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Fotoohlédnutí za plesovou sezónou

Bezmála čtyři měsíce příprav trval nácvik předtančení žáků na 48. Školní ples, který se uskutečnil v sobotu 18. 2. 2017. Osmnáct tanečních párů připravila zcela sama paní učitelka Alena Hanačíková, za což jí patří velké poděkování. S osmnácti tanečními páry nacvičila
náročnou choreografii, kdy školáci tančili jednadvacet minut.
Text a 6x foto: Lenka Fojtíková

Školní ples bývá každoročně hřebem plesové sezony. Ani letos
tomu nebylo jinak.

Mladým tanečníkům a tanečnicím to i letos moc slušelo.

V předprogramu Krojového plesu zazpívaly mladé zpěvačky
z Vavřínku.

Na Krojovém plese k tanci i poslechu vyhrávali Bojané. V tombole
bylo více než 170 cen. Pobavit se přišli mladí i ti dříve narození.

SRPŠ také letos připravilo pro děti Maškarní ples.

14. Farní ples se letos uskutečnil v Blatničce. Zábava začala dětskou diskotékou, na kterou navázaly hry a soutěže se sladkými
odměnami. Pro dospělé byla připravena bohatá tombola.
Foto: Jarmila Hrušková
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O čem zastupitelé
rozhodovali při veřejných
zastupitelstvech
úmrtního listu občana trvale
Od ledna do června roku 2017
bydlícího v Blatnici pod Svase zastupitelé sešli čtyřikrát při
tým Antonínkem a předloveřejných zasedáních Zastužení faktury za náklady na
pitelstva Blatnice pod Svatým
Antonínkem (ZOB). Zasedání
pohřeb. Dále bylo schváleno
se uskutečnila 1. 2., 29. 3., 3. 5.
doplnění nového osvoboa 7. 6. 2017. Přestože poslední
zení od místního poplatku
zasedání v červnu bylo pouhý
za odpad, a to dětem do tří
měsíc po květnovém, bylo na
let věku. Připravuje se nová
programu 35 bodů programu.
obecně závazná vyhláška
Kompletní záznamy jsou sice
obce o místním poplatku za
zveřejněny na webových stránprovoz systému shromažďokách obce, ale stejně jako v mivání, sběru, přepravy, tříděnulých číslech určitě nebude na
ní, využívání a odstraňování
škodu připomenout si základní
komunálních odpadů, která
body, o kterých zastupitelé rozvejde v platnost od 1. 1. 2018.
hodovali.
• Dne 3. 5. 2017 ZOB na XXI. za• Dne 1. 2. 2017 byla při XIX.
sedání schválilo výzvu k vyZOB schválena cena za vodné
věšení moravské vlajky na
a stočné na rok 2017 ve výši:
budově obecního úřadu dne
stočné 22,44 Kč bez DPH
5. 7. 2017.
a vodné 22,88 Kč bez DPH, • Dne 7. 6. 2017 ZOB na XXII.
a to s platností od 1. 1. 2017.
zasedání schválilo smlouvu
Dále ZOB schválilo žádost
o poskytnutí dotace z rozpočo poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – Obnova výpočetní
tu obce Mysliveckému spolku
techniky v Obecní knihovAntonínek ve výši 30 000 Kč,
ně. Dále zastupitelé schválili
finanční spoluúčast obce na
studii firmy STAVO-NEF na
financování sociálních služeb
rozšíření mateřské školy
ve správním obvodu obce
v prostorách prvního stups rozšířenou působností Veselí
ně základní školy a vypranad Moravou na rok 2017 ve
cování projektu touto firmou.
výši 212 027 Kč. Spoluúčast
ZOB také schválilo žádost z.s.
bude realizována za podmínDratva, Blatnice pod Sv. Ant.
ky, že služba úspěšně projde
na poskytnutí dotace z rozdotačním řízením Jihomopočtu obce ve výši 15.000,- Kč
ravského kraje podle Pravidel
a zároveň byla schválena veřízení o stanovení a přiznání
řejnoprávní smlouva na tuto
finanční podpory Jihomodotaci. Na základě stížností
ravského kraje pro rok 2017
některých obyvatel zastupiv oblasti podpory poskytotelé schválili, že bude obec
vání sociálních služeb. Dále
uzavírat smlouvu s Cechem
ZOB v únoru schválilo žádost
blatnických vinařů na orgao zateplení Hospůdky na hřišnizaci a úklid při Putování po
ti včetně celého objektu kabin
blatnických búdách a na akci
a výměny oken.
Blatnické búdy pod hvězda• Dne 29. 3. 207 byla na XX.
mi. Obdobná smlouva je od
ZOB schválena darovací
loňského roku podepsána se
smlouva s firmou Siempelvšemi spolky a organizacekamp v částce 12 000 Kč pro
mi, které pořádají při poutích
obecní knihovnu, příspěvek
parkování a stánkový prodej.
na pohřby ve výši 3 000 Kč.
Obec se tím kryje, aby pořaPodmínkou přiznání příspěvdatelé zajistili včasný úklad
ku bude předložení kopie
dané lokality.
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Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
stojíme na začátku prázdnin,
času dovolených a odpočinku.
Obec ale rozhodně odpočívat
nebude, protože na odpočinek
přes léto nebude čas. Koncem
června totiž začíná druhá etapa
zateplení školy. Kromě toho se
bude v kuchyni instalovat nová
vzduchotechnika. S počátkem
července začne oprava víceúčelového hřiště u základní školy.
Nové budou také zdevastované sítě okolo hřiště. Souběžně se
bude pracovat v tělocvičně, kde se položí nová podlaha a výměny se dočkají také podhledy tělocvičny, které začaly vypadávat,
a hrozilo nebezpečí úrazu. Ostatně – úraz hrozil i z děr na hřišti
či po vypadávajících parketách. Do zařízení školy se dlouhá desetiletí neinvestovalo, proto je nyní zapotřebí výrazná finanční
injekce, aby budovy i přilehlá zařízení odpovídala současným
požadavkům a trendům.
Nyní se rovněž zpracovává projekt na rozšíření prostor mateřské školy. Nová třída s odpočívárnou i výdejnou jídla vznikne
v prostorách prvního stupně základní školy. Tím se snad na delší dobu vyřeší situace s nedostatkem kapacity pro předškolní
děti.
O prázdninách se budou dále opravovat tři sochy v obci – socha
sv. Antonína na křižovatce vedoucí na Antonínek, sloup Panny
Marie Immaculaty v Dědině a socha sv. Františka Xaverského
u firmy Italat. V srpnu se dočká opravy také chodník přes hřbitov. Na sochy i opravu chodníku žádala obec o dotaci a čekáme,
jestli ji dostaneme. Zastupitelé ale odsouhlasili, že je třeba sochy
i chodník opravit, i kdyby se dotaci získat nepodařilo.
V červnu se začalo s přeložením vodovodu od Mašova sklepu,
takže lidé žijící v přilehlé ulici měli nějaký čas omezený přístup
do svých domovů. Mnohem delší omezení čeká na obyvatele
a podnikatele podél silnice I/54, kterou konečně začalo opravovat Ředitelství silnic a dálnic Brno (ŘSD). Zástupci ŘSD mne navštívili a slíbili, že v podzimních měsících bude opraven i úsek
od křižovatky na Veselí nad Moravou. Tato oprava nebude dle
jejich mínění tak časově náročná, protože se na stávající povrch dá vrstva asfaltu a krajnice budou samozřejmě usazené
do obrub.
Na chodníky podél silnice I/54 bylo vydáno stavební povolení
a obec bude žádat o dotace. S realizací se potom počítá v příštím
roce – stejně jako s nájezdy k domům. Po dokončení těchto prací
by se měl výrazně změnit vzhled Blatnice. Vedení obce podniká
kroky, aby ŘSD v návaznosti opravilo také silnici I/71, která připomíná tankodrom.
Úkolů je mnoho, ale člověk má radost, že dochází k proměně
naší obce, že jsou konečně připraveny projekty, na kterých je
možné stavět a posouvat se dál. Bez předem připravených projektů, z nichž zde při mém nástupu do funkce nebyl ani jeden,
není možné cokoliv budovat. Hlavní práce totiž spočívá v přípravě – v projektu, vyřízení stavebního povolení, výběrovém řízení
a popřípadě vyřízení dotace. To vše, pokud nejsou nějaké komplikace, trvá zhruba rok. Teprve poté může začít pracovní firma.
Všem přeji krásné prázdniny, zaslouženou dovolenou a mnoho
sil do dalšího společného zvelebování naší krásné obce.
Lenka Fojtíková
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INVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2017:
•

