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Blatničané na oslavě dožínek v Kroměříži
Blatnice měla jako jediná obec z Jihomoravského kraje své zastoupení při desátém ročníku kroměřížských dožínek. Na oslavu úrody
je pozvala známá etnografka a vedoucí odboru kultury Zlínského kraje Romana Habartová. Velkou pozornost budili v průvodu, ale
úspěch sklidili také v atriu Starého pivovaru, kde nabízeli nejen víno, ale také krajance, štrůdl a chleby se škvarkovou pomazánkou.
Kromě toho měli hned několik vstupů nejen na pódiu atria Starého pivovaru, ale také na hlavním náměstí.

Zástupci Blatnice nesli v průvodu dožínkový věnec a kytici ze
zralých klasů.

S úsměvem na rtech kráčely v průvodu i členky kulturního výboru.

Zpěváci z mužského pěveckého sboru zase nesli vlajku Blatnice.

Rodina Cintulova měla v Kroměříži silné zastoupení.

V průvodu a v kroji nechyběla ani vedoucí kulturního výboru
Zdislava Kuřinová.

O dobroty z Blatnice byl velký zájem.

Mužský pěvecký sbor sklidil úspěch.

Ženy nesly v průvodu i koláčky.
Text a 7x foto: Lenka Fojtíková
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O čem zastupitelé rozhodovali
při veřejných zastupitelstvech
Od června do prosince se zastupitelé čtyřikrát sešli při veřejných zasedáních Zastupitelstva obce Blatnice
(ZOB). Zasedání se uskutečnila 29. 6.,
25. 8., 5. 10. a 7. 12. 2016. Při posledním zastupitelstvu roku 2016 přitom
zastupitelé jednali o 48 bodech. Kompletní záznamy jsou sice zveřejněny
na webu obce, ale jistě nebude bez
zajímavosti připomenout, o čem
vlastně zastupitelé rozhodovali. Pojďme se tedy společně ohlédnout, za
nejdůležitějšími věcmi, které projednávali.
• Dne 29. 6. 2016 byla schválena
smlouva vítězné firmy z výběrového řízení, IMOS Group s.r.o.,
jako zhotovitele prodloužení
stoky AC v části Rybníčky. Prodloužení kanalizace nabídla za
2 263 290,24 Kč.
• Dne 25. 8. 2016 ZOB schválilo
vydání publikace Sochy a kříže k 970. výročí první písemné
zmínky o obci. Dále ZOB schválilo
finanční dar firmy Želex s.r.o. ve
výši 5 000 Kč a finanční dar firmy
VÍNO BLATEL a.s. ve výši 15 000
Kč na vydání této publikace.
• ZOB schválilo smlouvu o právu
provést stavbu I/54 „Blatnice
pod Svatým Antonínkem průtah“.
• Dne 7. 12. 2016 ZOB odsouhlasilo
žádosti a smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Blatnice
pod Svatým Antonínkem těmto
spolkům, organizacím a jednotlivcům:
- Mužský pěvecký sbor Blatničané – 10 000 Kč
- Svaz tělesně postižených
v ČR z.s. – 20 000 Kč
- Anna Křiváková za ženský pěvecký sbor Pútnice – 10 000 Kč
- TJ Rytmik – 15 000 Kč
- MRS - z. s. pobočka Veselí nad
Moravou – 7 000 Kč
- FK Blatnice pod Svatým Antonínkem – 250 000 Kč
- Ing. Radek Hoferek, Ing. Jiří
Těthal, Cech ml. blatnických
vinařů – 12 000 Kč
- František Cáb za Blatnické táborníky – 8 000 Kč

-

•

•

•

•

•

•

•

Sbor dobrovolných hasičů –
110 000 Kč
ZOB dne 7. 12 2016 schválilo žádost občanů o umístění radaru na měření rychlosti na kraji
obce ve směru od Uherského
Ostrohu. Zároveň schválilo jako
dodavatelskou firmu radaru EMPESORT s. r. o. Valašské Meziříčí,
která radar dodá a instaluje za
cenu 60 500 Kč včetně DPH.
Dne 7. 12. 2016 ZOB schválilo
finanční dar na publikaci Sochy a kříže od Zdislavy Kuřinové ve výši 5 000 Kč a finanční
dar ve výši 50 000 Kč od firmy
RENA NOVA, s r. o. na vybudování herního prostoru na pétanque v parčíku Pod Floriánky.
ZOB schválilo žádost o zakoupení kompletního dětského kroje
za cenu 3 000 Kč. Kroj bude součástí Blatnického muzea s tím, že
bude zájemcům zapůjčován na
soukromé účely za částku 1 000
Kč. Pro vystoupení dětí z mateřské školy a Vavřínku bude tento
kroj k dispozici zdarma.
ZOB schválilo vyhlášku o nočním klidu obce Blatnice pod
Svatým Antonínkem č. 4/2016.
ZOB schválilo dne 7. 12. 2016
Rozpočet pro rok 2017 s celkovými příjmy ve výši 26 905 000
Kč a výdaje ve výši 41 355 000
Kč, splátku úvěru 2 400 000 Kč.
Schodek bude financován z přebytku minulých let.
ZOB schválilo žádost Cechu
blatnických vinařů o příspěvek
ve výši 19 500 Kč na vybudování dvou kusů mobilních toalet
v areálu Pod Starýma horama.
Na celkových nákladech ve výši
39 000 Kč se přitom Cech blatnických vinařů bude podílet
50 %, přičemž po dokončení budou toalety předány do vlastnictví obce.
ZOB schválilo výdaj za odnětí
půdy ze ZPF v úseku první etapy cyklostezky do Veselí nad
Moravou, který je dle výpočtu
projektanta ve výši 1 781 099 Kč.
(lef)

Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
stojíme na konci roku 2016, ve kterém jsme
v naší obci prožili mnoho důležitých okamžiků.
Především jsme si připomněli 970. výročí od
první písemné zmínky o Blatnici. Toto kulaté
jubileum jsme oslavili v rámci Blatnického vinobraní a potom také mimořádnou výstavou
v Paláci šlechtičen Moravského zemského muzea v Brně. Panely s historickými fotografiemi
byly k vidění také při hodové výstavě. Kromě toho
se ale naše obec představila při Mezinárodním
festivalu ve Strážnici, na Dožínkách v Kroměříži,
Slavnostech vína v Uherském Hradišti a na celé
řadě akcí, o kterých se dočtete v tomto čísle časopisu. Důležité je, že jsme se velmi pěkně prezentovali a připomínali obyvatelům naší krásné
země, jaké úžasné dědictví předků Blatnice má.
I dnes ale máme mnoho talentovaných mladých
obyvatel, kteří dělají Blatnici čest. Všem, kdo se
jakýmkoliv způsobem zasadili a stále zasazují
o dobré jméno naší obce, patří velký dík.
Samozřejmě, že jsme letošní rok neprožili pouze
kulturními akcemi. Podařilo se nám prodloužit
kanalizaci do průmyslové zóny a získali jsme
dotaci na druhou etapu zateplení základní školy. Už je vyřízeno stavební povolení a po výběrovém řízení v jarních měsících se na poslední týden v červnu plánuje zahájení prací. V současné
době se také zpracovává projekt na zateplení
a nové vytápění kulturního domu, kde se počítá i s vybudováním nových toalet. První etapa
cyklostezky je ve fázi právě běžícího územního
řízení, stejně jako chodníky podél I/54. Kdo nikdy nevyřizoval stavební povolení na podobné
akce, tak si vůbec nedovede představit, o jak
časově náročný proces jde. Zvlášť, když je třeba
vykupovat pozemky od více občanů i institucí.
Bez vyřízení stavebního povolení prostě stavbu
zahájit nemůžeme.
Jak už dává výčet veškerých letošních aktivit tušit, je za tím obrovský kus práce. Aktivit bylo tolik, že jsme museli toto číslo zpravodaje navýšit
o čtyři strany, což je rovněž vypovídající. Nemůžeme se ale pouze ohlížet za tím, co se podařilo.
Je třeba žít přítomností a navzdory překážkám,
které se nám mohou stavět do cesty, kráčet dál.
Stejně to máme všichni nejen v pracovním, ale
i soukromém životě. A tak Vám všem přeji, abyste měli v novém roce každý den sílu kráčet dál,
ať se děje, co se děje. Přeji Vám pevné zdraví
a optimistický pohled na svět. A samozřejmě
také velikou radost z narozeného Krista, kvůli
jehož příchodu na tento svět už 2000 let slavíme Vánoce…
Lenka Fojtíková
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Fotoohlédnutí za investičními akcemi v obci
Hlavní investiční akcí letošního roku bylo prodloužení kanalizace do průmyslové zóny. Výběrové řízení s nejnižší nabídkou
ve výši 2 263 290,24 Kč vyhrála firma IMOS Group s.r.o. Předání staveniště se uskutečnilo 2. srpna a dílo bylo dokončeno a
převzato 31. 10. 2016. Poté se s položením kanalizace pokračovalo v úseku od areálu bývalého koupaliště až do průmyslové zóny. Tento úsek hradily firmy Seiko a Siempelkamp ze
svých zdrojů.

