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Fotoohlédnutí za letošní oslavou blatnických hodů

Při předávání práva doprovodil Antonín Laga hrou na harmoniku mužský pěvecký sbor.

Chlapci z chasy se uměli bavit.

S děvčaty z Vavřínku si s chutí zatančily jejich vedoucí i starší ženy.

O sobotním hodovém večeru patřila zábava hlavně chase.

Hodová zábava měla vysokou návštěvnost a především skvělou atmosféru. Velký podíl na ní měla vynikající Stříbrňanka i cimbálová
muzika Marka Potěšila. Z nadhledu vše sledovaly zkušené ženy, které už zažily mnoho hodů (vpravo).

Letošní hodování zakončila mše svatá, na které nechyběli krojovaní.
Text a 8x foto: Lenka Fojtíková
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O čem zastupitelé rozhodovali
při veřejných zastupitelstvech
Od srpna do prosince roku 2017 se
zastupitelé sešli čtyřikrát při veřejných
zasedáních Zastupitelstva Blatnice
pod Svatým Antonínkem (ZOB). Zasedání se uskutečnila 23. 8., 20. 9., 25. 10.
a 4. 12. 2017. Kompletní záznamy jsou
sice zveřejněny na webových stránkách
obce, ale stejně jako v minulých číslech
určitě bude dobré připomenout si základní body, o kterých zastupitelé rozhodovali a odsouhlasili je.
XXIII. ZOB (23. 8.) odsouhlasilo:
• Smlouvu o dílo s firmou PP projekt
Hodonín s. r. o., , „Dvoustupňová
projektová dokumentace pro akci
„Blatnice chodníky podél silnice
I/71“ včetně prověření vlastníků pozemků, na nichž bude stavba umístěna. Cena za první stupeň činí 107
690, vč. DPH a cena za druhý stupeň
je 91 355, vč. DPH.
• Cenovou nabídku firmy Ing. Jaroslava Bachana v částce 755 936 Kč vč.
DPH (624 740 Kč bez DPH) a zároveň
smlouvu o dílo č. 4/2017 na opravu
chodníků včetně sjezdů podél I/54 úsek od fary po obecní hospodu.
• Cenovou nabídku firmy Ing. Jaroslava Bachana v částce 1 063. 082
Kč vč. DPH (878 580 Kč bez DPH)
a smlouvu o dílo č. 6/2017 na nový
chodník k ZŠ a MŠ.
• Novou kronikářku obce - Vendulu
Letovskou.
• Cenovou nabídku zateplení spojovacího krčku základní školy firmy
Víta Strachoty v částce 888 560, Kč
vč. DPH a zároveň schvaluje smlouvu o dílo.
• Vyplacení plné částky ve výši 122
050, Kč FK Blatnice, která byla vybrána za parkovné a pronájem stánků
i organizačním zajištění poutě na
Svatém Antonínku dne 18. 6.2017,
s tím, že 10. 000, Kč náleží a bude
předáno SDH Blatnice pod Sv. Ant.
• Vyplacení plné částky ve výši 8 080,
Kč Moravskému rybářskému svazu, která byla vybrána za parkovné
a pronájem stánků i organizačním
zajištění poutě na Svatém Antonínku dne 2. 7. 2017.
• Vyplacením plné částky ve výši
18 570 Kč SDH, Blatnice pod Svatým
Antonínkem. Tato částka byla vy-

•

•

•

brána za parkovné a pronájem stánků i organizačním zajištění poutě na
Svatém Antonínku dne 13. 6. 2017.
Cenovou nabídku a smlouvu o dílo
na akci „Výměna osvětlení ZŠ Blatnice pod Sv. Antonínkem“ s firmou
VELVAC ve výši 115. 490, Kč bez DPH.
Smlouvu o spolupráci na opravu
povrchu km 57,000 57,500“ s firmou ŘSD ČR.
Cenovou nabídku na kamerový
systém (22 kusů kamer), který bude
pokrývat celý areál školy, firmy Ing.
Štěpán Janás, v částce 164 128 Kč
včetně DPH.

XXIV. ZOB (20. 9.) odsouhlasilo:
• Žádost společnosti Nadace Partnerství o spolupráci ve věci obnovy
a optimalizace směrového značení moravských vinařských stezek
v částce 10 612, Kč včetně DPH.
• Vyplacení plné částky ve výši 27 560
Kč SDH. Tato částka byla vybrána za
parkovné a pronájem stánků i organizační zajištění Děkovné pouti 27.
8. 2017.
• Smlouvu o nájmu vodní a zamokřené plochy parc. č. 3661/29 a 3661/30
v k. ú. Blatnice pod Sv. Antonínkem
s Moravským rybářský svazem, z. s.,
pobočný spolek Veselí nad Moravou.
• Cenovou nabídku pokládka nových
silničních obrub v km 58,095 58,220
vlevo (zastávka „Vrbové“) a oprava
místní komunikace v prostoru naproti Obecní restaurace firmy Mitrenga stavby, spol. s r.o., v částce 74
525,Kč (obruby) a 348 239,Kč (oprava silnice) bez DPH a smlouvu o dílo.
• Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Blatnice pod Svatým
Antonínkem Moravský rybářský
svaz, z. s., pobočný spolek Veselí
nad Moravou, IČ: 00557391 ve výši
10. 000,Kč.
• Cenovou nabídku a smlouvu na
zpracování žádosti o dotaci u Státního fondu životního prostředí
k projektu „Snížení energetické
náročnosti budovy ZŠ Tělocvična“
s Ing. Janem Miškeříkem v částce
65 000,Kč (cena je konečná, zhotovitel není plátce DPH).
Pokračování na str. 4

Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
je za námi další
rok a předvánoční
doba nás vybízí
k ohlédnutí, co se
podařilo za posledních dvanáct měsíců. Mohu s radostí
konstatovat, že se
v naší obci udělal obrovský kus
práce. Díky dobré
spolupráci a koordinaci prací s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) Brno máme opravenou část
silnice I/54, podpůrnou zeď i most od křižovatky
na Blatničku. Již dnes je podepsána smlouva
o spolupráci obce s ŘSD a zhotovitelskou firmou
na druhou etapu opravy silnice ve směru od křižovatky na Veselí nad Moravou. Zatímco ŘSD
hradí náklady na opravu samotného povrchu
komunikace, obec zaplatí parkovací zálivy, nájezdy k chodníkům, chodníky samotné i osvětlení přechodů pro chodce. Pokud nám to počasí
dovolilo, opravovali jsme souběžně chodníky
i nájezdy již u první etapy. Podařilo se nám totiž
vyřídit stavební povolení na jejich opravu podél
celé silnice I/54. V lednu bude obec žádat o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Letos se nám díky dotacím z ministerstva zemědělství podařilo opravit také sochy a chodník přes hřbitov. Další dotaci jsme získali z Jihomoravského kraje na počítačové vybavení
do knihovny. I druhá etapa zateplení základní
školy proběhla díky dotaci ze Státního fondu
životního prostředí. Pouze ze zdrojů obce byl posléze zateplen krček spojující obě budovy školy.
Z obecní pokladny se hradila výměna oken a zateplení budovy na fotbalovém hřišti. Nového
oplocení a opravy povrchu se konečně dočkalo
víceúčelové hřiště u školy a podlaha, podhledy
i osvětlení v tělocvičně. V létě byl přeložen a prodloužen vodovod od bývalého Mašova sklepa
do ulice Šance. Nyní se v ulici k MŠ mění litinové
vodovodní potrubí za plastové.
Je toho hodně, co se kromě kulturních akcí podařilo v naší obci udělat. Dnes už máme také
stavební povolení na zateplení, nové vytápění
a toalety kulturního domu. Stavba by měla být
zahájena v dubnu příštího roku. V současné
době se zpracovává projekt na zateplení tělocvičny a v příštím roce dojde k rozšíření mateřské
školy v budově základní školy. Na tento projekt
už bylo vydáno stavební povolení.
Přeji Vám kouzelné Vánoce. Do nového roku
2018 potom, aby se všem v naší obci dobře žilo,
ubylo zloby, nenávisti, závisti a přibylo pospolitosti, pokoje a lásky.
Lenka Fojtíková
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Smlouvu o dílo „Zateplení objektu FK
Blatnice pod Svatým Antonínkem“
s Luďkem Martinkem v ceně 330 000,Kč
včežně DPH.
•

