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Hlavní rozhodnutí veřejných
zastupitelstev
I. ZOB 14.11.2018
- nový zastupitelé složili
svůj slib
- starostkou byla zvolena
paní Svatava Blahynková
- předsedou finančního výboru byl zvolen Ing. Jiří
Těthal
- předsedkyní kontrolního
výboru byla zvolena
Mgr. Alena Hanačíková
- předsedkyní kulturního
výboru byla zvolena paní
Milena Nejezchlebová
- předsedkyní sboru pro
občanské záležitosti byla
zvolena Mgr. Alena Hanačíková
- správkyní rozpočtu byla
zvolena paní Hana Kučerová
- jako zástupci obce v Mikroregionu Ostrožsko – Veselsko byli zvoleni: Svatava
Blahynková a Ing. Antonín
Hanák, MBA
- ZOB schvaluje Mgr. Františka Frýdeckého, Ph.D.
a Lucii Míškovou jako členy do školské rady za zřizovatele
II. ZOB 30.11.2018
- byly schváleny termíny civilních sňatků pro uzavírání manželství v roce 2019
- ZOB schválilo žádosti
spolků o poskytnutí dotace na činnost z rozpočtu obce v celkové výši
598.000Kč
- ZOB schválilo finanční
spoluúčast obce na financování sociálních služeb ve správním obvodu
obce s rozšířenou působností Veselí nad Moravou
na rok 2019 v maximální
výši 279.875Kč.
III. ZOB 17.12.2018
- ZOB schválilo vyrovnaný
rozpočet obce pro rok
2019 ve výši 30.600.000Kč
- ZOB schválilo vyrovnaný rozpočet Služeb obce

-

-

-

Blatnice, příspěvková organizace, na rok 2019 ve
výši 6.850.000Kč
ZOB schválilo vyrovnaný
rozpočet ZŠ a MŠ Blatnice
pod Svatým Antonínkem,
příspěvková
organizace, na rok 2019 ve výši
19.133.000Kč.
ZOB schválilo žádost
Spolku Antonínek o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 40.000Kč.
Dále byl schválen příspěvek 5.000Kč jako podpora
časopisu Malovaný kraj.
Další dva tisíce podpořily
činnost mládeže z děkanátu ve Veselí nad Moravou.
ZOB schválilo společnost Stavební společnost
Kněždub, spol. s r. o, jako
zhotovitele na vybudování zpevněné plochy u KD
v částce 232.077Kč Kč bez
DPH.

IV. ZOB 6.2.2019
- místostarostou byl zvolen Ing. Antonín Hanák,
MBA
- ZOB schvaluje Svatavu
Blahynkovou, jako zastupitelku MAS.
- jako nový členové kulturního výboru byli schváleni: Monika Ivanová,
Renáta Stúpalová, Lenka
Máčalová, Ing. Jiří Těthal,
Pavel Rolenc a Ladislav
Vyskočil.
- ZOB schvaluje cenu vodného a stočného na rok
2019 - vodné 27,60 bez
DPH/1m3, stočné 24,23
bez DPH/1m3.
- ZOB schvaluje vydání knihy „Blatnické búdy, vinaři
a vinohrady“ v nákladu
1.000ks.
- ZOB vyslovuje zásadní
nesouhlas se záměrem
těžby štěrkopísku na území katastru města Uherský Ostroh.

Slovo starostky
Milí spoluobčané,
v kalendáři máme měsíc březen,
a tak všichni přirozeně směřujeme
svoje myšlenky a konání k jarním
měsícům a pracovních činností s tím spojených. Přesto bych
chtěla alespoň ve zkratce připomenout stěžejní události, které se
od vydání posledního Blatnického
zpravodaje staly.
Jsou to bezpochyby podzimní volby, ve kterých jste zvolili
nové zastupitelstvo. Z toho poté vzešlo i nové vedení obce.
Touto cestou bych se chtěla těm, co mě neznají, krátce představit. Jmenuji se Svatava Blahynková, pocházím z Jižní Hané,
konkrétně z Hulína a v Blatnici žiji přes třicet let. Jsem vdaná,
mám dva syny a dvě vnučky. Profesí jsem chemik a mé poslední pracovní zařazení bylo laborant vývoje. Jako zastupitelka funguji již čtvrtým volebním obdobím.
Od měsíce února doplnil vedení obce místostarosta Ing. Antonín Hanák, MBA.
Teď se vrátím v dění do minulého roku. Vzápětí po komunálních volbách nás čekalo pořádání hodů. Tato tradice je krásná, ale taky pořadatelsky náročná. Za pomoci chasy, nového
kulturního výboru, zaměstnanců Služeb obce Blatnice, ale
i mnohých dobrovolníků, se vše i v krátkém časovém limitu podařilo zvládnout. Následující týden už nás čekala další
akce – Adventní zvonkování, kdy jsme si pořadatelsky vyzkoušeli spolupráci s novým vedením základní školy. No a na
závěr roku jste se mohli s námi společně projít při tradičním
Silvestrovském pochodu.
V lednu pak proběhlo vítání našich nejmenších občánků.
Myslíme také na dříve narozené, kteří se mohli potkat v únoru na Přátelském setkání seniorů, kde pro ně byl připravený
kulturní program.
Z výše uvedených řádků by se mohlo zdát, že se zabýváme
jenom kulturou, ale není tomu tak. Je spousta záležitostí, které se řeší průběžně a jejich výsledek není patrný ihned, ale až
za nějakou dobu. Momentálně se buduje zpevněná plocha
u kulturního domu, pracuje se na dokončení projektu zateplení tělocvičny současně s řešením poškozené statiky budovy. Ve fázi projektu jsou chodníky podél silnice směr Uherský
Ostroh a také rekonstrukce a prodloužení kanalizace v části
Pod Floriánky a Šance.
O dalších aktivitách a plánech, kterými se budeme zabývat
se můžete dočíst v článku o strategickém plánování obce.
V novém roce proběhly i personální změny v řadách zaměstnanců obce a SOBu. Vedením Služeb obce Blatnice byl jmenován pan Petr Buzík a od měsíce března bude funkci knihovnice zastupovat paní Leona Kučerová.
Doba jara je i dobou probouzení se přírody a jarního úklidu.
Proto jako každým rokem budete mít možnost využít sběru nebezpečného,objemového odpadu a zpětného odběru
elektrospotřebičů. Tentokráte v termínu 5. a 6. dubna v areálu bývalého Svazarmu.
Tu samou sobotu, tedy 6.dubna se Blatnice letos zapojí do
akce „Ukliďme Česko“ a budu ráda, když přijdete přiložit
ruku k dílu tak, aby byla pěkná a čistá i ta naše Blatnice.
Svatava Blahynková
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Strategické plánování, investiční akce
Strategické plánování je důležitým nástrojem pro místní a regionální rozvoj. Je nedílnou součástí práce nejenom jednotlivých
obcí a měst, ale i jiných regionálních svazků. Je to zásadní dokument, který nejenom shrnuje analýzy a formuluje strategii,
ale prostřednictvím řízeného plánování se stává účinným nástrojem dlouhodobé práce na rozvoji naší obce.
Při formulaci a sestavování Strategického plánu Blatnice pod
Svatým Antonínkem, bylo navázáno na dosavadní analytické
dokumenty, které vychází z několika zdrojů. Prvním důležitým
zdrojem jsou volební programy koaličních stran, které občané
v komunálních volbách podpořili. Dalším zdrojem jsou aktuální potřeby občanů, které jsou přijímány přímo na obci, nebo
na konaných zastupitelstvech. V neposlední řadě pracujeme
s podměty okolních obcí, regionů a měst. Jedná se o například
o propojení obcí cyklostezkou, společnou propagací na úrovni
mikroregionu a podobně.
V současné době je již vypracován strategický plán, obsahující
investiční akce krátkodobého, ale i dlouhodobého charakteru.
Každá plánovaná činnost má stanovenu svou prioritu, což nám
usnadňuje rozhodování, k čemu, kdy, a jak přistupovat. Občan
a jeho potřeby jsou vždy na prvním místě, proto například nemůžeme upřednostnit výstavbu polních cest na úkor vodovodních přípojek a podobně. V dlouhodobém horizontu můžeme
naopak plánovat složitější akce s nižší prioritou. V současné
době pracujeme na zabezpečení těchto akcí:
- Vodovodní přípojky
- Vodovod Novosady - kompletní výměna
- Chodníky - Dědina (obě strany)
- Rekonstrukce cesty - Floriánky
- Vyčištění blatnického potoka od nánosů a náletových dřevin