•

•

„Úspory energií ZŠ 1. stupeň, jídelna - Blatnice pod Sv.
Antonínkem“
4 247 886 Kč - s DPH 5 139 942,-- Kč (40 % dotace ze SFŽP)
schválena vítězná firma výběrového řízení Vít Strachota, Lipov 406, IČ 4545095
„Blatnice pod Svatým Antonínkem – hřbitov - oprava
chodníku“
694 638,-- Kč s DPH 840 512,-- Kč schválena vítězná firma
výběrového řízení firma Ing. Jaroslav Bachan, Tyršova 717,
Veselí nad Moravou, IČ: 42296951
„Stavební opravy víceúčelového hřiště u ZŠ“
488 513,93 - s DPH 591 101,86 Kč, ZOB schválilo nejlevnější
cenovou nabídku firmy MERAT s.r.o., Zahradní 1069, 687 51
Nivnice, IČ: 04817711

•

•

•

•

„Rekonstrukce podlahy tělocvičny ZŠ“
932 587,06 Kč s DPH 1 112 197,01 Kč včetně DPH, ZOB schválilo nejnižší cenovou nabídku firmy Pavlacký s.r.o., Družstevní
1012, 763 26 Luhačovice, IČ: 63472902
„Rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně ZŠ a MŠ“
750 000,-- Kč s DPH 907 500,-- Kč, schválena byla vítězná Firma Klimabott, s.r.o., IČ: 28347889
„Restaurování sloupu Panny Marie Immaculaty“
98 500 Kč, sochy sv. Františka Xaverského 88 400 Kč a sochy sv.
Antonína 57 200 Kč, schválena byla nejlevnější nabídka, kterou
zaslal Mgr. Miroslav Minks, akad. soch., Velká nad Veličkou 742.
„Rozšíření vodovodní sítě v ulici Šance“
524 012,-- Kč s DPH 634 055,-- Kč –, ZOB schválilo nejnižší
cenovou nabídku, kterou dodala firma Ing. Jaroslav Bachan

Potřetí jsme se zapojili do celostátní akce Ukliďme Česko
Blatnice se v sobotu 8. 4. potřetí
zapojila do celostátní akce Ukliďme Česko. Občany, spolky a sdružení zval k úklidu plakát s nápisem
Ukliďme Blatnici! Ani letos nezůstala tato výzva obce bez odezvy.

Zhruba čtyřicet dobrovolníků
dalo svou účastí najevo, že jim
není lhostejné, v jakém životním
prostředí žijí. Největší zastoupení
měli opět hasiči, ale kromě řady
jednotlivců se zapojili také fot-

balisté, členové airsoftu, myslivci,
rybáři a TJ Rytmik. Do úklidu okolí
školy se zvlášť zapojilo více než
sto školáků. Hasiči tentokrát od
odpadků vyčistili břehy potoka,
další parta vyklízela potok a okolí

od bývalého zahradnictví až po
koupaliště. Odpadky se sbíraly
také podél cesty do hájku, v hájku i při cestě na Antonínek. Všem,
kdo se zapojili, patří velký dík.
Text a foto: Lenka Fojtíková

Společný snímek všech účastníků, dříve než se vydali, vybaveni pytli a rukavicemi, do jednotlivých částí katastru obce.

U potoka byla černá skládka pneumatik.

Hasiči měli opět nejsilnější zastoupení. Čistili břehy potoka.

Pracovníci SOB
Fašanková havárie vodovodu
Pod starýma hora- pravy a zajištění bezpečnosti Služeb obce Blatnice v opravysázeli nové stromy Zatímco
ma pomalu vrcholily oslavy se ihned dobrovolně zapojili vě. Odkryté litinové potrubí,
Vloni a předloni se uskutečnila těžba dřeva
v obecním lese. V dubnu se proto pracovníci Služeb obce Blatnice pustili na pasece na
Střečkově kopci do výsadby 2 500 nových
stromů. „Jedná se o dva tisíce dubů a pět
set lip,“ uvedl správce blatnického lesa Ing.
Pavel Prokeš. V příštím roce bude nutné
s výsadbou nových stromů pokračovat.
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fašanku, pracovníci Služeb
obce Blatnice byli v pozdním sobotním odpoledni
povoláni do služby. Důvod?
Porucha vodovodu, kvůli
které v centru obce na hlavní
křižovatce tryskala ze silnice
vodní fontána. Do řízení do-

blatničtí hasiči. Praskliny byly
objeveny na třech místech
potrub, a tak práce byly definitivně ukončeny až půl
hodiny po půlnoci. V té době
už celá obec odebírala vodu
také z Lipova. Počátkem týdne pokračovali pracovníci

které bylo v místě havárie
v katastrofálním stavu, vyměnili v délce šesti metrů za
plastové. Mimořádné poděkování patří všem pracovníkům Služeb obce Blatnice
a také hasičům, bez nichž by
tato oprava nebyla možná.
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Ženský pěvecký sbor Pútnice slaví desáté narozeniny
Již deset let blatnické zpěvačky
pravidelně opouštějí svůj dům
i rodinu a jejich kroky směřují
na zkoušku pěveckého sboru,
aby poté těšily svým zpěvem
posluchače na mnoha místech
Jihomoravského i Zlínského
kraje. Hlavním místem jejich
vystoupení je ale samozřejmě
Blatnice.
Ženy každoročně vystupují při
Blatnickém vinobraní, Putování
po blatnických búdách, Fašanku, vánočním setkání v Domě
Svaté Rodiny či na Svatém Antonínku. Svým zpěvem obohacují také vernisáže a řadu
dalších slavností. Trasa jejich
putování vede též blatnickými
vinohrady – ke kapličkám a sochám v obci, při jejich obnovování či instalaci.
Jak již ale bylo řečeno, jejich
kroky s písněmi na rtech vedou
daleko za hranice obce, proto
ženy přišly s nápadem, že si budou říkat Pútnice z Blatnice.

Ženský pěvecký sbor Pútnice z Blatnice oslnil spolu s mužským sborem také porotu soutěže Vesnice
roku, do které se naše obec přihlásila. Některým porotkyním při jejich zpěvu na Antonínku dokonce
ukápla i nějaká slzička.
Foto: Lenka Fojtíková
Při výjezdech nezpívají své písně
jen v okolních vesnicích, ale i ve
vzdálených městech. V minulosti se například pravidelně účastnily Slavností vína v Uherském
Hradišti, Strážnických slavností
a vloni mohli jejich zpěv a scénky obdivovat také návštěvníci
Dožínek v Kroměříži. Zde se

krojovaná skupina z Blatnice
zařadila mezi nejfotografovanější účastníky. Na seznam svého
putování zpěvačky v minulých
letech zařadily i Vinařské slavnosti v Brně či loňskou vernisáž
v brněnském Paláci šlechtičen.
Konala se zde totiž samostatná
výstava Blatnice pod Svatým

Antonínkem při příležitosti
970. výročí od první písemné
zmínky o obci. A co popřát k desátému výročí Pútnic? Hlavně
hodně zdraví, stálou touhu zpívat, setkávat se s druhými lidmi,
vyhledávat staré písně a tvořit
nové, které chytí za srdíčko…
Marie Křápková

Módní přehlídka měla úspěch Alej na Svatém Antonínku je
Díky tomu, že v Blatnici žijí ši- patří velký obdiv, protože v moAlejí Jihomoravského kraje
kovné ženy, mohla se zde na delky se proměnily nejen mladé
sklonku května uskutečnit
módní přehlídka, kterou moderátor večera Václav Tolar nazval
„Ženy sobě“.
A bylo to trefné označení. Jana
Tolarová a Renata Stupalová
z Blatnice pod Svatým Antonínkem připravily z vlastních modelů dvouhodinový program.
Modely přitom předváděly výhradně Blatničanky, za což jim

dívky, ale i ženy středního a seniorského věku. Ženy předváděly
jarní a letní módu, takže mnohé
z přítomných dam se mohly nechat inspirovat. Módní přehlídku
zpestřilo vystoupení talentovaných tanečníků z TK Rokaso
Uherské Hradiště. Po ukončení
programu si bylo možné předvedené modely zakoupit.
Text a foto: Lenka Fojtíková

Alej na Svatém Antonínku zvítězila v soutěži Alej roku v Jihomoravském kraji. V celostátním kole se pak umístila na šesté
příčce. Podle Blatničanů a těch, kdo si toto poutní místo zamilovali, je ale stejně alej na Antonínku ta nejkrásnější.
Pořadí alejí nominovaných v Jihomoravském kraji:
ALEJ NA SVATÉM ANTONÍNKU Jihomoravský kraj 243 hlasů
ALEJ SVATOPLUKA ČECHA
Jihomoravský kraj
93
PLATANOVÁ ALEJ STRÁŽNICE Jihomoravský kraj
56
ALEJ OVOCNÝCH STROMŮ
Jihomoravský kraj
18
ZÁMECKÁ ALEJ SLAVKOV
Jihomoravský kraj
18

