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Fotoohlédnutí za zimními měsíci

Poslední den roku 2017 se navzdory nepříznivému počasí uskutečnil už tradiční Silvestrovský pochod vinohrady. Trasa tentokrát vedla
okolo Líziny búdy a přes Roháč a Novosady jsme zamířili do kulturního domu. Zde na všechny účastníky čekal vynikající gulášek z kuchyně
manželů Sieberových, jimž patří velký dík za jeho přípravu. Myslivcům patří zase poděkování za maso, které na pochod věnovali.

Členky SRPŠ pro děti připravily úžasný Dětský karneval se spoustou zábavy. Pobavit se s rodiči a prarodiči přišli nejen domácí, ale také
děti z okolních obcí.

Krojový ples zahajovaly děti z Vavřínku(vlevo). Do kroje se nastrojili také členové kulturního výboru, na jejichž bedrech ležela celá organizace.
Nejvíce
návštěvníků přišlo
i letos na Školní
ples, přičemž
předtančení
dvaceti děvčat
a deseti chlapců
tentokrát nacvičily
paní učitelky Věra
Švábová a Zdeňka
Mičková.Text
a 8x foto: Lenka
Fojtíková
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O čem zastupitelé rozhodovali
při veřejných zastupitelstvech
Od ledna do června se zastupitelé sešli
čtyřikrát při veřejných zasedáních. Zastupitelstva Blatnice pod Svatým Antonínkem
(ZOB) se uskutečnila 24. 1., 28. 2., 11. 4. a 14.
6. 2018. Kompletní záznamy jsou sice zveřejněny na webových stránkách obce, ale
stejně jako v minulých číslech, stručným
přehledem připomínáme základní body,
o kterých zastupitelé rozhodovali a odsouhlasili je.

·

·

·

žádost o finanční příspěvek na demolici
rodinného domu s následnou výstavbou
ve výši 100 000 Kč,
smlouvu na opravu chodníků podél silnice I/54 v úseku od křižovatky na Veselí nad
Moravou po obou stranách cesty v částce
6 230 756 Kč včetně DPH s vítěznou firmou výběrového řízení SWIETELSKY,
žádost ZO ČSOP Buchlovice o finanční
dar ve výši 5 000 Kč na Záchrannou stanici volně žijících živočichů Buchlovice.

XXVII. ZOB 24. 1. odsouhlasilo:
· cenu za vodné a stočné pro rok 2018:
vodné 27.60 Kč (bez DPH) a stočné 24,23
Kč (bez DPH),
· smlouvu s vítěznou firmou výběrového řízení Stavební společností Kněždub
na stavbu „Úspory energií KD – Blatnice pod Svatým Antonínkem v částce
4 329 031 Kč,
· smlouvu o dílo s vítěznou firmou Ing.
Jaroslava Bachana na Chodníky podél
silnice I/54 – trasa T1-P2 včetně sjezdů a chodníku před restaurací Adriana
v částce 811 379 Kč včetně DPH,
· žádost akademického sochaře Otmara
Olivy o finanční dar ve výši 5 000 Kč na
opravu sloupu Panny Marie na svahu Javořiny poblíž pramene Veličky.

XXIX. ZOB 11. 4. odsouhlasilo:
· smlouvu s vítěznou firmou výběrového
řízení ZEISS na stavbu s názvem ZŠ a MŠ
Blatnice pod Svatým Antonínkem – stavební úprava ve výši 2 291 428 Kč,
· smlouvu s vítěznou firmou výběrového
řízení na zahradní úpravy atria ZŠ Blatnice pod Sv. Ant. Ing. Jitky Polehňové
v částce 261 100 Kč,
· demolici zchátralé budovy bývalého holičství u kulturního domu se záměrem
vybudovat na tomto místě parkoviště,
· smlouvu s vítězem výběrového řízení
firmou Ing. Jaroslav Bachan na opravu
kanalizace a chodníků atria základní
a mateřské školy v částce 1 396 879,73 Kč
včetně DPH.

XXVIII. ZOB 28. 2. odsouhlasilo:
· smlouvu s vítěznou firmou výběrového
řízení na opravu interiéru KD Stavební
společností Kněždub na opravu interiéru KD – výměnu radiátorů, elektroinstalace, opravu parket, podlahy jeviště,
novou oponu, podlahu vstupní haly,
pokladny, obkladů, schodiště včetně zábradlí a podlahu v prvním patře v částce
3 447 994 Kč včetně DPH,
· žádost ZO ČSOP Bílé Karpaty o finanční
dar 5000 Kč na opravu a rozšíření stavby
sídla organizace ve Veselí nad Moravou,
· vybudování dětského koutku na fotbalovém hřišti,
· žádost společnosti STATIM o finanční dar
na BabyBox v částce 2 000 Kč,
· pořízení deseti kusů ochranných třívrstvých obleků pro hasiče v částce
145 500 Kč,
· záměr rozšíření kapacity MŠ v budově
prvního stupně základní školy na základě nově zpracovaného rozpočtu v částce
2 500 000 Kč,
· žádost spolku Antonínek o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce ve výši 50 000 Kč,