V době, kdy byla stavba prodloužení kanalizační stoky zahájena, si někteří lidé mysleli, že jsme začali budovat cyklostezku
do Blatničky. Důležitější ale byla stavba kanalizace, kterou by
se nám dnes už nepodařilo zrealizovat, protože byla vydána
novela zákona o pozemních komunikacích, podle které nesmí
být podzemní vedení ukládáno podélně do silnic a pomocných silničních pozemků I až III. tříd.
(lef)

Takto vypadala stavba prodloužení kanalizace první dny po pře- Prodloužení kanalizační sítě bylo nejnáročnější investiční akcí ledání staveniště.
tošního roku.

V červenci se po dlouhých letech opravil povrch v ulici Stará Nádražní a byly zde vybudovány tři nové kanalizační vpusti, aby
dešťová voda mohla odtékat. Někteří obyvatelé tuto opravu kritizovali, ale stejnou technologií se dnes opravují i silnice první třídy.
Opravu povrchu provedla Správa a údržba silnic Hodonín.

Pracovníci Služeb obce Blatnice vybudovali vedle parkovitě v Kamenici dvě nové přípojky na mobilní toalety, které se budou využívat při Putování po búdách i pod hvězdami a samozřejmě také při
oslavách Blatnického vinobraní.
Foto 4x: Lenka Fojtíková

Máme novou publikaci Sochy a kříže v Blatnici pod Sv. Ant.
Na sklonku roku obec vydala
novou publikaci s názvem Sochy a kříže v Blatnici pod Svatým
Antonínkem. Jak už dává název
tušit, útlá knížečka v kroužkovou
vazbě mapuje všechny sochy
a kříže na katastru Blatnice. Její
autorkou je Zdislava Kuřinová.
„Podklady jsem začala sbírat už
před pár lety. Jsem ráda, že se
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publikaci podařilo vydat právě
v době, kdy si připomínáme 970
let od první písemné zmínky
o obci. Také mne těší, že si paní
starostka Lenka Fojtíková vyšetřila čas a dodala veškeré snímky křížů i soch,“ uvedla autorka
Zdislava Kuřinová. Knížečka je
k dostání na obecním úřadu za
50 Kč.
(red)
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Ve škole se stále něco děje
Zatímco občanský rok se chýlí ke konci, ten náš, školní, se
přibližuje ke své polovině.
A přibližuje se svižným tempem – zdá se to jako včera, když
jsme 1. září vítali naše prvňáčky.
A pořád se něco děje. Ještě
v září využili žáci I. stupně příznivého počasí a vyrazili na dopolední vlastivědnou vycházku
na Antonínek. Šestá třída má
za sebou tzv. orientační dny
v DIS Fryšták, což je odborně
připravený program na podporu dobrých vztahů v kolektivu
třídy, komunikaci a vzájemný
respekt. Tuto již tradiční účast
šesté třídy na orientačních
dnech připravujeme ve spolupráci se SRPŠ. Abychom usnadnili deváťákům volbu školy pro
další vzdělávání, připravili jsme
pro ně ve spolupráci s organizací Centrum vzdělávání všem

Brno projektové dny na téma
kariérové poradenství. Žáci školy přispěli k příjemným chvílím
při rozsvícení vánočního stromu v obci, mladší hezky připraveným kulturním programem,
starší spoustou krásných výrobků.
Za sebou máme úspěšné zavedení nového elektronického
systému řešení problematiky školního stravování, který
obsahuje skladovou evidenci
s možností sledování kalkulací
nákladů, vyhodnocení spotřebního koše, jídelníček, normování jídel, vyhodnocení alergenů,
evidenci strávníků s možností
přihlašován í jídel a sledování
plateb pro strávníky. Nenechává nás v klidu nepolevující
epidemie infekční žloutenky,
a proto věnujeme zvýšenou pozornost hygieně ve škole.

Pro jednodušší komunikaci
jsme pro II. stupeň zavedli systém s elektronickou žákovskou
knížkou. Díky němu mají rodiče
nejen průběžně přehled o hodnocení svých dětí, ale slouží i ke
komunikaci mezi rodiči a školou a k vedení školní agendy.
Upozorňuje na změnu termínu
zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018.
Zápisy se budou na všech základních školách konat v období od 1. dubna 2017 do 30.
dubna 2017. Také termín zápi-

su k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole se posouvá
na později – a to 4. května 2017
od osmi hodin. Nové termíny
zápisů byly zavedeny poslední novelou školského zákona,
která nabyla účinnosti až po
uzávěrce informací do blatnického kalendáře, kde jsou proto
tyto termíny nepřesné. Podrobné informace včas zveřejníme
na webových stránkách školy
a prostřednictvím obecního
rozhlasu.
Ředitel ZŠ a MŠ Vítězslav Juras

Jak už bývá pěkným zvykem, při slavnostním zahájení školního
roku byli v čele shromáždění, letošní prvňáčci.
Foto Lenka Fojtíková

Podzimní sportovní aktivity blatnických školáků
První větší sportovní akce, které
se naši žáci zúčastnili, byl dne
5. října Zátopkův půlmaratón
v Hroznové Lhotě, kde vzhledem k absenci našich nejlepších vytrvalců vybojovalo jednadvacetičlenné družstvo žáků
2. stupně naší školy s velkým
nasazením 5. místo mezi vesnickými školami.
Dalším závodem byl Partyzánský samopal, konaný 25. října
v Ostrožské Lhotě. Zde závodilo
spolu s ostatními šest čtyřčlen-

ných smíšených družstev, opět
z 2. stupně. Nejlepší z našich družstev ve složení Denisa Mikésková
(7. tř.), Magdaléna Štipčáková
(8. tř.), Václav Janás a Lukáš Sup
(9. B) vybojovalo v konkurenci
dalších skupin 7. místo.
Dne 3. listopadu se žáci z 5.–7.
tříd zúčastnili okrskového kola
ve florbalu mladších žáků ve
Velké nad Veličkou. Pro většinu
z nich to byl po zhruba měsíčním
tréninku první turnaj v životě.
Nutno též podotknout, že více

než polovinu družstva (Tomáš
Bílek, Lukáš Farkaš, Adam Švrček, Jan Tománek, Jan Vyskočil
– 5. tř., Martin Dominik, Adam
Ježek, Martin Malár – 6. tř. a Denisa Mikésková – 7. tř.) tvořili žáci
5. třídy, což ale vůbec neubralo
na jejich bojovnosti a nakonec
mezi šesti školami skončili na nepopulárním, ale přesto příjemném 4. místě.
O týden později se na stejném
místě odehrál turnaj ve florbalu starších žáků. Naše družstvo

