalila poškozené stromy
Někteří lidé celkem agresivně reagovali na fakt, že se na
Antonínku a Střečkáči v zimě
kácely stromy. Telefonovali na
obecní úřad s dotazy, kdože
tam páchá tu hrůzu. Pojďme
se tedy podívat, jaké dřevo se
zde těžilo.
V drtivé většině šlo o hnilobou
zasažené stromy, které byly
staré více než sto let. Lesní
hospodář Ing. Pavel Prokeš,
který se o obecní les na základě smlouvy stará, vedení obce

ihned po nástupu do funkce
upozorňoval, že pokud se nebudeme o les starat, jak tomu
bylo předchozí čtyři roky, bude
se jednat o špatné hospodaření se svěřeným majetkem. Navíc hrozilo, že pokud by přišel
větší vítr, což v poslední době
není žádná výjimka, vznikly by
polomy, které by bylo mnohem náročnější likvidovat. Pokud by někoho padající strom
zranil či dokonce zabil, možná
by pak stejní lidé křičeli, proč

se s těmito hnilobou zasaženými stromy včas něco nedělalo. Tolik na vysvětlenou, proč
byla v našem katastru těžba
dřeva nezbytně nutná. Těžba
si vyžádala náklady ve výši
167 007 Kč a prodané dřevo
přineslo do obecní pokladny
334 327 Kč.
Jistě není bez zajímavosti, že
jsme obecním rozhlasem našim obyvatelům nabídli, aby
se pustili do vyčištění vzniklých
mýtin s tím, že si za odměnu

ponechají dřevo, které zde zůstalo. Nutno podotknout, že
po těžbě zůstalo hodně dřeva,
se kterým by mohli zájemci
vytápět své domovy minimálně rok. O vyčištění mýtin měla
bohužel zájem pouze jedna rodina. Přitom moc dobře víme,
že někteří občané ve svých
kamnech na pevná paliva
v zimě pálí odpad, který tam
rozhodně nepatří, a zamořují
tím ovzduší celé vesnice.
Lenka Fojtíková

Tyto hnilobou napadené stromy se mohly prodat už pouze jako vláknina za neporovnatelně nižší cenu než zdravé dřevo, které putovalo na rakouský trh.
Foto: Lenka Fojtíková
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Na čem pracujeme pro další zvelebení obce
Lidé se na nás často obracejí se
slovy: „Co cyklostezka, chodníky a oprava průtahu obcí?“
Na cyklostezku i chodníky podél I/54 se v současné době
zpracovávají projekty. Byli bychom rádi, kdyby se nám do
konce roku podařilo vyřídit
stavební povolení a mohli jsme
zažádat o dotaci. Silnici I/54
bude opravovat Ředitelství silnic a dálnic Brno (dále ŘSD).
Aniž by nás kdo informoval,
objevila se v novinách zpráva,
že se v dubnu bude opravovat
úsek mezi Blatnicí a Veselím
nad Moravou a z toho důvodu zde bude uzavřena silnice.
Ihned jsem kontaktovala zodpovědné osoby na ŘSD s dotazem, zda je to pravda. Odpovědí bylo, že to bude spíše
v květnu. Nyní je červen a před
uzávěrkou zpravodaje jsme nedostali žádné informace o uzávěrce a objízdných trasách. Co
se týká průtahu obcí, tak mám
příslib, že se v srpnu uskuteční
výběrové řízení a v březnu roku
2017 bude konečně zahájena
tolik očekávaná oprava.

Jistě také mnohé občany zajímá, jaký je další vývoj s opravou školy. V současné době
máme vyřízené stavební povolení na druhou etapu zateplení.
V dubnu jsme zažádali o dotaci
a nyní čekáme na odpověď,
jestli ji získáme. Dozvědět bychom se to ale měli zřejmě až
v září, takže se samotnou realizací stavby budeme muset počkat na příští léto. Není možné
zateplovat tak členitou budovu
za plného provozu školy. Předpokládané náklady na opravu
jsou 5 453 000 Kč bez DPH, přičemž obec může získat dotaci
ve výši 40 %, což není málo,
proto není vhodné se nějak
unáhlovat. Pokud by se letos
dotaci získat nepodařilo, budeme znovu žádat v příštím roce.
Při červnovém zastupitelstvu byl vybrán projektant na
zateplení kulturního domu,
s čímž souvisí také výměna
kotle a rozvody nového topení
v této budově. Po zpracování
projektu, vyřízení stavebního
povolení bychom i v tomto případě chtěli příští rok zažádat

o dotaci.
Z vlastních zdrojů potom obec
zaplatí dokončení opravy
chodníku v Antonínkově ulici,
kde je třeba rozebrat a nově
položit 440 m² dlažby včetně nových obrubníků. Z dodaných nabídek zastupitelé
v červnu rozhodli, že tyto práce
provede firma Ing. Bachana. Za
obecní peníze také necháme
opravit místní komunikaci ve
Staré nádražní ulici, která volá
po opravě už dlouhou dobu.
V příštím roce bychom rádi
opravili alespoň část silnice od
mlýna až po křižovatku u hospody Helena. Na tento úsek se
pokusíme získat dotace.
Z důvodu bezpečnosti školáků
plánujeme položení chodníku
v parčíku u mlékárny, na který
bude navazovat přechod pro
chodce. Po chodníku se školáci dostanou až na roh domu
rodiny Valáškovy. Odsud bude
po levé straně veden chodník,
jehož projekt v současné době
zpracovává projektant. Po něm
se pak lidé dostanou bezpečně
do DPS, školy, školky, k zubní-

mu lékaři i do muzea. Na tuto
část chodníku plánujeme, že
zažádáme o dotaci.
Dále máme zpracovaný projekt i stavební povolení na
prodloužení kanalizační sítě
ve směru do průmyslové zóny.
Před uzávěrkou zpravodaje se
uskutečnilo výběrové řízení na
zhotovitele. Práce by měly začít počátkem srpna letošního
roku s plánovaným dokončením stavby do tří měsíců.
Z výše uvedeného vyplývá, že
vedení obce dělá, co může, aby
se zde obyvatelům žilo lépe.
Kdo se pustil do stavby či oprav
rodinného domu, jistě velmi
dobře ví, jak je časově náročné
vše vyřídit. Nám se letos podařilo vyřídit dva projekty a k nim
stavební povolení – na prodloužení kanalizační sítě a zateplení školy, což je obrovský
kus práce. Ty v obou případech
trvaly bezmála rok. A jsou rozpracované další akce. Bez projektů a stavebních povolení se
ale dál nemůžeme pohnout.
Lenka Fojtíková,
starostka obce

Turistický oddíl zpřístupnil na Antonínku vojenský bunkr
Od konce dubna má Antonínek nový turistický cíl. Klub turistů
z Ostrožské Lhoty zde totiž 27. 4. široké veřejnosti zpřístupnil bývalý vojenský bunkr.„Pochází z šedesátých, sedmdesátých let minulého století. Jednalo se o vojenský bunkr s typovým označením šest.
Sloužil vojenskému motostřeleckému pluku Uherské Hradiště,“
uvedl Stanislav Kuřina, rodák z Blatnice, který dnes žije v Ostrožské
Lhotě a je členem tamního turistického klubu. Dále prozradil, že
jako malý kluk chodíval na Antonínek k bunkru za vojáky. Poté byl
bunkr odspodu zahrnut hlínou a vchod zatarasil betonový panel,

aby někdo nepřišel k úrazu. Ostrožská Lhota získala v roce 2012
bývalý vojenský bunkr bezúplatným převodem. „Nejdříve mně připadal jako danajský dar, ale turisté ho proměnili ve skutečný dar.
Jsem rád, že návštěvníci mají nový cíl, který si mohou na Antonínku
prohlédnout. Připadá mi symbolické, že objekt, který dříve sloužil
vojákům, dnes využívají poutníci, protože leží na poutní stezce
z Velehradu na Antonínek,“ uvedl starosta Ostrožské Lhoty Antonín
Jelének. Bunkr má být otevřený v letní sezoně o víkendech.
(lef)

Slavnostního otevření bunkru se zúčastnil i místostarosta Blatnice Milan Zedka (vlevo).

