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Slovo starostky
Milí spoluobčané,
od posledního vydání Blatnického zpravodaje nám uběhlo celé
jaro a momentálně se denní teploty snaží strhnout historické rekordy a dokázat nám, že astrologické léto je tady. Celý zpravodaj
je na jednu stranu retrospektivou
uplynulých měsíců a naopak pohledem do nejbližší budoucnosti.
Jako první bych se proto chtěla věnovat událostem, které proběhly v neděli 23.6.2019. Ačkoliv přívalový déšť pokryl Blatnici stejnou intenzitou na všech místech, postihl místní části
s rozdílným dopadem. Například v Antonínkové ulici sice proud
vody vyrazil obrovským tlakem poklop kanálu, ale voda se prohnala těsně pod hranou obrubníků chodníků a cesta zůstala až
na pár naplavených kamenů čistá. To Pod Floriánky byla situace daleko horší. Celá ulice byla zaplavena bahnem. K tomu se
postavili čelem naši hasiči a většinu neděle strávili likvidováním
škod a čištěním komunikace. Za to jim patří naše veliké díky.
Na stránkách tohoto zpravodaje najdete mimo jiné i novou
rubriku „Co se chystá“. Jedná se o pozvánku na akce převážně
kulturního charakteru. Ale ony se chystají v Blatnici i jiné záležitosti, o kterých bych vás chtěla informovat. V současné době
se připravují projekty na parkovací místa, a to u základní školy
(zadní příjezd z ulice Pod Roháče) a před Obecním hostincem.
Výhledově chceme upravit prostor na parkování u mateřské
školky nad tartanovým hřištěm. S tím ale musíme posečkat,
protože právě přes tento prostor budou mít přístup stavební
mechanismy, které budou zapotřebí pro sanaci základů tělocvičny a při výměně oken a zateplení.
Když pomyslně zůstaneme v této části Blatnice, tak na podzim
plánujeme výměnu vodovodního vedení v ulici Novosady. To
bude spojeno s jistou dávkou nepohodlí pro místní obyvatele,
proto je prosím o shovívavost a pochopení. Každopádně před
započetím prací se k tomuto tématu s obyvateli sejdeme a vše
vysvětlíme .
Koncem měsíce července firma, která vzešla z výběrového řízení, zahájí práce na opravě a rozšíření kanalizace v úseku ulice
Pod Floriánky. A pokud bude přívětivé počasí na sklonku roku,
můžeme se pustit do opravy chodníku do Vrbového podél silnice do Blatničky.
V současnosti probíhá první krok zahájení pozemkové úpravy
pro cyklostezku a stavební zónu Lúčky II. O tom budete informování v samostatném článku uvnitř časopisu.
Po prázdninách začneme s úpravou nyní travnatého prostranství u křižovatky (místo, kde se nachází sud) tak, aby i centrum
naší obce „lahodilo oku“.
Doufáme, že na začátku období vegetačního klidu (t.j.
1.10.2019) započnou Lesy ČR s čištěním potoka a náletových
dřevin, na což čekáme již několik let. Bohužel na začátku tohoto roku ještě nebyl dohotoven projekt, takže nemohlo dojít
k výběrovému řízení na firmu, která by tyto práce prováděla.
Podle plánů Ředitelství silnic a dálnic by na sklonku roku mělo
dojít k demolici starého mostu přes řeku Svodnici v ulici Dědina. Na jeho místě pak bude postaven most nový. I o těchto
událostech vás budeme předem informovat. Proto sledujte
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Hlavní rozhodnutí veřejných
zastupitelstev
V. ZOB 3.4.2019
- ZOB schvaluje veřejnoprávní smlouvu na projednávání
přestupků s ORP Veselí nad
Moravou.
- firma VÍNO Blatel, a. s. poskytla finanční dar ve výši
15.000Kč na pořízení kroje
pro mužský pěvecký sbor.
- ZOB schvaluje nabídku firmy
RI Okna na výměnu oken
atria budovy OÚ.
- ZOB schvaluje žádost Záchranné stanice Buchlovice
o finanční příspěvek ve výši
2.000Kč.
- ZOB schvaluje smlouvu o právu provést stavbu s ŘSD ČR,
Závod Brno, realizace stavby:
„I/71 Most přes potok Svodnice.
- ZOB schvaluje nákup štěpkovače dřevin ve výši 280tis. Kč.
- ZOB schvaluje členství obce
Blatnice pod Svatým Antonínkem ve spolku Bratrství
Čechů a Slováků Javořina, z. s.
VI. ZOB 29.5.2019
- ZOB projednalo přehled hospodaření obce za rok 2018
a uzavírá vyjádřením: bez výhrad.
- ZOB schvaluje žádost spolku
Bratrství Čechů a Slováků Javořina, z. s. o finanční příspěvek ve výši 2.000Kč.
- ZOB schvaluje žádost Nemocnice Kyjov o poskytnutí
finančního příspěvku ve výši