ve složení Viktor Bílek, Marek Janás, Josef Janeska, Ondřej Míšek
– 8. tř., Dominik Míšek, Ondřej
Míšek – 9. A, František Fuga, Jáchym Tomeček a Martin Vaněk
– 9. B se snažilo přinejmenším
trápit soupeře, což se mu dařilo, přesto po vyrovnaných soubojích obsadili naši florbalisté
6. místo. Všem našim sportovcům děkuji za podané výkony
a dobrou reprezentaci školy.
Zástupce ředitele ZŠ a MŠ
Dalibor Popelka
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V Paláci šlechtičen v Brně je k vidění historie Blatnice
Od 3. listopadu je možné navštívit v Paláci šlechtičen Moravského zemského muzea v
Brně výstavu věnovanou historii Blatnice pod Svatým Antonínkem.
Všichni oslovení Blatničané, kteří se vernisáže zúčastnili, prozradili, že na vernisáži prožívali
velkou radost a hrdost na naši
obec. Mimořádné poděkování
patří dnes již bývalé pracovnici
Moravského zemského muzea
Zlatě Potykové, která vedení
obce vloni oslovila s tím, zda
by měla Blatnice zájem v Paláci
šlechtičen vystavovat.
S radostí jsme nabídku přijali,
i když nám bylo jasné, že nás
čeká velmi mnoho práce. Kromě výběru a zapůjčení exponátů z Blatnického muzea bylo totiž zapotřebí oslovit pamětníky
s prosbou o zapůjčení historických fotografií z rodinných archivů. Tohoto náročného úkolu
se skvěle zhostila vedoucí kulturního výboru Zdislava Kuřinová. Od obyvatel se jí podařilo
zapůjčit několik stovek fotek.
Následně bylo zapotřebí vybrat
zhruba 160 snímků a rozdělit je
na čtrnáct panelů s názvy: Takoví jsme byli, Děti našich předků,
Vinařství, Svatby, Jak jsme pracovali a Proměny obce. O gra-

fiku a tisk se potom postarala
hodonínská tiskárna s nejnižší
cenovou nabídkou, která odvedla skvělou práci. Výsledkem
je čtrnáct panelů připomínajících život v obci v dávných
i méně dávných dobách.
Panely se z Brna přesunuly
do Blatnice na hody, kde byly
k vidění o hodovém víkendu
na výstavě věnované letošnímu
970. výročí obce. Poté putovaly
zpět do Brna, kde bude výstava
až do 15. 1. 2017. Následně budou panely s historickými fotografiemi instalovány v prvním
patře obecního úřadu, kde tak
vznikne stálá expozice.
Velké poděkování patří všem
obyvatelům Blatnice, kteří své
drahocenné snímky ze svých rodinných alb zapůjčili, Moravskému zemskému muzeu za prostor
k představení historie Blatnice
a Svatého Antonínka. No a samozřejmě ženskému pěveckému sboru Pútnice a mužskému
pěveckému sboru z Blatnice,
kteří na výstavě zazpívali a kulturnímu výboru za koordinaci
celé přípravy výstavy i vernisáže. Výsledkem byla velká radost
z nádherné expozice a úžasné
atmosféry, kterou vytvořili všichni účastníci vernisáže.
Text a 6x foto: Lenka Fojtíková

Jedné z místností expozice vévodí blatnické kroje, které jsou stejně
jako většina exponátů zapůjčeny z Blatnického muzea.

Vedle vystavených exponátů z muzea jsou stěžejní panely s historickými fotografiemi našich předků.

Paní Nováková jakoby přímo vystoupila z reprodukce slavného
obrazu Joži Uprky, který je k vidění v kapli muzea. Tento prostor je
věnován historii poutního místa na Svatém Antonínku.

U zrodu nápadu, uspořádat v Paláci šlechtičen výstavu věnovanou historii Blatnice pod Svatým Antonínkem, byla tehdejší pra- Naši zpěváci v čele s Antonínem Grňákem zpívali ještě hodně
covnice muzea, etnografka Zlata Potyková (vpravo).
dlouho poté, co byla výstava v Brně zahájena.
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Ženy šíří dobré jméno Blatnice za hranicemi obce
Členky kulturního výboru
mají za sebou velmi náročný
rok. Pokud by člověk chtěl vyjmenovat všechny akce, kde
nasadily své síly pro reprezentaci obce i pohodu účastníků
nejrůznějších kulturních akcí
v Blatnici, lehce by udělal chybu, protože jich bylo skutečně
velmi mnoho.

Jen namátkou můžeme jmenovat Oslavy fašanku, Na kole
dětem, Mezinárodní folklorní
festival ve Strážnici, Festival
gastronomie v parku Rochus
v Uherském Hradišti, Dožínky
v Kroměříži, Blatnické vinobraní, vernisáž v Paláci šlechtičen v Brně, hodová vernisáž,
Rozsvícení vánočního stromu

Zdislava Kuřinová při přípravě občerstvení pro peloton Na kole
dětem.

nebo adventní trhy v Uherském Ostrohu.
Za jejich účast při Mezinárodním festivalu ve Strážnici přišel
obci diplom s poděkováním
za účast při 71. ročníku. Všechny ženy, a zdaleka nejde pou-

ze o členky kulturního výboru,
by si ale zcela jistě zasloužily
poděkování za veškeré akce,
kde přiložily ruku k dílu. Patří
jim velké poděkování i od vedení obce.
Text a 2x foto: Lenka Fojtíková

Kdyby nešlo o ženy, dalo by se říct, že tito tři mušketýři společně absolvovali nejednu zdařilou akci a skvěle tak reprezentují naši obec
na mnoha místech Moravy. V Parku Rochus se je podařilo zvěčnit se
škvarkovou pomazánkou, která voněla nádherně do dálky. Jde o vyhlášenou pochoutku z kuchyně paní Zdislavy Kuřinové (uprostřed).

7

BLATNICKÝ ZPRAVODAJ

PROSINEC 2016

Mladí hasiči jsou druzí nejlepší v okrese Hodonín
Mladí hasiči jsou druzí nejlepší v okrese Hodonín
Mladým hasičům z Blatnice
patří po letošní sezoně druhé
místo v kategorii mladší (6–11
let) a čtvrté místo v kategorii
starší (11–15 let). Své znalosti,
dovednosti a rychlost musely
děti prokázat v 11 závodech,
ze kterých přivezly celkem

15 pohárů. Velkého úspěchu
dosáhli také jednotlivci v závodě TFA (nejsilnější hasič
přežije). Nejnáročnějších dětských závodů se zúčastnilo
šest mladých hasičů z Blatnice
starších deseti let. V kategorii
mladší dívky obsadila první
místo Julie Buzíková a Monika Kuřinová vybojovala stříb-

ro. V kategorii mladší chlapci
skončil Simon Vyskočil na
krásném čtvrtém místě a kategorii starších chlapců vyhrál
již potřetí za sebou Honza
Robek, který opět posunul
rekord trati. Mladí hasiči však
nejezdí pouze po závodech.
O prázdninách jsme uspořádali hasičský tábor, oslavili

jsme ukončení závodní sezony a na podzim jsme zavítali
do Muzea strašidel. Ani přes
zimu nezahálíme. Tréninky se
konají každý týden v sobotu,
a to od 14 hodin v tělocvičně.
Rádi přivítáme nové zájemce,
kteří mohou přijít na kterýkoliv trénink.
Silvie Buzíková

V případě požáru, spadlého stromu, ohrožení bodavým hmyzem, zatopení sklepa přívalovými dešti – včetně znečištěné
da je pak náročná a někdy je studny, či ledových rampouchů ze střech domů ohrožujících
třeba rozebrat i kus zdi nebo občany, volejte telefonní číslo: 150 nebo 112.
podbití. Vedle již zmíněného vysavače slouží hasičům
k likvidaci bodavého hmyzu
V letošním roce se závodní které se konaly na fotbalovém
i speciální spreje.
Výjezdová jednotka vyjížděla týmy mužů a žen zúčastnily hřišti. V září se uskutečnily záke dvěma spadlým stromům dvanácti závodů v požárním vody našeho okrsku v areálu
na Antonínku, k požáru trávy útoku a přivezly devatenáct bývalého koupaliště. Kromě
u Veselí nad Moravou a k ho- pohárů. Ženy se dvakrát umís- toho se hasiči v průběhu roku
řícímu autu. Celoročně probí- tily na třetím místě v Grand zapojovali do obecních akcí,
hají taktické výcviky a školení. Prix Hodonín. Dva závody do- kde zajišťovali požární hlídky
Letos byly zaměřené na dý- spělých se konaly také v Blat- nebo řídili dopravu při hodonici. V červnu šlo o závody za- vém průvodu.
chací techniku.
PeB
Petr Buzík řazené do Grand Prix Hodonín,