XXV. ZOB (25. 10. 2017) odsouhlasilo:
• Finanční spoluúčast obce na financování sociálních služeb ve správním obvodu
obce s rozšířenou působností Veselí nad
Moravou na rok 2018 v maximální výši
233 229,Kč. Spoluúčast bude realizována za podmínky, že služba získá Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v Jihomoravském
kraji na rok 2018 a bude v Základní síti
sociálních služeb ve správním obvodu
ORP Veselí nad Moravou na rok 2018.
• Smlouvu o dílo mezi Ředitelství silnic
a dálnic ČR, Obcí Blatnice pod Sv. Antonínkem a firmou SWIETELSKY stavební, s.r.o. v částce 7 124 832,03 Kč vč.
DPH (Ředitelství silnic a dálnic ČR hradí
5 621 277,76 Kč vč. DPH a obec Blatnice
hradí 1 503 554,27 Kč vč. DPH).

Darovací smlouvu č. 048070/17/ORR
s Jihomoravským krajem na finanční dar
ve výši 50 000,Kč za získání Diplomu za
rozvíjení lidových tradic v obci v soutěži
Vesnice roku. Dar bude věnován na financování kultury v obci.
Cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace s názvem „Snížení
energetické náročnosti tělocvičny při ZŠ
v obci Blatnice pod Sv. Ant“ firmy Jitky
Gavalové v částce 79 500 Kč (zhotovitel
není plátce DPH).

•

Cenovou nabídku a Smlouvu na akci
„Blatnice pod Svatým Antonínkem
oprava vodovodu ulice k ZŠ a MŠ“ s firmou Ing. Jaroslava Bachana v částce
783 619,Kč (včetně. DPH).

XXV. ZOB (4. 12. 2017) odsouhlasilo:
• Studii na úpravu atria ZŠ v Blatnici
• Řád veřejného pohřebiště obce
• Nákup jedné autobusové zastávky
v ceně 57 918 Kč a dvou zastávek v ceně
109 953 Kč (včetně DPH).

Obec podpořila činnost spolků
Obec se snaží každý rok podpořit spolky, které zde pracují a podílejí se na veřejném dění.
Také letos se na posledním zastupitelstvu tohoto roku odsouhlasily tyto příspěvky:
• TJ Rytmik 15 000 Kč
• Ženský sbor Blatnice 10 000 Kč
• František Cáb – Blatničtí táborníci 8 000
• Svaz tělesně postižených ČR 20 000 Kč
• Cech blatnických vinařů 25 000 Kč
• JSDH 110 000 Kč
• FK Blatnice pod Svatým Antonínkem 250 000 Kč
• Mužský pěvecký sbor 10 000 Kč
• FS a DFS Vavřínek 50 000 Kč

Zrestaurované sochy sv. Antonína a Františka jsou jako nové
Po restaurátorském zásahu akademického sochaře Miroslava
Minkse z Velké nad Veličkou
jsou sochy svatého Antonína
Paduánského a Františka Xaverského jako nové. Sloup Panny
Marie Immaculaty čeká oprava
během zimy. Zpět na své místo
by se sloup měl dostat v květnu
příštího roku. Dle odborného
posudku statika je totiž jasné, že
bude nutné vybetonovat nový

základ, jinak by se sloup časem
zřítil. Oprava sloupu Panny Marie byla původně odhadnuta
na 98 500 Kč, ale zřejmě dojde
k navýšení ceny, protože byly
odhaleny skryté závady, které
vznikly neodborným zásahem
při poslední opravě před několika lety. Oprava sochy Antonína
Paduánského u křižovatky na
Antonínek vyšla na 57 200 Kč.
Socha svatého Františka Xa-

verského byla letos opravena
nákladem 88 400 Kč. Spolu
s opravou sochy byl vybetonován nový základ a na něm umístěny dva nové schůdky z božanovského pískovce u Náchoda.
První schůdek je poskládaný
ze šesti samostatných kamenů
a druhý ze dvou samostatných
dílů. Nově byl pozlacen 24karatovým zlatem také křížek, který
světec drží, a lem štoly. Na sochu

sv. Františka Xaverského a sloup
Panny Marie Immaculaty, které
jsou kulturní památkou, se vedení obce podařilo získat dotaci z ministerstva zemědělství
ve výši 224 000 Kč. Výše dotace
se bude odvíjet od skutečných
nákladů, které v době instalace
sochy nebyly upřesněny, protože na restaurovaných sochách
byly objeveny skryté závady.
Text a foto: Lenka Fojtíková

Socha svatého Antonína Paduánského před opravou a po jejím Socha svatého Františka Xaverského před opravou a po ukončení
ukončení.
prací.
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Základní škola se přes prázdniny změnila k nepoznání

Koncem června začala druhá etapa zateplení základní školy – budova prvního stupně s jídelnou a kuchyní. Práce, které si vyžádaly
5 139 942 Kč, prováděla firma Strachota z Lipova. Vedení obce se na zateplení podařilo získat dotace ve výši 40 procent ze SFŽP. Uvnitř
budovy byla v rámci zateplení instalována vzduchotechnika.

O prázdninách začaly také práce v tělocvičně, kde se parkety loupaly jako perník a ze stropu odpadávaly podhledy, což bylo pro žáky
nebezpečné. Nová podlaha si vyžádala náklady 1 112 197,01 Kč. Nové osvětlení vyšlo na 115 490 Kč bez DPH.

Pracovníci Služeb obce Blatnice vyrobili a instalovali v zahradě
mateřské školy nové pískoviště a provedli opravy herních prvků.
Souběžně se opravovalo také víceúčelové hřiště vedle tělocvičny, Pracovnice obecního úřadu Marie Hanáčková natřela v zahradě
které mělo poničené oplocení a díry v tartanu. Zcela nové oploce- školky všechny prvky, tabule i lavičky a stolečky.
Text a 8x foto: Lenka Fojtíková
ní a oprava povrchu hřiště vyšly na 591 101,86 Kč.
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V listopadu jsme přivítali nové občánky Blatnice
První listopadovou sobotu jsme v obřadní síni obecního úřadu
přivítali osm nových občánků Blatnice. Nové občánky přišly přivítat také děti z mateřské školy, které se pod vedením paní učitelky Dany Vyskočilové postaraly o kulturní vložku. Do pamětní
knihy se za děti podepsali rodiče a domů si odnesli dárečky, které věnoval obecní úřad. Pěkné okamžiky umocnil zpěv děvčat,