-

Parkovací místa - ZŠ, MŠ a obecního úřadu
Parkovací místa - kulturní dům
Výměna oken atria - Obecní úřad Blatnice
Obecní knihovny - dotační titul
Moderní sběrné místo
Parkoviště pro kola a vozíky u obce + úřední deska
Tvorba a vymezení plakátových ploch

Každá akce s sebou nese jisté nároky na přípravu, projekci, výběrová řízení, rozhodnutí a podobně. Zavedli jsme systémové opatření spočívající v zavedení evidence a dokumentace
jednotlivých akcí. Vzniklá data centrálně evidujeme a budou
historicky dohledatelná.
Ing. Antonín Hanák - místostarosta

Služby obce Blatnice
Služby obce Blatnice je příspěvková organizace, která má 7 zaměstnanců. Vedoucím SOB je od ledna 2019 Petr Buzík.
V letošním roce pracovníci SOB provedli
do konce února tyto práce:
- Proběhla výměna prasklého odpadního potrubí v zubní ordinaci, v muzeu a ve školce.
- Na DPS byly vymalovány a opraveny
dva byty.
- Na DPS probíhá zateplení stropů
v garážích.
- Proběhla likvidace bioodpadu u čističky odpadních vod a pod Roháčem.
- Byly zasypány výtluky na cestě k nádraží.
- Probíhá úklid obecního dvora
a úklid areálu u bývalého Svazarmu.
- Průběžně se udržuje pořádek sběrných míst s kontejnery.
- Průběžně probíhá výměna vodoměrů občanům. Jakmile počasí dovolí,
začne se s montáží nových vodovodních přípojek.
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Několik dnů trvalo odstraňování
sněhu v obci.
Provádí se různé drobné opravy
v obci podle aktuální situace a žádostí občanů. Například čištění kanalizačních vpustí, kácení stromů,
drobné opravy chodníků, drobné
opravy v obecních budovách a podobně.
Průběžně se opravují a natírají stoly
z kulturního domu.
V prostoru u nákupního střediska
došlo k výměně vitrín pro místní
spolky.
Připravuje se výměna povrchu lávky
pro pěší u kulturního domu.

Na služby a práce poskytované SOB je
nutné vyplnit žádost, která je pro občany k dispozici na webových stránkách
obce, nebo v kanceláři obecního úřadu.
Všechny žádosti a požadavky občanů
budou postupně vyřizovány.
Petr Buzík,
vedoucí SOB
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Silvestrovský pochod
Poslední den loňského roku patřil v Blatnici tradičnímu Silvestrovskému pochodu, který pořádal Kulturní výbor obce. Nepříznivé počasí zabránilo podniknout pochod po blatnických
vinohradech, polích a loukách. Z toho důvodu byla zvolena
trasa vedoucí ulicemi naší obce a procházky se tak mohly bez
obav zúčastnit i maminky s kočárky a malé děti. Mile nás překvapila účast spoluobčanů - od obecního úřadu vycházelo více
než 200 účastníků všech věkových kategorií. Na bezpečnost

průvodu dohlíželi místní hasiči, kteří se také aktivně zapojili do
veškerých příprav této akce.
Na všechny, kteří zvládli přibližně 7 kilometrovou trasu, čekalo
v kulturním domě občerstvení - svařák, čaj a také vynikající guláš od pana Antonína Těthala. Potěšilo nás, že mnoho lidí zůstalo déle a dobře se bavili při přátelském posezení.
Milena Nejezchlebová,
předsedkyně kk

Setkání seniorů
Nedělní odpoledne 17. února bylo
věnováno setkání seniorů naší obce.
Členové kulturního výboru připravili
pro naše dříve narozené spoluobčany hezké odpoledne s malým občerstvením a bohatým kulturním programem. Na každého z příchozích
seniorů čekal milý dárek v podobě
knížky o blatnických tradicích.
Program provázela slovem paní
učitelka Alena Hanačíková. V programu vystoupily žákyně osmé
třídy, na klarinet zahrál Lukáš
Farkaš a nová pásma předvedly
i děti z Vavřínku. Poprvé se úspěšně prezentoval folklorní soubor
Svodnica a nechyběl ani ženský
a mužský pěvecký sbor. Petr Buzík přesvědčil k vystoupení místní hasičky a hasiče, kteří převedli
country tanec a scénky inspirované
skupinou QUEEN. Závěr odpoledne
patřil harmonikářům - pan Rumíšek
a pan Pomajbík rozezpívali mnoho
z přítomných seniorů. Na závěr nám
bylo největší odměnou, že se lidé
rozcházeli spokojení a s úsměvem.
Milena Nejezchlebová,
předsedkyně kk
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Pozvánka k filmové projekci: „ZA MOREM JE BÍLÁ RÚŽA“
Vážení občané. Přijměte pozvání k posezení nad dvěma dokumentárními filmy Břetislava Rychlíka,
s hudci z Horňácké cimbálové muziky Petra Mičky a vzpomínkou nad jejich
loňským turné po USA s jedním „blatnickým“ překvapením.

Promítání s autorskou besedou se bude konat v neděli 31.3.2019
v místním kulturním domě,
začátek v 18hodin.
Spolupořádá autor dokumentů pan Břetislav Rychlík, Horňácká cimbálová muzika Petra Mičky, obec Blatnice pod
Svatým Antonínkem, Agentura AV a Vinařství František Polehňa 278.

HOUBY DAY/ Dokumentární film – 26´ minut
Češi v minulosti tvořili velkou komunitu v Chicagu, starosta Čermák patří k nepřehlédnutelným postavám americké
historie. Češi jako jedni z mála přistěhovalců sbírali houby
v lesích. Tradici slavit vrchol houbařské sezóny založili Češi,
což je v názvu festivalu nepřehlédnutelné dodnes. Ve kdysi
především českých čtvrtích Cicero a Berwyn dnes převládá mexická komunita a festival je svým charakterem mezinárodní. Jeho české kořeny jsou však všeobecně známé.