XXX. ZOB 14. 6. odsouhlasilo:
· závěrečný účet a účetní závěrku za rok
2017,
· žádost Matice svatoantonínské o finanční
dar na nový vrt studny se zajištěním zdroje vody na Antonínku ve výši 40 000 Kč,
· směrnici obce Blatnice pod Svatým Antonínkem o nakládání s osobními údaji,
vypracovanou pověřencem pro ochranu
osobních údajů Mgr. Petrem Spazierem,
· vícepráce při opravě interiéru kulturního
domu, provedené firmou Stavební společnost Kněždub ve výši 831 271,21 Kč
včetně DPH,
· vícepráce na stavbě Úspory energií KD
v částce 310 999,19 Kč provedené firmou
Stavební společnost Kněždub,
· žádost Pavla Petratura o příspěvek na
pořádání akce s názvem Fazolfest v hospůdce u fotbalového hřiště v částce
5 000 Kč,
· smlouvu o dílo s firmou Ventilátory na
úpravu vzduchotechniky stavby ZŠ a MŠ
Blatnice pod Sv. Antonínkem dle požárně
bezpečnostního řešení a odvětrání WC
i kuchyňky v ceně 159 983 Kč bez DPH.

Úvodní slovo
Vážení čtenáři,
dostává
se
Vám do rukou
Blatnický zpravodaj, který je
svým
způsobem bilanční.
Prostřednictvím
fotografií nabízí
ohlédnutí, co se v posledních čtyřech
letech podařilo v naší obci udělat,
aby se nám zde žilo lépe. Lidská paměť je krátká, a tak si musím přiznat,
že ani já jsem si už přesně nepamatovala, k jakým proměnám za poslední
čtyři roky v Blatnici došlo.
Je nesporné, že ty roky byly velmi hektické. Dá se říct, že jsme začínali s čistým listem, kdy jsme neměli k realizaci připravený jediný projekt. Pracovali
jsme usilovně po celé čtyři roky, ale
v posledním roce se nakumulovalo
tolik akcí, že se Blatnice proměnila
v jedno velké staveniště. Rozhodně to
ale nebylo tak, že bychom si vše naplánovali právě na letošní rok. Sešla
se stavba opravy silnice I/54 od křižovatky na Veselí nad Moravou s opravou chodníků v tomto úseku po obou
stranách cesty a navíc opravou veřejného osvětlení. Souběžně se opravuje kulturní dům, část základní školy se
přestavuje na mateřskou školu a probíhá oprava atria školy.
Za velký úspěch pokládám, že se
nám podařilo získat bílou stuhu
v soutěži Vesnice roku. O tom ale píši
podrobně na jiném místě. Jedno je
jisté. Sám člověk nezvládne nic. Proto
bych chtěla poděkovat všem zastupitelům, kteří se v posledních čtyřech
letech pravidelně účastnili zastupitelstev a napomáhali tak k rozvoji
a zvelebování naší krásné obce. Velký
dík dále patří všem členům kontrolního, finančního a kulturního výboru,
kteří pracovali po celé čtyři roky s plným nasazením. Nesmím zapomenout ani na celou řadu lidí, kteří přispěchali na pomoc, když bylo třeba,
při nejrůznějších akcích. Všem, kdo
jste se jakýmkoliv způsobem podíleli
na rozvoji a pozitivní propagaci naší
obce, patří velké poděkování.
Přeji Vám všem krásné prožití letních
měsíců a šťastné návraty domů z cest
za odpočinkem či poznáním.
Lenka Fojtíková
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Proměny a zvelebování obce v letech 2015 – 2018

V září roku 2015 jsme slavnostně otevřeli dětské hřiště Pod Floriánky, které prošlo celkovou rekonstrukcí. Díky finančnímu daru Ing.
Václava Tolara ve výši 100 000 Kč byly zakoupeny dřevěný hrad, Od roku 2015 využívají obyvatelé lokality Pod Floriánky nové sběrhoupačky, houpadla a kolotoč. Instalaci, nový chodník a terénní né místo na tříděný odpad, které vybudovali pracovníci Služeb
úpravy provedli pracovníci Služeb obce Blatnice.
obce Blatnice.

Budova základní školy dostala v létě roku 2015 nový kabát. Došlo ke kompletní výměně oken, vstupních dveří, a zateplení. Nově
byl také vybudován bezbariérový vstup pro vozíčkáře. Celkové
náklady na zateplení byly 3 418 695,78 Kč, přičemž obci se
podařilo získat dotaci ve výši 2 009 291,40 Kč.

Velkou proměnou prošla v posledních čtyřech letech i knihovna.
V roce 2016 byl v části knihovny vytvořen koutek pro děti. Vloni
byly díky dotaci z Jihomoravského kraje pořízeny dva nové počítače včetně monitorů a navíc byl v rámci dotace zakoupen
notebook, vše v celkové hodnotě 56 073 Kč, přičemž dotace
z JMK činila 28 036 Kč.