20.000Kč na nákup sanitky.
- ZOB schvaluje dotisk knihy
Tradiční lidový oděv v Blatničce a Blatnici v počtu 200ks.
- ZOB schvaluje nákup 160ks
židlí pro kulturní dům.
- ZOB souhlasí se zahájením
prací na přípravě pozemkové úpravy v k.ú. Blatnice pod
Svatým Antonínkem. Jedná
se o vymezení a zpřístupnění
pozemků v lokalitě Stará nádražní - Lúčky.
VII. ZOB 29.5.2019
- ZOB schvaluje společný nákup silové elektřiny a zemního plynu pro rok 2020 na Českomoravské komoditní burze
Kladno - s obcí Blatnička.
- ZOB schvaluje smlouvu
o dílo „Blatnice pod Svatým
Antonínkem, Pod Floriánky rekonstrukce a prodloužení
kanalizace“ s firmou Ing. Jaroslav Bachan.
- ZOB schvaluje žádost společnosti Zdislava, z. ú. o finanční
příspěvek ve výši 10.000Kč.
- ZOB schvaluje nákup stolů do
KD - typ Form design stohovatelný v počtu 36 ks.
- ZOB udělila titul „Osobnost
obce“ historiku panu Františku Vyskočilovi.
- ZOB schvaluje nabídku firmy
J2L Consult s. r. o. na zhotovení sanace základů tělocvičny ZŠ Blatnice v částce
524.796Kč.

i webové stránky obce, kde se v aktualitách tato hlášení budou
objevovat. Současně si na těchto stránkách můžete povšimnout i nových rubrik, které byly zřízeny právě pro vás občany, kdy nám můžete napsat, ohlásit např. poruchu veřejného
osvětlení, můžete nám poslat dobové fotografie, které by stály
za zveřejnění, můžete nahlásit ztrátu věci atd. Také fotogalerii
na stránkách obce plníme fotografiemi z akcí. Takže, když se
nebudete moci zúčastnit osobně, budete mít zprostředkovaný
zážitek alespoň touto cestou. Akcí do konce roku máme naplánováno hned několik, tak doufám, že budu mít tu šanci se
s vámi na nich setkávat.
Svatava Blahynková
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Co se chystá
28.7.2019 – Obecní výšlap na Velkou Javořinu
10.8.2019 – Blatnické búdy pod hvězdami
17.8.2019 – Dožínky Kroměříž – účast Vavřínku a Svodnice
25.8.2019 – Děkovná pouť s krojovaným procesím
7.9.2019 – Slavnosti vína UH – účast blatničanů v krojovém průvodu
15.9.2019 – Blatnické vinobraní
1.10.2019 – Senior bez nehod – divadelní přednáška
O případných změnách vás budeme informovat na webových stránkách

Pozemková úprava
v lokalitě Stará nádražní – Lúčky
Zastupitelstvo obce na svém zasedání
29.5.2019 rozhodlo o zahájení prací na
přípravě pozemkové úpravy v katastrálním území Blatnice pod Svatým Antonínkem. Jedná se o vymezení a zpřístupnění pozemků v lokalitě Stará nádražní
- Lúčky. Cílem této úpravy bude narovnání a uspořádání pozemků pro potřeby
polních cest, cyklostezky, biokoridoru,
ochranného pásma a podobně. Úprava bude v rozsahu 92ha od intravilánu
obce, po most přes železnici v trati Bařinky, Borky.
K čemu bude dobrá tato pozemková
úprava?
Nynější stav je takový, že například
cesta, která vede na nádraží, tak tam
i končí. Dále cesta nevede a jsou tam jen
pozemky Českých drah v přímém styku
s pozemky v osobním vlastnictví. Mů-