Bodavý hmyz? Žádný problém!
Pořízení vysavače na bodavý
hmyz se vyplatilo. Členové
výjezdové jednotky letos likvidovali dva roje divokých včel,
tři kolonie vos a tři sršní hnízda. O likvidaci žádali sami občané, kterým tento hmyz znepříjemňoval život. Vosy i sršni
stavějí svá hnízda v různých
dutinách ve zdech, v podbití,
v dutinách stromů, na půdách
a dalších místech. K přístupu
jim stačí malá štěrbina, stačí
například vypadlý suk ve dřevě. Likvidace takového hníz-
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Co se děje v mateřské škole
Pro školní rok 2016/17 je
k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole zapsáno 61
dětí, které jsou dle věku rozděleny do tří tříd. Do školky
v září nastoupily i nové děti,
většina do třídy Motýlků (učí
paní učitelka Bc. Marie Smištíková), některé do Berušek (p.
uč. Bc. Radka Máčalová a Mgr.
Kateřina Těthalová) a taky do
Sluníček (p. uč. Dana Vyskočilová a Helena Pospíšková). Od
září pracuje ve školce asistentka pedagoga Ing. Magdalena
Šajdlerová, DiS.
Školní rok je v plném proudu
a od jeho začátku už proběhlo
několik akcí. V září přijelo do
školky maňáskové divadlo Šikulka a potěšilo děti pohádkami
Loupežník a pyšná princezna,
Adélka a zoubky a Kouzelná bylinka. Podzimní výstavka plodů
z domácích zahrádek s názvem
Ovoce a zelenina, to je radost,
to je síla, měla také úspěch.
V průběhu září a října jsme se
třikrát vypravili do Studia Mi-

Děti na návštěvě v muzeu.

riline v Uherském Brodu, kde
jsme navštívili solnou jeskyni.
V říjnu začaly dětem zájmové
aktivity. Paní učitelky z naší
školky vedou Grafomotoriku,
Logopedické chvilky, Flétnu
a Tvořivé ručičky. Ve spolupráci
s DDM Pastelka Uherský Ostroh mohou děti navštěvovat
keramiku, flétny a pompóny.
Dalšími říjnovými akcemi bylo
fotografování dětí, výukový
program VIS Bílé Karpaty „Spíte
či bdíte?“ a návštěva KD Strážničan, kde děti zhlédly pohádku Nápad myšky Terezky aneb
O zlé koze.
Listopadové dny jsme si ve školce zpestřili pohádkou pana Taraby Pták Ohnivák a liška Ryška,
zábavnou akcí při pobytu venku Kam se schoval ježek, screeningovým vyšetřením zraku,
barevným týdnem a hodovým
týdnem, kdy děti vybarvovaly
slovácké ornamenty, kreslily
máje, zpívaly a tancovaly hodové písničky. Neodmítli jsme ani
účast na štafetovém běhu Babí

léto, pořádaný tentokrát Mateřskou školou Kozojídky, kde děti
vybojovaly druhé místo. Nechyběli jsme ani při slavnostním
rozsvícení vánočního stromu,
kde děti vystoupily s tanečním
pásmem. Dalším vystoupením jsme potěšili členy Svazu
tělesně postižených při výroční schůzi v restauraci Roháč
a v prosinci obyvatele domu
s pečovatelskou službou.
Prosinec je pro děti nejkrásnějším měsícem. Chodí totiž
Ježíšek a před ním ještě Mikuláš. Užili jsme si proto ve školce
mikulášskou nadílku, vánoční
dílničky, besídku u stromečku i vánoční pohádku divadla
Hvězdička.
Fotografie z akcí si můžete prohlédnout na webových stránkách http://www.ms-blatnice.
estranky.cz/, http://www.skolablatnice.cz/ nebo na nástěnce
v prostorách obecního úřadu.
Kolektiv mateřské školy vám
přeje krásné a klidné svátky
vánoční a v novém roce 2017
hlavně hodně zdraví.
Radka Máčalová, vedoucí MŠ

Co nás čeká v novém roce
2017
• Vycházka ke krmelci pod
Roháče – péče o zvířátka
a ptáčky v zimě
• Kouzelnická,
divadelní
a hudební vystoupení
• Karneval ve školce
• Zahájení předplavecké
výuky ve spolupráci s Plaveckou školou Uh. Hradiště
• Dopravní akce na dopravním hřišti ve Veselí nad
Moravou
• Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2017/18
• Besídky ke Dni matek
• Exkurze, výlet
• Oslava MDD
• Rozloučení s předškoláky
s pasováním na školáky

Před oslavou hodů jsme si zatančili.

Úspěšné družstvo na štafetovém běhu Babí léto vybojovalo
Vybarvovali jsme hodové ornamenty.
stříbro.
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Bratři Marek a Jiří Kotačovi: Tatínek byl náš vzor
Je jim třiadvacet a pětadvacet
let a už dnes jsou nesmazatelně zapsáni do historie džezové scény České republiky.
Pomalu se začínají prosazovat
i v zahraničí. O kom je řeč?
O bratrech Markovi (23) a Jiřím (25) Kotačových. V létě si
udělali čas na rozhovor, a tak
se čtenáři Blatnického zpravodaje mohou seznámit s talentovanými muzikanty, kteří
pocházejí z naší obce.
Dá se říct, že jste vyrůstali
v muzikantské rodině. Tatínek hraje dlouhé roky na
klarinet v dechové hudbě
Lipovjanka. V kolika letech
a na jaké hudební nástroje
jste začali hrát vy?
Marek: Oba jsme začínali už
v předškolním roce s flétničkami. Stejně jako my hrály snad
všechny děti. Prvním naším
učitelem byl František Okénka, který do Blatnice dojížděl
ze Základní umělecké školy
Veselí nad Moravou. Zhruba
v osmi letech jsem přešel na
klarinet. Druhý cyklus hry na
klarinet jsem ukončil v Základní umělecké škole v Uherském Ostrohu pod vedením

Jiří Kotača
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pana učitele Františka Říhy.
Ve čtrnácti jsem se začal jako
samouk učit na saxofon, což
je momentálně můj primární
nástroj.
Jiří: Já začal také ve školce
s flétničkou. Ve třinácti jsem
přešel na trumpetu. Na tu
jsem se učil v ZUŠ Veselí nad
Moravou u Jaroslava Konečného, kde jsem dokončil dva
cykly.

můj vztah k hudbě. Měl jsem
také štěstí, že jsem v době
svého váhání potkal rodinného známého, pana Jaroslava
Křápka, který učí v Uherském
Hradišti na gymnáziu a měl
tam tehdy svůj swingový orchestr a džezovou partu. Tak
jsme se dostali k džezu, což
nás nejvíce motivovalo pro
naše další nasměrování.
Marek: Přesně tak. Pan Křápek byl naším prvním učitelem
Museli vás rodiče do cvičení džezu. Žánru, u kterého jsme
nutit?
zůstali a dnes se mu věnujeme
Marek: Rodiče nás rozhodně naplno.
do ničeho nenutili. Ale měli
jsme vzor v taťkovi.
Na škole jste hráli v nějaké
Jiří: Já se přiznám, že mne kapele?
hudba do třinácti let vůbec Jiří: Na základce jsme hráli
nezajímala. Na tu flétničku v blatnické školní dechovce
jsem chodil jen z jakési setr- u Františka Okénky, kterou
vačnosti. Rodiče ale nechávali poskládal z blatnických žáků.
věcem volný průběh. Je fakt, Byly tam sice i nějaké příčné
že jsem chtěl s muzikou ve flétny, které do dechovky netřinácti letech seknout. Zkou- patří, ale hlavně, že jsme hrášel jsem totiž přejít na klari- li – nejen v Blatnici, ale třeba
net jako bratr, ale ani to mě také v Hodoníně. Také jsme
nechytlo. Taťka mi tehdy řekl, dva roky hráli u pana učitele
jestli nechci zkusit ještě něja- Štici ve Veselí nad Moravou.
ký jiný dechový nástroj. Zkusil Marek: Já jsem hrával ještě
jsem trumpetu a úplně tomu v cimbálové muzice, kterou
propadl. Zásadně to změnilo v Blatnici vedl Jaroslav Smutný.