Foto: archiv turistického oddílu
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Zimní, jarní a letní putování v mateřské škole
V rámci tématu Zvířátka
a ptáčci v zimě jsme se v lednu vypravili ke krmelci pod
Roháče. Děti nesly zvířátkům
potravu – tvrdý chleba, kukuřici, mrkev, obilí, jablka, kaštany
a žaludy.
Nejstarší děti ze třídy Sluníček navštívily své kamarády
v 1. tř. ZŠ a o pár týdnů později již s odhodláním samy
vykračovaly k zápisu do školy.
V lednu se mohly děti radovat
z maňáskových pohádek od
divadelní společnosti Šikulka.
Začátkem února se nám školka při karnevalovém dopoledni zaplnila princeznami,
včelkami, beruškami, šašky,
kovboji, piráty, indiány, vílami,
myškami a dalšími pohádkovými postavičkami. Poté školku navštívil herec Slováckého
divadla v Uherském Hradišti
Tomáš Šulaj s kouzelnickým
vystoupením Simsala bim,
sním salám, sním. Dokázal rozesmát nejen děti, ale i učitelky.

níček navštívili místní knihovnu. V neděli 20. 3. 2016 se v sále
KD uskutečnil Dětský karneval
s pasováním předškoláků.
V březnu začala dětem ze třídy
Sluníček předplavecká výuka,
kdy ve spolupráci s Plaveckou
školou v Uherském Hradišti
absolvovaly deset lekcí v bazénu Základní školy v Dolním
Němčí. Při výuce se malí plavci seznámili s vodou a učili se
základním plaveckým dovednostem. Na počátku dubna
přišlo k zápisu do MŠ pro školní rok 2016/2017 šestadvacet
dětí.
Nejstarší děti v dubnu absolvovaly výukový program VIS
Bílé Karpaty, při kterém objevovaly krtkův podzemní svět
a dozvěděly se mnoho informací nejen o jeho životě.
Vybaveni přilbami a koloběžkami se děti ze Sluníček
vypravily autobusem na dopravní hřiště do Veselí nad
Moravou. Zde si vyzkoušely
jízdu na kolech a koloběž-

V březnu si děti užily hudby
i radosti z tance a pohybu při
hudebním vystoupením Hudba pro radost. Před Velikonocemi nám malérečka Marie
Čiháková s vnučkou Šárkou
předvedly, jak se malují kraslice. Po Velikonocích děti plnily sportovní úkoly a hledaly
poklad velikonočního zajíčka.
V rámci tématu Knížka je můj
kamarád a projektu „Celé Česko čte dětem“ jsme s děvčátky
a chlapci ze tříd Berušek a Slu-

kách. Cvičily také přecházení na přechodech, reakci na
signály a celkovou orientaci
v prostoru. Ani děti z Motýlků
a Berušek nepřišly o dopravní
hry. Na hřišti si zajezdily na
odrážedlech v zahřívací jízdě,
závodech ve dvojicích, slalomu, skupinkách i jízdě po
vyznačené čáře. V dubnu do
školky zavítal vypravěč z Valašského Meziříčí s pohádkou
O Bajajovi. Měsíc jsme zakončili akcí Dopoledne s blatnic-
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kými hasiči. Hasiči dětem ukázali hasičské auto, vybavení,
oblečení a získané poháry ze
soutěží. Velkým překvapením
pak bylo krátké svezení v autě
a vyzkoušení hasičské přilby.
Blatnickým hasičům moc děkujeme za hezké a neobvyklé dopoledne a nové zážitky.
Druhá květnová neděle patřila oslavě Dne matek. V sále
KD vystoupila skupina děvčat
ze třídy Sluníček s tanečkem

věrkou časopisu byl před námi
výukový program Mraveneček
ve třídě Sluníček, celodenní
výlet do Zoo Hodonín, Pirátská plavba z přístaviště U Jezu,
zábavné dopoledne v ZUŠ Veselí nad Moravou pro nejstarší
děti, výukový program v Selském domku v Kněždubu,
oslava Dne dětí, akce ve spolupráci se žáky 9. třídy základní
školy s názvem Z pohádky do
pohádky.

Paraplíčka. Pro maminky byl
ale připravený program i ve
školce. Berušky vystoupily
s pásmem Kočičky a kominíčci, Sluníčka předvedla taneček Paraplíčka a pohádku
O lesní chaloupce a Motýlci
v rámci své besídky promítli
krátký film, v němž si zahrály
hlavní roli děti.
Divadlo Hvězdička z Hodonína nám předvedlo veselou Indiánskou pohádku. Před uzá-

Letošní školní rok uzavřeme
společným fotografováním
dětí, kreslením na chodníku
a slavnostním rozloučením
s předškoláky. Aktuální dění
ze školky můžete sledovat na
našich webových stránkách:
www.ms-blatnice.estranky.cz
Děkuji všem rodičům, sponzorům, učitelkám i ostatním zaměstnancům za jejich ochotu,
spolupráci a pomoc.
Radka Máčalová
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Na služby u SOB je třeba vždy vyplnit objednávku
Pokud si chce někdo objednat
nějakou zakázku u Služeb obce
Blatnice (dále SOB), je nutné si
nejdříve vyplnit objednávku.
Několik měsíců už neexistuje,
že by si občané brzy ráno přivstali, přišli přímo za pracovníky SOB a sami je úkolovali bez
vědomí jejich vedení, jak bylo
v minulých letech běžné. Vedení SOB ani obce potom nemělo
přehled, kde se jejich pracovníci v uvedeném dni a okamžiku
právě pohybují a co a pro koho
dělají. Mnozí z našich obyvatel,
kteří mají zájem o služby pracovníků SOB, jsou podnikatelé
a někteří mají i své zaměstnance. Jistě by se jim také nelíbilo,
kdyby jejich pracovníky chodil
úkolovat člověk, který není
jejich zaměstnavatel. Prosíme
proto, aby nikdo z těch, jejichž
požadavky nemohly být splněny tak rychle, jak by si představovali, nebral tuto skutečnost
nijak osobně. Pořádek prostě
musí být.