V rámci festivalu ožívá třída pojmenovaná po chicagském
starostovi Antonínu Čermákovi – Cermak Road. Hlavním
bodem programu je slavnostní nedělní průvod s alegorickými vozy obklopený diváky na trase několika kilometrů,
kterého se účastní také významní illinoiští politici. V loňském roce se tohoto průvodu zúčastnila horňácká kapela
Petra Mičky a jejich návštěva byla i příležitostí prozkoumat
další české stopy v Chicagu.

NA KRAJ AMERIKY/ Dokumentární film – 26´ minut
Ve státě Iowa v městě Cedar Rapids je Národní české a slovenské muzeum a knihovna. Má vzrušující historii a největší expozici našeho přistěhovalectví v USA. Kořeny muzea jsou v roce
1974. Skupina českých přistěhovalců druhé a třetí generace za-
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ložila Českou nadaci pro výtvarné umění. A v roce 1978 se otevřelo v třípokojovém domě malé muzeum. Po sbírkách krajanů
z celé USA architekt navrhnul novou budovu. Takže v roce 1995
prezidenti Václav Havel, Michal Kováč a Bill Clinton slavnostně
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21. října otevřeli nové muzeum. Už za tři roky ho vyplavila tisíciletá povodeň. Škoda byla 11 milionů dolarů! Češi, Moravané,
Slezané a Slováci se znovu skládali na záchranu expozic. Vznikla
myšlenka odsunout budovu od řeky Cedar. 1500 tun domů přesunula specializovaná firma o 11 metrů výše a 480 dále od řeky.
Na otevření přišlo odhadem 14 – 16 tisíc lidí!
Jednou ze zakladatelek muzea je malérečka kraslic a ornamentů Marjorie Kopecek Nejdl. Během natáčení jsme vypátrali, že její kořeny jsou v Blatnici pod Svatým Antonínkem.

Vyprávěla, jak se přes strýce Martina Polehňu naučila zdobit
kraslice a malovat ornamenty, ilustruje také knihy s českými písněmi a říkadly pro krajany. Martin Polehňa byl bratr
dědečka dnešního blatnického vinaře Františka Polehni,
č.p.278.
Dramaturgie: Nora Obrtelová, Zvuk: David Pavlíček, Střih: Jiří Mikula, Kamera: Jiří Strnad, Scénář, režie: Břetislav Rychlík. Během
besedy zahraje Horňácká cimbálová muzika Petra Mičky. Večer je
pořádán díky ČT TS Brno.

Turnaj stolní tenis 2019
Asi před pěti lety se dala dohromady
parta lidí, kteří mají v oblibě stolní tenis.
Zprvu jsme se scházeli po dohodě s vedením školy pouze ve školní třídě. Poté
jsme se dohodli, a za finančního přispění
našeho člena Jirky Kotači vznikla
z bývalé posilovny víceúčelová sportovní místnost, do které byly pořízeny
3 nové pingpongové stoly. V současné
době hrajeme v Blatnici zřídka, jelikož je
málo pravidelně se scházejících hráčů.
Jsme tedy nuceni zajíždět do Ostrožské
Nové Vsi, kde má ping pong větší tradici. Velmi bychom uvítali případný zájem

přidat se do naší skupiny, a poté se opět
pravidelně scházet v tělocvičně.
28. prosince 2018 uspořádali blatničtí
neregistrovaní ,,pingponkáři“ turnaj ve
stolním tenise, pro amatéry a rekreační
hráče. Navázali tak na zaniklou tradici,
která byla dříve organizována místním
fotbalovým klubem. Nový ročník byl za
přispění a pod záštitou paní starostky
a začal jako Turnaj o pohár starostky obce
paní Svatavy Blahynkové. Záměrem této
akce nebylo a do budoucna ani nebude
sezvání hráčů z okolních obcí, kteří stolní
tenis pravidelně hrávají. Právě naopak,

šlo nám o to, uspořádat hezké sportovní odpoledne pro všechny, kteří by měli
chuť si mezi vánočním hodováním zajít
zasportovat a třeba si jen vyzkoušet tuto
zajímavou hru.
Organizátoři vše pečlivě nachystali a pro
účastníky připravili hezké a hodnotné
ceny. Přesto však byla účast na turnaji spíše malá. Toto nás ovšem neodradí
a věříme, že už příští ročník bude více
obsazený. K tomu dodávám, že turnaj
se nesl ve výborné přátelské atmosféře, sportovním duchu a věřím, že nikdo
z přítomných své účasti nelitoval a těší
se na příští ročník. Výsledky turnaje byly
následující:
Mezi soutěžícími zvítězil David Hruška,
druhé místo obsadil Vladimír Šašinka
a třetí byla Bára Bachanová.
Celkově pak nejlépe hráli Karel Janečka,
Josef Hanačík a Tonda Straka.
Josef Hanačík

Mladí hasiči se nenudí
Na nudu u mladých hasičů není čas. Na
podzim loňského roku slavili úspěchy
v soutěžích TFA mladých hasičů jak mladší a starší žáci, tak dorostenci. V nejnáročnější hasičské soutěži se v okresních
závodech umístil v kategorii mladší žáci
Ondřej Mezuliáník na 2. místě a Simon
Vyskočil na 3. místě. V kategorii mladších
dívek byla nejlepší z okresu naše Monika
Kuřinová. Jakub Lukšík obsadil 2. místo
v kategorii střední dorost.
Dalších závodů se zúčastily všechny děti
– jednalo se o závod požárnické všestrannosti a družstva mladších i starších
obsadila shodně 6. místo. Dorostenci
skončili na 2. místě.
V prosinci jsme se zúčastnili akce Daruj
krabici od bot. Cílem této akce bylo naplnit krabice od bot hračkami a drobnými

7

BLATNICKÝ ZPRAVODAJ

BŘEZEN 2019

dárky pro děti z dětských domovů a sociálně slabých rodin. Děti se do akce aktivně zapojily a podařilo se nám naplnit
22 krabic, které jsme předali na sběrné
místo. Jsem rádi, že ani mladým hasičům
není slovo POMOC cizí.
Hasičských závodů se účastní i dospělí –
v loňském roce obhájili družstva mužů
i žen prvenství v okrskovém seriálu. V závodech TFA dospělých bodoval Ondra
Rybnikář. Zúčastnil se 4 náročných závodů, ze kterých přivezl dvakrát bronz,
v Napajedlech získal zlato a na krajských
závodech skončil na krásném 5. místě.
Silvie Buzíková,
vedoucí mládeže

Hasiči oslavili 100. let Československa
V předvečer 100 výročí založení Československa jsme se zapojili do akce Vatra republiky, kterou jsme uspořádali na Antonínku. Bylo milým překvapením, že i přes
nepříznivé počasí přišlo na Antonínek
více než 200 lidí všech věkových kategorií
a to nejen z Blatnice. Společně s mužským

a ženským sborem jsme zpěvem národní
hymny a zapálením vatry důstojně oslavili tento významný den. První letošní velkou akcí byl Hasičský ples, který se konal
9. února v restauraci Roháč. O dobrou zábavu se postarala skupina Kamasi a skvělou atmosféru doplnilo originální vystou-

pení hasičů a hasiček. Výjezdová jednotka
zasahovala v loňském roce u 14 případů.
V 6-ti přídapech se jednalo o spadlé stromy, 5 zásahů bylo u požáru, 2x jsme likvidovali bodavý hmyz a jednou se jednalo
o technickou pomoc.
Petr Buzík, velitel SDH Blatnice

Svodnica „Nech sa svést folklórem!“
Zpívajme děvčice, zpívajme velice, až nás budú slyšet do cuzí vesnice.
Do cuzí vesnice, do cuzí dědiny, potom sa budú ptat, čí sú to děvčiny?