Co jste vystudovali?
Jiří: Jsem absolventem Gymnázia v Uherském Hradišti
a Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Brno, nyní
studuji čtvrtý ročník džezové
interpretace hry na trubku.
Po bakalářském studiu nyní
pokračuji v magisterském na
brněnské JAMU.
Marek: Vystudoval jsem
Střední školu stavební v Uherském Hradišti a stejně jako
bratr studuji hru na saxofon
ve čtvrtém ročníku magisterského studia JAMU.
Kolik je vás v ročníku?
Marek: Pět.
A z toho dva bratři z Blatnice. Nepůsobíte tam jako
úkaz?
Jiří: Hlavně nejsme dvojčata
a navíc jsme celý život každý
studovali někde jinde. Marek
byl vždy o rok níž. Je ale pravda, že jsme spolu začínali hrát
a prakticky spolu hrajeme celý
život, takže souhra a jakési
společné cítění ovlivnilo i naši
volbu oboru. Jinak si myslím,
že to pedagogové nijak zvlášť
neřeší a ani neřešili.

Foto: rodinný archiv
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Vím, že příprava k přijímacím zkouškám na vysokou
školu uměleckého směru
není žádná legrace. Kolik
hodin denně jste v té době
věnovali přípravě?
Jiří: Nebyla to otázka dvou, tří
měsíců, ale spíše let. Dva roky
před podáním přihlášky jsem se
začal připravovat u Jana Přibyla
z Olomouce, který učí na brněnské JAMU. Ten mi vysvětloval,
jak pojmout džezovou improvizaci. Tehdy jsme trénovali zhruba dvě až tři hodiny denně, což
není zase až tak moc.
Marek: Také já jsem rok před
přijímačkami řešil improvizaci
a technické věci při hře na saxofon u Radka Zapadla, který
mne připravoval.

PROSINEC 2016

a se ženou bydlíme ve Veselí Zrovna nedávno jsme dělali
nad Moravou, odkud to mám krátkou šňůru se švédským
kytaristou Alfem Carlssonem,
k rodičům kousek.
se kterým jsme vytvořili kvarVe kterých kapelách vás mo- tet. Kromě nás dvou ho tvoří
moji slovenští spolužáci z džehou posluchači slyšet?
Jiří: Občas si dělám i vlastní zové katedry. Dále hraji v Heprojekty. Studoval jsem půl art of Dixie, Drumless Quartet
roku v Rotterdamu, kde jsem anebo v big bandu Cotatcha
poznal zajímavé muzikanty. Orchestra.

Marek: Působím v Melody
Gentleman Lednice, kde hrajeme prvorepublikové hity,
o ně je totiž zájem. Kapela hraje i v brněnském Mahenově divadle v představení Saturnin.
Další kapely, ve kterých hraji
nastálo, jsou Cotatcha Orchestra, Drumless quartet, kde hraje i bratr, New Time Orchestra

Zřejmě vás oba pedagogové
připravili velmi dobře, když
jste byli napoprvé přijati.
Jiří: Byli jsme překvapeni.
Dlouhé roky jsme byli samouci.
Dnes už známe teorie a pravidla džezové improvizace. Tyhle
věci je třeba skutečně nastudovat a nejsou vůbec snadné.
Momentálně tedy pouze
studujete, nebo si už i nějak
přivyděláváte? Lze se muzikou vůbec uživit?
Jiří: Kromě samotného studia
už hraji v několika kapelách
a sám sebe tak dokážu uživit.
Rodinu bych ale neuživil.
Marek: Já také vedle studia hraji v několika kapelách
a navíc vyučuji na půl úvazku hru na klarinet, saxofon
a zobcovou flétnu v Základní
umělecké škole ve Veselí nad
Moravou. Mám štěstí, že mám
chápající a tolerantní ženu,
která rovněž učí na ZUŠ. Je
muzikantka a zpěvačka, takže
vše chápe a ví, jaké jsou povinnosti muzikanta.
Kde žijete?
Jiří: V Brně, ale stále jsem k trvalému bydlišti přihlášený
v Blatnici, i když jsem tu jen
zřídka.
Marek: Jsem ženatý, máme
desetiměsíčního syna Filipa

Marek Kotača

Foto: rodinný archiv
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se zpěváky Hanou Holišovou
a Milanem Drobným, The Dudes of Ellington a Cimbal Big
Band Petra Bendeho na jeho
zimním turné 2015. Dále spolupracujeme v kapelách Heart
of Dixie a Big band Brno.
Můžete prozradit, jak vznikl
Cotatcha Orchestr?
Jiří: Náhodně. Cesta ke vzniku
byla docela spletitá a začala už
ve Veselí, kam jsem chodil na
ZUŠ. Znal jsem lidi z džezové
katedry a moravské džezové
scény. Tehdy jsme tady ve Veselí dělali big band. Postupným nabalováním nových
a nových členů vznikla idea, že
bychom mohli něco takového
udělat přímo v Brně s lidmi,
kteří se pohybují okolo džezové katedry. Dnes v big bandu
hrají studenti, pedagogové,
takže je to takový malý inkubátor moravské scény, která
je nejvíce soustředěna v Brně.
Vznik se datuje o dva roky
zpátky. První zkouška byla
před prvním lednem 2014.
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Těch šestnáct členů je z České i Slovenské republiky. Je
náročné dát všechny muzikanty dohromady, třeba na
zkoušku?
Jiří: Je. Zkoušení je závislé na
tom, jak často koncertujeme.
Snažíme se zkoušet zhruba
jednou za dva týdny. Scházíme se v Brně, kde většina
členů i ze Slovenska studuje.
Hrajeme u nás nehrané převzaté bigbandovky, zejména
od Thad Jonese, a také vlastní
věci, které nám skládá náš pianista Martin Konvička nebo
externě jazzmeni Miroslav
Hloubal, Augustin Bernard
či náš kontrabasista Vincenc
Kummer. Ten je takovou výjimkou, protože je mu pětasedmdesát. Přes dvacet let žil ve
Švýcarsku a hrál po Evropě se
všemi slavnými jmény a džezovými ikonami Evropy. Je pro
nás velkým přínosem. Vyučoval v Curychu, před osmi lety
se vrátil do České republiky.
Nyní už neučí, ale nedávno
něco napsal pro Brněnskou

filharmonii. Částečně hrajeme
repertoár již zmíněného Thad
Jones/Mel Lewis Orchestra.
A Vincenc s nimi hrál! Ale stále
více přidáváme vlastní skladby, chceme jít vlastní cestou.
Jinak nehrajeme příliš často,
i když poslední dobou toho
přibývá. Je to big band, který stojí dost peněz a jde také
o velké těleso, které se všude
nevejde. Nejčastěji se proto
účastníme různých festivalů,
kde jsou větší pódia. Naposledy jsme hráli v Liptovském
Mikuláši, budeme hrát druhé
představení našeho projektu,
které se jmenuje Bigbandová
evoluce. Bude to v brněnském
Hadivadle. Na podzim hrajeme
ještě i ve Veselí, opět v Brně,
mezi svátky ve Frenštátu pod
Radhoštěm a v lednu v Brně na
Tmavomodrém plese.
Když vás tak poslouchám,
vypadá to úplně jednoduše.
Já jsem si ale vždy myslela,
že to není žádná legrace se
takto uživit.

Jiří: Není. Čím má člověk větší kapelu, tím více je s tím
starostí. Je náročnější domluva a také to stojí víc peněz.
A obecně je těžké uživit se
hraním malých žánrů, jako je
jazz či klasika.
A toto je vše na vás?
Jiří: Zatím ano.
Marek: S menšími kapelami
to ale tak obtížné není. Tam je
čtyři až šest členů.
Vystupujete i v zahraničí?
Marek: V podstatě převažuje
území bývalého Československa.
Jiří: Já jezdím do zahraničí docela dost s Heart of dixie, což
je kapela, která vznikla pro tanečníky lindy hopu, což je druh
tance, který se tančí na swingovou hudbu. Začali jsme jezdit
na festivaly v Polsku, například
Zakopané, Krakov, v Rakousku
je to pak Linec, Vídeň, Salcburk,
v Bulharsku Sofie, v Rumunsku
Brašov a další. U nás v krajských městech vznikly komu-
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nity, které hodně rychle rostou.
Tím, že kapela vznikla pro tanečníky, víme, jak to hrát, aby
se jim dobře tančilo.
Kde vnímáte, že je nejlepší
publikum?
Jiří: Pro mne platí, že čím jede
člověk více na východ, lidé
jsou vřelejší, ale zase nejsou
schopni tak kvalitní organizace, jako například Němci nebo
Rakušané.
Máte profesní sen, čeho byste chtěli dosáhnout?
Jiří: Já bych se chtěl hudbou
živit a mít z ní radost, to znamená, chtěl bych se uživit tím,
co mě baví hrát. Nechci hrát
jen kvůli tomu, abych měl kde
spát a co jíst. Jinak za poslední
rok se nám to docela rozjelo.
Je to i tím, že v Brně džezová
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komunita hodně roste. Právě
díky škole. V Brně je džezová
komunita velmi kamarádská,
jako jedna rodina. Nejsou tam
překážky, co se týče mezilidských vztahů, což je důležitá
věc.
Marek: Při magisterském studiu musíme k obhajobě kromě diplomky sestavit kapelu
a vytvořit pro ni nějaký projekt. Bratr do toho jde s vlastní, dnes už fungující kapelou,
já připravuji kvintet, se kterým
budu muset v rámci diplomové práce připravit i vlastní koncerty. Jinak chci v budoucnu
hrát hlavně to, co se mi líbí
a uživit se tím. Rád bych si zahrál na největších džezových
festivalech. Na jednom se mně
podařilo zahrát si v červenci.
Byl to Nord See jazz festival
v holandském Rotterdamu,