6

které hrou na klávesy doprovázel kapelník blatnické dechové
hudby a také učitel Radek Vyskočil. Mezi novými občánky byli
přivítáni Martin Kuřina, Stela Kolářová, Sofie Ondrušová, Šarlota
Novotná, Zuzana Mikésková, Tereza Staňková, Josef Macek a Pavel Petratur.
Text a foto: Lenka Fojtíková
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O tom, jak nová silnice I/54 vůbec nemusela být
V průběhu tolik očekávané opravy
silnice I/54 začali někteří obyvatelé po obci šířit, že současné vedení
s opravou této silnice „líže smetanu“ za své předchůdce. Pojďme se
tedy podívat, jaká byla realita.
Když jsme v listopadu roku 2014
nastupovali do funkce, bývalý
starosta Ladislav Hanák nám při
předávání vedení obce mimo
jiné řekl, že se v březnu následujícího roku (2015) bude opravovat silnice I/54. Až později jsme
se dozvěděli, že to, co řekl, bylo
jinak. V listopadu 2014 totiž nebylo vydáno stavební povolení
na stavbu této silnice, a tak v té
době nemohlo ani být výběrové
řízení. Kdo se trochu vyzná ve
vyřizování stavebního povolení, nemohl by říct takovou věc.
Zvlášť, když za obec nevyřídil
potřebné souhlasy všech účastníků stavebního řízení. Do listopadu roku 2014 nepodepsalo
souhlas se stavbou nové silnice
několik obyvatel. S těmi všemi
jsme museli jednat a společně
se propracovat k jejich souhlasu
a následnému podpisu.
Bez souhlasu všech účastníků
řízení by totiž nemohlo být vydáno stavební povolení. Na základě jednání s těmito obyvateli,
byly jimi požadované změny
zakomponovány do projektu
a na ten bylo následně vydáno
stavební povolení. Kvůli tomuto
projednání jsme byli několikrát
na jednáních s pracovníky Ředitelství silnic a dálnic (dále ŘSD)
v Brně. Teprve poté následovalo

Po dlouhých desetiletích se dočkali kvalitní příjezdové cesty ke svým domům i obyvatelé naproti
obecní hospody v ulici „Na kopečku“.
Foto: Lenka Fojtíková
v druhé polovině roku 2016 výběrové řízení na zhotovitele. To
se protáhlo do února roku 2017.
Jméno zhotovitele stavby jsme
se dozvěděli až v březnu roku
2017, kdy jsme zástupce firmy
Mittrenga hned při prvním setkání upozornili, že máme zájem
o odkoupení kostek ze staré silnice. Tehdy jsme se dozvěděli,
že už jsou všechny kostky smluvně slíbeny do zahraničí. Později
nám bylo ústně přislíbeno, že si
obec bude moct nějaké kostky

odkoupit, aby poté od této ústní
dohody firma odstoupila, protože by musela platit partnerovi ze
zahraničí smluvní pokutu. To už je
ale zase jiný příběh, který se týká
silnice I/54.
Vraťme se do roku 2016, kdy jsme
s ŘSD řešili stavební objekty týkající se obce. A oč šlo? Například
o osvětlení tří nových přechodů
pro chodce a sjezdy k domům.
Obec musela dát souhlas, že tyto
objekty provede na vlastní náklady. Ve velmi krátké době jsme

museli udělat poptávku na zhotovitele a vybrat pro obec nejvýhodnější nabídku.
Člověk si musí uvědomit, že bez
veškeré této naší součinnosti
s ŘSD by nová silnice I/54 nebyla. A to navzdory tomu, že je investorem celé stavby ŘSD Brno,
kterému silnice první třídy v naší
obci patří a v jehož režii probíhala rozsáhlá oprava silnice, mostu
i podpůrné zdi.
starostka Lenka Fojtíková
a místostarosta Milan Zedka

Jedna paní povídala aneb co dělat, aby člověk nebyl za hlupáka
Někdy člověk doopravdy neví,
jestli se má nad některými „zaručenými zprávami,“ které se nesou
obcí, smát nebo plakat. Při opravě
silnice I/54 se v létě Blatnicí začala rychlostí kulového blesku šířit
zpráva, že se na silnici nepracuje,
protože jsou tady archeologové,
kteří „něco“ objevili. A jaká byla
skutečnost? Při odkrývání vrstev
staré silnice firma Mittrenga zjisti-

la, že pod kostkami se nachází tzv.
štět, což je velmi pevné podloží,
které naši předci zhotovili zatloukáním špičatých kamenů – jeden
vedle druhého a byla by škoda jej
odstranit. Mittrenga proto zažádala ŘSD, aby se tato podkladová
vrstva oproti projektu neodstraňovala. Veškeré vyřízení trvalo
zhruba tři týdny, kdy se z pohledu
některých obyvatel na silnici ne-

pracovalo. Tento jejich dojem byl
mylný, protože se pracovalo stále,
i když se zrovna nebagrovala hlavní trasa silnice. Další zaručenou
zprávou, která se rychle nesla obcí,
bylo lživé tvrzení některých obyvatel, že si pan Pavel Hruška nepřeje,
aby byla nadále vedle jeho pozemku umístěna autobusová zastávka, a proto se tato zastávka bude
muset přesunout před obecní hos-

podu. Opět šlo o čistokrevnou lež.
Všechny tři nové autobusové zastávky budou na svých původních
místech a pouze ta naproti kostela
se trošku posune směrem k řadě
domů. Co z toho vyplývá? Doopravdy nevěřte tomu, co „jedna
paní povídala“. Nestanete se tak
šiřiteli lží a dezinformací a hlavně
nebudete za hlupáky.
Lenka Fojtíková

7

BLATNICKÝ ZPRAVODAJ

PROSINEC 2017

Knihovna příští rok nabídne i promítání historickou technikou
V letošním roce prošla knihovna
řadou změn. Tou největší byla
pro čtenáře nová knihovnice Jitka Janásová, která zde působí od
května. Od července jsou k dispozici také nové webové stránky
na www.blatnice-knihovna.webnode.cz, kde se kromě vstupu do
elektronického katalogu mohou
zájemci dozvědět o aktuálním
dění v knihovně, prohlédnout si
fotografie z akcí a informovat se
o nových knihách, které byly pro
knihovnu zakoupeny. Těch bylo
letos více než sto.
Jednalo se zejména o knihy
odpočinkové. Od zahraničních
autorů jsou to romány pro ženy,
například od N. Sparkse Zápisník jedné lásky, nebo detektivní
příběhy, jmenujme krimithriller
Hadrový panák (D. Cole) nebo
Kruh (B. Miniem). Z českých autorů je to P. Hartl s knihou Okamžiky štěstí, T. Keleová - Vasilková a její Okénko do snů nebo
R. Třeštíková s knihou Osm.
I psychologické romány mají
v naší knihovně velké zastoupení. Například vynikající psychothriller Za zavřenými dveřmi
(B. A. Paris) nebo román od oblíbené autorky J. Picoultové Čas
odejít. Doplněny byly také knihy,
které jsou součástí detektivních
sérií, a proto v knihovně nemo-

hou chybět. Jde o sérii detektiva
Harry Holea od spisovatele J. Nesbo a jeho poslední díl Žízeň,
nebo od L. Keplera Lovec králíků.
I pro děti byla vložena do knižního fondu řada nových titulů,
a to pro všechny věkové kategorie. Pro nejmenší např. Traktůrek
Zetůrek Z. Neubauerové nebo
365 pohádek do postýlky (W.
Disney). Pro školáky jsou to Lichožrouti navždy (P. Šrut) nebo
Překlep a Škraloup B. Klárové,
oceněné cenou Magnesia Litera
za knihu pro děti 2017, a mnoho
dalších knih pro děti i dospělé.
Během roku se v knihovně nejen půjčují knihy, ale koná se tu
i řada akcí, soutěží a programů
zejména pro děti. Již tradičně se
mohly děti účastnit Noci s Andersenem nebo využít nových akcí,
jako např. Prázdninové tvoření,
kdy si mohly v knihovně vytvořit
vlastní knížku. Místní knihovna
se také zapojuje do projektu Už
jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Tento projekt spočívá v tom,
že se žáci 1. třídy účastní během
roku besedy v knihovně a na
konci roku jsou pasováni na čtenáře a dostávají knihu. Knihovna
se také poprvé zúčastnila celorepublikových projektů, jako je
říjnový Týden knihoven. Letošní
ročník se zaměřil na předškolní