O prázdninách roku 2017 proběhla druhá etapa zateplení základní
školy – budova prvního stupně. Práce si vyžádaly náklady ve výši
5 139 942 Kč, přičemž se vedení obce podařilo získat dotaci ve
výši 2 034 006,85 Kč ze SFŽP. V roce 2017 byl také zateplen spojovací krček obou budov školy. Byla zde vyměněna všechna okna
a opravena střecha. Práce si vyžádaly náklady ve výši 888 560 Kč
vč. DPH. Areál školy včetně opraveného hřiště a atria hlídá od podzimu minulého roku 22 kamer, které obec pořídila za 164 128 Kč
vč. DPH.

V roce 2015 byl na žádost obyvatel instalován radar v Antonínkově ulici při vjezdu do obce ze strany od Antonínku. Další radar
byl poté o rok později instalován opět na žádost obyvatel při vjezdu do obce od Uherského Ostrohu. Obec za radary zaplatila
116 499 Kč.
Text a 6x foto: Lenka Fojtíková
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Proměny a zvelebování obce v letech 2015 – 2018

V roce 2015 pořídila obec Jednotce sboru dobrovolných hasičů
nový automobil CAS K25 – Liaz L 101 4x4. Jeho cena byla 943 800
V roce 2015 byla na hasičské zbrojnici pořízena nová rolovací Kč včetně DPH, přičemž obci se podařilo získat dotaci z Jihovrata v hodnotě 56 628 Kč (včetně DPH).
moravského kraje ve výši 650 000 Kč.

Starali jsme se také o údržbu na Antonínku. U ohniště pracovníci
Služeb obce Blatnice vybudovali nový stůl a lavice. Kromě toho
se pro letní období zakoupily čtyři lavičky, které jsou instalovány
vždy na kraji lesíka u křížové cesty. V zimě jsou tyto lavičky uloženy
V roce 2016 jsme v délce 181,3 m vybudovali plot podél fotbalo- pod střechou. Pracovníci Služeb obce Blatnice také pravidelně čistí
vého hřiště, přičemž 133,3 m je z 3D pletiva a 48 metrů z betono- lesík u parkoviště, kde je při Hlavní a Děkovné pouti instalováno
vých plotových panelů. Nové oplocení vyšlo obec na 246 414 vždy 20 pivních setů, aby se poutníci mohli najíst a občerstvit ve
Kč včetně DPH.
stínu lesíka.

V roce 2017 byla nákladem 313 000 Kč zateplena budova u fotbalového hřiště, kde byla rovněž vyměněna všechna okna. O leDřevěný mostek v uličce vedoucí pod Staré hory shnil, a proto jej na- tošních prázdninách budou vyměněny také všechny dveře, což si
hradil betonový. Práce provedli pracovníci Služeb obce Blatnice.
vyžádá dalších 73 000 Kč.
Text a 6x foto: Lenka Fojtíková
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Zvelebování a proměny obce v letech 2015 – 2018

V roce 2016 se podařilo prodloužit kanalizační síť do průmyslové Pracovníci SOB vybudovali na obecním pozemku v lokalitě Kamezóny. Obec za prodloužení kanalizace zaplatila 2 263 290,24 Kč nice dvě trvalé přípojky na mobilní splachovací záchody (vedle parvčetně DPH.
koviště). Ty se nyní využívají při vinařských či obecních slavnostech.

V roce 2017 se po jednáních vedení obce s vedoucím hodonínské pobočky Ing. Martinem Bedravou konečně podařilo Správě a údržbě sil- Pracovníci Služeb obce Blatnice v roce 2016 vybudovali nový
chodník okolo mlékárny, aby se děti dostaly bezpečně do školy.
nic Hodonín opravit zbývající část silnice vedoucí na Antonínek.

O prázdninách roku 2017 prošla zásadní rekonstrukcí tělocvična základní školy. Vyměnily se zde podhledy včetně osvětlení, rozbité parkety nahradil umělý povrch a tělocvična byla také obložena. Nová V roce 2017 se dočkalo opravy také víceúčelové hřiště vedle zápodlaha vyšla na 1 112 197,01 Kč, za podhledy obec zaplatila kladní školy. Bylo zde vybudováno kompletně nové oplocení a byl
537 164 Kč včetně DPH a za osvětlení 115 490 Kč bez DPH.
opraven povrch. Náklady na opravy vyšly na 591 101,86 Kč.

V podzimních měsících roku 2017 bylo dokončeno nové hřiště na O prázdninách roku 2017 pracovníci Služeb obce Blatnice vyměnili
pétanque v parčíku vedle dětského hřiště Pod Floriánky. Jeho vybu- v areálu zahrady mateřské školy kompletně pískoviště a pracovnice
dování částkou 50 000 Kč podpořil podnikatel Ing. Václav Tolar. obce Marie Hanáčková natřela všechny herní i odpočinkové prvky.
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Zvelebování a proměny obce v letech 2015 – 2018

Po dlouhých desetiletích čekání a urgování se konečně dočka- V roce 2015 bylo položeno 426 m² dlažby na chodníku v Antoli kvalitní příjezdové cesty ke svým domům i obyvatelé naproti nínkově ulici. Obec za tento chodník zaplatila 529 091,44 Kč
včetně DPH.
obecní hospody „Na kopečku“.