Často slyšíme od obyvatel
Blatnice, jak jsou pracovníci
SOB málo výkonní, jak by měli
udělat to či ono. Poté ale přijdou titíž občané, že teď hned
chtějí, aby pro ně, dle jejich
názoru špatní pracovníci, vykonali nějakou práci na jejich
pozemku či nemovitosti.
V tom okamžiku nedovedou
pochopit, že není možné, aby
pracovníci SOB ihned všeho
nechali a pustili se do jejich
zakázky. Přednost mají veškeré havárie a akutní stavy
na obecním majetku a poté
samozřejmě pořadník řádně
vypsaných objednávek od
jednotlivých zákazníků.
V měsíci květnu byla například prioritou výměna písku
na pískovištích, údržba zeleně,
vybudování nového mostku
v uličce pod Starýma horama,
přípravy na Putování po blatnických búdách a poté úklid
po celé akci a řada dalších aktivit. Děkujeme za pochopení

a respektování nově nastavených pravidel soukromých zakázek SOB.
Jen pro upřesnění: v současné
době má SOB sedm pracovníků, přičemž Pavel Radoch
mladší je řidičem obecního
autobusu Pastelka, takže většinu pracovní doby tráví za
volantem. Pavel Zajíček je
zedník, proto bývá využíván
převážně na odborné práce
spojené se stavařinou. Přestože je Josef Balada často vidět
s Františkem Šrámkem a Josefem Vyskočilem se sekačkou
a na traktorku při údržbě zeleně, má maturitu na střední
průmyslové škole elektrotechnické, takže pro SOB vykonává
odborné práce týkající se elektřiny. V posledních měsících
odpracoval například mnoho
hodin v novém bytě vedle
zubního lékaře. Pavel Radoch
starší má na starosti čistírnu
odpadních vod, kanalizaci
a vodovod. Luboš Ivan zase

převážně obsluhuje „kopátko“.
Na počátku vegetace, kdy
v celé obci vyrostla naráz tráva, jsme někdy měli na sečení
pouze dva až tři pracovníky,
protože ostatní museli plnit
své povinnosti na jiných místech. Je jasné, že potom nebyli schopni za pár dnů posekat všechny travnaté plochy
v obci, jak by bylo aktuálně
zapotřebí. Obrátili jsme se
proto o pomoc na úřad práce,
abychom pro sezónní údržbu zeleně zaměstnali některé
naše nezaměstnané spoluobčany při veřejně prospěšných
pracích. Zájem jsme měli jak
o ženy, tak o muže. Z vytipovaných a oslovených lidí souhlasila s nabídkou zaměstnání
pouze jedna mladá maminka,
která na údržbě zeleně, chodníků a při úklidu obce odvádí
skutečně velký kus práce.
Vedoucí SOB Milan Zedka
a starostka obce
Lenka Fojtíková

Vybetonování nového mostku v uličce pod Starýma horama.
Dnes už je zde samozřejmě také nové natřené zábradlí.

Odborná firma postavila na fotbalovém hřišti nový plot, ale demontáž toho starého provedli pracovníci SOB.

U tábořiště na Antonínku (v lesíku vedle křížové cesty) pracovníci
SOB vybudovali nový stůl s lavicemi. Vzniklo tak další místo k odpočinku poutníků i turistů.

V měsíci dubnu pracovníci SOB vyčistili les podél křížové cesty na
Antonínku. Do brigády se jedno odpoledne zapojili i místostarosta a starostka obce.
Foto 4x: Milan Zedka
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Blatnické muzeum slaví v letošním roce desáté narozeniny
Obecní muzeum zahájilo
v Blatnici pod Svatým Antonínkem provoz v roce 2006,
takže si letos připomínáme
deset let jeho existence.
Po přestávce, kdy bylo uzavřeno kvůli stavebním úpravám čekárny zubního lékaře a výstavbě nového bytu,
bylo v letošním květnu opět
otevřeno. Na úklidu a instalaci exponátů se podílel tým
obětavých a nadšených žen
ve složení Zdislava Kuřinová,
Božena Hanáková, Bohumila
Fňašková a Anna Křiváková.
Všem ženám patří za jejich
velké nasazení při znovuotevření muzea velký dík. Poděkování ale patří také Marii
Perutkové, která v muzeu působila až do roku 2014 a poté
ze zdravotních důvodů svou
činnost ukončila.
V muzeu jsou nyní ve dvou
dílnách k vidění desítky šicích
strojů různých značek. Nechybí ani rozsáhlá sbírka knoflíků,
které jsou ze dřeva, perleti,
žlutého i bílého kovu a řady

dalších materiálů. V současné
době je jich k vidění více než
deset tisíc.
V největší místnosti jsou
uloženy ve starodávném nábytku a na figurínách místní
kroje. Dále má možnost návštěvník zhlédnout ložnici
z 30. let minulého století
a kočárky s oblečením dětí
z téže doby. Neschází ani
stylová kuchyně. V improvizované prádelně zase návštěvník může vidět několik
prvních praček, pamatujících
doby našich prababiček. Zapomenuto není ani na místní
občany s výtvarnými schopnostmi a zvyky let minulých.
Svá díla zde mají vystavena
lidoví malíři, básník, vyšívačky a další.
Práci v hospodářství připomínají návštěvníkům různé
pomůcky od krmení dobytka a drůbeže přes exponáty
sloužící ke zpracování obilí,
konopí, výroby cihel, až k pečení v peci, vaření povidel
a výroby másla.

„Pokud má někdo nějaké historické oblečení či nádobí,
nástroje, nářadí, které někde
leží po předcích a uvažuje,
že by vše vyhodil, moc prosím, aby nám je přinesl do
muzea. Byla by to velká škoda. Jednou bychom tyto věci
rádi zaplatili zlatem, ale už
bude pozdě. Mysleme na to,
aby bylo zachováno dědictví
našich předků pro budoucí
generace,“ uvedla vedoucí muzea Zdislava Kuřinová.

Otevřeno je každou neděli
od 15 do 17 hodin. Po telefonické domluvě je možná
návštěva kdykoliv. Dospělí za
vstup zaplatí 40 Kč, děti do
15 let 10 Kč, studenti a ZTP
20 Kč a rodinné vstupné je
100 Kč. Telefonické kontakty, na kterých lze dohodnout
návštěvu muzea mimo stanovenou otvírací dobu: Zdislava
Kuřinová 737 576 694, Božena
Hanáková 777 800 355.
Lenka Fojtíková

Oslava Dne matek zahřála u srdíčka desítky žen
Druhou květnovou neděli
uspořádal kulturní výbor ve
spolupráci s obcí sváteční odpoledne pro všechny maminky.
V programu vystoupili členové
Vavřínku, děti z mateřské i základní školy. Přítomní mohli
slyšet báseň Jaroslava Seiferta
ze sbírky Maminka v podání
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žákyně osmé třídy Viktorie Martinkové. Tato mladá dívka je
skvělou recitátorkou a s básní
Vem to za mě se probojovala
do celostátního kola přehlídky
mladých recitátorů. I tato báseň v rámci programu zazněla
a Viki si svým přirozeným projevem získala všechny přítom-

né návštěvníky. Do Blatnice
zavítal také Suchovjánek, který
vystoupil pod vedením Marie
Frydecké a Františky Čambalové s pásmem Jarní setí. Děvčata
z kreativního kroužku základní
školy zase vystoupila se scénkou připomínající běžný den ve
škole. S kytičkou písniček přišel