V říjnu loňského roku vznikl v naší obci nový folklorní
soubor pro dorost a dospělé. Nevznikl z ničeho nic, ale
stal se přirozeným vyústěním
dětského souboru Vavřínek,
který v Blatnici funguje již
od roku 2005. Z malých dětí,
které u zrodu Vavřínku stály
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a úspěšně jím prošly, se stali
skoro dospělí lidé. Jejich touha věnovat se folkloru i nadále
a snaha o zachování místních
tradic nás, současné vedoucí
Vavřínku, přivedla k myšlence
založit soubor pokračovací.
A tak vznikla Svodnica. Samotný výběr názvu souboru vůbec

nebyl jednoduchý. Mělo to být
něco, co bude spjato s Blatnicí
a přitom nenásilně přivede lidi
k folkloru. Padla jména jako
Blatničan, Roháč, Vavřín…
Nakonec zvítězila Svodnica,
podle názvu místního potoka.
V současné době Svodnicu navštěvuje 12 dívek ve věku 14 až

22 let. Muži nám ve Svodnici
opravdu chybí. Hodně nás to
limituje. Máme omezený výběr
repertoáru, kdy potřebujeme
smíšené páry, a to je většina
tanců. Trochu spoléháme na
to, že jde o dočasný stav a hoši
se osmělí a přidají se. Dveře
jsou u nás otevřené pro všech-
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ny, samozřejmě i pro nově
příchozí dívky, a to nejenom
z Blatnice. Nikoho nezkoušíme,
nehodnotíme a nebodujeme.
Oblíbily jsme si stejnou věc,
které se chceme věnovat, tak
se opravdu nikdo nemusí bát
mezi nás přijít. Stejně tak velmi rády přivítáme kohokoliv
z řad nadšenců, kdo by s námi
chtěl spolupracovat při vedení
a organizaci souboru. Samotný rozjed takového souboru
je velmi náročný .Vůbec první
metou, které bychom chtěly
dosáhnout, je obstarání krojů pro členy. Začaly jsme tedy
řešit souborový kroj dívčí.
Abychom náš soubor od těch
ostatních ostrožských odlišily,
tak jsme za pomoci a prvotního nápadu paní Zdislavy Kuřinové, vybraly pro Svodnicu

BŘEZEN 2019
kroj z let 1905-1910. Zaměřily
jsme se hlavně na modrý fěrtůšek, který je k vidění v originálním provedení v blatnickém
muzeu. Díky dotacím z obce
a pomocí firem Blatel a Z-Group, se nám pomalu začalo
dařit získávat finance, a tím pádem se začala plnit i naše vize.
Nejdříve jsme ve spolupráci
s vedoucí etnografkou Slováckého muzea v Uherském Hradišti paní Martou Kondrovou
vytvořily návrhy kroje. Dále
nás čekal rozpočet, dle požadovaných kusů a materiálů,
na jeden dívčí kroj bez obuvi
a šátku. Tato částka se pohybovala kolem 35 tisíc korun
na jeden kroj. Dnes už víme,
že je to o pár tisíc víc. To znamená, že pro 12 dívek je to
necelého půl milionu korun.

Pro děvčata jsme ze získaných
financí zatím pořídily spodní
části kroje, s tím, že necháme
zhotovit o dva kroje navíc pro
případné nové členky. Hotové
jsou rubáše, spodnice, plisované šorce a rekonstrukce už
zmiňovaného fěrtůšku. Na
další věci už nám peníze nezůstaly. Stále je tedy sháníme
a opravdu bychom velmi ocenily jakoukoli pomoc i v tomto směru. Výroba fěrtůšků
nebyla úplně jednoduchá
záležitost. Originální fěrtůšek
půjčený z muzea jsme několikrát vezly do firmy Subliprofi
v Otrokovicích na skenování a doladění barvy. Velice
jsme si přály, aby byl výsledek
co nejvěrohodnější, což se
nám nakonec snad i podařilo. Mnozí však poukazují na

uniformitu našeho nového
kroje, protože všechny fěrtůšky jsou stejné, modré. S tím
úplně nesouhlasíme, toto je
opravdu náš záměr a takto
jsme to chtěly. Děvčata jsou
pyšná na to, že patří do jednoho souboru a lidé je podle
toho rozeznají. Výběr barvy
jsme nechaly na nich a vyhrála barva originálu.
Jsme velmi rády, že se můžeme podílet na tom, že formou
společných tanců a písní ta
naše mladá skupinka pomalu
zjišťuje, jaká je hodnota přátelství a lidské soudržnosti
v takové komunitě jakou teď
tvoříme.
Myslíme, že jsme bezva parta.
Jsme Svodnica.
Jménem souboru
Irena Janků a Blanka Cintulová

Zdislava Kuřinová oslavila kulaté životní jubileum
Třináctého února se kulaté sedmdesátky dožila paní
Zdislava Kuřinová, kterou
všichni znají jako Zinu. Pro
nezasvěcené připomínám, že
jde o ženu překypující energií srovnatelnou s atomovou
elektrárnou. V letech 1998 až
2010 a dále potom v letech
2014 až 2018 byla vedoucí
kulturního výboru obce a za
tu dobu se nesmazatelně
zapsala do historie Blatnice.
Připomeňme, že byla iniciátorkou a spoluzakladatelkou
Blatnického muzea, z její iniciativy vznikl dětský folklorní
soubor Vavřínek, jehož odchovankyně dnes již vedou
k lásce k folkloru děti v mateřské škole, organizovala
Olympiádu mateřských škol,
byla u znovuobnovení oslav
Vinobraní v Blatnici a spolu
s tehdejším starostou Josefem Vavříkem založili dnes
tolik populární Silvestrovský
pochod vinohrady. Uspořádala přehlídku krojů stařenek,
z nichž dnes už téměř žádná
nežije, motivovala tehdejšího
starostu, aby se zdokumentovaly na filmový materiál
tradice draní peří, klasické va-

ření trnek, pletení z orobince
a šústání turkyně.
Je to žena chrlící nápady, které ale umí také realizovat. Má
široké srdce, které umí odpouštět i těm, kdo ji hodně ublížili.
Ti, kdo ji znají blíže, mohou
často slyšet její heslo: „Můžeme mít rozdílné názory ale
důležité je spojit síly pro dobro obce. A nezapomínejme
nikdy na dvě kouzelná slůvka
prosím a děkuji,“ opakuje často s oblibou.
Paní Kuřinová je také ale skvělou kuchařkou. Její škvarková
pomazánka se stala vyhlášenou delikatesou stejně jako
nepřekonatelné štrůdly. Na
těchto dobrotách si zdaleka
nepochutnávali jen Blatničané při nejrůznějších vernisážích a dalších akcích, ale také
například návštěvníci Mezinárodního folklorního festivalu
ve Strážnici, Dožínek v Kroměříži či Skanzenu Rochus nad
Uherským Hradištěm.
Láska ke kultuře, tradicím
a folkloru jde u Zdislavy Kuřinové ruku v ruce s prací na
poli a ve vinohradu. Z nádhery přírody čerpá spoustu
inspirace sílu do dalších dnů.