Bezmála padesát let chodily děti do základní a mateřské školy po Po odstranění zdevastovaného keře a odstranění nečistot z atria,
silnici. Od letošního roku je už všechno jinak. Nový chodník ke kde byly zcela černé dlaždice, se v roce 2015 atrium rozzářilo tímto
škole obec vyšel na 1 063 082 Kč včetně DPH.
rozkvetlým záhonem a od té doby kvete každým rokem.

S opravou silnice I/54, kterou realizovalo ŘSD, obec z vlastních zdrojů
pořídila tři nové autobusové zastávky v ceně 225 789 Kč včetně
DPH. Pracovníci Služeb obce Blatnice je nainstalovali a byly polepeny
velkoformátovými fotografiemi, které připomínají 350 let existence
poutního místa na Antonínku, který je také součástí názvu naší obce.
Na snímku je zachycena i část chodníku od zastávky po restauraci
Adriana, který je nový. Za tento úsek, včetně sjezdů k silnici a nově
vydlážděného prostoru od Adriany až po Uličku, obec zaplatila
811 379 Kč včetně DPH.

Nově byl vydlážděný nájezd k farnímu dvoru i chodník před farou,
kde se za deště tvořily obří kaluže. Konečně je hotový také nový
chodník u parkoviště obchodního domu, který navazuje na osvětlený přechod. Za tento úsek od fary až po odbočku ke kulturním domu obec zaplatila včetně sjezdů od chodníků k silnici
755 936 Kč včetně DPH.
Text a 14x foto: Lenka Fojtíková
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Zvelebování a proměny obce v letech 2015 – 2018

V podzimních měsících se po dvaceti letech podařilo položit nový Ve školní kuchyni byla o prázdninách 2017 nainstalována nová
chodník přes hřbitov. Celkové náklady byly 840 512 Kč, přičemž vzduchotechnika nákladem 907 500 Kč.
se vedení obce podařilo získat dotaci z ministerstva zemědělství
ve výši 551 182 Kč.

V centru obce máme dvě sestavy laviček i s květináčem na výsadbu
květin. Další sestava je v atriu obecního úřadu. Když jsme je v roce
Obec kuchařkám do školní kuchyně zakoupila ruční děličku těsta 2015 instalovali, obávali se někteří občané, že na nich nikdo nebude
a elektrický kráječ zeleniny.
sedět. Opak je ale pravdou. Jsou hojně využívány.

V podzimních měsících roku 2017 se uskutečnila oprava části vo- Přes prázdniny r. 2017 se podařilo rozšířit vodovodní síť do ulice
dovodu okolo DPS a ZŠ až k MŠ. Litinové vedení, které při mrazech Šance a zrealizovat přeložku od bývalého Mašova sklepa. Tato
často praskalo, bylo nahrazeno plastem.
akce si vyžádala náklady ve výši 634 055 Kč.

V březnu roku 2018 začaly práce na zateplení kulturního domu s vybudováním nového sociálního zařízení. Součástí zateplení je samozřejmě výměna oken a dveří. Tato akce si vyžádá náklady ve výši Souběžně se zateplením kulturního domu zastupitelé odsouhlasili
4 329 031 Kč včetně DPH. Obec zažádala o dotaci ze SFŽP, ale do také opravu interiérů, což si vyžádaly okolnosti poté, co začaly práce
uzávěrky zpravodaje nedošlo rozhodnutí o přidělení dotace.
na zateplení.
Text a 8x foto: Lenka Fojtíková
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Proměny a zvelebování obce v letech 2015 – 2018

V květnu začala vítězná firma ZEIS s přestavbou jednoho křídla budovy základní školy v další třídu mateřské školy. Pro děti zde bude
k dispozici výdejna jídla, jídelna, herna, nocležna, sociální zařízení
a samozřejmě šatna. Své zázemí v podobě šatny a skladu budou mít
i pedagogové mateřské školy. Na přestavbu byla uzavřena smlouva Po odstranění zdevastovaného keře a odstranění nečistot z atria,
o dílo v celkové výši 2 291 428 Kč. Obec žádala o dotaci z IROP, ale kde byly zcela černé dlaždice, se v roce 2015 atrium rozzářilo tímto
zatím nebylo o udělení či neudělení rozhodnuto.
rozkvetlým záhonem a od té doby kvete každým rokem.

Od počátku června se začalo pracovat také v atriu školy. Odstranil se
septik a budova školky byla napojena na veřejnou kanalizaci. V době
uzávěrky se zde pokládaly chodníky. Po dokončení prací v atriu vznikne nově náměstíčko a učebna pod širým nebem. Chybět nebude nový
mobiliář, naučné tabule, prvek na protáhnutí těla, koše na třídění od- V podzimních měsících r. 2017 se podařilo opravit také chodníky
padu a venkovní hodiny. Na závěr budou provedeny parkové úpravy. od obecní hospody až po faru.