i ženský pěvecký sbor Pútnice
z Blatnice. Na závěr se ke slovu
dostala nedávno vzniklá hudební skupina The Stamp. Kapela ve složení Dominik a Ondřej Míškovi, Viktorie Martinková
a Anežka Uřičářová dokázala,
že umí a ještě o ní uslyšíme.
Alena Hanačíková
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Reprezentanti školy sklízí mnoho úspěchů ve sportu i znalostech
Do naší školy v současné
době dochází 204 žáků, přičemž 61 dojíždí z okolních
obcí. Kdybychom měli oficiální mluvou popsat, oč
se ve škole snažíme, byl by
článek plný slov jako rámcový vzdělávací program,
klíčové kompetence, evaluace a další. Smysl školy je
jasný: poskytovat vzdělání
a vychovávat. Máme žákům
předat vědomosti a znalosti,
vést je k samostatnosti, ke
svobodnému rozhodování.
Není to jednoduché, protože
každý žák je jiný a má jiné nadání. Máme hledat, k čemu
je předurčen, kde jsou jeho
kvality a ty pak posilovat.
Neobejdeme se při tom bez
pomoci rodičů, protože bez
kladného působení rodiny
toho škola sama mnoho nezmůže.
V minulém období jsme vyměnili ve dvou třídách žákovský nábytek. V jedné třídě jsme vyměnili poničené
desky na lavicích a pro jednu třídu nakoupili židličky
pro žáky. V bývalé posilovně
máme novou podlahu a díky
tomu využívají tento sálek
kromě žáků i osm hodin
týdně místní občané. Vchod
pro žáky druhého stupně má
novou dlažbu a opravené
zastřešení. V pěti učebnách
bylo nově vymalováno. Dále
pokračujeme v obměně

vybavení školy, v čem nám
pomohly finanční dary firmy
Siempelkamp na dva výkonné počítače a firmy Želex
pana Jiřího Kotače na pingpongové stoly. Dále připravujeme obměnu podlah ve
třídách, kde je to nejvíc potřeba, opravu omítek apod.
Ve spolupráci s obcí budou
pokračovat úpravy hřiště
u školky či rekonstrukce odsávání v kuchyni. Zásadní
změny čekají školní jídelnu
i kuchyni. Kromě provozních
záležitostí bude v elektronické podobě i evidence výdeje jídel. Žáci budou mít čipy
a možnost odhlášení stravy
přes internet.
Prvňáčci se při pořadu Zdravotnické záchranné služby
naučili zásady první pomoci.
Zapojili se také do preventivního programu „Veselé zoubky“. Díky tomu se naučili, jak
předcházet zubnímu kazu
a správnou techniku ústní
hygieny. V březnu žáci školy
dodali své originální výrobky se zajímavými nápady na
velmi pěknou výstavu kraslic. Osmáci se na přednášce
„Přátelství, láska, vztahy“
dozvěděli, jak vytvářet a udržet si kvalitní mezilidské
vztahy. Sedmáci zase získali
informace o šikaně, včetně
té kybernetické: jak se projevuje a hlavně, kde hledat
pomoc a jak ji řešit, pokud

Při Velické laťce loňské vítězství obhájil Václav Janás.
Foto 3x: archiv ZŠ

Martina Lancuchová získala
stříbrné ocenění v okresním
kole zeměpisné olympiády.

Viktorie Martinková postoupila mezi nejlepší recitátory České republiky.

k ní dojde. Všichni žáci prvního stupně absolvovali výukový program na mobilním
dopravním hřišti. Zde se zábavnou formou naučili základní zásady provozu na
pozemních komunikacích a
základní chováni při jízdě na
kole či při chůzi. Preventivní
program Hasík pro žáky druhé a čtvrté třídy vyústil cvičným poplachem s evakuací
všech žáků školy. Vrcholem
celé akce byla ukázka hasičské techniky a ukázky hašení. Celý program připravila
okresní kancelář hasičského
sboru ve spolupráci s blatnickými hasiči.
Těší mě, že se i letos můžeme pochlubit úspěchy našich školáků. Mimořádného
úspěchu dosáhla Viktorie
Martinková. Díky vítězství
v okresním kole soutěže Mladý recitátor postoupila do
krajského kola v Brně. I tam
patřila mezi nejlepší, a proto
se utká s nejlepšími recitátory v celostátním finále. Martina Lancuchová zase získala
v okresním kole zeměpisné
olympiády v Hodoníně krásné druhé místo.
Blatnickým školákům se ale
daří i ve sportu. V okresním
kole košíkové starších žáků
získalo družstvo žáků ve slo-

žení František Fuga, Jakub
Fojtík, Jiří Janeska, Tomáš
Malár, Adam Mikéska, Tomáš
Solař, Matěj Šeda, Jan Truska
skvělé druhé místo. Své spolužáky z vyšších ročníků napodobilo při okresním kole
v košíkové mladších žáků
družstvo ve složení Richard
Vajdík, Viktor Bílek, Marek
Janás, Josef Janeska, Ondřej
Míšek a Jiří Svoboda, které
vybojovalo také stříbro. Při
okresním finále malého florbalu starších žáků ve Veselí
nad Moravou výběr žáků ve
složení František Fuga, Jáchym Tomeček, Jiří Janeska,
Tomáš Malár, Adam Mikéska
a Jindřich Štipčák vybojoval
zlato. Reprezentanti naší
školy se neztratili ani na atletickém mítinku Velická laťka. Loňské vítězství obhájil
talentovaný Václav Janás.
Všem úspěšným reprezentantům školy ve sportovních
i vědomostních soutěžích
blahopřejeme a děkujeme
za skvělou reprezentaci školy. Další aktuální informace
o dění ve škole naleznou
zájemci na stránkách školy
www.skolablatnice.cz a na
nástěnkách obecního úřadu.
Za pracovníky školy
Vítězslav Juras
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Česká křesťanská akademie slaví v Blatnici deset let činnosti
Česká křesťanská akademie
(ČKA) s působností po celé
republice má pobočku také
v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Skupina ČKA byla
v naší obci ustavena v roce
2006. Letos je to tedy deset let.
Za tuto dobu jsme uspořádali
řadu přednášek především
z oblasti vědy, ale také jiných
zajímavých sfér lidského poznání a umění.
Účelem tohoto textu není podat úplnou rekapitulaci odpřednášených témat a jejich
autorů, ale některé akce přece
jen zmíním. Prof. Jindřich Štreit
nás navštívil se svými fotografiemi několikrát, RNDr. Jiří Grygar u nás přednášel o astronomii a také o vztahu vědy a víry,
Mgr. Marek Orko Vácha PhD. se
ve své přednášce zaměřil na
křesťanství a ekologii, Prof. Jan
Bednář posluchačům přiblížil
metody předpovídání počasí,
Prof. Jiří Komrska věnoval jednu přednášku Ernstu Machovi,
rodáku z Chrlic, Mons. Václav
Malý přednášel o evangeliu
a lidských právech. Dr. Ladislav
Heryán nám přinesl „Ježíšova
blahoslavenství“ a prezident
České křesťanské akademie,
Prof. Tomáš Halík, vyznamenaný Tmpletonovou cenou, se
u nás zamýšlel nad zralou vírou.
Česká křesťanská akademie
přispívá k rozvoji vědy, umění
a vzdělanosti v České republice. Sdružuje občany, kteří chtě-

jí tomuto rozvoji napomáhat
a kteří se hlásí k odpovědnosti
za uplatňování křesťanských
hodnot ve společnosti. Ke svému členství i ke spolupráci zve
příslušníky různých křesťanských vyznání i občany bez vyznání. Proč považujeme za užitečné a potřebné šířit vzdělání
v křesťanském kontextu?
Věda je bezesporu úhelným kamenem naší evropské