Všechny modelky byly Blatničanky všech věkových zastoupení.
Jedno měly společné – ani jedna se modelingem neživí, i když některé by mohly.
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Začátkem roku jsme přivítali nové blatnické občánky
V sobotu 21. ledna jsme v obřadní síni obecního úřadu přivítali
osm nových občánků Blatnice pod Svatým Antonínkem. Slavnostních okamžiků se zúčastnili nejen rodiče, ale také prarodiče. Nové občánky přišly přivítat i děti z mateřské školy, jejichž
vystoupení připravila paní učitelka Dana Vyskočilová. Mezi chla-
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pečky byli přivítání Oliver Tomáš Rumíšek, Adam Výborný a Filip
Vrba. Řady malých holčiček rozšířily Eliška Rolencová, Kristýna
Radochová, Nikol Baďurová, Sofie Němčická a Nikola Kunovjánková.
Text a foto: Lenka Fojtíková
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Vydařená vernisáž Biblí, kancionálů a modlitebních knih
V postní době se v obřadní síni
obecního úřadu uskutečnila vernisáž Biblí, kancionálů a modlitebních knih. S nápadem uspořádat tuto výstavu přišla před více
než rokem vedoucí kulturního
výboru Zdislava Kuřinová. Tématicky se výborně trefila do doby

postní, která věřící vybízí k zastavení a zamyšlení. Na výstavě bylo
k vidění celkem 262 knih. Většinu
z nich zapůjčili ze svých knihoven
obyvatelé Blatnice. Mezi vystavenými exponáty byly ale i kancionály a Bible z Javorníku na
Horňácku a z blatnického muzea.

Osvobození jsme oslavili
setkáním na kopci Radošov
V rámci oslav dvaasedmdesátého výročí osvobození Československa od nacismu se na
sklonku dubna uskutečnil první
ročník Pochodu osvobození. Na
kopci Radošov se paprskovitě
sešli zástupci z Louky, Lipova,
Tasova, Hroznové Lhoty, Veselí nad Moravou a samozřejmě
také z Blatnice, která s nápadem
uspořádat tento pochod přišla.
Nejdříve všichni účastníci společně zazpívali na památku padlým a na poděkování, že žijeme
tolik desetiletí v míru, českoslo-

venskou hymnu. Pěkné bylo,
že nedošlo na žádné oficiální
proslovy komunálních politiků, ale lidé si na základě zápisů
a vzpomínek pamětníků vyprávěli, jak šla fronta a jak boje
probíhaly v jednotlivých obcích.
Samozřejmě, že došlo i na opékání výborných špekáčků z blatnického řeznictví pana Valáška.
Nechybělo ani něco na zapití.
Všichni účastníci se shodli, že
šlo o vydařenou akci, která by se
mohla v příštím roce zopakovat.
(lef)

Nejstarší Bibli z roku 1700 zapůjčil
správce blatnické farnosti P. Zdeněk Stodůlka.
Při vernisáži zazpívaly členky ženského pěveckého sboru Pútnice
z Blatnice. Kromě postních písní
zazněla také moravská hymna.
Hrou na klávesy zpěvačky dopro-

vodila paní Pavla Bezděková, kterou lidé znají především z kostela,
kde pravidelně usedá za varhany.
Kromě knih byly na výstavě k vidění také akvarely svatých, jejichž
autorem je blatnický malíř ornamentů Karel Janečka.
(lef)

Vědomostní a sportovní
úspěchy žáků naší školy
Blatničtí školáci se při vědomostních a sportovních soutěžích
neztratili. Koncem ledna se v Hodoníně uskutečnilo okresní kolo
Matematické olympiády kategorie Z9, kde s perfektními matematickými znalostmi zvítězila
Viktorie Martinkové (9. B) a postoupila do krajského kola.
Osmák Marek Janás v březnu na
Velické laťce skvělým výkonem
159 cm vybojoval stříbro.
V dubnu si pak výběr mladších
žáků zahrál ve Strážnici košíkovou v okresním kole, kde získali
další stříbro. Na začátku května
proběhla ve Veselí nad Moravou
soutěž ve vzduchové střelbě skupin, kde výběr našich školních
střelců ve složení Jan Tománek,
Artur Kolář, Vít Pavka a Jakub Ivan
obsadil druhé místo.
Při Poháru rozhlasu v Hodoníně
podali velmi slušné výkony Václav Janás (9.B), kdy osobním rekordem ve skoku vysokém zdolal 169 cm a zajistil si tak druhé
místo. Adam Těthal (9. A) v běhu

na 1 500 m ve svém osobním rekordu 4:54,38 vybojoval 3. místo.
Ve Velké nad Veličkou se konalo
okresní kolo soutěže Odznak
všestrannosti olympijských vítězů, kde naše družstvo vybojovalo
1. místo, čímž se kvalifikovalo do
krajského kola v Brně. V květnu
se zaskvělo týmovým výkonem
i družstvo fotbalistů z prvního
stupně, kdy v Hroznové Lhotě
v soutěži McDonald´s Cup v krajském kole vybojovali stříbro.
Na Horňáckém čtyřboji pro žáky
prvního stupně medailově zazářily Jana Brhelová (3. tř) ve skoku dalekém (345 cm) a běhu na
60 m (10,11 s) získala dvakrát
bronz a Terezie Cíchová (5. tř.) ve
skoku dalekém (393 cm) zvítězila.
Vybraní žáci 2. a 3. třídy vybojovali v přehazované 3. místo a výběr
žáků a žákyň 4. a 5. v konečném
pořadí mezi družstvy obsadil
také 3. místo. Všem úspěšným
reprezentantům děkujeme za
skvělou reprezentaci školy
Dalibor Popelka, zástupce ředitele ZŠ
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Připomínka jara dávných časů
Kulturní výbor ve spolupráci
s obcí uspořádal akci s názvem
Jaro na dědině. Ta se uskutečnila v obřadní síni obecního
úřadu. Při malování kraslic bylo
možné vidět blatnickou malérečku Marii Čihákovou s vnučkou Šárkou Hrabalovou. Návštěvníci mohli také pozorovat

Josefa Zbahnu při pletení velikonočních pomlázek, zatímco
Antonín Maluš před zraky zvědavých dětí vyřezával dřevěné
píšťalky. Vedle vystavených
kraslic všech velikostí byly k vidění také velikonoční dekorace
a obrázky s jarní tématikou dětí
ze základní a mateřské školy.

Fašankové veselí
pod Starýma horama
Po dlouhých letech se letos v Blatnici znovu uskutečnil fašankový průvod. Masky a muzikanti se o fašankové neděli sešli
u obecního úřadu, odkud se za zpěvu a vyhrávání vydali pod
búdy. Zde na všechny účastníky čekal horký svařák, mrváně,
které nasmažily členky Svazu zdravotně postižených, a koblihy
z kuchyně členek TJ Rytmik. K dobré pohodě vyhrávala hudecká muzika z Horňácka. V programu vystoupil mužský i ženský
pěvecký sbor z Blatnice a zahanbit se nenechaly ani zpěvačky
z Vavřínku. Vydařená oslava fašanku potvrdila starou pravdu,
že lidé se chtějí bavit.
(lef)

Na věčnost odešel vzácný člověk Slavomír Budař
V noci z pondělí na úterý
18. dubna 2017 odešel na věčnost Slavomír Budař. Bylo mu
96 let. Říká se, že když někdo
zemře v tak vysokém věku, nemívá na pohřbu mnoho lidí,
protože většinou jsou už všichni jeho spolužáci a kamarádi
po smrti. U pana Budaře toto
nepsané pravidlo neplatilo. Při
jeho pohřbu byl kostel zaplněný k prasknutí. A věřím, že kdy-

a hlas dovoloval, nádherně zpíval při bohoslužbách ve farním
kostele i na Svatém Antonínku.
Dlouhé roky také vedl Modlitby hodin - tzv. Hodinky - před
Hlavní poutí ke cti sv. Antonína.
Kromě toho také sloužil coby
strážce v kapli na Antonínku a v
důchodu potom zpětně dopisoval farní kroniku od padesátých let.
Nebýt této jeho činnosti, zmizela by spousta důležitých informací, týkajících se blatnické
farnosti, v propadlišti dějin.
Díky jeho práci zůstalo vše zachováno budoucím generacím
jako vzácné dědictví. Byl to
muž, který celý svůj život naplnil měrou vrchovatou službě
své rodině i Bohu.
Na začátku zádušní mše svaté
zpíval ženský sbor píseň o osamělé duši. Já ale věřím, že duše
pana Budaře není vůbec osamělá. Věřím, že se na věčnosti
setkal a znovu objal s milovaSlavomír Budař uměl poutavě vyprávět o dávno minulých časech. ným synem Stanislavem, který
Na snímku ve svém domečku s kronikou, kterou zpětně dopisoval. svého tatínka předešel na věčFoto: Lenka Fojtíková nost před několika lety kvůli
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bych se šla podívat ven, tak tam
stáli další lidé.
Na věčnost totiž odešel vzácný
člověk, na kterého jsem snad nikoho neslyšela nepěkné slovo.
Odešel člověk plný víry a lásky.
Spolu se svou ženou Anežkou
vychovali šest dětí. Kromě péče
o rodinu věnoval pan Budař každou svou volnou chvilku Bohu.
Víra se jeho životem vinula jako
červená nit. Dokud mu to zdraví