Zdislava Kuřinová se svou nepřekonatelnou škvarkovou pomazánkou na čerstvém chlebu, kterou právě nese
muzikantům při Krojovém plesu v roce 2018.
Foto: Lenka Fojtíková

Zdislava Kuřinová při dokumentování krojů
v roce 2017 v humně Boženy Hanákové.
Foto: Filip Fojtík
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Zdislava Kuřinová se v Blatnici narodila 13. února 1949
jako druhá ze šesti sourozenců manželům Ondřeji a Blaženě Němčickým. Rodiče byli
aktivní v Červeném kříži. Za
sourozence měla tři sestry
a dva bratry, z nichž již na
věčnost odešli dvě sestry a
jeden bratr. Zdislava Kuřino-
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vá vystudovala Střední pedagogickou školu v Kroměříži,
kde maturovala v roce 1968.
Poté nastoupila jako učitelka
v Mateřské škole v Blatnici,
kde působila devět let. Následně se stala ředitelkou
Mateřské školy v Blatničce.
Zde prožila sedmadvacet
roků, aby se po zrušení školy

navrátila do Blatnice, kde po
maturitě začínala a prožila
zde coby vedoucí učitelka
poslední roky před odchodem do důchodu. Za více
než čtyřicet let se její výchova dotkla stovek dětí. Vedle
svěřených dětí vychovala
také s manželem dceru Martinu a syna Michala. Dnes se

raduje ze svých čtyř vnuků.
Paní Zdislavě Kuřinové děkuji
za všechno, co pro rozvoj kultury v obci vykonala a přeji jí
ke kulatému životnímu jubileu pevné zdraví a stále plno
nápadů v rámci činnosti muzea.
Lenka Fojtíková

Okénko z místní lékárny: dnes na téma alergie
Po náročném období zvýšené nemocnosti virovými i bakteriálními infekty
cest dýchacích stojíme na prahu období sezónních alergií. Pro mnohé pacienty tato doba bude ještě obtížnější než
zima a s ní spojená nachlazení.
Co je alergie?
Alergie je nepřiměřená reakce imunitního systému na látky z vnějšího prostředí – alergeny. Mohou to být částice
prachu, zvířecí srsti, roztočů, ale také
právě pyly rostlin a dřevin, které se díky
stoupajícím denním teplotám chystají
kvést, případně již kvetou.
Reakce může být lokální (senná rýma,
alergický zánět spojivek, dušnost, pocit hučení a zaléhání v uších, kopřivka,
ekzém, někdy i bolesti hlavy) anebo
systémová, kterou nazýváme anafylaxí,
může vést k anafylaktickému šoku, který může končit až smrtí pacienta.
Jak se alergie léčí?
Přístupů k léčbě je několik. Vzhledem
k tomu, že se v naprosté většině jedná
o alergie mírné, lokálního typu, podávají se pacientovi léčivé přípravky zvaná antihistaminika, která mírní působení histaminu v těle. Tím se tlumí rozvoj
alergické reakce. Mohou být užívány
v kapkách přímo na místo, kde nás alergie nejvíc trápí (oční nebo nosní kapky), případně v tabletách (u dětí sirupy
či kapky na vnitřní užití), které zmírní
celkovým působením všechny příznaky. Takovýto typ léčby může spadat do
kompetence jak alergologa, tak praktického lékaře. Antihistaminika seženete
v lékárně i bez předpisu.
Novým, modernějším, ale také dražším
(pro pojišťovnu, ne vždy pro pacienta) způsobem léčby je desenzibilizace,
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tedy zmírnění přecitlivělosti. Spočívá
v podávání minimálních dávek daného
alergenu, který v tomto případě musí
být přesně zjištěn, v dostatečném předstihu před jeho sezonou. Postupným
zvyšováním těchto mini dávek dojde
k tomu, že si tělo na alergen přivykne a pak při kontaktu s ním z okolního
prostředí „nevyrobí“ tak silnou reakci.
K rozvoji alergické reakce vůbec nedojde, nebo je tak velmi mírná, že člověka
neobtěžuje. Tuto léčbu zahajuje a kontroluje vždy alergolog.
A co další přístupy?
Prevence je vždy základ. Pokud to tedy
jde, vyhýbejte se kontaktu s alergenem.
Je však jasné, že když kvetou např. břízy, není možné se dva měsíce zdržovat
v hermeticky uzavřené domácnosti.
V dnešních doporučeních pro alergiky
najdete například pravidelný oplach
nosní sliznice roztoky mořské vody, ať už
ve spreji, či jako výplach nosu a nosních
dutin. Ze sliznice tak opláchnete i zachy-

cený alergen a ten nemá takovou šanci,
aby dále páchal paseku. Existují i takové
nosní spreje s mořskou vodou a přidanými látkami, které mají vyloženě pozitivní
vliv na tlumení rozvoje alergie.
Další významnou možností je alternativní medicína – homeopatie.
Vždy se o léčbě poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Od toho tu pro
Vás jsme. Berte na vědomí, že samoléčba by neměla trvat déle než týden
nebo 10 dní. Pokud se Vám do této
doby neuleví, je vždy s jakoukoli potíží
lepší navštívit lékaře. A nejste-li spokojeni s dosavadní léčbou antihistaminiky
a alergie i přes tuto léčbu přetrvává,
nechte se doporučit na alergologii a požádat o možnost léčby desenzibilizací.
S alergií již nemusíte dále trpět!
Ať se Vám všechny neduhy včetně alergií vyhnou! Přeju Vám krásné nadcházející jaro.
Vaše lékárnice
Maruška Fojtíková
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Základní škola a mateřská škola
Blatnice pod Svatým Antonínkem
Vážený čtenáři,
do nového školního roku jsme vstoupili se záměrem zkvalitňovat podmínky pro vzdělávání. Došlo k obměně vedení školy,
ale i pedagogického sboru jak v mateřské, tak základní škole,
k mnoha úpravám v budovách škol. Snažíme se nyní držet
krok se stále se měnící dobou. Prvořadým úkolem je pro
nás, aby naši žáci byli kvalitně připraveni na další vzdělávání a ve škole byli spokojeni. Během školního roku probíhá řada tradičních i nových akcí a projektů, se kterými
se můžete seznámit na našich webových stránkách www.
skolablatnice.cz.

Také jsme zaznamenali mnoho úspěchů. Mezi nejcennější bezesporu patří velký úspěch žáků 1. stupně ZŠ v přehazované,
kteří postoupili do krajského kola AŠSK a získali v konkurenci
velkých městských i sportovních škol krásné třetí místo. Dále
úspěch Tadeáše Hrabala v okresním kole Matematické olympiády v Hodoníně, ale i Nikolky Novákové, která získala ocenění
v celostátní výtvarné soutěži. Úspěchy našich dětí a žáků nás
moc těší. Naší vize, kterou se snažíme naplňovat je:
ZŠ a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem je kvalitní a otevřenou školou s přátelskou a tvůrčí atmosférou, kde se lidé
respektují, důvěřují si a spolupracují.