(a tedy i české) vzdělanosti
a moci a také našeho bohatství.
Proč patříme k národům, kde
věda kvete a přináší společnosti bohaté plody? Proč sem
nepatří jiné národy, které mají
daleko starší, bohatší a úspěšnější historii než my? Vždyť my
jsme ještě nedávno, nějakých
1500 let zpátky, patřili k barbarům! Souvisí to s křesťanstvím.
Pomineme teď kulturu, písmo,

právo a další oblasti fungování
společnosti, které křesťanství
převzalo od národů antického světa, kultivovalo a spolu
s radostnou zvěstí dopravilo
k národům Evropy. Ale všimneme si matematiky a přírodních
věd. Bez porozumění křesťanskému Bohu a bez spolehnutí
se na něho ve věcech, o kterých člověk tuší, že jsou,*) ale
neumí o nich ani myslet, bez
tohoto spolehnutí by velikáni
konce středověku Isaac New-

ton a Gottfried Leibniz nemohli vytvořit infinitesimální kalkul
(známý diferenciální a integrální počet). Rovněž Bernard Bolzano a Georg Cantor by nevybudovali teorii nekonečných
množin, o kterou se opírá celá
dnešní matematika. Vždyť jediný důkaz existence aktuální
množiny přirozených čísel je
teologický.
Tato matematika nám dala
do rukou tak silné nástroje,
že se člověk začal cítit bohem

Máme nové ministranty
Od jednadvacátého února
má naše farnost čtyři nové
ministranty. Jsou jimi Adam
Žajdlík, Václav Cícha, Michal
Cintula a Lukáš Dominik. Do
řad ministrantů vstoupili po
pečlivé přípravě především
tatínků Petra Žajdlíka a Tomáše Dominika, kteří slouží jako
akolyté.
Ministrantské obleky si chlapci slavnostně poprvé oblékli
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právě při mši svaté v únoru.
Do nové služby šli s velkým
elánem. Díky své nové funkci
byli ustanoveni do služby ministrantů v liturgickém shromáždění. Budou nosit posvátné knihy a kříž, dávat znamení
zvonky ke cti Boha, přinášet
kadidlo a světlo, asistovat při
udílení svátostí, sloužit knězi
vždy, když to bude potřeba.
Foto: Alena Dominiková

a Boha přestal potřebovat.
Známý je výrok tvůrce vynikajícího díla, založeného na
Newtonových objevech. Toto
dílo se jmenuje „Nebeská mechanika“ a jeho autorem je
matematik Pierre Simon de
Laplace. Když své dílo představoval Napoleonovi, prohlásil,
že Boha nepotřeboval. Zde začíná novověk, který zapomněl,
na čem stojí dílo matematiků,
jejichž prostředky používá.
K výbavě novověkého člověka patří opírat se o vědu a víru
vytlačit někam do soukromí
nebo ještě dál. Česká křesťanská akademie se snaží ukázat,
že bez křesťanství by nebylo
vědy v dnešní podobě a také
se snaží ukázat, že víra v křesťanského Boha nijak nestojí
proti vědě. Právě naopak, jen
naplňuje biblické doporučení
„podmaňte si Zemi“.
Blatnická skupina České křesťanské akademie má třináct
členů. Každý rok připravuje tři
až deset přednášek. Příslibů
od velmi zajímavých lidí a také
zajímavých témat máme dostatek. Jen míváme problém
najít společný volný termín.
Přesto se zcela jistě můžete
těšit na velmi zajímavé přednášky.
*) Jedná se nekonečně malá
a nekonečně velká čísla.
Michal Cáb
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Antonínovo léto mělo úspěch, proto letos zažije reprízu
Po úspěšném prvním ročníku
plánuje Matice svatoantonínská i na letošní prázdniny
Antonínovo léto. Na Antonínku se tentokrát uskuteční od
10. do 16. 7. Program, ve kterém pořadatelé pamatují na
všechny generace, odstartuje
poledni piknik v trávě (10. 7.).
Kdo vloni zažil nedělní oběd
prostřený nedaleko kaple
v trávě, tak si ho zcela jistě nenechá ujít ani letos.
A potom to bude po všechny
následující dny jedna velká
jízda.
Na programu bude divadelní přestavení (10. 7.), tvoření
z přírodních materiálů (11. 7.),
přednáška plukovníka Mgr.
P. Jaroslava Knichala, který
se podělí o své zážitky z misí
vojenského kaplana v Iráku,
Kosovu a Afganistánu (11. 7.),
cvičení pod vedením fyzioterapeuta Miroslava Koláře
z Ostrožské Lhoty, divadelní představení Řádu Červených Nosů z Blatnice (14. 7.),
ukázka RC modelů letadel
modelářů z Ostrožské Lhoty, koncert začínající kapely
z Blatnice, nocování pod širákem, táboráky a řada dalších
zajímavých aktivit. Pro zájemce nebude chybět denní

Na účastníky Antonínova léta čeká i letos spousta zábavy.
Foto: Lenka Fojtíková
modlitba v 7:30, 12:00, 15:00
a mše svatá v nedělí v 15 hod.
a ve všední dny vždy v 17:00
hod. Podrobný program na
každý den zájemci naleznou
na webových stránkách farnosti www.antoninek.cz .
„V mezičase si můžete přijít
zahrát stolní tenis, badminton a jiné sportovní i stolní
hry. Je ale také možné se jen
tak zastavit na kus řeči a besedu. Pro všechny budou
připravené nealkoholické nápoje, káva, čaj i něco sladkého na zub,“ připomněla hlavní
organizátorka celé akce Alena
Skřenková, která vloni přišla

s nápadem uspořádat první
ročník Antonínova léta.
Matice svatoantonínská se
s prázdninovým programem
Antonínovo léto vloni zapojila do projektu Era pomáhá
regionům. Iniciativa pod sloganem Ejchuchu, ejchuchu,
hlavně že jsem na vzduchu,
aneb oživme místo setkávání na Blatnické hoře, zaujala
natolik, že různí dárci věnovali celkem 67 100 Kč. Dalších
50 000 Kč potom přidala Československá obchodní banka.
„Za získané peníze ve výši
117 100 Kč plánujeme zakoupit stan, který bychom vyu-

žívali v nepříznivém počasí.
Ten ale zůstane na Antonínku
i pro další akce. Dále chceme
zakoupit nádobí do kuchyňky, které tam chybí a také různé výtvarné potřeby na naše
letní tvoření,“ prozradila Alena Skřenková.
Jistě není bez zajímavosti, že
dobrovolníci vše připravují bez nároku na jakoukoliv
odměnu. Účastníci proto nemusí platit žádný účastnický
poplatek. Týden v krásné přírodě s kvalitní zábavou si tak
mohou dovolit i děti, jejichž
rodiče třeba nemají dostatek
financí, aby jim zaplatili například tábor.
Pro zájemce přitom bude každý den uvařen i oběd. Pokud
bude někdo předem vědět,
že se zúčastní, je dobré se
s předstihem nahlásit, aby
se zhruba vědělo, kolik bude
který den strávníků. Počty se
ale budou dolaďovat každý
den ráno. Děti předškolního věku musí mít doprovod.
Pro zájemce bude zajištěný
dovoz jak Blatnice, tak i z Ostrožské Lhoty. „Program je
otevřený absolutně všem, tak
neváhejte a přijďte,“ pozvala
všechny Alena Skřenková.
Lenka Fojtíková