tragické nehodě v zahraničí.
V nebi se ale jistě také znovu raduje se svou milovanou ženou
Anežkou, která mu po smrti tak
moc chyběla. Přímo na Boha se
určitě dívá i s otcem Šuránkem,
který pro něj byl vzácným knězem, jenž uměl skrze svou lásku a pokoru přitahovat lidi do
nebe.
Ne, pan Budař na věčnosti určitě není sám. Je obklopen těmi,
které miloval už tady na zemi.
A přestože zemřel, žije vlastně
dál. Láska a víra v Boha, které
předal svým nejbližším i všem
ostatním lidem, žije dál v jejich
srdcích.
Pan Budař nebyl typ člověka,
který by zářil do světa z obálek
barevných časopisů či z novin.
Žil svůj život v tichosti a pokoře.
Pevně ale věřím, že v nebi nyní
září jeho duše jako velká lampa
světlem, které nikdy neuhasne.
Pane Budaři, velké díky za vše,
co jste v životě vykonal. Jsem
moc vděčná, že jsem Vás mohla
poznat a že jsme se stali přáteli.
Lenka Fojtíková
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Ohlédnutí za aktivitami končícího školního roku
Ve škole může člověk často zaslechnout poznámku, že druhé pololetí ubíhá rychleji než
to první. Jde samozřejmě jen
o zdání, k němuž přispívá kromě svátků i spousta akcí. V naší
škole například ukončili žáci třetí a čtvrté třídy kurz výuky plavání. Z pohledu zákona bude
tento kurz pro žáky povinný až
od příštího školního roku. Znalost plavání je ale pro život velmi
důležitá, a proto se v naší škole
pořádá tento kurz už dlouho.
Výběr žáků druhého stupně
vyjel koncem ledna na lyžařský
výcvikový kurz do střediska
Bílá v Moravskoslezských Beskydech.
Neznám ani školu, kde by školní ples měl tak dlouhou tradici
jako v Blatnici. SRPŠ letos připravilo již 48. ročník, jehož vrcholem bylo tradiční předtančení žáků osmých a devátých
tříd.
Naši prvňáčci si zapojením do
projektu s DM Drogerií procvičili zásady péče o zoubky
a ještě získali několik drobných
praktických dárků.
Pro každého musíme chystat
aktivity podle věku a potřeb,
takže např. pro deváťáky jsme
připravili přednášku s besedou, kterou vedl por. Petr Zámečník z Policie ČR na téma
trestní odpovědnost mládeže.
Pan poručík prokládal suchá
legislativní data příklady z praxe, pro žáky zajímavé a bohužel i aktuální: o držení a ohlašování informací v případě tzv.
lehkých drog.
Je také důležité, aby žáci věděli, jak se chovat k lidem se
zdravotním postižením. Jistě
tomu přispěla – dle pozitivního ohlasu žáků 4. a 5. třídy –
i beseda s paní Kratochvílovou
z Hodonína. Ta prožila většinu
svého života jako nevidomá.
Děti seznámila nejen se svým
příběhem a způsobem života,
ale žáci si mohli díky jejím pomůckám aktivně vyzkoušet,
jak se žije nevidomým. Šesťáci se zase na besedě s panem

Zápis do první třídy.
Pakostou dozvěděli o nástrahách kyberšikany a správném
chování na internetu a sociálních sítích. Osmákům stejný
přednášející vysvětlil zásady
správného partnerského vztahu, včetně možných problémů
a komplikací.
Pro žáky I. stupně jsme připravili projekt tzv. Etických dílen.
Jde o soubor přednášek a aktivit s tématy „Jak se stát dobrým
kamarádem“, „Jak správně využívat IT a média“, „Nebezpečné
situace“, „Jak správně naložit se
svými penězi“ a dalšími.
Akci Ukliďme Česko pořádá
obec oficiálně vždy o víkendu.
Žáci školy se navíc zapojili do
úklidu v okolí školy i v katastru
obce v pracovní dny. Mnozí se
tak celé akce zúčastnili nejen
se školou, ale i s rodiči nebo zájmovým spolkem.
Již tradičně varujeme šesťáky
před škodlivostí kouření. I při
letošní přednášce pana Böhma
ze společnosti ACET žáci zjistili,
jak ošklivé jsou zdravotní i ekonomické dopady tohoto zlozvyku. Na konci dubna vyrazili žáci
9. B na Orientační dny do DIS

Foto: archiv ZŠ
Fryšták. Tradičně tam ve spolupráci se SRPŠ jezdí naši šesťáci, aby v rámci orientačních
dnů utužili a zkvalitnili vztahy
ve třídě. Poslední dva roky tam
ale vyrážejí i žáci osmých a devátých tříd. A protože mohou
ve spolupráci s třídní učitelkou
zvolit témata svého programu
(vztahy, partnerství, závislosti,
povolání,..) a kromě výletů do
přírody využít také zázemí DIS
(např. horolezeckou stěnu), jde
o smysluplnou náhradu klasického školního výletu.
Žáci 4. A se v květnu zúčastnili
v DDM Veselí nad Moravou dopravní výchovy.
Pod vedením pedagogů připravili naši žáci svým maminkám a babičkám hezký kulturní program ke Dni matek.
Dík patří všem dětem i jejich
dospělým pomocníkům – pedagogům a vedoucím folklorního souboru Vavřínek.
Žáci Základní umělecké školy
v Rakovníku přijeli na vystoupení při akci Putování po Blatnických búdách. Díky navázané spolupráci ale připravili
koncert i pro žáky naší školy.

Poznávací zájezd do Vídně, připravený i letos pro žáky II. stupně, se také vydařil. Všichni si navíc mohli v praxi ověřit, jak na
tom jsou se školními znalostmi
němčiny.
Do konce školního roku zbývá
už jen málo času. Žáci vyrazí
bojovat na krajské kolo Odznaku všestrannosti olympijských
vítězů, ukončí se již zmiňované etické dílny na prvním
stupni, proběhnou zeměpisné
a naučné přednášky na stupni
druhém. Rozloučíme se s našimi deváťáky, kteří budou dál
pokračovat ve vzdělávání na
středních školách – čtyři z nich
na gymnáziích, šestnáct na
středních odborných školách
a patnáct na učilištích.
Na zaměstnance školy čeká
příprava velké opravy a investice zřizovatele i příprava
příštího školního roku. Kromě
výchovy a vzdělávání připravujeme i zájmové aktivity –
v nabídce pro příští školní rok
budou kroužky vzdělávací,
rukodělné i sportovní. Jsme
ochotni reagovat na zájem
žáků. V tomto školním roce
jsme například poprvé zařadili
do nabídky střelecký kroužek,
který se setkal s velkým ohlasem. Výběr jeho členů v dubnu na oblastních závodech ve
střelbě ze vzduchovky „přestřílel“ i kroužky s delší tradicí
a přivezl pro Blatnici pohár za
krásné druhé místo.
Vítězslav Juras, ředitel

Nabídka kroužků
pro rok 2017/2018
Flétničky
Keramika
Vybíjená
Rybářský
Aerobik
Angličtina hravě
Sportovní hry
Florbal
Kytarový
Střelecký
Basketbal
Myslivecký
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Vesnice roku: Máme diplom za rozvíjení lidových tradic
Blatnice se poprvé v historii přihlásila do soutěže o titul Vesnice roku. V celé České republice letos bylo přihlášeno celkem
216 obcí, přičemž jen v Jihomoravském kraji jich bylo sedmnáct.
Do Blatnice pod Svatým Antonínkem deset porotců zavítalo ve
středu 31. května. Nejdříve se v obřadní síni zúčastnili prezentace, kde si připomněli základní údaje o obci, které musely být
podle předem daných pravidel odeslány zároveň s přihláškou.
Poté zamířili do knihovny, muzea a hájku, kde se zajímali o protipovodňová i protierozní opatření. Navštívili ale také búdy, kde
zároveň mohli při práci sledovat malérečku kraslic Marii Čiháko-

vou s vnučkou i paní Růženu Kozumplíkovou, která s vnučkou
zase pletla z orobince. Prohlídku Blatnice zakončili na Antonínku.
Zde na ně čekali naši zpěváci a zpěvačky a v krásném dopoledni
jim při procházce alejí zazpívali. Některým porotkyním při zpěvu
vstoupily do očí i slzy. O tři dny později jsme se v Rudce u Velké Bíteše dozvěděli, že naše obec získala diplom za rozvíjení lidových
tradic. Ocenění nám bude předáno na sklonku července v Křtinách, které se soutěže zúčastnily popáté a letos se jim podařilo
zvítězit. Vítězové krajských kol postupují do celostátního finále.
(lef)