Vedení školy se stále snaží získat další finanční prostředky pro
rozvoj školy. V letošním i příštím školním roce budou na naší
škole plněny úkoly z projektu pod názvem „Šablony pro ZŠ
a MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem“, na které budeme čerpat finanční prostředky z EU Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání. Celková výše dotace je 1 416 755,- Kč.
Z projektových peněz je v mateřské škole posíleno pro letošní
školní rok personální obsazení o chůvu, paní učitelky budou
absolvovat další vzdělávání v předčtenářské, předmatematické
gramotnosti, v polytechnické výchově, inkluzi a v cizích jazycích. V ZŠ již probíhají zájmové kroužky pro žáky „Klub logického myšlení a deskových her“, „Čtenářské kluby“ a „Příprava na
vyučování“. Také učitelé budou zapojeni do dalšího vzdělávání
učitelů v řadě oblastí.
Věříme, že projekt naší škole pomůže v následujících dvou letech realizovat aktivity, na které bychom za běžných okolností
neměli prostředky, a že tyto aktivity a nové učební pomůcky
budou prospěšné a užitečné zejména pro naše děti.
Od příštího školního roku bude kapacita školní družiny navýšena na 90 dětí, aby ji mohli navštěvovat všichni žáci prvního
stupně. Také v rámci dalšího projektu bude navýšen počet hodin školní družiny a umožní i ranní provoz od 7.00 hod. V rámci školní družiny budou pořádány nejen bezplatné zájmové
kroužky (sportovní, keramika, Kluby…), ale také celá řada aktivit, tvořivá odpoledne pro rodiče s dětmi.
Na rodiče, kteří pokroky a práci svých dětí rádi sledují, čekají
každoročně veřejná vystoupení na kulturním sále Obecního
úřadu v Blatnici pod Svatým Antonínkem. Škola je otevřená
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veřejnosti. Rodiče dětí jsou ve škole srdečně vítáni, jejich připomínky a náměty nám pomáhají zlepšovat úroveň školy.
Pro předškoláky z MŠ Blatnice pod Svatým Antonínkem a MŠ
Suchov jsou realizovány Dny otevřených dveří, Miniškolička
pro děti i rodiče a návštěva výuky v první třídě, kde se budoucí
prvňáci seznamují se školním prostředím a provozují různorodé společné aktivity. Ty je připravují na budoucí roli žáka první
třídy.
Internetové stránky školy jsou stále aktualizovány a veškeré informace naleznete na www.skolablatnice.cz.
Významným partnerem je pro nás ve všech oblastech zřizovatel školy, který nám pomáhá mimo jiné také s úpravou okolí
školy, novým atriem. V současné době s žáky připravujeme do-

končení vybavení atria, které je zaměřeno na ekologickou výchovu. Dále si velmi ceníme pomoci od všech organizací v obci
i rodičů našich žáků, kteří nám přispěli na řadu věcí (odměny,
pomůcky do výuky, cestovné…). V letošním školním roce jsme
získali také mnoho sponzorských darů, a to nejen do tomboly
školního plesu. Všem příznivcům naší školy moc děkujeme!!!
V naší koncepci pro rozvoj školy máme ještě několik nesplněných přání, představ a úkolů, ale věřím, že pokud budeme mít
ve škole úspěšné žáky, spokojené rodiče, mnoho přátel školy a podporu svého zřizovatele, vše se nám podaří postupně
uskutečnit a plnit.
Mgr. Ladislava Nosková,
ředitelka školy

Ve školce to žije
Část školního roku 2018/19 je již za námi,
aktuálně se nacházíme v období karnevalů, masopustu a fašanku, ale malé
ohlédnutí není k zahození. Do našeho
pedagogického kolektivu přibyly dvě
nové paní učitelky – Barbora Dominiková a Eliška Kolaciová. Novinkou je také
větší počet našich nejmenších, a jelikož
práce s nimi je daleko náročnější, náš
tým jsme rozšířili o Ivanku Vopravilovou,
která zastává pozici chůvy.
V září jsme děti potěšili skákacím hradem, návštěvou solné jeskyně v Uh.
Brodu a zahájili jsme celoroční projekty
„Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ a „Pohádkové čtení“. V následujícím měsíci děti vybojovaly 1. místo ve
štafetovém běhu „Babí léto“, vyrobily si
jablíčkový mošt a ovocný salát, napekly
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jablíčkové řezy a svou činnost zahájily zájmové aktivity - taneční, výtvarný,
gymnastický a jazykový kroužek. Ve
školce nesmí chybět pohádka, a proto
minimálně jednou za měsíc organizujeme pro děti divadlo. Listopad se nesl
ve znamení barevného týdne, pouštění
draka papíráka a blatnických hodů. Snažíme se udržovat tradice – zpívali jsme
hodové písničky, tancovali, vybarvovali
slovácké ornamenty, obdivovali krásu
krojů a pozorovali stavění máje. Prosinec
jsme zahájili vystoupením dětí v sále KD
při Adventním zvonění, ve školce se děti
těšily z mikulášské nadílky, vánoční besídky, vánočního pečení a tvořivých dílniček, které pořádáme i pro rodiče nebo
prarodiče dětí. V lednu i únoru jsme se
radovali ze sněhové nadílky, potěšili

jsme invalidní občany vystoupením na
Roháči a nezapomněli jsme ani na zvířátka a ptáčky. Velký úspěch měl kosmický
zážitkový stan s pořady o vesmíru a školkový karneval.
V březnu začnou nejstarší děti jezdit na
předplaveckou výuku a 7. května proběhne zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020. Do konce
školního roku čeká na děti ještě spousta
hezkých a zajímavých akcí, divadla, besídky, exkurze, výlet, rozloučení s předškoláky…
Nahlédnout můžete na naši nástěnku
s fotkami, na výstavky dětských prací
v prostorách radnice nebo na webové
stránky https://skolablatnice.cz
Bc. Radka Máčalová,
vedoucí učitelka MŠ
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Fašank
Tento rok oslavy fašanku vycházely na
první víkend v březnu. U nás v Blatnici sice není zvykem pořádat po dědině
masopustní obchůzky, jak je tomu například ve Strání, přesto jsme se ale mohli
sejít a poveselit se při dobré muzice a při
tradičních specialitách.
V sobotu 2. března se už dopoledne kolem kulturního domu začaly linout vůně
zabijačkových dobrot. To hasiči připravovali jelítka, ovary, jitrničky a jiné pochutiny pro odpolední účastníky masopustního veselí. Po dvanácté hodině již
byli členky a členové kulturního výboru

přichystaní přebírat vzorky „mrváňů“,
protože v průběhu odpoledne probíhala
soutěž o ten nejchutnější. Nakonec jsme
mohli ochutnat deset vzorků .
K masopustu patří i masky. V sálu kulturního domu byli k vidění Piráti z Karibiku,
Marfuška i víla . Celé odpoledne zněla sálem muzika v různém podání : CM
Hojsa, mužský a ženský pěvecký sbor a
smíšený sbor X-tet. Se svými folklorními
vystoupeními se předvedli i Vavřínek a
Svodnica. Ti pak společně na závěr překvapili početné obecenstvo rituálem
„Pochovávání basy“, kdy ve vtipných a