První svaté přijímání bylo i tentokrát velkou slavností
Po tříleté přípravě letos v naší
farnosti přistoupilo k prvnímu svatému přijímání třináct
dětí. Stejně jako v minulých
letech i tentokrát šlo o velkou slavnost. Rodiče s předstihem vygruntovali kostel
a děti nastrojené do krojů
potom třetí květnovou neděli poprvé přijaly Pána Ježíše.
Všichni farníci jim přejí, aby
se ve víře uměly radovat, ale
nalezly v ní také pevnou oporu a jistotu ve chvílích, kdy se
v životě dostaví nějaké obtíže či těžkosti.
Foto: Štěpán Mitáček
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Blatnické děti začaly pomáhat malým kamarádům na misiích
Květináče, svícny, přání, vázy,
mýdla a další dárkové předměty
nabízeli členové Misijního klubka
v Blatnici předposlední květnové
nedělní dopoledne před farním
kostelem sv. Ondřeje. Výtěžek
5 270 Kč poputuje na misie k nejchudším z nejchudších dětí světa.
„Misijní klubko v naší obci vzniklo v lednu roku 2016. Scházíme
se jednou za čtrnáct dnů, a to
v úterý od 17 hodin v Domě
Svaté Rodiny. V současné době

máme okolo patnácti členů, kteří
jsou starší devíti let,“ prozradila
družinářka Jana Uřičářová, která
stála u zrodu Misijního klubka
v Blatnici.
„Při schůzkách děti vyrábějí různé dárečky pro podobné jarmarky, jaký jsme poprvé uspořádali
v květnu. Na schůzkách si ale také
povídáme a děti si hrají,“ informovala druhá vedoucí Romana Fugová. Výtěžek z akce putoval na
konto Národní kanceláře papež-

ských misijních děl ve Špindlerově Mlýně, odkud bude zaslán potřebným dětem do celého světa.
A co je vlastně Misijní klubko?
„Je to parta správných kamarádů, kteří patří do Papežského
misijního díla dětí (PMDD) a přes
celý svět staví MOST. Jak? Svou
Modlitbou, Obětí, Službou, Tvořivostí. Členové Klubek nesedí za
pecí, ale stále vymýšlejí, jak pomoci dětem v misiích, jak přiblížit
misijní činnost lidem ve farnosti,

obci či městě. Pro cestu malých
misionářů je připravena celá
řada materiálů, stačí si jen vybrat.
K práci patří odpočinek, k misiím
radost a ke všedním dnům dny
sváteční. Pro malé misionáře pořádáme několik velkých akcí, kam
můžete přijet s celým Klubkem
a blíže poznávat jednotlivé kontinenty, jejich obyvatele a misijní
činnost,“ uvádí web Papežských
misijních děl www.missio.cz .
Lenka Fojtíková

V Blatnici řádí škodná, která nám ničí obecní majetek
V naší obci žije mnoho lidí, kteří
se snaží na různých místech zvelebovat obec, aby se nám zde
lépe žilo a byla krásnější i pro
všechny návštěvníky. Najdou se
ale i jiní a ti systematicky a se
zlým úmyslem poškozují obecní majetek. Své by o tom mohli
vyprávět pracovníci Služeb obce
Blatnice.
V minulém roce například při
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kontrole objevili plastový barel
v páteřní kanalizaci před čistírnou odpadních vod. Další „poklad“ se jim podařilo nalézt před
Putováním po blatnických búdách. Tehdy instalovali mobilní
toaletu za búdou pana Robka.
Při vyzkoušení funkčnosti zjistili,
že voda z toalety neodtéká, ale
valí se zpět. Začali tedy hledat,
kde se stala chyba. Poté zjistili, že

nějaký dobrák ucpal montážní
pěnou odpad. Pokud by neprovedli zkoušku s jednodenním
předstihem, hrnuly by se v průběhu akce výkaly zpět.
Další, neméně zajímavý, objev
učinili před Domácí poutí. Provozovatelé zábavních atrakcí
totiž obec upozornili, že nefunguje pumpa u studánky. Pracovníci SOB šli odstranit závadu a na

místě zjistili, že někdo nasypal
desítky obřích hřebíků do mechanismu pumpy.
Na jaře nebyla ani potěšující
skutečnost, že nějaký dobromil
ostříhal a olámal čerstvě vysázené muškáty v kameninových
květináčích u obecního úřadu.
Těžko říct, komu tam květiny vadily.
(lef)
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Sdružení rodičů a přátel školy pomáhá škole i dětem
Tradice SRPŠ se při zdejší základní škole váže na školní rok
1969/1970. V roce 1992 bylo
sdružení registrováno Ministerstvem vnitra jako nezisková organizace. Cílem SRPŠ
je dobrovolná pomoc škole
v oblasti materiální a finanční,
která vede ke zlepšení podmínek výuky, školního prostředí
a potřeb žáků. Sdružení proto
přispívá na sportovní akce pořádané školou, hradí náklady
spojené s účastí žáků na soutěžích, ať už vědomostních
nebo sportovních. Dále sdružení podporuje nadané žáky
a žáky, kteří školu reprezentu-

jí, knižními odměnami nebo
sportovními potřebami. Pomáhá také s vybavením školní
družiny.
Prvňáčkům při zahájení školního roku SRPŠ přispívá na
balíček s pomůckami, a deváťákům zase na rozloučenou
s místní školou. Pravidelně hradí kurzovné plavání na prvním
stupni. Druhý stupeň dostává
příspěvek na lyžařský kurz
a od letošního školního roku
se šesté třídě hradí kurzovné
adaptačního pobytu s názvem
Orientační dny ve Fryštáku.
Na základě dohody s vedením školy hradíme i vybavení

do tělocvičny či jazykových
a odborných učeben. Proto
děti i díky SRPŠ mohou využívat v tělocvičně atletickou
soupravu, stolní tenis, karimatky, míče, florbalovou výbavu, basketbalovou desku
a další pomůcky. V jazykových
učebnách přibyly zase přehrávače a pro výuku přírodopisu
byl v tomto školním roce zakoupen model lidského těla.
V předchozím období byl například zakoupen elektrický
sporák a kuchyňské vybavení
pro výuku vaření.
SRPŠ během školního roku
pořádá pro děti několik zábav-

ných a soutěžních akcí – Beruškový pochod, Slet čarodějnic,
Dětský karneval s pasováním
předškoláků a Dětský den.
Vrcholem každoročně pořádání Tradičního plesu, který je
neodmyslitelně spojen s předtančením žáků devátých ročníku základní školy. V příštím
školním roce se 48. Tradiční
ples uskuteční 18. 2. 2017 a my
se už nyní těšíme na Vaši účast.
Poděkování za práci v SRPŠ
patří maminkám a všem, kdo
ve svém volném čase věnují
našim dětem.
Milena Nejezchlebová,
předsedkyně SRPŠ

První červnová neděle patřila oslavě Mezinárodního dne dětí. Ten se letos uskutečnil v krásném areálu fotbalového hřiště. Na čtyřicet
dobrovolníků, převážně z řad rodičů pro nejmenší obyvatele Blatnice připravilo sedmnáct stanovišť v duchu olympiády. Děti bojovaly
jako lvi, takže si všichni zasloužili medaile, drobné dárečky, sladkosti i dovádění hned ve dvou skákacích hradech. Všem, kdo toto krásné odpoledne připravili, patří velký dík. Pobavit se přišlo 136 dětí a dospělých bylo okolo tří stovek.
Text a 2x foto: Lenka Fojtíková