Při návštěvě Blatnice porotci mohli při práci také vidět malérečku kraslic Marii Čihákovou s vnučkou i paní Růženu Kozumplíkovou,
která s vnučkou zase pletla z orobince.
Foto: Lenka Fojtíková

Nové tašky a kalendář
I v letošním roce vydal obecní úřad stolní kalendář na rok
2018. Tentokrát je vyloženě
věnovaný poutnímu místu na
Svatém Antonínku, protože si
příští rok připomeneme 350 let
trvání tohoto poutního místa.
V kalendáři je proto připomínka historie Anonínku, ale v jednotlivých dne pak nechybí plán
akcí a také svozy odpadu. Dále
jsme nechali natisknout papíro-
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vé tašky na víno a jedny většího
formátu. Ty na víno už byly totiž
téměř vyprodány. Větší formát
jsme doplnili, protože pokud je
například vítání občánku, bylo
vždy zapotřebí nějaké tašky
kupovat. Nyní máme vlastní.
Zájemci si je mohou v pokladně
obecního úřadu zakoupit. Velká
taška stojí 35 Kč a na víno 28 Kč.
Kalendář vyjde na 125 Kč.
(lef)
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V rámci hodů se můžeme těšit na vernisáž Karla Janečky
Stalo se již pěknou tradicí, že
se v rámci oslavy hodů v Blatnici pod Svatým Antonínkem
každoročně uskuteční vernisáž
nejrůznějších umělců. Letos dostane prostor Blatničan Karel Janečka. Většina obyvatel o něm
ví, že už dlouhé roky maluje ornamenty. Ty budou na výstavě
samozřejmě také k vidění, ale
chybět nebudou ani obrazy.
Vernisáž se uskuteční v pátek
20. listopadu v 17 hodin.
Můžete prozradit, jak jste se
dostal k malování ornamentů?
Přivedla mne k tomu moje
manželka Anička.
A kde se to naučila manželka?
Vedla ji k tomu babička Kateřina Žitňáková.

Z čeho jste čerpal motivy?
Hledal jsem. Také jsme kupovali časopis Malovaný kraj, kde
byl občas nějaký obrázek. Inspiroval jsem se samozřejmě
také ve Strážnici. Tam se na
mne ale rozzlobila jedna babička, že to jsou její ornamenty!
Liší se nějak styly malování
ornamentů v regionech?
Rozhodně ano. Mně se líbily právě ty strážnické. Jeden
z původních ornamentů byl
také zachycen na obálce knihy Zdeňka Galušky Slovácko
sa nesúdí a súdí. Z toho jsem
vycházel a postupně přidával
podle toho, co jsem kde viděl
a co se mi líbilo. Ornament
jsem samozřejmě rozvíjel také
sám. Musel jsem ho vždy přizpůsobit objektu, na který
jsem ornament maloval. Několik základních typů ornamentů
je ale jasně daných a z těch se
vychází.

Na jaké materiály jste ornamenty tehdy maloval?
Žena malovala na porcelán, tak
i já jsem začínal se stejným materiálem. Malovali jsme tehdy Kde dnes můžeme, po bezpředevším na talířky a hrníčky, mála pětačtyřiceti letech,
kdy jste s malováním začal,
protože o to byl tehdy zájem.
vaše ornamenty vidět?
Co se týká staveb, tak napříVe kterém to bylo roce?
Do Blatnice jsem se přestěho- klad na Božích mukách rodiny
val ze Zlína po svatbě v roce Bílkovy, která stojí na hranici
1974, takže to bylo záhy poté. viničné trati Plachty a Kame-

nice. Nedávno jsem ornamenty maloval na penzion Libora
Těthala. Maloval jsem ale i v
interiérech, například u vina-

ře Václava Hanáka, Vladimíra
Smějsíka, ve sklípku na jablka
Antonína Hanáka, vinařský domek firmy Synot v Mařaticích
v Uherském Hradišti a ve vinařství Volařík v Mikulově. Kromě
toho jsem obnovoval malby
blatnického lidového umělce
pana Pojety ve sklepě učitelky Věrky Švábové. V poslední
době maloval v búdě Vinařství
Hanák pod Starýma horama
a nejnověji jsem ornamentem
ozdobil búdu Milana Hanačíka.
Jaké používáte barvy?
Akrylové a na penzion pana
Těthala to byly speciální fasádní akrylové barvy.
Kromě vzpomínaných staveb jste se ale jeden čas zaměřil i na nábytek.
Je to tak. Zpočátku jsem maloval pouze truhly, později
k tomu přidal rohové komody,
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zrcadla, skříň se zásuvkami, A jak se vám nakonec podařilo najít vlastní téma?
stůl a židle.
Nejdříve jsem si koupil příByl o to zájem?
ručku, jak malovat akvarelem.
Nejvíc se to prodávalo v Mikulo- Tím jsem začínal a poté přešel
vě. Díky tomu si mé práce všimla na akrylové barvy. V příručce
majitelka vinařství Volařík a chtě- byla nějaká krajinka, tak jsem
la ornamenty vymalovat interiér to začal zkoušet. Později jsem
sklepa. Nevím proč, ale nějaký objevil obrázek nějakého senábytek se dostal i do Jablonce káče od Uprky a zkusil jsem ho
nad Nisou a do Znojma.
namalovat. V posledních třech
letech maluji také obrázky svaMalování jste měli v rodině? tých.
Ani ne. Z rodičů se tomu nikdo
nevěnoval. Pěkně ale malovala Proč právě tématika svatých,
sestra Olga.
když do kostela nechodíte?
Protože jsou to moc pěkné obDozvěděla jsem se, že jste rázky italských a španělských
začal malovat i obrazy, jak je umělců, které jsem objevil na
to dlouho?
internetu a začal dělat jejich
Asi pět let, kdy jsem šel do dů- kopie.
chodu.
Kolik doma máte obrazů,
Byl to váš sen, který si nyní kolik se jich může objevit na
plníte?
výstavě?
Je pravda, že jsem vždy rád Okolo pětatřiceti kusů. Třicet
maloval, ale nikdy jsem nevě- mám zarámovaných, ale mám
děl, co mám malovat.
i nějaké portréty. Maluji podle
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fotek. Lidé mně modelem nesedí. Na výstavě by měly být kopie
Uprky i světců. Kromě toho maluji podle fotek také portréty,
tak by se tam mohli najít i někteří Blatničané. Z našeho kraje
jsem se nechal inspirovat i tvorbou pana Bezděka z Uherského
Ostrohu, z jehož obrázků dělám
kopie. Mám také jeden obraz
blatnických búd.
Co pro vás malování znamená?
Je to pro mne relax, dělá mi
dobře, když se mi daří. Je pravda, že něco maluji i dva až tři
měsíce a vztekám se, když mi
to nejde. Je samozřejmě lepší,
když to jde rychleji. Na druhé
straně je někdy třeba ladit delší
dobu.
Věnuje se malování některý
z vašich synů?
Malování chytlo za srdce i syny
Pavla a Tomáše.
Text a foto: Lenka Fojtíková

Ing. Karel Janečka
se narodil 29. září 1951 ve
Zlíně. Vystudoval Střední
průmyslovou školu dřevařskou v Bystřici pod
Hostýnem a dálkově Vysokou školu lesnickou
a dřevařskou ve Zvoleně.
Během svého života pracoval v UP Veselí nad
Moravou, na Pile v Javorníku, firmách Dyas
Uherský Ostroh, OPP
Bzenec, Venas a Mireal Veselí nad Moravou.
Před důchodem byl několik let na volné noze.
K malování ornamentů
ho přivedla v polovině
sedmdesátých let jeho
žena Anička. V důchodu
začal malovat obrazy.
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Mladí blatničtí hasiči vyhráli čtyři poháry
Mladí hasiči – členové SDH od šesti do osmnácti let, se pravidelně scházejí po celý rok. V zimních měsících probíhají schůzky v tělocvičně
a od jara do podzimu venku.
Od dubna se děti každý týden účastní dětských
hasičských závodů. Soutěží se v požárním útoku a v několika štafetách. Z osmi letošních závodů přivezli mladší žáci čtyři poháry – z Rohatce
za první místo, v Kozojídkách vybojovali stříbro, bronz z Mistřína a důležité třetí místo získali
v okresních závodech Plamen. Starší žáci se

dvakrát umístili jako čtvrtí. V závodě jednotlivců na šedesát metrů s překážkami si skvěle vedl
Dominik Smažil, kterému se podařilo vybojovat
v okrese Hodonín krásný bronz. Do konce června nás čekají další náročné závody a doufáme,
že sbírku pohárů ještě rozšíříme.
SDH Blatnice pořádalo 3. června soutěž dospělých GP Hodonín na fotbalovém hřišti.
Soutěže se zúčastnilo 21 družstev mužů a žen
z okresů Hodonín, Uh. Hradiště a ze Slovenska.
Silvie Buzíková

Silvie Buzíková (vpravo) bojovala
na závodech v Blatnici jako lvice,
ale její tým byl v oslabení.