Nová knihovnice Jitka Janásová pro děti v knihovně připravuje spoustu
zajímavých aktivit.
Foto: archiv
děti, a proto byl i v naší knihovně
program uzpůsobený maličkým.
Do knihovny přišly i děti z Mateřské školy a pro veřejnost se
v knihovně četla pohádka.
Další projekt následoval v prosinci, a to Den pro dětskou knihu, zaměřený letos na komiks.
Děti v knihovně vyráběly komiks
o Červené Karkulce a vyplňovaly
kvíz o Simpsonových. Mimo tyto
hlavní projekty zde probíhala
řada menších soutěží. Například
v létě jste mohli zasílat pozdravy
z dovolené, během roku mohou
děti za malou odměnu hádat Večerníčkovy pohádky a od září zde
probíhá roční soutěž Čtenářská
liga, spočívající ve sbírání bodů

za přečtené knihy, vyplněné kvízy a účasti na akcích konaných
knihovnou. Nyní se sbírají ponožky pro Lichožrouty.
A na co se můžete těšit v příštím
roce? Kromě nových odpočinkových knih také na knihy naučné,
neboť mottem příštího roku je
„Knihovna – studnice vědomostí“. A kromě obvyklých a zavedených projektů vás také čeká promítání pohádek za použití staré
techniky ze sedmdesátých let,
prezentace dobového filmu Na
svatého Antonínka nebo beseda
o Lichožroutech. Příští rok obohatí knihovní fond deskové hry a zábavně-naučné kufříky pro děti.
Jitka Janásová

Princezna Knihovnička pasovala prvňáčky na nové čtenáře
Koncem června se v blatnické knihovně uskutečnilo pasování prvňáčků na čtenáře. Čtrnáct prvňáčků do knihovny přivedla paní učitelka
Jitka Hrušková, která děti během letošního školního roku naučila číst.
Paní knihovnice Jitka Janásová se proměnila v princeznu Knihovničku
a připravila zajímavý program. Děti nejdříve musely předvést, že sku-
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tečně číst umí. Poté přišlo na samotné pasování a pak už následovaly
hry a soutěže se sladkou odměnou. Kromě toho si každý nový čtenář
odnášel domů diplom, poukaz na roční bezplatný vstup do knihovny,
knížku a sladkost.
Text a foto: Lenka Fojtíková
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Proměny Blatnice v posledních šesti měsících

Po dvaceti letech se podařilo v podzimních měsících položit nový chod- V podzimních měsících začala také oprava části vodovodu okolo DPS
ník přes hřbitov. Celkové náklady činily 840 512 Kč, přičemž vedení obce a ZŠ až k MŠ. Litinové vedení, které při mrazech často praskalo, se mění
zajistilo zhruba půlmilionovou dotaci z ministerstva zemědělství.
za plastové.

Přes prázdniny se podařilo rozšířit vodovodní síť do ulice Šance a zrealiVe školní kuchyni byla přes prázdniny instalována nová vzduchotechni- zovat přeložku od bývalého Mašova sklepu. Tato akce si vyžádala náklaka v nákladu 907 500 Kč.
dy ve výši 634 055 Kč.

Díky finančnímu daru 50 000 Kč od Ing. Václava Tolara bylo za finanční
V podzimních měsících došlo k výměně oken a zateplení celé budovy na spoluúčasti obce vybudováno nové hřiště na pétanque. Práce v parčíku
fotbalovém hřišti nákladem 313 000 Kč.
Pod Floriánky provedli pracovníci Služeb obce Blatnice.

Záhy po nástupu do funkce byl na nové vedení obce nátlak, kdy bude
opraven zhruba stometrový úsek silnice na Antonínek. Díky dobré ko- Obec kuchařkám do školní kuchyně zakoupila ruční děličku těsta, fritézu
munikaci s vedením Správy a údržby silnic Hodonín v čele s Ing. Marti- a elektrický kráječ zeleniny.
nem Bedravou je silnice opravená.
Text a 8x foto: Lenka Fojtíková
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Při Děkovné pouti šel v procesí i plzeňský biskup Tomáš Holub
Při Děkovné pouti putoval na
Antonínek spolu s věřícími také
plzeňský biskup Mons. Tomáš
Holub, který byl hlavním celebrantem hlavní mše svaté.
Procesí s krojovanými vyšlo už
tradičně od farního kostela svatého Ondřeje.
V kázání biskup řekl: „Je nám
pokládána otázka, za koho ve
svém životě pokládáme Ježíše
Krista. A co my uděláme? Nalistujeme odpověď v katechismu
nebo si vzpomeneme, co jsme
slyšeli v kostele a potom to
odpapouškujeme. A myslíme
si, že jsme odpověděli správně. Víte, a tragédie je v tom, že
ve smyslu definice a toho, co
řekneme, to opravdu správně
je. Jenomže mezi tím mnohdy
chybí, že to, co říkáme, není
nějaká definice, ale zkušenost
našeho života. Kolik je tragédie v životě církve právě proto,
že se opakuje, co říkají druzí,
i když to vypadá sebezbožněji. Kolik je nevěrohodnosti
a formálnosti v našem živo-
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tě, protože opakujeme, co si
vlastně nemyslíme, nebo s tím
nemáme žádnou zkušenost,
protože se to jenom říká. Jsme
pozváni, abychom nedělali
stejnou chybu jako ten, kdo si
myslí, že když zná výsledek, tak
umí matematiku. Nedělejme
stejnou chybu, abychom si mysleli, že když známe odpovědi
na otázky podle katechismu,
že jsme poznali Ježíše Krista.
Raději řekněme, že ho ještě
neznáme, protože to je pravdivá cesta k tomu, abychom byli
ne něco memorující, ale věřící.
Abychom skutečně odhalovali
všechna ta tajemství a hloubku
toho, co znamená, že Ježíš Kristus je Pán. Ne pro nějaký celek
církve, ale pro mne osobně,
v mé životní situaci, v tom, co
teď prožívám, co mě teď trápí
a z čeho mám radost. Jenom
tehdy, když tohle drama víry,
která není samozřejmostí, prožijeme, tak jsme schopni také
skutečně děkovat. V té chvíli
tato bohoslužba díkůvzdání

není jenom něčím, co se po
celá desetiletí nebo staletí
dělá, ale bude okamžikem, ve
kterém se já osobně přidám ke
chvalozpěvu Boží velikosti, kterou chci vyzpívat, abych poděkoval za všechno to dobré, co
mi dává. V té chvíli modlitba,
která tady bude znít, nebude
jenom něčím velikým skrze
to, že je nás tady mnoho, ale
protože to půjde ze srdce, že
se to bude týkat nás, našich ži-

votů. A tak vás prosím, nečtěte
ve víře poslední stránky. Učte
se, abychom společně chválili
Boha. A víte, ono někdy tím,
že přiznáme naši nevíru nebo
pochybnost, tak Boha chválíme mnohem víc a spontánněji
a pravdivěji, než když nalistujeme vzadu ten jasně daný
a napsaný výsledek,“ apeloval
na poutníky plzeňský biskup
Tomáš Holub.
Text a foto: Lenka Fojtíková
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Oltářní obraz svatého Ondřeje je zpět na svém místě
Od Velikonoc chyběl v blatnickém kostele oltářní obraz sv.
Ondřeje z dílny Joži Uprky. Obraz byl nejdříve prozkoumán
pod rentgenem, při kterém se
zjišťovalo, je-li pravdivá pověst
o tom, že malíř Joža Uprka nejdříve namaloval svatého Ondřeje v prosté haleně, což se nemělo líbit pyšným Blatničanům.
Ti mu proto měli poručit, aby
Ondřeji přimaloval pěkný plášť.
Rentgen ale ukázal, že celá
historka je vymyšlená, jako
ostatně spousta dalších „zaručených“ zpráv, které se i dnes
šíří Blatnicí rychlostí kulového
blesku. Svatý Ondřej totiž pod
pláštěm žádnou přemalovanou
halenu neměl. Když už se ale vydal tento obraz na cestu za hranice Blatnice, tak restaurátoři
blatnickému faráři P. Stodůlkovi
doporučili, aby farnost nechala
obraz zrestaurovat. A hned se
zase vynořil příběh, že náklady
na opravu obrazu hradí jeden
nejmenovaný podnikatel. Opět
chyba lávky. Veškeré náklady se
hradily z darů věřících. Sbírka se