trefných verších připomněli uplynulý rok
a události v naší obci. Jejich vystoupení
sklidilo veliký aplaus. Potleskem i pěknými cenami byly odměněny i tvůrkyně
nejchutnějších „mrváňů“ .
1. místo - vzorek číslo 10 - Podveská Jana
2. místo - vzorek č. 9 - Pomajbíková Andrea
3. místo - vzorek č. 2. - Ivanová Monika
Za možnost ochutnat tuto tradiční masopustní lahůdku všem autorkám děkujeme.
Blahynková S.
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Tělovýchovný spolek Rytmik
Již několik desítek let funguje v naší obci tělovýchovný spolek
Rytmik. Na postu cvičitelek se vystřídalo mnoho dobrovolnic,
nedávno ukončily dlouholeté předcvičování paní Marie Polehňová a Jana Tolarová. V současné době se schází ženy (ale
i muži) různých věkových kategorií v pondělí a ve středu od
19 do 20 hod v místní tělocvičně, kde se pod vedením Moniky
Hořčicové a nově i Jany Poláchové snaží posílit, a hlavně protáhnout svá těla.
Při cvičení používají různé pomůcky – overbally (poskytují zajímavé možnosti k posílení různých svalových partií), flexibary
(vibrační kmitací tyče, které jsou vynikající prevencí proti bolesti zad) a balanční čočky (výborné pro posílení středu těla).
Do lekcí cvičitelky začleňují prvky jógy, pilates, rehabilitační
cviky na páteř, klouby a nejnovější cvičení je metoda Fit Pain
Free, se kterou se obě cvičitelky seznámily na školení v Brně.
Toto cvičení je ideální prevencí proti bolestem zad, ramen, kyčlí a kotníků. Rehabilitační cvičení je určené pro všechny věkové skupiny, pro osoby se sedavým zaměstnáním a také pro ty,
které trápí bolesti kyčlí, zad, ramen, kotníků atd. Fit Pain Free je
osvědčená, jednoduchá a velmi šetrná metoda cvičení podle
P. Egoscue, který je světovou jedničkou v oblasti „nelékařské“
úlevy od bolesti.
Kromě pravidelného cvičení od září do června si členky spolku Rytmik několikrát za rok jezdí zaplavat a zrelaxovat se do
plaveckého bazénu ve Bzenci nebo do aquaparku v Uherském
Brodě.
Mgr. Monika Hořčicová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Předkládáme Vám rozšířenou společenskou kroniku
za období 2016, 2017 a 2018

2016 – narození 7 chlapců, 7 děvčat: Matěj, Martin, Klára, Jáchym, Antonín, Lucie,
Oliver, Adam, Eliška, Kristýna, Nikol, Sofie, Filip, Nikola
Sňatky: církevní 26, civilní 1.
Počet obyvatel obce: 2041 /úmrtí 23/.

2017 – narození 6 chlapců, 7 děvčat: Martin, Stela, Sofie, Emma, Šarlota, Zuzana,
Tereza, Pavel, Josef, Matyáš, Šimon, Roman, Anabela
Sňatky: církevní 17, civilní 8.
Počet obyvatel obce: 2035 /úmrtí 21/.

2018 – narození 8 chlapců, 2 děvčata: Isabel, František, David, Christian, Filip, Hynek,
Tomáš, Adam, Klára, Martin
Sňatky: církevní 18, civilní 7.
Počet obyvatel obce: 2012 /úmrtí 24/
Kamila Nováková - matrikářka

Nejstarší občance paní Františce Hanákové,
která v těchto dnech oslaví krásné 98 narozeniny,
přejeme pevné zdraví, stále dobrou náladu a Boží požehnání.
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Česká křesťanská akademie
Česká křesťanská akademie v tomto akademickém roce uspořádala přednášku P. Marka Orko Váchy a Prof. Jana Bednáře. Ve
výhledu do konce akademického roku připravujeme přednášku
Doc. Jaroslava Šebka o osmičkových rocích v naší historii a na podobné téma přednášku PhDr. Jana Stříbrného. Přislíbenou máme
rovněž přednášku RNDr. Jiřího Grygara.
Marek Orko Vácha přednášel o vztahu první kapitoly knihy Genesis a současné vědy. Jedna hodina na toto téma nestačí, Orko nám
toho pověděl tolik, že jsme to jen obtížně sledovali. Do Blatnice
jede rád, tak věřme, že se dočkáme pokračování. Všichni přednášející k nám rádi přicházejí, pan Prof. Bednář již téměř patří do naší
blatnické skupiny České křesťanské akademie.
Těšíme se na Vaši návštěvu na dalších přednáškách.
Ing. Michal Cáb

O STRÁNÍ (Novosady)
Nebylo dříve kolem Blatnice
tolik polí, kolik je jich tu nyní,
ale také tu nebylo tolik lidí.
Dříve se tu rozkládaly hojně
pastviny a na těch se páslo ve
dne v noci. A v noci se leccos
přihodí, však poslyšme!
Oblíbeným pastviskem nejblíž
dědiny bylo Strání. Tam bylo
vždycky živo, od jara do zimy,
a i v zimě - nikde se dětem ne-
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sáňkovalo tak pěkně jako na
Strání. Tedy jednou v noci, bylo
to k půlnoci, vidí blatničané,
kteří tam pásli dobytek, kterak
k nim z potoka pod Stráním
jede bezhlavý jezdec. Všichni
strnou hrůzou a konečně se
dají na útěk a jezdec za nimi.
A kdo ví, co by se bylo nestalo,
kdyby v tom nebyl kohout
zakokrhal. Když pak ráno při-