Noční výjezd
k požáru
Výjezdová jednotka zasahovala 22. dubna při nočním požáru sběrného místa v ulici Pod
Floriánky. Požár byl nahlášen
půl hodiny po půlnoci a výjezdová jednotka přijela na
místo v plném počtu za sedm
minut od vyhlášení poplachu.
Do příjezdu hasičů se okolní
obyvatelé snažili zmírnit požár jednoduchými hasebními
prostředky. Hasiči dostali oheň
pod kontrolu během několika
minut, ale dohašování probíhalo ještě půl hodiny, a to již
za asistence profesionální jednotky z Veselí nad Moravou.
K požáru dorazil i vyšetřovatel
z HZS Hodonín a policie ČR.
Požárem byly zcela zničeny
čtyři plastové kontejnery.
(SiB)

Úspěchy vinařů dělají dobrou reklamu obci
Společnost Víno Blatel sklízí
úspěch za úspěchem a dělá tím
reklamu nejen sobě, ale také
naší obci, jakožto všem vinařům, jejichž vína jsou oceněna
prestižními cenami. Pojďme se
ohlédnout, z jakých ocenění
se mohlo v posledních dvou
letech radovat nejen vedení
společnosti, ale především pracovníci, kteří mají vinice a samotnou výrobu vína na starosti.
• CUVÉE 1990 pozdní sběr 2015
• Grand Prix VINEX 2015 stříbrná
medaile, Galerie rulandských
vín 2016 stříbrná medaile, Král
vín ČR 2016 bronzová medaile, AWC Wienna 2016 stříbrná
medaile, Meditrina 2017 stříbrná medaile, Vinařské Litoměřice 2017 zlatá medaile, Cuvée
2017 stříbrná medaile, VVT
2017 stříbrná medaile, MUN
DUS 2017 stříbrná medaile, VINEX 2017 stříbrná medaile
• CUVÉE St. ANTONIUS pozdní
sběr 2015
• TOP VÍNO SLOVÁCKO, NOVV
Slovácko zlatá medaile, Cuvée

•
•
•
•
•
•

•
•

Ostrava 2015 zlatá medaile,
Král vín ČR 2016 bronzová
medaile, AWC Wienna 2016
stříbrná medaile, Cuvée 2017
stříbrná medaile, Cuvée 2017
zlatá medaile
FRANKOVKA ROSÉ jakostní
víno 2015
Vinum Juvenále 2015 stříbrná
medaile
CHARDONNAY pozdní sběr
2015
Grand Prix VINEX 2015 stříbrná
medaile, TOP 77***
MERLOT výběr z hroznů 2015
Vinum Juvenále 2015 stříbrná
medaile, Víno Bojnice 2017
stříbrná medaile, MUN DUS
2017 stříbrná medaile, VINEX
2017 stříbrná medaile
MUŠKÁT MORAVSKÝ pozdní
sběr 2015
Vinařské Litoměřice 2015 zlatá
medaile, Vinum Juvenále 2015
vítěz kategorie, NOVV Slovácko stříbrná medaile, Terravino
Izrael 2016 stříbrná medaile,
Král vín ČR 2016 stříbrná medaile, AWC Wienna 2016 stří-

•
•

•
•
•
•

•

brná medaile, Meditrina 2017
zlatá medaile, nejlepší víno
ženy enoložky, MUN DUS 2017
stříbrná medaile, VINEX 2017
stříbrná medaile, VINEX 2017
stříbrná medaile, Májová výstava vín, nejvýše hodnocené
víno, zlatá medaile
RULANDSKÉ MODRÉ KLARET
pozdní sběr 2015
Grand Prix VINEX 2015 zlatá
medaile, Grand Prix VINEX
2015 stříbrná medaile, Galerie rulandských vín 2016 zlatá
medaile
RULANDSKÉ MODRÉ ROSÉ
pozdní sběr 2015
TOP 78***
RYZLINK RÝNSKÝ pozdní sběr
2015
Grand Prix VINEX 2015 stříbrná
medaile, Hustopečská pečeť
stříbrná medaile, MUND DUS
2017 nejvýše hodnocené víno
z ČR, ocenění velvyslankyně
ČR, zlatá medaile, VINEX 2017
stříbrná medaile,
RYZLINK RÝNSKÝ kabinetní
víno 2015

• Grand Prix VINEX 2015 stříbrná
medaile, Hustopečská pečeť
bronzová medaile,
• SAUVIGNON pozdní sběr 2015
• NOVV Slovácko zlatá medaile,
MUN DUS 2017 stříbrná medaile
• SYLVÁNSKÉ ZELENÉ pozdní
sběr 2015
• Vinařské Litoměřice 2015 stříbrná medaile
• SAUVIGNON pozdní sběr 2016
• Vinařské Litoměřice 2017 zlatá
medaile, Víno Bojnice diplom,
stříbrná medaile, Víno Bojnice
diplom, bronzová medaile
• CUVÉE St. ANTONIUS pozdní
sběr 2016
• Cuvée 2017 stříbrná medaile
• MUŠKÁT MORAVSKÝ pozdní
sběr 2016
• Víno Bojnice diplom, stříbrná
medaile
• RULANDSKÉ BÍLÉ VOC 2016
• Víno Bojnice diplom, bronzová
medaile
• MERLOT výběr z hroznů 2016
• VINEX 2017 stříbrná medaile
• PÁLAVA pozdní sběr 2016
• VINEX 2017 stříbrná medaile
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Ve školce není na nudu čas
V lednu jsme při vycházkách
k oboře s daňky a ke krmelci
pod Roháče hledali ve sněhu
stopy zajíců, srnek a bažantů.
Zvířátkům jsme zpestřili obsah krmelců a ptáčkům sypali
semínka do krmítka. Do školky přijel se svým vystoupením
kouzelník Waldini. Počátkem
února vystoupily děti ze Sluníček v sále KD a tanečky potěšily
naše seniory. Veselá pohádka
Kašpárek a Kalupinka v podání herců Hoffmannova divadla
z Uherského Hradiště děti pobavila a rozesmála a ještě nás
v únoru čekalo karnevalové
veselí. Děti se předvedly v krásných maskách a vyřádily se při
soutěžích, závodech a tancování.

K jaru patří Velikonoce. Malování kraslic, pletení pomlázky
a výrobu píšťalky děti sledovaly v obřadní síni při akci Jaro
na dědině. Pořádal ji kulturní
výbor ve spolupráci s obecním
úřadem. Velikonoční výzdobou, kterou děti pod vedením
učitelek vyrobily, jsme vyzdobili nejen školku, ale také okna
chodby v přízemí obecního
úřadu. Vše jsme završili hledáním velikonočních zajíčků na
zahradě.
Ve spolupráci s Plaveckou školou v Uherském Hradišti začaly děti ze Sluníček v březnu
jezdit na předplaveckou výuku do bazénu ZŠ a ZUŠ Dolní
Němčí. Během deseti lekcí se
děti naučily základní plavecké

V lednu děti z MŠ zamířily k oboře s daňky a ke krmelci pod Roháče
hledat ve sněhu stopy zajíců, srnek a bažantů.
Březen jsme zahájili pořadem
Hudební potěšení a výukovým
programem VIS Bílé Karpaty
„Pan pavouk“. Projekt Celé Česko čte dětem aneb Maminko,
tatínku přečti nám pohádku,
probíhá i v tomto školním roce.
Děti jsou rády, když jim při odpočinku přijde přečíst pohádku jejich blízká osoba. A protože pohádek není nikdy dost,
vypravili jsme se na exkurzi
do knihovny. Paní Vendulka
Houšková si pro děti připravila
poutavý a zábavný program
O krtečkovi.
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dovednosti. Nejstarší děti se
ještě před zápisem těšily z prohlídky základní školy a milé
návštěvy v první třídě. V rámci
tématu „Cestujeme bezpečně“
a projektu Goodyear – Bezpečná školka vyrazily děti ze
Sluníček na dopravní hřiště
při DDM Hutník ve Veselí nad
Moravou, aby si vyzkoušely
své dovednosti při jízdě na kolech a koloběžkách a upevnily
si znalosti silničního provozu.
Mladší děti trénovaly na hřišti u ZŠ jízdu na odrážedlech.
Společnost Goodyear zaslala