což je asi největší džezový festival v Evropě. Hráli jsme tam
před osmi sty posluchači. Je
to něco ve stylu našeho Rock
for people, jen s džezem, hraje
se na více pódiích a jsou tam
tisíce lidí. Vládne tam úžasná
atmosféra, sály mají kapacitu
i dva tisíce lidí, což je na džez
obrovské číslo. Je možné tam
slyšet světové hvězdy a obrovským způsobem tam pulsuje
energie.
Váš životní sen?
Marek: Píšeme vlastní skladby,
v nichž chci vyjádřit vlastní myšlenku, můj originální pohled
na tuto hudbu. Dva saxofonisté
mohou hrát oba stejně výborně, ale každý hraje jinak. Stejně
to platí u jiných nástrojů. Záleží také na štěstí, koho člověk
potká, jakou dostane nabídku

a hlavně na tvrdé práci.
Jiří: Mým snem je být šťastný
a stejně tak bych to přál i všem
lidem kolem sebe. Štěstí si samozřejmě spousta lidí spojuje i
s profesním životem, takže odpovědí na tuto otázku je částečně i má předchozí odpověď.
Tatínek pracuje v úplně jiném oboru. Není zklamaný,
že ani v jednom z vás nebude
mít svého nástupce?
Marek: Rodiče jsou výborní.
Tuto věc zatím necháváme
otevřenou.
Jiří: Za mne to nehrozí. Momentálně si to nedovedu ani
představit. Je pravda, že nám
taťka velmi fandí a možná by
byl rád, kdyby někdo z nás byl
jeho nástupcem. Ale uvidí se,
kam nás život zavede.
Lenka Fojtíková

Knihovna zažila poprvé Pasování prvňáčků na čtenáře
Poslední úterý v červnu zažila blatnická knihovna poprvé v his- školního roku. Knihovnice Vendulka Houšková pro děti připratorii pasování nových čtenářů. Pasováni byli prvňáčci na konci vila pěkný program. Poté děti na čtenáře pasovala krásná víla.

Paní knihovnice Vendulka Houšková pro děti připravila bohatý a Noví, malí čtenáři dostali od paní knihovnice na památku pamětzajímavý program
ní list a drobný dárek.

Krásná víla pasovala prvňáčky na čtenáře

Společný snímek našich prvňáčků, kteří byli pasováni na čtenáře.
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Při letošním Vinobraní jsme oslavili 970 let obce
Navzdory dešti se Blatnické vinobraní a oslavy 970. výročí od
první písemné zmínky o obci
vydařily. Kvůli nepříznivému
počasí se sice druhou sobotu
v září neuskutečnil plánovaný
historický průvod a také kulturní program se musel přesunout pod střechu kulturního
domu, na kvalitě akcí to ale
neubralo.
Více než dvouhodinový program, u kterého se nikdo nenudil, protože měl spád, sledoval
zcela zaplněný sál kulturního
domu. Mezi diváky byli hosté
až z Chebu a dvě řady zaplnili
nadšení návštěvníci z Chrudimi.
Program zahájila hymna České
republiky, kterou za doprovodu blatnické dechové hudby
zazpíval mužský a ženský pěvecký sbor z Blatnice. Při slavnostním zahájení nechyběli
na pódiu zástupci hasičů v historických uniformách ani Jan
Ámos Komenský, jehož postavu ztvárnil ředitel základní školy
Vítězslav Juras. J. A. Komenský
totiž k Blatnici neodmyslitelně
patří, protože měl ve zdejší trati
Plachty svůj vinohrad.
Dobře připraveným odpolednem všechny provedla skvělá

moderátorka Svatava Vozárová, která mezi jednotlivými čísly připomněla důležité
okamžiky naší obce. Postupně
se na scéně představily historická skupina Memento Mori,
Děcka z Kunovic, Lúčánek, Velička, Děvčice z Háječku, mužský pěvecký sbor z Blatnice,

došlo na dražbu obřího hroznu, který za 4 000 Kč vydražil
poslanec Parlamentu ČR Josef
Uhlík z Ratíškovic. Do dětského centra Kyjov ale nakonec
poputuje výtěžek vyšší, protože pan poslanec při osobním setkání s ředitelkou centra Janou Petrášovou částku

Pútnice z Blatnice a vlnu moderní doby přinesla skupina
THE STAMP, což jsou začínající
muzikanti z Blatnice.
Ke konci zdařilého odpoledne

nakonec navýšil na rovných
5 000 Kč. Plody hroznů opět
věnovala společnost VÍNO
BLATEL, za což jí patří velký
dík.

Poděkování ale patří i všem
účinkujícím i blatnickým vinařům, kteří věnovali svá vína
pro čestné hosty, muzikanty
i soubory. Mimořádné poděkování si pak zaslouží kulturní
výbor v čele s jeho předsedkyní Zdislavou Kuřinovou, který připravil zázemí celé akce,
vyzdobil kulturní dům, vyrobil
obří hrozen i dva menší, skvěle
se postaral o všechny soubory a čestné hosty a nakonec
se ještě podílel na úklidu. Různé dobroty napekly blatnické
zpěvačky a paní Zdislava Kuřinová. Pracovníci Služeb obce
Blatnice zase připravili přírodní areál Pod Starýma horama,
ale pro jistotu také zázemí
pro účinkující i hlediště v sále
kulturního domu. Tato prozíravost se vyplatila. Všem, kdo
se jakýmkoliv způsobem podílel na zdařilé akci, patří srdečný
dík.
Oslavy kulatého jubilea obce
vyvrcholily v nedělním ránu,
kdy byla sloužena mše svatá
na poděkování za 970 let Blatnice pod Svatým Antonínkem
a za všechny živé i zemřelé
obyvatele obce.
Text a foto: Lenka Fojtíková

Oslavy 970. výročí obce zahájila hymna, kterou zahrála blatnická de- Po státní hymně přednesl báseň učitel a zpěvák Miroslav Břeň.
chovka a zpěvem ji doprovázeli blatničtí zpěváci a zpěvačky.
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Návštěvníci mezi sebou přivítali také učitele národů Jana Ámose Historická skupina Memento Mori z Uherského Ostrohu připoKomenského, kterého ztvárnil ředitel základní školy Vítězslav Juras. mněla dávné časy předků.

Návštěvníci se dobře bavili.

Naši hasiči přišli nastrojení do zbrusu nových replik historických
uniforem.

Vinařství Cícha nabízelo výborná vína i burčák.

Začíná dražba obřího hroznu, na jehož výrobu hrozny darovala
společnost VÍNO BLATEL.

Spokojení návštěvníci.

Blatnické zpěvačky vyzvaly k tanci poslance Parlamentu ČR Josefa Uhlíka, který vydražil obří hrozen.
Text a 8x foto: Lenka Fojtíková
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Plán akcí pro rok 2017
6. 1.

Tři králové

4. 6.

Dětský den

14. 1.

Farní ples (KD Blatnička)

12. 8.

Blatnické búdy pod hvězdami

21. 1.

Krojový ples

4. 9.

Zahájení školního roku

29. 1.

Dětský karneval

17. 9.

3. 2.