uskutečnila i při svěcení obrazu
v rámci oslav 300. výročí od postavení nového kostela.
Hlavním celebrantem byl poslední červencovou neděli tehdy ještě kandidát na nového
olomouckého biskupa Mons.
Josef Nuzík. Ten při mši svaté
požehnal zrestaurovaný oltářní
obraz. Slavnostních okamžiků,
které po bohoslužbě pokračovaly na farní zahradě, se zúčastnilo více než dvě stě věřících.
„Dnešní doba lidi izoluje. Každého zaměstnává natolik, že
spolu nedokážou komunikovat. V chrámu se ale mají protínat cesty člověka a Boha i lidí
navzájem. A tak to první, za co
můžeme při dnešní slavnosti
prosit, je, abychom se nenechali izolovat od Boha ani jeden
od druhého. Aby se náš život
znovu a znovu v tomto chrámě
protínal s Bohem,“ řekl ve své
promluvě Mons. Josef Nuzík.
Dále přítomným připomněl,
že by měli umět říct: „Pane, nechci, aby se můj život protínal
někde u sklenky piva či vína. To

je málo. Chci, aby se můj život
protínal stále znovu u tebe.“
Slavnosti se zúčastnili také bývalí kněží, kteří zde působili.
Přijeli P. Jan Komárek SDB, P.
Grzegorz Kotynia i blatnický
rodák, salesiánský kněz P. František Bezděk. „K výročí kostelu
do dalších let přeji, aby nikdy
neosiřel. A lidem, kteří do něj
přicházejí, aby je nikdy nepřepadaly výčitky, ale naopak, aby

tam pocítili Boží lásku,“ popřál
chrámu k výročí P. František
Bezděk. „Já kostelu přeji, aby
byl stále plný a bylo to místo,
odkud se lidé vrací skutečně
posíleni a přivádí sem další lidi,
kteří víru ztratili nebo odložili,“ uvedl P. Jan Komárek SDB.
S tímto přáním se shodl také
současný správce blatnické farnosti P. Zdeněk Stodůlka.
Text a foto: Lenka Fojtíková

Oltářní obraz požehnal a hlavním celebrantem mše svaté byl Mons. Jo- Pozvání na oslavu výročí kostela přijal i bývalý správce blatnické farnosti
sef Nuzík, který je dnes pomocným olomouckým biskupem.
P. Grzegorz Kotynia, který nyní slouží v Rakousku.

Po mši svaté následoval kulturní program s pohoštěním na farní zahradě. Oslav se zúčastnilo více než dvě stě věřících.

11

BLATNICKÝ ZPRAVODAJ

PROSINEC 2017

Hasičskému sportu se v Blatnici věnují malí i velcí
Děti od šesti let mohou navštěvovat kroužek mladých hasičů.
V letošním roce se dětem rozděleným do kategorií mladší, starší a dorost dařilo velmi dobře.
Mladší žáci se na okresních závodech umístili na třetím místě
a po absolvování jedenácti závodů Velké ceny okresu Hodonín
se umístili na celkovém druhém
místě. Letos přivezli ze závodů
celkem deset pohárů. Starší
žáci skončili ve Velké ceně na
čtvrtém místě. Další dva poháry
přidaly děti na prvních nočních
závodech okrsku, které se uskutečnily koncem srpna v Blatnici.
V říjnu se konal závod požární
všestrannosti, kde se nejlépe
umístil Pavel Chabiča, který vyhrál kategorii středních dorostenců.

Samostatnou kapitolou jsou
závody TFA (nejtvrdší hasič
přežije). V těchto náročných
závodech máme zastoupení
téměř ve všech kategoriích
a nutno říct, že velmi úspěšné.
Mezi mladšími chlapci Simon
Vyskočil zvítězil a Ondřej Mezuliáník vybojoval bronz. V kategorii starších dívek obsadila
Natálie Vyskočilová třetí příčku. Mezi mladšími dorostenci
Jakub Lukšík získal stříbro, Dominik Smažil skončil na šestém
a Pavel Chabiča na devátém
místě.
Závodům TFA dospělých se
letos začal věnovat Ondřej
Rybnikář. Zúčastnil se dvou
náročných závodů a tvrdý
trénink se mu vyplatil. Po heroickém výkonu přivezl domů

Blatnický tým při prvním ročníku nočních dětských závodů v Blatnici.

do Blatnice bronz. Mladí hasiči se ale také bavili. Společně
absolvovali slavností ukončení sezony, čtyřdenní hasičské
soustředění a výlet na strašidelný zámek.

Rádi mezi námi uvítáme všechny nové zájemce. Stračí přijít na
kterýkoliv trénink. Termíny najdete na webu: www.sdhblatnice.estranky.cz
Silvie Buzíková

Výjezdové jednotce hasičů se osvědčila modernizovaná technika
Počet výjezdů se do konce listopadu letošního roku vyšplhal
na osm, k čemuž je třeba připočíst jedno cvičení. Vyjížděli
jsme k hořícím kontejnerům,
zasahovali jsme při otevření
domu s osobou v ohrožení života a šestkrát ke spadlým stromům. Jeden z nočních výjezdů byl do Blatničky, kdy na
projíždějící auto spadl strom.
V tomto případě se vyplatilo
vsadit na novou techniku, protože i přes výpadek proudu
jsme mohli otevřít automatická

vrata pomocí elektrocentrály.
Ke všem výjezdům jsme vyjeli ve stanoveném termínu,
který je pro dobrovolné hasiče stanoven na deset minut od vyhlášení poplachu.
V listopadu jsme byli vybráni
k účasti na hasičském cvičení ve
Veselí nad Moravou. Šlo o nácvik evakuace, záchranu osob
a hašení kina. Na cvičení byli
přítomni profesionální hasiči Výjezdová jednotka letos několikrát zasahovala.
z Veselí a dále dobrovolní hasiči z Veselí, Blatnice a ze Vnorov. úkol rozvinout hadicové vedení zbrojnice dočkala po více než
Jednotka z Blatnice měla za a zajistit hašení půdních prostor sto letech přívodu vody a odpakina a to vše v dýchacích přístro- dů a mohlo se dokončit sociální
jích. Hodnocení zásahu bylo po- zařízení.
zitivní a bylo přínosem vyzkou- Spolupracovali také při pálení
šet si spolupráci s profesionály. klestí v lese, kde jsme si mohli
Mimo zásahy a cvičení jsme prověřit komunikaci pomocí
prováděli ukázky na Hasičském vysílaček a hašení v lesním podnu ve skanzenu ve Strážnici rostu. Nechybíme ale ani při
a na Vojenském dnu na Páno- různých obecních kulturních
vě jsme zajišťovali hasičký do- akcích, kde zajišťujeme dozor.
zor. Ukázky hašení a hasičské Zapojili jsme se tak do plesů,
techniky jsme předváděli také Putování po búdách či oslavy
v Kněždubu.
hodů a dalších akcí.
Celoročně probíhá údržba vý- Jsem rád, že o práci v jednotce
zbroje, výstroje a údržba ha- doborovolných hasičů mají zásičské zbrojnice i práce na je- jem mladí lidé, kteří se s chutí
Ondřej Rybnikář (vpravo) se letos spolu s velitelem hasičů Petrem Buzí- jím zvelebení. Díky spolupráci zapojují do výcviku i školení.
s obecním úřadem se hasičská
Petr Buzík, velitel jednotky
kem (vlevo) radoval z bronzu na závodech TFA.
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Diplom za rozvíjení lidových tradic patří všem občanům
Koncem července jsem v rámci
soutěže Vesnice roku převzala
ve Křtinách pro Blatnici diplom
za rozvíjení lidových tradic.
Tento diplom patří všem, kdo
se jakýmkoliv způsobem už
dlouhá desetiletí podílí na udržování lidových tradic v naší
obci. Patří sem například všichni, kdo jsou ochotni se při nejrůznějších příležitostech nastrojit do krojů, které se v Blatnici
nosí už po staletí. Diplom patří
všem maminkám, babičkám
a tetám, které motivují nové
a nové generace a svým příkladem je vedou ke krojům a tradicím. Zvláštním způsobem
diplom patří paním Filoméně
Hanáčkové a Zajíčkové, kte-