Obecní úřad má od počátku letošního roku v celé budově nové
toalety. Dnes už se nikdo z úředníků ani z podnikatelů, kteří mají
v budově sídlo, nemusí stydět
hosty poslat na toalety obecního úřadu. Ty se totiž po dlouhých
desetiletích dočkaly opravy. Byly
zde instalovány nové toalety,
umývadla, zrcadla a došlo i k výměně obkladů a dlažby.

Akademický sochař Miroslav Minks z Velké nad Veličkou vloni zrestauroval sochy sv. Antonína Paduánského a Františka Xaverského. V květnu byla demontována socha Panny Marie Immaculaty, kterou sochař převezl do ateliéru. Zpět by se měla dostat poté, co bude zajištěna statika základu sloupu. Právě na
sloupu byly objeveny skryté závady, které vznikly neodborným zásahem před několika lety. Oprava sochy
Antonína Paduánského u křižovatky na Antonínek vyšla na 57 200 Kč. Socha svatého Františka Xaverského byla opravena nákladem 88 400 Kč. Na sochu sv. Františka Xaverského a sloup Panny Marie Immaculaty, které jsou kulturní památkou, se podařilo získat dotaci z ministerstva zemědělství ve výši 224 000 Kč.
Text a 8x foto: Lenka Fojtíková
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Výstava výšivek a krajek sklidila v polovině března úspěch
V polovině března bylo možné v obřadní síni obecního úřadu
zhlédnout zajímavou výstavu krajek a výšivek. Kromě domácích
výstava přilákala také milovníky ručních prací z Kyjova a Sudoměřic.
Vernisáž svým zpěvem doprovodily zpěvačky z pěveckého souboru Pútnice z Blatnice. Hodnotnou expozici s názvem Co dokázali naši předkové aneb Výstava výšivek a krajek ke kroji se podařilo

dát dohromady díky houževnatému úsilí vedoucí kulturního výboru paní Zdislavy Kuřinové. Velký podíl měla na přípravě expozice také další členka výboru a pracovnice obecního muzea Božena
Hanáková. Velké poděkování patří všem, kdo zapůjčili své výšivky
a krajky, které uchovávají jako rodinný poklad po svých předcích.
Část exponátů pochází také z blatnického muzea.
Text a foto: Lenka Fojtíková

Festival štrůdlů přilákal návštěvníky z různých koutů republiky
Pokoštovat štrůdly přijeli do
Blatnice lidé z Písku v Čechách,
Hlinska, Frýdku-Místku, Brumova-Bylnice i Kunovic. Nejvzdálenější návštěvník byl z Ukrajiny,
nyní ale žije v Praze. Všichni návštěvníci mohli ochutnat makové, ořechové, kokosové,
šlehačkové, máslové i slané
štrůdly. Každý z příchozích přitom ohodnotil, který štrůdl
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byl dle jeho mínění nejlepší.
Po součtu bodů se absolutní
vítězkou a šampionkou Festivalu štrůdlů stala paní Zdislava Kuřinová. Nutno podotknout, že samozřejmě nikdo
z návštěvníků netušil, která
pekařka se pod konkrétním
číslem skrývá. Všichni oslovení se ale shodli, že hodnocení bylo velmi těžké, protože

štrůdly byly vynikající všechny.
„Byla to naprosto skvělá akce.
Zastavil jsem se potom ještě na
Svatém Antonínku, kde je nádherný pohled na krajinu a doslova ráj,“ podělil se o své zážitky
z první návštěvy Blatnice Stanislav Floreš z Brumova-Bylnice.
Do obřadní síně blatnického
obecního úřadu, kde Festival
štrůdlů v sobotu probíhal, zaví-

tala také skupina členů stolního
tenisu z TTC Kovářov v okrese
Písek v jižních Čechách. „Včera
jsme byli ve Strážnici ve sklípku,
dnes jsme si prohlédli skanzen
a poté zamířili k vám do Blatnice. Děvčata prostě zlákaly
štrůdly, a tak jsme jim dali přednost před koštem trnek ve vedlejší Louce,“ prozradili Martin
Krause a Miroslav Barda.
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Základní a mateřská škola má novou paní ředitelku
Počátkem letošního roku vyhlásila naše obec konkurzní řízení
na pozici ředitele či ředitelky
Základní školy a mateřské školy
Blatnice pod Svatým Antonínkem. Do konkurzu se přihlásilo
pět účastnic. Všechny postoupily do druhého kola. Ústních
pohovorů se ale jedna z nich
nezúčastnila, protože v té době
už věděla, že vyhrála konkurz na
jednu střední školu.
Šestičlenná komise vybrala
z uchazeček na první místo Mgr.
Ladislavu Noskovou z Polešovic.
Do funkce nastoupí od prvního
srpna. Nová paní ředitelka se
narodila v roce 1964 v Uherském
Hradišti, je matkou tří dospělých
synů a má velmi kladný vztah ke