Jednodenní pololetní prázdniny

Blatnické vinobraní (14 hod. průvod od
OÚ)

4. 2.

Beseda se seniory

30. 9.

Výstava ovoce a zeleniny (obřadní síň
+ atrium)

11. 2.

Ples hasičů (Roháč)

18. 11.

18. 2.

Tradiční ples SRPŠ

Předhodová obchůzka chasy po dědině
(od 9 hod.)

25. 2.

Oslava fašanku

24. 11.

11. 3.

Vernisáž kancionálů a Biblí (14 hod. obřadní síň OÚ)

Stavění máje (14 hod.), vernisáž (17 hod.),
bigbítový večer (20 hod.)

25. 11.

Průvod krojovaných pro stárky od OÚ
(13 hod.), předání práva u OÚ (15 hod.),
hodová zábava (19.30 hod.)

27. – 28. 3. Veselé jaro na dědině (9–17 hod. obřadní
síň OÚ)
23. 4.

Výšlap na Radošov v rámci připomenutí
72. výročí osvobození obce

3. 12.

První neděle adventní, slavnostní rozsvícení vánočního stromu (15.30 hod.)

27. 4.

Osvobození obce

31. 12.

14. 5.

Den matek (14 hod., KD)

Silvestrovský pochod vinohrady (13.30
hod.) od obecního úřadu

20. 5.

Putování po blatnických búdách

31. 12.

Silvestrovská mše sv. v kapli na Svatém
Antonínku (24.00 hod.)
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Otec Stodůlka v červnu děkoval za patnáct let kněžství
Poslední červnovou neděli při
tzv. „hrubé“ mši svaté děkoval blatnický farář P. Zdeněk
Stodůlka za patnáct let svého
kněžství. Kazatelem byl P. Elias Vella z Malty, který si letos
v září připomene 52 let svého
kněžství.
Otec Elias při kázání mimo
jiné řekl: „Ježíš nedělal žádný nábor na své učedníky. Říkal: Ano, ano a ne, ne. Nechtěl
dělat žádné kompromisy.
Chtěl zemřít za své učení, které hlásal. Ježíš chtěl dát život
za ty, které miloval. Nechtěl
předávat něco, co bylo divné
a tvrdé. Chtěl předávat milosrdenství a lásku.
Hlavním úkolem kněze je
modlit se za své ovečky. Na
druhé straně je úkolem farníků,
aby do svých modliteb zahrnovali svého faráře. Kněz má roli
dveří, skrze které vstupují ovce
do ohrady a má tuto ohradu
hlídat, aby je nikdo nezraňoval.

Na závěr mše svaté farníci svému knězi poděkovali a předali mu kytici a dort.
Častokrát to ale není jednoduché, protože i kněz prožívá okamžiky znechucení, osamělosti,
kdy se cítí zmatený, protože
když my všichni jsme pokoušeni zlým duchem, daleko více
je pokoušen kněz. Ďábel totiž
moc dobře ví, že když udeří na
pastýře, ovce se rozprchnou.

Proto dnes všichni nabídněme
tuto mši svatou jako přímluvnou modlitbu za našeho kněze.
Děkujme Bohu za všechny milosti, které mu daroval, a které
daroval skrze něho nám během
těchto patnácti let. Prosme
Boha, aby mu v následujících
letech poskytoval svou pomoc,

aby splnil úlohu, kterou dostává od Boha. Proto, drahý otče
Zdeňku, ať vám Bůh žehná, ať
na vás stále vylévá svého Svatého Ducha, abyste skrze Ducha
svatého přitáhl a přivedl mnoho lidí k Ježíši. Amen,“ zakončil
své kázání P. Elias Vella.
Text a foto: Lenka Fojtíková

V červenci se na Antonínku uskutečnilo Antonínovo léto, při kterém se i cvičilo.
Děkovnou pouť i letos rozzářili krojovaní.
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Do Blatnice jezdí na hon i slavný brankář Dominik Hašek
Myslivecký Spolek Antonínek
má v současné době třicet
aktivních členů, kteří každoročně přispívají členským příspěvkem 1 000 Kč. Pro svou
činnost od Honebního společenstva Roháč Blatnice pod
Svatým Antonínkem pronajalo honitbu o celkové výměře
2 026 ha. Spolek Antonínek
plní své hlavní poslání, což je
výkon práva myslivosti, chov,
lov a ochrana volně žijící zvěře.
Myslivci zakoupili objekt v Nádavkoch k uskladnění jadrného i objemového krmiva pro
celou honitbu. V posledních
letech se podařilo vybudovat
nové zásypy v lokalitě Břestka,
Rybníky a zásyp s krmelcem na
Antonínku v lhotském lesíku.
Po zimním období bylo letos
zakoupeno 30 q pšenice, 30 q
ječmene, 10 q ovsa, 250 kg kusové soli a 20 q kukuřice. V letním období myslivci také zajistili 45 q vojtěškového sena.
Celkem se podařilo zorganizovat šestnáct společných brigád
pro zajištění chodu myslivosti.

Poděkování
Děkujeme tímto našemu zemřelému členu Spolku Antonínek, panu Stanislavu Chabičovi, který nám daroval
traktor Zetor 5745. Zajišťujeme s ním krmení a veškeré
činnosti spojené s myslivostí
v honitbě.

Počty odlovené zvěře
Množství odlovené zvěře
v roce 2015:
Zaječí zvěř: 170 kusů
Bažant: 15 kusů
Daňčí zvěř: 2 kusy
Srnčí zvěř: 50 kusů
Černá zvěř: 15 kusů
Škodná zvěř – liška: 32 kusů

Investice v roce 2016
Chata
85 000 Kč
Krmivo
30 000 Kč
Pachové ohradníky 8 000 Kč
Oprava traktoru
a nákup vlečky
50 000 Kč
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Další významnou aktivitou
byla v letošním roce oprava
lovecké chaty. Zde se podařilo
zrekonstruovat koupelnu a sociální zařízení. Celá chata se
nově vymalovala a opravily se
také rozvody vody. Tato oprava byla časově velmi náročná
a vyžádala si nemalé úsilí.
Dále jsme společně vybudovali pachové ohradníky kolem
silnice I/54 v úseku z Blatnice
do Blatničky. Hlavním důvodem bylo velké množství sražené srnčí zvěře v tomto úseku.
Jednalo se o patnáct až dvacet
kusů. Po vybudování pachového ohradníku byl sražen pouze
jeden kus.
Na letošní rok bylo naplánováno pět menších honů. Jednalo se především o lokality
ve vinohradech, protože zde
vzniklo mnoho škod kvůli
okusům. Po každém honu se
koná poslední leč. Na hony
každoročně zveme myslivecké
přátele z ČMMJ Praha se známým hokejovým brankářem
Dominikem Haškem. Letos
nás navštívil na hlavním honu
Spolek Dámy české myslivosti
a tradičně hosté z okolních mysliveckých spolků.
V minulosti byl ve spolupráci
se SRPŠ uspořádán v areálu lovecké chaty Dětský den
a v mateřské škole zase ukázka
mysliveckých zvyků a tradic.