Ve dnech 10. – 12. května proběhly v MŠ besídky ke Dni matek
dětem bezpečnostní vestičky,
které využíváme především
při vycházkách vesnicí, ale i při
jiných akcích. Maňáskové divadlo Sluníčko zahrálo ve školce
pohádky Šípková Růženka, Jak
pejsek s kočičkou myli podlahu a Zajíc, liška a kohout. Zápis
dětí k předškolnímu vzdělávání proběhl 4. května. O naši
mateřskou školu je ze strany
rodičů velký zájem. K zápisu
přišlo 29 dětí.
Při výukovém programu VIS
Bílé Karpaty „Včelí království“
se děti dozvěděly nové poznatky ze života včel.
Ve dnech 10. – 12. května proběhly v MŠ besídky ke Dni matek. Děti z Berušek vystoupily
s pohádkou Červená Karkulka, nejmenší děti z Motýlků
se s rodiči zasmály u krátkého
filmu, v němž hlavní role hrály
právě ony, a děti ze Sluníček
zahrály maminkám pohádku
Šípková Růženka. Poděkování
patří všem učitelkám za trpělivost při nácviku.
V neděli 14. 5. při oslavě Dne
matek vystoupily v sále kulturního domu děti z Berušek s tanečním pásmem Mravenečci
a děvčátka z Pompónů ukázala,
že mají rytmus v těle. Vystoupení dětí ze Sluníček překazilo
onemocnění neštovic.
Úsměvy na dětských tvářích
vykouzlila pohádka Noční víla
maňáskového divadla Hvěz-

dička a další poznatky děti
získaly při exkurzi v místní pekárně. V závěru měsíce jsme
podnikli celodenní výlet do
zámku Milotice. Při zpáteční cestě jsme se ve Vracově
u pana Iše projeli vláčkem.
V červnu se mohou děti těšit
na oslavu Dne dětí v zábavném centru Smajlíkov v Uherském Hradišti, na Pohádkový
les (ve spolupráci s žáky 9. tříd
ZŠ), společné fotografování,
divadelní představení Řádu
Červených Nosů ve Stodolní
scéně a slavnostní rozloučení
s předškoláky.
V průběhu školního roku se ve
školce vyměnily ohřívače vody,
splachovací nádržky na sociálním zařízení a byly instalovány
myčky v kuchyňkách. Koupili
jsme nová prostěradla na odpočinkové matrace, nerezový vozík k odkládání nádobí
a ze sponzorských příspěvků
také televizi. V průběhu letních prázdnin dojde k výměně vchodových dveří a stínící
techniky oken ve třídách, výhledově se počítá s nákupem
nového nábytku do tříd.
Děkuji všem rodičům, sponzorům, učitelkám a ostatním
zaměstnancům za pomocnou
ruku a přeji všem klidnou dovolenou a sluníčkové prázdniny.
Text a foto: Radka Máčalová,
vedoucí učitelka MŠ
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Antonínovo léto nabídne program pro děti i dospělé
Poslední dva roky bylo na začátku prázdnin na Antonínku
rušno. A to od časných ranních
hodin až do pozdního večera.
I letos se pomyslná brána na
Svatém Antonínku otevře malým, větším i dříve narozeným
ve dnech 9. – 14. 7. 2017.
Antonínovo léto 2017 odstartuje přesně ve dvanáct hodin
modlitbou Anděl Páně a následným piknikem v trávě. Po
dobrém obědě si starší určitě
rádi odpočinou u kafíčka. Děti
ale rozhodně dají přednost
různým připraveným aktivitám
a hrám. Po mši svaté, která začne v 15 hodin, bude následovat divadelní představení Hrdinka Anička v podání farníků
z Ořechova. Ani pak nebude
o zábavu nouze a děti mohou
z neděle na pondělí na Anto-

nínku dokonce přenocovat
„pod širákem“.
Během týdne si společně něco
pěkného vyrobí, zazpívají a zacvičí. Z duchovního programu
se návštěvníci mohou každý
den těšit na mši svatou v 18 hodin, chybět nebude společná
modlitba Anděl Páně, adorace
ani křížová cesta. Samozřejmě,
že bude také táborák, ping-pong, oblíbená chůze po laně
a řada dalších aktivit.
Na páteční podvečer je připraven Gala večer, dalo by říci
malá akademie. Mezi hosty vystoupí P. František Bezděk SDB,
P. Libor Churý, P. Libor Všetula
SDB i výtvarnice Jana Svobodová. Připraveno je rovněž
překvapení.
Cílem Antonínova léta není,
aby se příchozím všechno pěk-

ně naservírovalo. Smyslem celého týdne je vytvořit prostor
k setkávání, které se může stát
týdnem otevřených srdcí organizátorů, ale i všech, kdo na

Antonínek připutují. Celý týden bude tak krásný, jak krásný si ho dokážeme společně
vytvořit.
Alena Skřenková

Stejně jako vloni bude možnost objednat si na Antonínově létě teplé
obědy. Tentokrát se budou vařit v kuchyni Kulturního domu v Blatničce. Vloni obědy vydávala také Alena Skřenková (na snímku vpravo), která před lety přišla s nápadem Antonínovo léto uspořádat.
Foto: Lenka Fojtíková
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Nový trenér: Chci, aby se hráči fotbalem bavili
Novým trenérem FK Blatnice
pod Svatým Antonínkem je
šestatřicetiletý rodák z Kunovic Jan Ondra. Svou hráčskou
kariéru začínal v žácích Uherského Hradiště, v dorostu oblékal dres Kunovic a za muže
hrál v Hradčovicích (župní přebor) a Nedakonicích (1.A třída).
Coby trenér vedl FC Slovácko
(mládež), Nedakonice a Lovčice (muže).
„Chci, aby se hráči bavili fotbalem,“ řekl Jan Ondra. Hrající
předseda FK Blatnice David
Vaněk novému trenérovi žádné přehnané cíle ani úkoly nedává. Hráči se chtějí fotbalem
hlavně bavit.
„Vím, že se Blatnice snaží hrát
fotbal a ne nakopávanou nebo
zaňdoura. To je to, co mě oslovilo a co mě baví. Kluci jsou

fotbaloví a chtějí se posunout
dál,“ vysvětlil trenér Ondra. Do
Blatnice přišel na doporučení
Marka Janouška, který působí
ve Vnorovech jako hráč a funkcionář. Koncem ledna zahájil
s mužstvem přípravu v tělocvičně základní školy.
Vedení FK Blatnice se snaží
mužstvo posílit o několik nových hráčů. Trenér však chce
do kádru zapracovat i šikovné dorostence. „Nemám s tím
žádný problém. Rád pracuji
s mladými lidmi,“ připomíná
Ondra. Docházka na tréninky
je dle jeho mínění celkem dobrá, ale přivítal by v týmu větší
konkurenci. „Mohu si nachystat dobrou přípravu, ale když
nejsou hráči, je všechna práce
a snažení zbytečné,“ upozorňuje trenér.

S mužstvem i s 1.A třídou se zatím seznamuje. „Rok jsem strávil v Lovčicích, kde jsem poznal
Velkou a Krumvíř, takže nějaký
přehled mám. Vím, že se na
Hodonínsku hraje dobrý fotbal. Jsou tam kvalitní hráči. Na
druhé straně Lovčice byly jiné
mužstvo než Blatnice. Všude je
to ale stejné. Vyhrává ten, kdo
vstřelí více branek,“ usmívá se.
Blatnici ale první polovina soutěže příliš nevyšla, i když po
čtyřech kolech byla v čele tabulky. Po sérii nezdarů se Blatničané propadli až na desáté
místo. Před třináctými Pavlovicemi mají jen dvoubodový náskok. „O tom, zda máme skončit pátí nebo osmí, jsme se
nebavili. Pro vedení je důležité,
abychom měli z fotbalu radost.
Samozřejmě, že nikomu není

jedno, když jeho tým prohrává
a třeba i sestoupí. Výsledky ale
nesmí být na úkor hry,“ uvedl
kouč Blatničanů.
Podle nového trenéra se fotbal v krajských a okresních
soutěžích má hrát hlavně pro
zábavu. „Nejde o peníze ani
o život, takže nechci taktiku
kvůli výsledku měnit, aby osm
lidí bránilo a my hrozili pouze
z brejků,“ upozorňuje Ondra.
Fotbalisté Blatnice se v lednu scházeli jen jednou týdně.
„V únoru jsme přešli na dva
dny. Kluci jsou sportovně založeni, chodí hrát hokej, takže
pohybu mají dost. Měl jsem
podmínku, abychom trénovali
až večer a bylo mi vyhověno,“
prozrazuje Ondra.
Čerpáno z Hodonínského
deníku