sportu i výtvarnému umění.
Vystudovala Gymnázium v Uherském Hradišti a poté Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Má dlouholetou
pedagogickou praxi na prvním
i druhém stupni základních
škol a zkušenosti se zaváděním
moderních prvků do výuky, se
školními projekty i získáváním
finančních prostředků z projektů ESF.
V letech 2005 – 2008 vystudovala
na Filozofické fakultě Masarykovy
univerzity v Brně Školský management a úspěšně složila zkoušky
z Řízení pedagogického procesu,
Práva, Ekonomiky a finančního
managementu, Vedení lidí a Teorie a praxe managementu. Za

svého působení na školách se
jako učitelka, zástupkyně ředitele
i jako ředitelka školy snažila zavádět nové inovativní prvky ve výuce a připravila několik projektů,
které se na školách využívají a rozvíjejí dodnes. V rámci svého dalšího vzdělávání získala certifikáty
Základní výchovná nepedagogická činnost, Osobní asistence a Pečovatelská činnost se zaměřením
na integraci žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami.
Pro naši školu vypracovala koncepci řízení a rozvoje školy s vizí
kvalitní, otevřené školy s přátelskou atmosférou, kde si lidé důvěřují, pomáhají si a spolupracují. Popřejme paní ředitelce, aby
její spolupráce s kolegy, rodiči

Novou ředitelkou ZŠ a MŠ je Mgr.
Vladislava Nosková
i ostatními občany byla na velmi
dobré úrovni, aby děti chodily
do školy rády, což povede také
ke spokojenosti rodičů.
Lenka Fojtíková

Putování po búdách láká rok od roku více návštěvníků
Více než třicet vinařství otevřelo třetí sobotu v květnu své sklepy ale začalo až v deset hodin. Návštevníci mohli navštívit i muzeum a
při Putování po blatnických búdách a dalo návštěvníkům možnost výstavu pana Lukáše. Do Blatnice letos přijelo podle pořadatelů okolo
pokoštovat jejich vína. Na registraci v přízemí obecního úřadu byla 2 500 návštěvníků.
pořádná tlačenice už okolo deváté hodiny ráno. Samotné putování
Text a 4x foto: Lenka Fojtíková

Jakmile je Putování zahájeno, tak není u bratrů Kozumplíkových k hnutí. Josef Matuštík z Vinařství Bílé Karpaty na zahájení putování nečekal
Letos se podařila tato fotografie bez tlačenice jen díky tomu, že byla po- a prvním nedočkavcům začal vína nalévat se značným předstihem, což
řízena s půlhodinovým předstihem než Putování vypuklo.
samozřejmě návštěvníci kvitovali s povděkem

Vinař Jan Polehňa (uprostřed) sbírá úspěch za úspěchem, takže má dů- Otec a syn Petraturovi se svým skvělým vínem. Ostatně mezi návštěvnívod mít úsměv na tváři.
ky bylo slyšet, že skvělá vína měli všichni blatničtí vinaři.
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Hasiči letos v Blatnici slaví 115 let existence činnosti
Blatničtí hasiči letos zaznamenali velké změny. Ta největší se týká
hasičského sportu. Našli totiž nové zázemí v budově bývalého
Svazarmu a trénují za fotbalovým hřištěm. Zde odpracovali více
než sto brigádnických hodin při úpravách terénu a zázemí. Ještě
je čeká hodně práce, ale hlavní je, že děti mají kde trénovat.
V únoru patřil mezi největší události hasičský ples. Spolu se SRPŠ
připravili v dubnu na Smíchově Pálení čarodějnic pro děti i dospělé. U příležitosti letošního 115. výročí založení sboru uspořádali v květnu Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici. Dopoledne se tam vystřídaly děti ze školky i ze školy a odpoledne bylo
vyhrazeno pro veřejnost.
Za zmínku také stojí účast na celorepublikové přehlídce hasičských praporů v Brně. Akce se uskutečnila 26. května ke 100. výročí založení Československa. Sešlo se tam více než 400 praporů

z České i Slovenské republiky. Závodní sezona Mladých hasičů je
v plném proudu. Letos přivezli mladší zatím dva poháry – jeden
za 3. místo z Kozojídek a druhý za 1. místo z Mistřína. Ještě je před
nimi hodně práce a závodů, ale věří, že se jim bude dařit i nadále. Pro mladé hasiče se u příležitosti 115. výročí založení sboru
uspořádá 25. srpna na fotbalovém hřišti v Blatnici Noční dětská
soutěž.
Výjezdová jednotka letos (do uzávěrky) zasahovala dvakrát. První
zásah byl 8. dubna, kdy vyvrácená borovice na Antonínku zablokovala silnici. Druhý výjezd byl vyhlášen 13. května v noci, a to k požáru skládky pod Roháčem. Oheň se podařilo po hodině dostat
pod kontrolu, ale dohašování probíhalo až do rána. K této události
hasiči vyjeli v nových zásahových oblecích, které jim pořídila obec.
Petr Buzík

Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici.

Hasičské závody n fotbalovém hřišti přilákaly mnoho diváků.