Do Blatnice zavítal Josef Zimovčák s pelotonem Na kole dětem
Naše obec získala certifikát Nadačního fondu Josefa Zimovčáka Na kole dětem. Zastupitelé totiž vloni rozhodli, že tuto
charitativní akci podpoříme
částkou 5 000 Kč. Z toho důvodu se v naší obci v sobotu
4. června objevil peloton cyklistů v čele s Josefem Zimovčákem, několikanásobným mistrem světa v jízdě na vysokém
kole a také pokořitelem Tour
de France, Giro d’Italia a Vuelty v sedle kostitřasu. Velocipedistu doprovázel peloton
s bezmála šedesáti cyklisty.
Byli mezi nimi i badmintoni-

sta Petr Koukal s manželkou
Gábinou Soukalovou. Kulturní
výbor pro všechny připravil
skvělé občerstvení. Chleba
se škvarkovou pomazánkou
předsedkyně výboru Zdislavy
Kuřinové mizel rychlostí blesku a stejný osud potkal fantastický štrůdl. Cyklisté o těchto
blatnických dobrotách vášnivě
na facebooku diskutovali ještě
několik dnů poté. Kromě toho
pro ně byly připravené také
banány, melouny a nápoje.
V Blatnici se ke skupině přidali
i manželé Frýdečtí, takže jsme
měli v jedné etapě i člena za-

stupitelstva. Josef Zimovčák se
svým týmem vyrazil 1. června z Bruntálu přes Olomouc,
Uherský Brod, Hluk, Blatnici,

Strážnici, Jindřichův Hradec,
Prahu do Klášterce nad Ohří,
kde 11. června končil.
(lef)

S několikanásobným mistrem světa se vyfotografovaly i ženy, které zajišťovaly cyklistům skvělé občerstvení.
Foto: Lenka Fojtíková
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Blatničtí hasiči mají nový vysavač na agresivní vosy i včely
V letošním roce se rozrostla
výjezdová jednotka o nové
členy a také jsme rozšířili své
vybavení.
Jedná se především o novou
elektrocentrálu s osvětlovací
rampou, vysavač na bodavý
hmyz se speciálním oblekem,
záchranářský žebřík, nosítka
a záchranářský batoh první pomoci. Dále byly pořízeny dva
vaky do nepřístupného terénu
na dohašování. Členové výjezdové jednotky prošli školením
na obsluhu nového vybavení.
Vysavač na bodavý hmyz
a speciální spreje jsme už letos použili při likvidaci včelího
roje na blatnickém nádraží

a poté na dvoře v jednom z rodinných domů. V březnu vyjela zásahová jednotka k bobrem poškozenému stromu.
Vzrostlý strom byl poškozen
do té míry, že musel být z bezpečnostních důvodů pokácen.
Začátkem dubna členové jednotky pálili skládku klestí pod
Floriánky.
Koncem dubna se výjezdová
jednotka zapojila do preventivně-výchovné akce Hasík. Ve
škole se pro druhý a šestý ročník konaly přednášky a poté
byl ve škole vyhlášen cvičný
požární poplach s evakuací.
Výjezdová jednotka předvedla
zásah a hledání pohřešované

Fire Team boduje
Týmy mužů a žen se letos zúčastnily okrskových a okresních závodů. Na okrskových závodech v Tasově skončili muži i ženy shodně
na druhém místě. Na okresních
závodech ve Vacenovicích se soutěžilo v požárním útoku, ve štafetě
a v běhu na 100 metrů s překážkami. Na těchto závodech skončili
naši muži i ženy na třetím místě
a přivezli jsme další dva poháry.
Nyní se účastníme závodů Grand
Prix Hodonín. V sobotu 4. června
proběhla jedna soutěž s mezinárodní účastí také na fotbalovém
hřišti v Blatnici.
(PeB)

Hasičů přibývá
Letos se Mladí hasiči rozrostli o nové členy
a všichni se aktivně zapojují do všech tréninků, závodů a akcí. Zpestřením zimních tréninků v tělocvičně byla přednáška první pomoci
od paní Šramlové a prohlídka hasičské zbrojnice a auta. Děti mají za sebou dva halové
závody a od května se každý týden účastní
venkovních závodů. Po třech závodech vybojovali mladší žáci v Kozojídkách pohár za druhé místo. Starší žáci získali v Mistříně stříbro
a dvakrát skončili na čtvrtém místě. Sezona je
v plném proudu a věříme, že bude úspěšná.
Rádi mezi sebou přivítáme nové zájemce.
Silvie Buzíková
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osoby. Na nádvoří školy následovala ukázka hasičského
vybavení, prohlídka zásahového auta a ukázka správného
a špatného hašení hořícího

oleje. Pro předškoláky byla
tento den připravená prohlídka zbrojnice a zásahového
auta s projížďkou.
Petr Buzík, velitel JSDHO
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Mladý vinař Jan Polehňa je opět mistrem České republiky
V Blatnici žije spousta šikovných lidí v nejrůznějších oborech. Čtenářům zpravodaje
tentokrát představíme sedmadvacetiletého vinaře Jana
Polehňu, který se v únoru stal
absolutním vítězem a tedy
i mistrem České republiky
v řezu révy vinné.
Soutěžící měli za úkol co nejlépe ořezat odrůdu tramín
červený, vedenou takzvaným
rýnsko-hessenským způsobem. V soutěži se letos utkalo
na sedm desítek žen a mužů,
a to v kategoriích JUNIOR (žáci
a studenti odborných škol
a mládež do 21 let včetně)
a ELITE (soutěžící starší 21 let).
Akci zorganizoval Svaz vinařů
ČR ve spolupráci se společností BS vinařské potřeby.
„První krůčky ve střihání vinohradu jsem začal dělat pod
odborným vedením tatínka
asi ve čtrnácti letech. A poté
samozřejmě na střední škole
ve Valticích,“ prozradil vítěz kategorie Elite, do které spadají
soutěžící nad jednadvacet let.
Spolu s cenou za první místo si
domů do Blatnice přivezl také
zlaté nůžky. Ty už ale doma
jedny ve své sbírce má, proto-

že se mu v minulosti podařilo
zvítězit i v juniorské kategorii.
Určitou kuriozitou je, že si na
klání, které se uskutečnilo devatenáctého února v areálu Vinařství Škrobák v Čejkovicích,
do zavazadla omylem přibalil
tatínkovy nůžky pro pravou
ruku. Speciální pro levou ruku,
které používá, zůstaly ležet
doma. „Zvítězil jsem, i když
nůžky byly na jinou ruku. Bylo
to trochu neohrabané, ale
zvládl jsem to,“ zavzpomínal
na únorové klání úspěšný vinař.
Dle jeho mínění je řez révy vinné velmi důležitý. Provádí se
na začátku vegetace a vlastně

Dobrovolníci uklízeli Blatnici
Několik záchodových mís, dětské autosedačky nebo třeba matrace našli dobrovolníci, kteří se v sobotu 16. 4. zapojili v Blatnici do
celostátní akce Ukliďme Česko.
Nejpočetnější zastoupení měli stejně jako loni hasiči. Ruku k dílu
ale přiložili i fotbalisté, rybáři, členky TJ Rytmik a maminky s dětmi.

udává, jak bude vypadat úroda celého roku. Zda se vinař
rozhodne pro kvalitu či kvantitu. „Dobře ostříhat vinohrad

není jen tak. Musí se nad tím
přemýšlet. Hned tak někoho
bych k této práci rozhodně
nepustil,“ tvrdí Jan Polehňa.
V případě, že je řez zaměřený
na vyšší kvalitu, nechává se
méně dřeva, což minimalizuje zelené práce. Jan Polehňa
se svými rodiči v současné
době obhospodařuje 2,5 ha
vinic. Z poslední doby si cení
úspěchu veltlínského zeleného ročník 2015. Toto víno
totiž získalo nejvíce bodů na
výstavě v Blatnici pod Svatým
Antonínkem. „Vážím si toho,
když moje víno uspěje mezi
vinaři, uprostřed kterých žiji,“
upozornil mladý vinař.