První ročník fotbalového turnaje přípravek měl úspěch
V sobotu 17. června zaplavilo fotbalové hřiště vice než sto dětí.
Na domácí půdě se zde totiž uskutečnil první ročník fotbalového
turnaje mladších a starších přípravek. Utkání malých fotbalistů
trvalo vždy třicet minut, přičemž každý tým hrál s každým. Podle
dosažených výsledků se stanovili vítězové jednotlivých kategorií. Turnaj začal v devět hodin a skončil o čtyři hodiny později.
První tři v každé kategorii byli odměněni poháry.
„U těchto dětí nejde ani tak o výsledky. Důležité je, že mají zájem
systematicky sportovat a opustí své počítače, tablety či mobi-

ly. Za organizátory mohu říct, že jsme měli velkou radost, když
jsme viděli tolik dětí na hřišti. Turnaj chceme určitě uspořádat
i v příštím roce. Velké poděkování patří firmě Siempelkamp za
sponzorský dar a podporu turnaje,“ uvedl trenér malých Blatničanů Tomáš Dominik.
Výsledky: Mladší přípravka: 1. Uherský Ostroh, 2. Blatnice pod Sv.
Ant., 3. Strážnice a 4. Ostrožská Lhota. Starší přípravka: 1. Strážnice,
2. Uherský Ostroh, 3. Blatnice pod Sv. Ant. a 4. Ostrožská Lhota.
(lef)

Mladší žáci ročník 2004-2008
Horní řada zleva: Dominik Tomáš (trenér), Lukáš Farkaš, Martin Dominik, Martin Maňák, Patrik Buchta, Adam Švrček, Tomáš Samson.
Dolní řada zleva: Jan Tománek, Václav Cícha, Jan Janéska, Adam
Míšek a Lukáš Dominik.
Foto 2x: Lenka Fojtíková

Mladší přípravka ročník 2008-2011
Horní řada zleva: Radek Kuřina (asistent trenéra), Lukáš Vaněk,
Richard Míšek, Michal Novotný, Kamila Marková, Lukáš Dominik,
Václav Cícha, Kamil Vaněk (trenér). Dolní řada zleva: Patrik Vaněk,
Lukáš Dostál, Sebastian Horký a Ema Tománková.
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Fotbalový klub Blatnice klesl na dno tabulky
Podzimní sezonu v 1.A třídě
Jihomoravského kraje zahájili
blatničtí fotbalisté dobře. Po
čtyřech odehraných kolech dokonce vedli tabulku se ziskem
deseti bodů. Poté ale nastal
útlum a v dalších devíti kolech
získali jen šest bodů. V tabulce
obsadili desáté místo.
Důvodů bylo několik: úzký
kádr hráčů, z nichž někteří si
navíc přestali rozumět s trenérem Milanem Nemečkem.
Všichni proto očekávali valnou
hromadu, která se uskutečnila
koncem roku 2016 v restauraci
Roháč. Na pořadu jednání bylo
hodnocení uplynulé sezony
a hlavně volba nového výboru.
Zprávu přednesl odstupující
předseda David Vaněk. Poděkoval obecnímu úřadu za finanční
a materiální podporu a také
všem sponzorům a dárcům.
V hodnocení sportovní činnosti se poděkovalo družstvu
mladší přípravky, kterou vede
Kamil Vaněk, a družstvu mladších žáků pod vedením Tomáše Dominika. U mužstva mužů
byl dobře hodnocen začátek
sezony, ale postupem času
zde došlo k útlumu výkonnos-

ti. Jednou z hlavních příčin byl
úzký kádr, a tak když byl někdo
zraněn nebo se omluvil, moc
hráčů na střídání nebylo. Další
důvod, a to podstatný, byl chybějící dorost, čímž trpí doplňování mužstva.
Dorostenecké mužstvo bylo
již dříve pro nezájem zrušeno.
V současné době má sedm dorostenců, kteří hrají za Uherský
Ostroh, další odchovanci působí v Hodoníně a Veselí nad Moravou. Někteří hráči hrají za oddíly Uherského Ostrohu, Louky,
Lipova, Ostrožské Lhoty, Boršic
a Suchova. Bude zapotřebí některé tyto hráče oslovit, aby se
vrátili domů a reprezentovali
naši obec.
Na valné hromadě se také
zvolil nový výbor oddílu kopané ve složení David Vaněk
(předseda), Antonín Trojanec
(místopředseda), Kamil Vaněk
(sekretář), Radek Galář (vedoucí mužstva), David Těthal (manažer), Stanislav Vaněk (správce hřiště) a členové výboru
Vladimír Šeda, Tomáš Dominik
a Pavel Petratur. Výbor oddílu
odstupujícímu výboru poděkoval, novému se přálo mnoho

sportovních úspěchů. V diskuzi
zazněl dotaz, který trenér povede družstvo v jarní sezoně. Vše
je v jednání a nový trenér bude
včas jmenován.
V současné době má FK Blatnice 109 členů, z toho 62 mužů
a 47 mládeže a dorostu včetně
těch, co působí v jiných klubech, ale jsou členy FK Blatnice.
V plánu činnosti na rok 2017 se
odsouhlasila podpora přípravky
a žáků v jejich dalším růstu, stejně jako zabezpečení sportovního vybavení. Družstvo mužů se
pokusí udržet v 1.A třídě.
Po Novém roce byl družstvu
mužů představen nový trenér.
Stal se jim mládežnický trenér
Slovácka Jan Ondra z Kunovic.
O jeho plánech a vizích pro fotbal v Blatnici píšeme v jiném
článku. Příprava na novou sezonu začala v tělocvičně základní
školy a při dobrém počasí v terénu. Výbor ve spolupráci s trenérem zajistil pět přípravných
zápasů, z čeho se jeden zrušil
pro nedostatek hráčů. Někteří
hráči se připravovali na sezonu hokejem, jiní zase marodili, takže jich zůstalo jedenáct,
maximálně s jedním náhradní-

kem. V přípravě jednou vyhráli
a třikrát prohráli. Vstup do mistrovských zápasů byl celkem
dobrý: výhra ve Velké nad Veličkou a doma remíza s Velkými
Pavlovicemi. Následovala prohra v Břeclavi, doma s Kyjovem
a venku se Sokolem Dražovice.
S Baníkem Dubňany se hrálo
nerozhodně a ve Vyškově prohra. Černá série pokračovala
prohrou doma s Baníkem Ratíškovice a prohrou v Krumvíři.
V tabulce nastal pokles na předposlední třinácté místo a začal
boj o záchranu.
Pak přišla konečně výhra doma
s Rohatcem, ale opět prohra
venku se Sokolem Rakvice.
Nyní bude už jen derby utkání ve Veselí a poslední zápas
doma s Lednicí.
Koncem června se už bude vědět, jak vše dopadlo a zda se
fotbalisté udrželi nebo sestoupili do 1. B třídy. Každopádně
půjde pro blatnický fotbal o neúspěšnou sezonu. Výbor FK by
se měl pokusit sehnat dobrého
sponzora, což je v dnešní době
těžké.
Ladislav Vyskočil, dlouholetý
člen fotbalového oddílu Blatnice

Horní řada z leva: Jan Ondra (trenér mužstva), Jan Cícha, Kamil Vaněk, Jan Novotný, Jaroslav Štefánek, Patrik Janík, Petr Schmeister,
Dalibor Zeman, David Těthal, Ladislav Šeda, Radek Galář, Pavel Petratur.
Spodní řada z leva: Roman Sládeček, Ondřej Rybnikář, Petr Vavřík, David Vaněk, Jakub Cícha, Tomáš Naňák, Jan Peřina.
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malé rozlišení
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Fotostřípky z posledních šesti měsíců v Blatnici pod Sv. Ant.

I letos padl při Putování po blatnických búdách návštěvnický rekord. Podle pořadatelů přišlo pokoštovat okolo dvou tisícovek návštěvníků. Počasí
vyšlo, takže se vydařil i doprovodný kulturní program. Vpravo sklep rodiny Cíchovy a vlevo bratři Kozumplíkovi v akci.

Děti mohly letos zamířit hned na dvě oslavy Dne dětí. Nejdříve je pozval myslivecký spolek Antonínek do lesíka u chaty (snímek vlevo) a o týden
později pro ně zábavu a soutěže připravilo SRPŠ (vpravo). Obě akce byly vydařené. Myslivcům ale více přálo počasí.

Při Domácí pouti bylo za oltářem 13. června šestnáct kněží.

Na Hlavní pouť připutovaly tisíce věřících.

Bílou růži P. Antonína Šuránka, služebníka Božího, převzaly z rukou P. Bulvase Blatničanky Věra Staňková (vlevo) za dlouholetou práci ve výboru
Matice svatoantonínské a Marie Perutková za dlouholetou přípravu, péči o květiny a výzdobu před poutěmi (vpravo).
Text a 8x foto: Lenka Fojtíková
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