Blatničtí hasiči se v květnu zúčastnili celorepublikové přehlídky hasičských praporů v Brně. Akce se uskutečnila při příležitosti stého výročí
vzniku Československa.

Pozvánka na zaniklou osadu Smíchov
Vážení spoluobčané. Jménem dobrovolníků
a Sboru dobrovolných hasičů Vás zveme na letošní plánované akce v přírodním areálu zaniklé
obce Smíchov. Cílem každého z nás je odhodlání
vyrazit do přírody, posedět a pobesedovat u táboráku. Termíny jsou voleny u příležitosti přírodních událostí, kdy se dají na obloze pozorovat
zajímavé úkazy. Díky stále rostoucímu zájmu
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o venkovní akce se v roce 2017 rozšířila prázdninová nabídka o letní kina. Pouštěl se oblíbený seriál Slovácko sa nesúdí. V tomto trendu budeme
pokračovat i v letošním roce, ale s tím rozdílem,
že termíny letního kina budou voleny dle aktuálního počasí a časových možností organizátorů.
Děkujeme za vaši účast, pomoc i podporu.
Antonín Hanák a Petr Buzík

• Sobota 23.6. Svatojánská noc
• 4. nebo 5.7. Letní kino
• Sobota 11.8. Perseidy a letní
kino
• Sobota 20.10. Orionidy
• Pondělí 31.12. Silvestrovský
táborák
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Senioři se pobavili a zavzpomínali na staré časy
Ani letos vedení obce ve spolupráci s kulturním výborem
nezapomnělo na dříve narozené spoluobčany. Právě jim byla
17. února věnována beseda se
seniory.
Kromě hodnotného programu, ve kterém vystoupili blat-

ničtí zpěváci i zpěvačky, děti
z mateřské školy a členové
folklorního souboru Vavřínek,
pořadatelé připravili promítání
dnes již historického záznamu
Děkovné pouti z roku 1993. Autorem dokumentu je Vlastimil
Fojtík. Všichni přítomní tento

film se zájmem zhlédli, protože v něm mohli vidět mnoho
starých přátel, kteří už odešli
na věčnost.
Příjemné setkání obohatilo
i skvělé občerstvení. Kromě zákusků, kávy nebo čaje si hosté
pochutnali také na vynikajících

chlebíčcích. Skvělou pomazánku připravil mistr kuchař a člen
zastupitelstva pan Antonín
Těthal. Na přípravě chlebíčků
se dále podílely členky kulturního výboru a celá řada dalších
dobrovolnic.
Text a foto: Lenka Fojtíková
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Školka dětem nabízí spoustu zážitků v podobě mnoha aktivit
V polovině ledna si děti užily
Sněhulákový den. Ve slušivých
kostýmcích a s kastrůlky na hlavě se vyřádily při dopoledním
programu plném soutěží, které
pro ně připravily paní učitelky.
Pár dnů poté se děti vypravily
na vycházku ke krmelci pod Roháče. Nesly zvířátkům kukuřici,
zelí, řepu, obilí, jablíčka a mrkev.
Do školní kuchyně zase přijel
„profi kuchař“, a zastavil se i ve
školce. Dětem vysvětlil neznámé pojmy, jako tarhoňa, chia
semínka nebo bazalka, a poté
se ujal servírování. Nejstarší děti
absolvovaly výukový program
Dopravní výchova v DDM ve Veselí nad Moravou.
Měsíc únor začal pohádkově.
Maňáskové divadlo Šikulka přivezlo dětem tři hezké a poučné
pohádky: Nepořádný medvídek, O neposlušném Matýskovi,
Kamarádi z Arktidy aneb O tučňákovi a novém přátelství. Herec Slováckého divadla Tomáš
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Šulaj přijel za dětmi se svým
kouzelnickým vystoupením. Do
svých kouzel zapojil i děti a ty se
opravdu dobře bavily. V zimních
měsících zase potěšilo členy
Svazu tělesně postižených a seniory hezké taneční vystoupení
dětí ze Sluníček.
Od března došlo v MŠ k personální změně. Do třídy Motýlků
nastoupila nová paní učitelka
Radka jako zástup za paní učitelku Hanku, která se v létě stane maminkou. Po celý březen
se ve školce velikonočně tvořilo
a hezky zdobilo.
Nechyběl ani výukový program Společné bubnování ve
školce s Radkem a Lukášem ze
Zlína. V rámci tématu Knížka je
můj kamarád nebo Jak to bylo,
pohádko navštívily děti místní
knihovnu. Paní knihovnice si
pro ně připravila hezké povídání o knížkách.
Ve spolupráci s Plaveckou
školou v Uherském Hradišti

absolvovaly přihlášené děti
ze Sluníček od března do května předplaveckou výuku v bazénu v Dolním Němčí, v dubnu
si zase výukovým programem
připomněly Den země s pracovníky VIS Bílé Karpaty z Veselí nad
Moravou, jejichž lektoři jezdí
do naší školky pravidelně. Před
zápisem do ZŠ se děti ze Sluníček již tradičně vypravily na setkání s kamarády v první třídě.
Prvňáčci dětem předvedli, jak
už umějí číst, zazpívali písničky
a předškoláci si prohlédli prostory školy. Měsíc duben ukončila veselá pohádka, s níž přijeli
herci Hoffmannova divadla
z Uherského Hradiště.
Školka se zapojila i do projektu
PEZ Olympiáda. Výtvarná soutěž nese téma sport a pohybová
aktivita dětí, což děti ztvárnily
ve svém soutěžním výtvarném
díle. Za účast v projektu dostaly
dárečky a balíček s výtvarnými
potřebami.

K zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019
přišlo třicet předškoláků. V květnu na děti čekala exkurze
k místním hasičům a do blatnické pekárny a uskutečnily
se také besídky ke Dni matek.
Nemohl chybět ani výlet, jehož
cílem bylo Terárium a Živá voda
na Modré a KovoZOO ve Starém
Městě.
V červnu děti oslavily Den dětí
v rekreačním středisku Vápenky,
následovalo Pohádkové putování ve spolupráci s žáky devátých tříd základní školy, společné fotografování a slavnostní
rozloučení s předškoláky.
Ráda bych poděkovala všem
rodičům, příznivcům a sponzorům naší školky, učitelkám
a ostatním zaměstnancům za
pomocnou ruku a přeji všem
klidnou dovolenou, odpočinek
a dětem sluníčkové prázdniny.
Vedoucí učitelka MŠ
Radka Máčalová
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Blatnice získala v soutěži Vesnice roku 2018 bílou stuhu
Po loňském roce, kdy jsme se poprvé zapojili do soutěže Vesnice
roku a získali diplom za rozvíjení lidových tradic, uspěla naše obec
i letos. Na úrovni Jihomoravského kraje se nám podařilo získat jednu z hlavních cen v podobě bílé stuhy, kterou nám porota udělila za
spolupráci s mládeží.
Toto ocenění patří všem vedoucím, dětem i rodičům malých fotbalistů, hasičů i členů Vavřínku. Zvláštní poděkování patří trenérům
fotbalistů Tomášovi Dominikovi a Kamilovi Vaňkovi, vedoucím hasičů Silvě a Petrovi Buzíkovým i vedoucím Vavřínku Blance Cintulové,
Štěpánce Galečkové a Ireně Janků. Poděkování patří také paní Šan-

tavé ze společnosti Víno Blatel, kde byla jedna ze zastávek komisařů. Všichni ocenili skvělá vína i poutavé vyprávění paní Šantavé. Paní
Zdislavě Kuřinové děkuji za přípravu skvělého občerstvení v obřadní síni, děvčatům z úřadu za obsluhu a paní knihovnici Jitce Janásové za perfektní prezentaci knihovny, což porotci také chválili. Všem,
kdo se jakýmkoli způsobem zapojili, patří velký dík za nasazení pro
prezentaci naší obce. Dík patří všem výše uvedeným a především
celé Blatnici. Soutěže se letos v Jihomoravském kraji zúčastnilo pětadvacet obcí. Absolutním vítězem jsou Hrušky na Vyškovsku.
Text a 4x foto: Lenka Fojtíková

Na fotbalovém hřišti předvedli svůj trénink mladí hasiči pod vedením
trenérů Petra a Silvy Buzíkových.
Porotce zaujala spolupráce a podpora mládeže ze strany obce.

Svůj trénink předvedli pod dohledem trenéra Kamila Vaňka a Tomáše
Dominika nejmenší fotbalisté.
Na Antonínku čekaly na porotce děti z Vavřínku, aby jim v aleji zazpívaly.

Děti slavili s myslivci i se Sdružením rodičů a přátel školy
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Obec vydala stolní kalendář
Obec Blatnice vydala nový stolní kalendář pro rok 2019. Zatímco
v roce 2016 kalendář připomínal 300 let farního kostela a v roce
2018 se věnuje 350. výročí poutního místa na Svatém Antonínku,
tentokrát zachycuje různé druhy krojů, které se v Blatnici dříve
nosily a stále nosí při nejrůznějších příležitostech. Kalendář je
možné už dnes zakoupit v pokladně obecního úřadu za 125 Kč.
(lef)
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Fotoohlédnutí za Domácí a Hlavní poutí roku 2018

Pan Antonín Peprna měl důvod k úsměvu. Byl to právě on, kdo přišel
s nápadem, že by se o svátku svatého Antonína mohli na Antonínku
společně vyfotografovat všichni přítomní Antonínové a Antonie.
Jeho nápad se podařilo zrealizovat, navíc z nebe nespadla ani kapka, Paní Božena Chabičová přišla na Domácí pouť v kroji a také
i když předpověď počasí vypadala úplně jinak.
předříkávala růženec.

Společné fotografování všech Antonínů a Antonií při Domácí pouti 13. 6. 2018.

Jana Pilčíková z Blatnice obdržela z rukou arcibiskupa ocenění v
podobě Bílou růže služebníka Božího P. Šuránka za dlouholetou květinovou výzdobu kaple i venkovního liturgického prostoru.
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