šli ustrašení na Stráni, nebylo po dobytku ani památky.
A od té doby už nikdo v noci
nepásl. Mnohem zajímavější
však je, že tu na Strání r. 1866
tábořili Prajzi a také je jich tu
několik pochováno. Spolu
s nimi tu odpočívá i několik
místních občanů, zemřelých
na choleru, kterou k nám Prajzi zavlekli.
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KRALOVÉ VELEHRADŠTÍ
První slovanský král na Moravě byl Svatoš. Jak dlouho žil, kde a jak
umřel, není známo. Druhý velkomoravský král byl Samomír. Válčil
mnoho s Uhry a vybojoval na nich pořádný kus země, takže svou
říši rozšířil až k Váhu. Třetí král velkomoravský byl jeho syn Samoslav. Znepřátelil si franckého krále Karla Velikého. To se stalo takto:
Karel chtěl napadnouti Huny tažením přes Moravu. Ale Samoslav
se tomu na hranicích opřel. Přesto Karel Veliký si vynutil cestu, oblehl Velehrad a Moravu si učinil poplatnou. Král sám byl asi přinucen přijmouti křest. Hunům kladl Samoslav udatný odpor.
Hormidor, čtvrtý velkomoravský král, vedl několik vpádů do země
české, ale bez výsledků. Na jednom takovém tažení zemřel morem
a po něm byl zvolen Mojemír za pátého velkomoravského krále.
Žil v přátelství s německým císařem svaté říše římské Ludvíkem
a byl první z moravských vládců, který dovolil, aby němečtí kněží
kázali na Moravě křesťanství. Tehdy se také biskup pasovský vzdal
své hodnosti, vydal se na Moravu a dospěv prý na Velehrad obrátil
a pokřtil krále. Na jeho radu prý obnovil král zaniklá tou dobou
biskupství v městě Juliomontum což jest Olomouc, a v Nitře, kteráž biskupství byla dávno před tím zřídila markomanská kněžna
Fridegilda. Mojemír dokonce prý i na Velehradě zřídil biskupství.
Zemřel nezanechav mužských potomků.
Po něm následoval šestý král moravský Brynno neboli Privina. Byl
dobrý, spravedlivý a mírumilovný panovník. Ten jediný nesídlil na
Velehradě, nýbrž v Nitře, nebo v Brně, jež bud založil, nebo rozšířil
a dal mu své jméno. Název města vlastně v dřívějších dobách zněl
Brynna. Také městečko Brumov odvozuje své jméno od tohoto krále.
Sedmý král velkomoravský byl Radislav. Uhři jej jmenovali Raczko,
Němci Rastic a Slované Vratislav nebo Radislav. Na počátku svého
panování vedl úspěšné boje s Uhry, potom s Němci, aby znovu
dobyl ztracené Pannonie. Byl však poražen, donucen k míru, málo
trvalému. Ustavičnými boji Morava velmi trpěla. Ježto Radislav
byl bezdětek, přijal synovce Svatopluka za spoluvladaře. Za jeho
vlády přišli na Velehrad bratři soluňští Konstantin a Method, aby
tu hlásali víru Kristovu jazykem slovanským. I vyšel jim Radislav se
vším svým dvorem naproti až pod Polešovice, kde je slavnostně
přivítali a v procesí vedli na Velehrad.
Na konci jeho vlády vtrhli na Moravu ze dvou stran Frankové, jež
vedli Karloman a Karel. Radislav se Svatoplukem se jim postavili
na odpor. Svatopluk sice Karlomana porazil, ale země byla strašně zpleněna nastal hlad a mor. Válkami znaven, zestárlý a chorý
vyslal král Svatopluka, aby s německým císařem vyjednával o mír.
Když se Svatopluk vrátil a sdělil těžké mírové podmínky Němců,
hněvem stržený Radislav zvolal: Přisámbůh, táhni mi s tím svým
proradným mírem!“ Od té chvíle usiloval o jeho svobodu i život.
Tu Svatopluk užil stejné zbraně, podařilo se mu zmocniti se svého strýce a vydal ho Karlomanovi. Císař Ludvik poručil předvésti
spoutaného krále velkomoravského, oslepiti ho a zavříti v klášteře
St. Emeran, kde Radislav také umřel.
Svatopluk, osmý král velkomoravský, byl ze všech nejslavnější.
Uzavřel spojenectví s knížaty českými, polskými, ruskými. S německým Karlomanem i Arnulfem vedl mnoho válek, ale na konec se shodli o mír. Pro velké válečné a vladařské starosti dlouho
odkládal Svatopluk pomyšlení na svatbu, až teprve ve věku 44 let
se rozhodl pro dceru českého knížete Bořivoje, spanilou 15letou
Ludomíru. Pozval Bořivoje na Velehrad. Protože Bořivoj byl ještě
pohanem, musil při hostině seděti na zemi, nikoli ve společnosti
s ostatními knížaty křesťanskými. Toto pokořeni ho tak dojalo, že
se rozhodl a dal se na pravou viru. Svou dceru Ludomíru přislíbil
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Svatoplukovi. Když se skvělý průvod
s královskou nevěstou vypravil z Prahy
na Velehrad, přepadli jej na hranicích oři,
rozprášili komonstvo a odvlékli mladičkou princeznu do Řezna, dali ji do kláštera, kde také brzy nato zemřela. Potom
se Svatopluk oženil s Adelheidou, dcerou císaře Ludvíka a sestrou Arnulfovou.
Roku 890 vybudoval Svatopluk nový
kostel ke cti Jana Křtitele předchůdce Páně. Za čtyři léta na to zemřel, zanechav dva syny Mojemíra
a Svatoboje. Jeho památka žije dosud v mnohých pověstech okoličného kraje. Byl prý to Svatopluk, který se svým průvodem na
lovu hodoval na velikém kameni nedaleko Jankovic, a proto se ten
kámen nazývá Králův stůl. On to také byl, který měl na „Hrádku“
u samého Velehradu zbudován zámek, na němž pobýval a ze studánky na úpatí tohoto pahorku nejednou vodu pil. Proto se také
tato studánka nazývá Královská studánka.
Devátý a poslední král velkomoravský byl Svatoboj. Jeho bratr Mojemír dostal krajinu uherskou a sídlil v Nitře. Za nezletilosti
synů spravoval zemi arcibiskup Metoděj s královskou vdovou
Adelheidou
Když se pak mladý a pyšný Svatoboj ujal sám panováni, vznikly
mezi bratry různice a také ctihodného kmeta Metoděje nemohl
vystáti. Vypravuje se, že jednou na svátek sv. Petra a Pavla si vyjel
zrána s družinou na lov do blízkého lesa Křečína nebo Grečna - tak
se dříve nazýval revír nedaleko Salaše, dneska Rákoš zvaný - a přikázal, aby se na něho s bohoslužbami počkalo. Zbožní věřící naplnili kostelík Cyrilku, neboť postavil ji sv. Cyril za vzorek pro veliký
chrám, který vedle měl býti zbudován. Svatý Metoděj vyčkával až
skoro do poledne. Protože se však lid již začínal rozcházeti, započal arcibiskup mešní obřady. Bylo právě pozdvihování, když velký
hluk oznamoval, že se blíží král. Zpupný mladík vzplanul pyšným
hněvem a popuzován ještě svou divokou družinou vrazil do kostela se vším průvodem za hlaholu lesních rohů i se smečkou štěkajících psů. Na stupních oltáře jal se loveckým oštěpem ohrožovati
svatého muže. Ten se k němu důstojně obrátil, promluvil mu do
duše a se slzami v očích věstil neblahý konec jeho i celé jeho říše.
Král se zarazil, obrátil se a zahanben odešel. Ale v paláci se znovu zatvrdil a arcibiskupa ihned vypověděl z Velehradu i z celé své
země. Arcibiskup vyřkl nad králem a celou zemi klatbu a odešel
se vším duchovenstvem do Prahy, kdež měl příležitost pokřtíti
knížecího prince Václava, který se potom stal svatým. Na prosby
Moravanů a na králův slib, že se polepší, sňal Metoděj klatbu s Velehradu a se opět vrátil.
Za Svatoboje neustali na Moravu dorážeti Maďaři a Němci, také
Čechové hleděli uchvátiti, co se dalo. Slabošský a bezradný panovník v těch těžkých dobách opustil Velehrad, unikl do samoty kdesi
na Slovensku a stal se poustevníkem. Když umřel, stár něco přes
30 let, vyšlo najevo, kdo ten poustevník vlastně byl, mniši přenesli
jeho tělo do Nitry a pochovali v tamějším chrámě. Nápis na jeho
náhrobku zní: Hic jacet Svatobogius, quondam Moraviae Rex,
ultimo poeniteus Eremita, in medio sui Regni sepultus. Zde leží
Svatoboj, kdysi král Moravy, posléze král poustevník, pochován
ve středu svého království. Bratr jeho Mojimír se pokusil zachrániti
klesající říši, s Němci uzavřel mír, ale v jedné srážce s Maďary padl
probodán šípy ve věku 27 let.
Bedřich Beneš Buchlovan

Nejstarší (ručně malovaná a kolorovaná) pohlednice naší obce. Stáří nelze přesně určit,
víme jen to, že byla odeslána dne 21.3.1901 z GROSS BLATNITZ se známkou 5 heller, Kaiser Franz Joseph I.
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