Všem patří obrovský dík za jejich nasazení a ochotu uklidit naši
obec a okolí, aby se nám zde lépe žilo. Na celém katastru Blatnice
se podařilo vysbírat úctyhodnou hromadu odpadků, kterými zaplnili přistavený kontejner.
Text a foto: Lenka Fojtíková
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Elektrowin: recyklovat je nejen správné, ale také snadné
Do jedenáctého roku fungování vstupuje v roce 2016
v České republice systém
zpětného odběru a recyklace
vysloužilých elektrospotřebičů. Je to stejný systém jako
ve zbytku Evropy. Každý z nás
může díky němu zdarma
odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení na místa odběru
s tím, že budou řádně zrecyklována.
ELEKTROWIN, největší český
kolektivní systém pro sběr
a recyklaci elektroodpadu, už
vytvořil na 13 000 míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali téměř
15 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti
více než 245 000 tun.
Dosloužilo i vám doma ně-

Placená inzerce
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které elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného komunálního odpadu. Odložte je
na sběrné místo, odkud bude
odvezeno k ekologické recyklaci. Získané suroviny dále
poslouží při výrobě nových
spotřebičů.
Sběrná místa, kam můžete
vysloužilá elektrozařízení odložit:
• sběrné dvory měst a obcí
– na nich můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu na
místo bydliště,
• prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít
staré spotřebiče při nákupu nového zboží systémem „kus za kus“. Podle
novely zákona, která zača-

la platit na sklonku roku
2014, musejí obchody
s prodejní plochou větší
než 400 m2 odebrat i malý
spotřebič, jehož rozměry
nepřesahují 25 centimetrů,
aniž byste byli nuceni koupit si nový,
• vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebiče
k recyklaci. V rámci projektu „Jsem zpět“ www.
jsemzpet.cz můžete dokonce pomoci dobré věci.
Pokud přinesete starší, ale
stále plně funkční elektrospotřebič, a ten projde přísnými zkouškami, můžete
ho věnovat některé neziskové organizaci, například
Fondu ohrožených dětí,
• dobrovolní hasiči – se

sběrem spotřebičů pomáhá také už více než 1000
hasičských sborů po celé
republice,
• města a obce podle zákona musí nejméně dvakrát
ročně zorganizovat svoz
nebezpečného odpadu,
do kterého patří i vysloužilá elektrozařízení.
Společnost ELEKTROWIN také
organizuje akce, při nichž můžete za odevzdaný spotřebič
získat dárek – například v podobě slevy na vstupném do
zoo nebo do muzea. Sledujte
proto pozorně internetové
stránky
www.elektrowin.cz
a facebookový profil Recyklace je legrace, kde najdete vždy
aktuální informace.
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Do knihovny zavítal mezi malé čtenáře spisovatel Andersen
Devatenáct dětí si přišlo první dubnový pátek prožít do
blatnické knihovny Noc s Andersenem. Paní knihovnice
Vendulka Houšková se svými
asistentkami připravila pro
účastníky pěknou zábavu,
která měla spád a nikdo se ani
chvilku nenudil.
Na programu byly hry, ma-

lování a mezi děti dokonce
zavítal i sám spisovatel Hans
Christian Andersen v podání
Erika Evjáka. Knihovnice Vendulka Houšková s ním udělala
rozhovor, takže se návštěvníci
dozvěděli spoustu zajímavých
věcí ze života spisovatele, který se narodil 2. dubna 1805.
Všem dětem se Noc s Ander-

Spisovatele Hanse Christiana Andersena úžasně ztvárnil Erik Evják.

senem moc líbila a na dotaz, jestli by chtěly příští rok
v knihovně prožít celou noc,
jednohlasně křičely: „Ano!!!!!“
Tak s tím budeme muset něco
udělat. Po uzávěrce zpravoda-

je se uskutečnilo pasování letošních prvňáčků na čtenáře,
takže má knihovna od konce
června šestnáct nových čtenářů.
(lef)

Společný snímek všech účastníků letošní Noci s Andersenem v blatnické knihovně.
Foto 2x: Lenka Fojtíková

Kulturní výbor připravuje oslavy kulatého jubilea obce
Besedu pro seniory, fašank
pod búdami, výstavu vlňáků,
výstavu kraslic, oslavu Dne
matek a vítání pelotonu Josefa
Zimovčáka zvládl v první polovině roku kulturní výbor. Po
uzávěrce časopisu čekala členy koncem června ještě účast
při Mezinárodním folklorním
festivalu ve Strážnici, kam byli

pozváni do gastronomického
pořadu zaměřeného na tradiční pokrmy předků. V srpnu se pak zúčastní Dožínek
v Kroměříži. Stěžejní akcí letošního roku ale bude pro naši
obec Blatnické vinobraní. To
se uskuteční v sobotu 17. září
a bude spojené s oslavou 970.
výročí první písemné zmínky

V únoru se opět uskutečnila Beseda se seniory, která se setkala se
zájmem našich dříve narozených spoluobčanů.

o naší obci. V průvodu, který
vyjde tradičně od obecního
úřadu, by letos neměly chybět
nejen kroje, ale ani dobové
kostýmy. Účast už například
přislíbila skupina historického
šermu z Uherského Ostrohu,
naši hasiči a zástupci školy,
mezi nimiž by měl kráčet i sám
Jan Ámos Komenský. Pokud se

přidají další spolky, tak budou
pořadatelé jen rádi. S výročím
obce se bude pojit i hodová
výstava dobových fotografií.
Prosíme všechny obyvatele,
aby na obecní úřad přinesli
své staré fotografie, které pracovnice obecního úřadu naskenují a ihned jim je vrátí.
(lef)

Blatnické zpěvačky mají spoustu nápadů, a tak pro seniory připravily nové pěvecké číslo.
Foto: 2x Lenka Fojtíková
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Fotostřípky z posledních šesti měsíců v Blatnici

První červnovou neděli se na Antonínku uskutečnila historicky
první pouť moravských matic. Na mši svaté byli zástupci Matice
Únorovou výstavu si se zájmem prohlédly především ženy, které svatoantonínské, velehradské, svatokopecké, svatohostýnské
Foto: Lenka Fojtíková
už patří mezi pamětnice.
Foto: Lenka Fojtíková a radhošťské.

Putování po blatnických búdách letos přilákalo zhruba 1 600 návštěvníků, což je o dvě stě více než vloni.
Foto: Lenka Fojtíková Za Vinařství Bogar poprvé vína nabízel také Martin Bogár (vlevo).

V březnu bylo pasováno patnáct dětí z mateřské školy na předškoláky.

Foto: Štěpán Mitáček
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