ré dlouhá léta kroje pro celou
Blatnici praly, žehlily a staraly
se o ně. Dnes je jejich nástupkyní Renata Stupalová.
Ve výčtu nesmíme zapomenout
ani na zpěváky, zpěvačky, děti
z folklorního souboru Vavřínek,
ale i na všechny, kdo se spontánně, bez členství v jakýchkoli
souborech a spolcích, pravidelně strojí do krojů o hodech,
poutích a při dalších významných událostech obce. Je to nespočet lidí, které nelze všechny
vyjmenovat.
Zvláštním způsobem diplom
patří hlavně paní Zdislavě Kuřinové a Marii Perútkové, které
stály u zrodu muzea a postaraly
se o zachování mnoha skvostů,

které by jinak možná skončily
na smetišti. Diplom samozřejmě
patří malérečkám kraslic Marii
Čihákové a Šárce Hrabalové, stejně jako paní Růžence Kozumplíkové za udržení tradic pletení

z orobince, která toto umění už
naučila svou vnučku. Všem Blatničanům mimořádné díky za to,
co dělají pro udržování a rozvíjení lidových tradic v naší obci.
Lenka Fojtíková

Na Předhodovém zpívání sbory slavily a byli zvoleni stárci
Předhodové zpívání se tentokrát neslo v duchu oslav mužského
a ženského pěveckého sboru. Muži slavili patnáct let existence
a ženy rovnou desítku. Na oslavu si pozvali folklorní soubor Kašava
s cimbálovou muzikou a byla to skvělá volba. Vystoupily také nejstarší dívky z domácího folklorního souboru Vavřínek.
V závěru programu došlo na volbu stárků letošních hodů. Stali se

jimi Radim Kuřina s Eliškou Pomajbíkovou a Matěj Šeda s Martinou
Lancuchovou. Velké poděkování patří všem účinkujícím, návštěvníkům a hlavně členkám kulturního výboru v čele se Zdislavou Kuřinovou, Alenou Křápkovou a Boženou Hanákovou. Tyto ženy totiž
celý sál vyzdobily a poté zajišťovaly také obsluhu.
Lenka Fojtíková

Ženský pěvecký sbor Pútnice z Blatnice slavil desáté narozeniny.

Mužský pěvecký sbor oslavil letos už patnácté výročí svého založení.

Stárky byli zvoleni Radim Kuřina s Eliškou Pomajbíkovou (vpravo) a Matěj Šeda s Martinou Lancuchovou.

Foto: 5x Lenka Fojtíková
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V mateřské škole se snaží i o udržování lidových tradic
Školní rok 2017/2018 jsme zahájili několika změnami. V průběhu letních prázdnin byly ve
všech třídách MŠ vyměněny
žaluzie, dále vstupní dveře i s
čipovým zabezpečením, byl
zakoupen nový nábytek do Sluníček a sedací nábytek pro nejmenší děti. Pro výdej stravy byl
pořízen vyhřívaný výdejní vozík
a nerezové várnice.
Děti jsou do jednotlivých tříd
rozděleny podle věku. Ve třídě
Motýlci učí paní učitelka Hana
Uřičářová, u Berušek paní učitelky Radka Máčalová, Marie
Smištíková a od září zde pracuje asistentka pedagoga Pavlína
Chmelařová. Nejstarší děti – Sluníčka – učí paní učitelky Dana
Vyskočilová, Helena Pospíšková
a pracuje zde asistentka pedagoga Magdalena Šajdlerová.
Letos se děti mohou kreativně
vyřádit v kroužku Malí šikulové
a rozšířit si slovní zásobu o anglická slovíčka v kroužku Hravá
angličtina – vše ve spolupráci
s DDM Pastelka Uherský Ostroh.
Naše MŠ je zapojena do projektů Celé Česko čte dětem, Svět
nekončí za vrátky – cvičíme se
zvířátky a Bezpečná školka.
Již druhým rokem jezdíme
s dětmi do Studia Miriline
v Uherském Brodě, kde navštěvujeme solnou jeskyni. Pobyt
v solné jeskyni působí podpůrně i preventivně při mnoha
onemocněních či zdravotních
problémech. V průběhu září
a října jsme ji s dětmi navštívili čtyřikrát. Rodičům nabízíme
preventivní screeningové vyšetření zraku dětí, a to zkušenou
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ortoptistkou Jeřábkovou z Brna
nebo logopedickou depistáž ve
spolupráci s paní Horákovou
z SPC Hodonín.
Ani špatné počasí neodradilo
pořadatele a soutěžící od štafetového běhu Babího léta. V říjnu
se sportovní akce konala v Hroznové Lhotě. Děti z naší mateřské
školy obsadily krásné druhé
místo, k němuž jim gratulujeme.
Příští rok si budou děti předávat
štafetové kolíky v Kněždubu.
Děti mají rády pohádky. Kromě čtených nebo vyprávěných
paní učitelkami přijela do školky
maňásková či loutková divadla
s pohádkami O šípkové Růžence, Dlouhý, Široký, Bystrozraký,
O Koblížkovi, Tři prasátka, Loupežník Třeštipírko, další večerníčkové postavičky nás ještě
čekaly v místní knihovně.
Podzimní dny ve školce byly
pestré a vládla příjemná atmosféra. Prožitkové učení je prima
–děti si připravily ovocný koktejl, oříškové sušenky, dumaly
nad kaštanovými hlavolamy, vyráběly mrkvový salát, jablíčkový
mošt, navlékaly listy, tvořily
podzimní stromy, dráčky papíráčky a aby nám bylo ve školce
ještě veseleji, zpestřili jsme si
podzimní dny akcí Barevný týden a poté hodovým týdnem.
Tancem i zpěvem hodových
písniček a vybarvováním slováckých ornamentů se snažíme
o oživování lidových tradic
Jejdanánku, toto letí, prosinec je
tady, děti. Prosinec má Mikuláše
a vánoční svátky, prosinec je pohádkový, po roce je zpátky!
Děti ze školky vystoupily s pás-

mem básniček a písniček při
rozsvícení vánočního stromu.
Ve školce proběhla akce Andílci, čertíci a mikulášská nadílka
a další pohádka zaťukala na
dveře. Tentokrát jsme se vypravili do KD Strážnice na Zimní
příhody včelích medvídků. A
co nás ještě ve školce čeká, než
přijde Ježíšek? Budou to vánoční dílničky pro děti i rodiče a vá-

noční besídka u stromečku. Pak
se děti budou těšit na vánoční
prázdniny.
Ráda bych za celý kolektiv MŠ
poděkovala našim milým sponzorům, všem popřála krásné,
ničím nerušené vánoční svátky
a do nového roku 2018 především zdraví, štěstí a porozumění.
Vedoucí učitelka MŠ Radka
Máčalová