Každoročně se zapojujeme po- ze strany dětí a mládeže zájem,
skytnutím zázemí zdarma pro rádi založíme při základní škole
pořádání Drakiády na Antonín- myslivecký kroužek.
ku, na kterou přicházejí stovky
Jan Rumíšek, předseda myslidětí i dospělých. Pokud bude
veckého Spolku Antonínek

Děti chodí do školy po novém chodníku
Na jaře vedení obce slíbilo, že se
kvůli bezpečnosti školáků, položí
nový chodník okolo firmy Italat, aby
děti nechodily přes nebezpečnou
křižovatku. Koncem července začaly
výkopové práce a počátkem srpna
byl chodník položený. Na něj navazuje přechod pro chodce. V současné době se také zpracovává projekt
na chodník, který bude navazovat
od domu pana Valáška až ke škole,
takže se děti dostanou bezpečně
do školy. Dlouhé roky totiž žádný
chodník v této ulici ke škole nebyl.
(lef)

Počátkem srpna už mohli chodci využívat nový chodník
přes parčík u mlékárny.
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Poděkování štědrým dárcům
Stejně jako vloni můžeme říct, že naše obec má štěstí na podnikatele, kteří zde žijí nebo působí a jsou ochotni podpořit
nejrůznější aktivity v Blatnici. Někteří z nich dokonce přicházejí sami s nabídkou sponzorského daru. Všem za to patří velký dík. Ne každý obyvatel ale ví, kdo mezi ně v roce 2016 patřil, proto zde uvádíme seznam s konkrétními částkami i údaji,
nač byly peníze použity.
•

Želex (firma Ing. Jiřího Kotači) – 25 000 Kč na vybavení malého sálu tělocvičny

•

Želex (firma Ing. Jiřího Kotači) – 30 000 Kč pro činnost
Sboru dobrovolných hasičů Blatnice

•

Zdislava Kuřinová – 5 000 Kč na vydání publikace Sochy a kříže

•

Želex (firma Ing. Jiřího Kotači) – 5 000 Kč na vydání
publikace Sochy a kříže

•

RENA NOVA, s.r.o. – 50 000 Kč na vybudování hřiště
na pétanque v parčíku Pod Floriánky

•

VÍNO BLATEL, a.s. – 15 000 Kč na vydání publikace Sochy a kříže
Za vedení obce všem dárcům děkuje
starostka obce Lenka Fojtíková
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Hody byly letos v Blatnici uplakané, ale veselé
Poslední víkend církevního roku
patřil v Blatnici už tradičně oslavám hodů.
Ve čtvrtek 17. listopadu vyrazili kluci do obecního lesa
na Střečkův kopec pro májku.
Od hluboké noci lilo jako z konve, mladým z hodové chasy ale
o státním svátku nezbývalo nic,
než navzdory nepříznivému
počasí vyjet s traktorem do lesa
pro kýžený strom. Byl to úkol
o to náročnější, že oproti minulým rokům, kdy se pro máj
chodilo do lesíka na Antonínku, museli letos zamířit právě
na Střečkáč. A každý Blatničan dobře ví, jak vypadá tamní rozbahněná cesta. Kluci to
ale zvládli a zablácení, možná
i promrzlí, přivezli máj k obecní
hospodě. Bez pomoci tatínka
a dědečka Petra Hlahůlky by to
ale nešlo.
Na páteční stavění máje navázala v 17 hodin v obřadní síni
výstava Pohled do minulosti
Blatnice, věnovaná 970. výročí od první písemné zmínky
o obci. Výstavu bylo možné navštívit pouze od pátku do nedělního podvečera, poté se
panely musely přesunout zpět
do Paláce šlechtičen Moravského zemského muzea v Brně, kde
výstava potrvá až do 15. ledna
2017. Následně se panely s historickými fotografiemi vrátí zpět
do Blatnice, aby se z nich vytvo-

řila stálá expozice na chodbách
obecního úřadu.
Zatímco páteční vernisáž pomalu končila, v blatnickém
kulturáku se právě rozjížděla
zábava, na které zahráli Kumpáni, Hádramašmátrá a May24TH.
V sobotu se měrou vrchovatou
naplnily chmurné předpovědi
meteorologů. Po celou dobu
průvodu, kdy šla chasa a ostatní krojovaní pro stárky, pršelo.
Při předávání práva navíc foukal
ostrý vítr, který obracel deštníky a nebezpečně zvedal sukně.
Nepříznivé počasí bylo také
důvodem, proč hodový průvod
dorazil k obecnímu úřadu s půlhodinovým předstihem a právo
bylo předáno o půl hodiny dříve.
Při sobotní hodové zábavě
měla letošní chasa „předskokany“ – nejmenší děti z Vavřínku
a Zpěvulenek, které také vzešly
z Vavřínku. Byla radost dívat
se na plody, které tento dětský
folklorní soubor přináší. Hlavními aktéry sobotního hodového
večera ale byla samozřejmě hodová chasa v čele se stárky.
Hody vyvrcholily v neděli, kdy
se o Slavnosti Krista Krále v Blatnici sloužila hodová mše svatá.
A jak bývá dobrým zvykem, hodová chasa, za kterou byla mše
svatá sloužena, přišla do kostela
v krojích.
Text a 4 x foto: Lenka Fojtíková

Kluci jeli pro máj v hodně nepříznivém počasí, ale náladu jim to nezkazilo.

Tento snímek lze považovat za historický, protože v příštím roce by
dlažební kostky silnice měl nahradit asfalt.

Zahájení hodové výstavy Pohled do minulosti Blatnice.

K hodům patří dobré víno, které nechybělo ani při vernisáži.
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Na předání práva přišli v kroji také starostka obce Lenka Fojtíková
a místostarosta Milan Zedka.
Foto: Štěpánka Vošická
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Právo letos starostka Lenka Fojtíková předávala stárkům pod deštní- Přípitek starostky se stárky, kterými letos byli Veronika Varsamisová
ky za velkého vichru.
2x foto: Štěpánka Vošická a Jakub Šeda a Simona Staňková s Tomášem Strakou.

Sobotní hodovou zábavu každoročně zahajuje předtančením chasa Předskokany hlavního sobotního vystoupení byli nejmenší členové
v čele se stárky.
Vavřínku.

V podprogramu hodové zábavy zazpívaly také Zpěvulenky.

Hlavní vystoupení hodové chasy se stárky.

Mladí udržuji za podpory svých rodičů tradice, za což jim patří velký I letošní hody vyvrcholily hodovou mší svatou v kostele sv. Ondřeje.
dík.
6 x foto: Lenka Fojtíková
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Blatnické kroje zazářily na Slavnostech vína v Uherském Hradišti
Blatnice měla nepřehlédnutelné zastoupení na Slavnostech vína v košíků, ze kterých po cestě Blatničané hrozny nabízeli, věnovala
Uherském Hradišti. Diváci především obdivovali nádheru krojů a firma VÍNO Blatel, za což jí patří velký dík.
obří hrozen, který nesli hoši. Plody na výrobu obřího hroznu i do
Text a 7x foto: Lenka Fojtíková

Blatnické dívky nesly v košíku hrozny, které nabízely přihlížejícím.

Návštěvníci ocenili nádheru blatnických krojů.

Nejmladším účastníkem blatnické skupiny byl devítiměsíční Jakub Ke Slavnostem vína patří nejen burčák, ale také sklenka dobrého
Žajdlík.
vína, které nechybělo ani Blatničanům.

V průvodu jsme měli zastoupené všechny věkové generace.

Společný snímek všech reprezentantů Blatnice.
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Blatnické hrozny se svými dcerkami ochutnal i senátor Valenta, z jehož iniciativy Slavnosti vína před lety vznikly.
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O první adventní neděli jsme rozsvítili vánoční strom
Děti z Mateřské a Základní školy Blatnice pod Svatým Antonínkem spolu se svými pedagogy připravily o první neděli adventní
pod vánočním stromem u kostela nádherný program. Celý prostor navíc provoněl vynikající svařáček vinaře Jiřího Těthala, ke
kterému si mohli návštěvníci zakousnout i něco dobrého na zub.
Před zahájením programu byla poprvé veřejnosti představena
zbrusu nová publikace Sochy a kříže v Blatnici pod Svatým Antonínkem, jejíž autorkou je Zdislava Kuřinová, a DVD Tradice v Blatnici pod Svatým Antonínkem. DVD nosič zachycuje přehlídku
fěrtůšků blatnických stařenek z roku 2004, sklizeň orobince ve

stejném roce a ukázku pletení z orobince. To předvádí Nositelka
tradice lidových řemesel Růžena Kozumplíková. Poslední dokument pak zachycuje starodávné vaření trnek, jak jej znali naši
předkové. Své výrobky v rámci slavnostního rozsvícení vánočního stromu také prodávali školáci a sklidili velký úspěch. Srdečný
dík patří nejen všem účinkujícím a organizátorům, ale také těm,
kdo si udělali čas a přišli se pobavit a společně pobýt. Že nedali
přednost honosným adventním trhům a přenádherně nazdobeným vánočním stromům ve velkých městech.
Text a 6 x foto: Lenka Fojtíková

Někteří účinkující měli nádherné kostýmy připomínající dobu adventu. Nejdříve se ke slovu dostaly nejmenší děti.

Okolo stromu bylo pořád plno.

Druháci zahráli na flétničky.

Děti měly připravený krásný program.

Školáci vytvořili se svými pedagogy krásnou adventní atmosféru.
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