Dětské perličky z naší školičky:
Paní učitelka ukazuje dětem obrázky s hudebními nástroji a ptá se: „Děti, ví někdo, jak se jmenuje tento hudební nástroj?“ (cimbál) Chlapeček: „Noo, to je kulečník!“
Děti si vybarvují obrázek. Ozve se chlapeček: „Já už nemůžu,
bolí mě ručičky.“ Paní učitelka na to řekne: „Tak už si vybarvi
jen kousek.“ Chlapeček po chvilce: „Ale mě už bolí i nožičky!“
Při prohlídce muzea paní učitelka říká: „Děti a toto je hmoždíř,
k tlučení se používá tlukáček a říká se mu trdlo. Okamžitě zareaguje jeden chlapeček: „Nooo, trdlo! Tak mi někdy říká můj
tatínek!“
Při povídání na téma naše tělo se paní učitelka ptá: „Děti, na co
máme ručičky?“ Holčička odpoví: „Na prstýnky!“
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V základní škole se stále něco děje během celého roku
Kdyby někdo nakoukl o letních
prázdninách do blatnické školy,
potkal by tam kromě mnoha
firem pracujících pro zřizovatele na investičních akcích i řadu
řemeslníků, kteří po boku pana
školníka prováděli práce nad
rámec běžné údržby. Výmaleb,
výměn podlahových krytin, natírání, vyklízení a přesunů všeho
možného i oprav bylo více než
v minulých letech. Závěr srpna
pak patřil na jedné řadě všem
našim uklízečkám a na druhé
straně pedagogickému sboru
– ti všichni připravili vše potřebné pro zdárný začátek nového
školního roku. Po slavnostním
zahájení se dostal školní rok do
tradičního tempa. Všichni dělají, co je pro naše žáky důležité.

Snažíme se ze všech sil vytvořit
ve škole podnětné a tvůrčí prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně
nadané a zajišťuje, aby se každé
dítě optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro
vzdělávání. A je to nesmírně
složitá a zároveň velmi důležitá
práce. Pomáhají nám při tom
také akce nad rámec běžné výuky a vzdělávání. Výběr žáků I. a II.
stupně se zúčastnil tradičních
sportovních akcí v Hroznové
Lhotě, Zátopkovy pětky a Poháru Emila Zátopka. Florbalové
týmy mladších i starších hochů
(doplněné nadanou spoluhráčkou) nás reprezentovaly na turnajích ve Velké nad Veličkou. Pamětníci si snad vzpomenou na

svá školní léta a branný závod
„O partyzánský samopal“. Dnes
je z něj všestranný branný závod zbavený ideologie, o který
je mezi žáky velký zájem – vždyť
naši osmáci soutěžili mezi 223
účastníky z celkem deseti škol!
Tradiční a pro vztahy mezi žáky
velmi důležitou a významnou
akcí jsou tzv. „Orientační dny“
v DIS Fryšták pro naše šesťáky,
kterou pořádáme ve spolupráci
se SRPŠ. Součástí péče o naše
deváťáky byla návštěva Veletrhu středních škol v Hodoníně
(kam s nimi s předstihem vyrazili i osmáci) a projektový den
na téma „Kariérové poradenství“, připravený pracovnicemi
Centra vzdělávání všem Brno.
Při rozsvícení vánočního stro-

mu na začátku adventní doby
předvedli naši žáci i v mrazivém
počasí krásný kulturní program.
Po vánočních svátcích se nám
rychle přiblíží konec prvního
pololetí, ale jak jsem napsal do
titulku – ve škole se stále něco
děje. Zapojíme se do přípravy
tradičního plesu SRPŠ, uvidíme
profesionálního kuchaře při
práci v naší školní kuchyni, čeká
nás zkvalitnění výuky angličtiny
zapojením rodilého mluvčího,
výuka plavání, přednášky, besedy a spousta dalších aktivit.
Všem, co škole pomáhají a záleží jim na ní, přejeme krásné sváteční dny a vše dobré do roku
2018.
Za pracovníky školy
ředitel ZŠ a MŠ Vítězslav Juras

Při zahájení školního roku doprovodili rodiče prvňáčky až do třídy. Foto: Lenka Fojtíková
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Jan Cícha je v reprezentaci fotbalového týmu vinařů
Pro Blatnici není žádnou novinkou, že zde žijí skvělí vinaři, kteří
dělají obci reklamu i za hranicemi České republiky. Ještě se
ale žádnému z nich nepodařilo,
aby oblékl dres Fotbalového
klubu vinařů České republiky.
Pokud se nestane něco neočekávaného, tak prvním bude
v lednu příštího roku třiatřicetiletý Jan Cícha – absolvent
Střední vinařské školy ve Valticích. Tatínek dvou dětí začal
hrát fotbal ve čtvrté třídě. „Bylo
to docela pozdě. U nás to ale
bylo v rodině. Fotbal hrál taťka,
starší brácha i další dva bratři.
Začínal jsem v Blatnici, potom
přešel do Veselí nad Moravou,
kde jsem hrál do deváté třídy,
abych se pak vrátil zpět domů,“
prozradil budoucí reprezentant
vinařů. V blatnickém dresu hraje už sedmnáctou sezonu. Zažil
zde tři postupy, přičemž za největší úspěch považuje postup
týmu do I. A třídy. „Je pravda, že
letošní podzimní část se nám
moc nevydařila, protože jsme
nevyhráli ani jeden zápas,“ připouští fotbalista.
Do reprezentace fotbalového
výběru vinařů se dostal prostřednictvím e-mailu. „Psalo
se v něm, že vzniká tým, do

kterého je možné se přihlásit.
Podmínkou bylo, aby víno zůstalo pro členy hlavním zaměstnáním. V týmu tedy mohou být
pracovníci či majitelé vinoték
i obchodníci s vínem,“ upřesnil
podmínky Jan Cícha.
Letos se zúčastnil s vinaři dvou
utkání, kde byl vybrán do užšího kádru čítajícího osmadvacet členů. Právě z nich bude
dvaadvacet hráčů členy reprezentace. Ti se od 29. května do
2. června příštího roku zúčastní
fotbalového mistrovství Evropy vinařů. „V lednu nás čeká
přátelské utkání na Slovácku
a v březnu zápas v Rakousku,“
nastínil Jan harmonogram pro
příští rok.
Dnes už ví, že na základě losování bude česká reprezentace
vinařů hrát ve skupině s týmy
z Portugalska, Itálie a Rakouska.
„Je to silná skupina, ale nikdy
jsme se tohoto turnaje nezúčastnili, tak ani nevíme, co nás
čeká. Budou tam ale samí vinaři
a věřím, že bude i čas a prostor pokoštovat nějaké dobré
vzorky a také možnost předat
si navzájem zkušenosti,“ uvedl
Cícha.
Na závěr prozradil, že spolu s tatínkem Vojtěchem, s nímž ve vi-

Vinař Jan Cícha hraje fotbal už více než dvacet let.
nařství podniká, letos získali na
Pardubickém festivalu vína zlatou medaili za Blatnický Roháč
a stříbrnou za Sauvignon. Stříbrné ocenění k Cíchům do Blatnice putovalo také ze slovenské
soutěže O královský Ryzlink.
„My se moc na velké soutěže

nehlásíme. Pro nás je největším
oceněním, když se k nám vrací
spokojení zákazníci,“ řekl při
loučení vinař, který si ve volném
čase už přes dvacet let obouvá
kopačky, aby vyběhl na zelený
pažit a dával góly.
Lenka Fojtíková

Společný snímek fotbalového týmu vinařů, který bude Českou republiku reprezentovat na přelomu května a června 2018 ve Slovinsku.
Foto: archiv
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Oslavu Blatnického vinobraní zahnal déšť pod střechu KD
Po loňském deštivém vinobraní jsme se i v tomto roce museli
uchýlit pod střechu kulturního domu. Hned v úvodu oslav zaznělo, že kde se sejdou dobří lidé, dokážou se pobavit i navzdory počasí. A tak tomu v Blatnici také bylo. Na scéně se představily domácí pěvecké sbory mužů a žen i děti z folklorního souboru Vavřínek.
Na oslavu vinobraní zavítaly také zpěvačky ze sousední Ostrožské
Lhoty, Krasavci z Ostrožské Nové Vsi, Kuželovjan a Kuželovské zpěvulky s cimbálovou muzikou.
Díky různým generacím, které se na pódiu střídaly, měl program
spád a lidé si na závěr pochvalovali skvělou zábavu. Ta pak neformálně pokračovala i po ukončení oficiálního programu, kdy došlo
na spontánní zpěv a tanec už mimo pódium.
Na závěr je třeba poděkovat kulturnímu výboru v čele s paní Zdislavou Kuřinovou za perfektně připravenou akci, blatnickým vinařům, kteří dodali na oslavu víno a společnosti Víno Blatel, která
věnovala své výpěstky na výrobu obřího hroznu.
Text a foto: Lenka Fojtíková

Hodová vernisáž obrazů Karla Janečky sklidila úspěch
Retrospektivu svého díla představil při hodové vernisáži blat- Při vernisáži skvěle zahrála Horňácká cimbálová muzika Romana
nický malíř Karel Janečka. Expozici trefně nazval Od ornamen- Sokola, se kterou si někteří návštěvníci s chutí zazpívali a došlo
tu k obrázkům. Na výstavě byly k vidění jak ornamenty, kterými i na tanec.
Text a foto: Lenka Fojtíková
začínal, tak i portréty, reprodukce Joži Uprky či starých mistrů.
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Připravované kulturní akce na rok 2018 v Blatnici pod Sv. Antonínkem
Leden:
13. 1. Ples pro Antonínek –
Matice svatoantonínská
(KD Blatnička)
14. 1. Dětský karneval
20. 1. Krojový ples
27. 1. Školní ples
Únor:
10. 2. Ples hasičů
11. 2. Fašankové veselí
Březen:
3. 3. Beseda se seniory
10. 3. Výstava vín
17. 3. Výstava starých výšivek,
krajek aneb co všechno
dokázali naši předkové

Duben:
14. 4. Festival štrůdlů
27. 4. Osvobození Blatnice
28. 4. Pálení čarodějnic
Květen:
19. 5. Putování po Blatnických búdách
20. 5. Otvírání studánek
27. 5. Den dětí s myslivci
Červen:
3. 6. Den dětí
13. 6. Domácí pouť ke cti sv.
Antonína Paduánského
15. 6. Vernisáž Svatý Antonínek očima dětí
17. 6. Hlavní pouť ke cti sv.
Antonína Paduánského

Víte, nač je červený kontejner
u areálu bývalého Svazarmu?
Červené kontejnery společnosti ASEKOL a.s. na sběr drobného
vyřazeného elektrozařízení a baterií jsou nyní našim občanům
k dispozici u areálu Svazarmu.
Do kontejnerů nepatří: zářivky a úsporky, tonery a velké domácí
spotřebiče včetně televizí a počítačových monitorů ( odevzdejte
zdarma na sběrný dvůr nebo v rámci mobilních svozů). Kontejnery
usnadní občanům odevzdávání vysloužilých spotřebičů v blízkosti jejich bydliště.
Až 70 % drobného elektrozařízení po ukončení životnosti končí
ve směsném komunálním odpadu, tedy následně bez využití buď
na skládce nebo ve spalovně. Bohužel, nejde o malé množství, ale
o stovky tun.Tento materiál lze přitom využít a recyklovat stejně
jako např. plast, sklo a papír – pomozte nám to napravit !

Za každé sebrané kilo materiálu z červených kontejnerů současně
přispějete 1 Kč na podporu handicapovaných spoluobčanů - Nadačnímu fondu Rovná šance.
V celé České republice občané aktuálně využívají již přes 3300 ks
červených kontejnerů a další přibývají - děkujeme Vám za podporu a sběr!

Více na: www.asekol.cz nebo www.cervenekontejnery.cz
Placená inzerce
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Červenec:
7. Pouť ke cti sv. Petra a Pavla
22. 7. Sportuje celá rodina

Říjen:
28. 10. 100 let vzniku samostatného Československa

Srpen:
11. 8. Blatnické búdy pod
hvězdami
25. 8. Oslava 350. výročí poutního místa na Svatém
Antonínku s CM Danaj
a pravnučkou malíře
Joži Uprky Magdalenou
Múčkovou
26. 8. Děkovná pouť

Listopad:
10. 11. Předhodové
zpívání
s volbou stárků
23. – 25. 11. Blatnické hody

Září:
15. 9. Vinobraní

Prosinec:
2. 12. První neděle adventní se
slavnostním Rozsvícením vánočního stromu
31. 12. Silvestrovský pochod
vinohrady
Pořadatelé si vyhrazují
případné změny programu.

Poděkování štědrým dárcům
Stejně jako v minulých letech i letos můžeme říct, že naše obec
má štěstí na podnikatele, kteří zde žijí či působí a jsou ochotni
podpořit nejrůznější aktivity v Blatnici. Někteří z nich dokonce
přicházejí sami s nabídkou sponzorských darů. Všem za to patří
velký dík. Všichni obyvatelé neví, kdo mezi ně v roce 2017 patřil,
proto zde uvádíme seznam s konkrétními částkami i údaji, nač
byly peníze či hmotné dary použity:
• Siempelkamp 5 000 Kč na věcné dary pro Krojový ples
• Siempelkamp 12 000 Kč na modernizaci knihovny
• Želex (firma Ing. Jiřího Kotači) 35 000 Kč na zakoupení
osobního automobilu pro JSDH
• SaZ s.r.o. (firma Ing. Trusky) darovala na Krojový ples televizi
• VÍNO Blatel, a.s. – 70 kg hroznů na oslavu vinobraní
• Cech blatnických vinařů věnoval 26 lahví vína pro účinkující a hosty Blatnického vinobraní
• Myslivecký Spolek Antonínek věnoval 20 kg masa na Silvestrovský pochod vinohrady
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Při rozsvícení vánočního stromu panovala pohodová atmosféra
Děti ze základní a mateřské školy pod vedením pedagogů připravily u příležitosti slavnostního rozsvícení vánočního stromu
pěkný kulturní program. Starší školáci ve stáncích nabízeli své vydařené výrobky, které byly tak pěkné, že by mohly potěšit i pod
stromečkem. V jiném stánku bylo možné zakoupit si zase krásné,
ručně malované baňky paní Marie Čihákové, která má už svou

nástupkyni ve vnučce Šárce Hrabalové. Poprvé v Blatnici zazpíval
také X-tet z Veselí nad Moravou. I letos ve velké zimě návštěvníky
zahřál horký čaj a svařák a k chuti přišly také vynikající štrůdly vedoucí kulturního výboru Zdislavy Kuřinové nebo čerstvý chleba se
skvělou škvarkovou pomazánkou.
Text a foto: Lenka Fojtíková
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