žeme konstatovat, že pozemky nejsou
katastrálně zpřístupněny ať obecní, či
jinou cestou. Tento stav je nevyhovující
a může jej vyřešit pouze pozemková
úprava, kterou nyní připravujeme.
Jak úpravy korespondují s platným
územním plánem?
Pozemková úprava pochopitelně ctí platný územní plán, tudíž zohlední i vybudování potřebné infrastruktury v plánované stavební zóně Lúčky II. a částečně
i na Staré nádražní. Je třeba si připomenout, že stávající cesta v ulici Lúčky
je již kapacitně vyčerpána a není možné na ni napojit další zastavěnou čtvrť.
K vyřešení tohoto dopravního problému
nám pomůže část staré nádražní cesty,
z jejíž plochy vytvoříme novou uliční cestu podél domu rodiny Vyskočilových č.p.
670 k potoku. Vymezení stavebních par-

cel nesmí být nadále jen územní vizí, ale
musí se v co nejbližší době zrealizovat.
Mladí lidé nemají kde stavět své rodinné
domy a odchází do okolních obcí.
Výhody pozemkové úpravy
Provádění pozemkových úprav je řešeno zákonem 139/2002 Sb. v platném
znění (Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech). V rámci pozemkové úpravy se uspořádávají
vlastnická práva k pozemkům, pozemky se prostorově a funkčně přeskupují,
scelují (tím se vám zhodnocují) nebo
dělí, zabezpečuje se jejich přístupnost,
vyrovnávají se hranice. Náklady na pozemkové úpravy hradí stát. Pozemková
úprava v Blatnici pod Svatým Antonínkem bude úředně zahájena dopisem,
který obdrží všichni známí účastníci.
Poté bude svoláno úvodní jednání za
účasti Státního pozemkového úřadu
v Hodoníně, zpracovatele, dotčených
vlastníků a organizací.
Pro iniciaci pozemkové úpravy je třeba
souhlasu 60% vlastníků z celkové plochy
prováděné úpravy. Obec Blatnice rozjela
30.5. podpisovou akci a již dnes můžeme konstatovat, že jsme toto potřebné
procento dosáhli. Aktivní přístup občanů (nejenom místních) svědčí o snaze
podpořit veřejný zájem, jako je výstavba
polních cest, cyklostezky, plochy k bydlení a podobně. Je na místě majitelům
pozemků v dané lokalitě poděkovat.
Pevně věříme, že se plány rozvoje naší
obce podaří naplnit a realizovat!
Ing. Antonín Hanák, MBA - místostarosta

Služby obce Blatnice
Od posledního vydání blatnického zpravodaje uplynulo několik měsíců. Pojďme se ohlédnout za tím co je u SOBu nového.
Především se SOB rozrostl o 3 nové zaměstnance. V minulých
letech odešlo několik lidí a jejich místa jsme konečně zaplnili.
Tady je stručný přehled větších akcí, na kterých jsme pracovali
od dubna do června:
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- Na začátku dubna proběhl sběr objemného a nebezpečného odpadu.
- Na DPS byl opraven a vymalován jeden byt a prováděly se
menší opravy.
- Bylo vyměněno dřevěné posezení v ulici Pod Starýma horama a nové posezení je už také u silnice nad Hájkem.
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- Byly opraveny nejpoškozenější části silnice v ulici Pod Starýma horama včetně opravy kanalizační vpusti a čištění kanálu.
- Probíhaly přípravy na květnové Putování po búdách – v ulici
Pod Starýma horama se upravil terén kolem silnice – upravili
jsme rozježděné krajnice a osadili dřevěné záchody, připravilo se pódium atd. Po skončení akce proběhl úklid a odvoz.
- Letošní počasí přeje rostlinám, a proto se již třikrát kosila tráva v celé obci.
- Zrenovovali jsme staré lavičky a nainstalovali je ke Křížové
cestě na Antonínek.
- Dodláždil se chodník k lávce na Malém Řádku.
- Parkoviště za kulturním domem dostalo nové zábradlí.

- Před poutěmi jsme pokosili a připravili obecní pozemky na
Antonínku, na staré cestě a v lesíku u chaty.
- Provádíme údržbu a opravy herních prvků na dětských hřištích.
- V posledních dnech probíhá testovací provoz nového štěpkovače, který bude v budoucnu k dispozici i občanům.
- Postupně se dělají nové vodovodní přípojky.
- Na základě žádostí občanů provádíme různé objednané práce.
Prosíme občany o strpení při vyřizování přijatých žádostí. Na
všechny se postupně dostane.
Petr Buzík, vedoucí SOB

Aktualizace knihovního fondu
Dle předchozí inspekce a domluvy s vedením obce provedly 23.4.2019 pracovnice Městské knihovny Hodonín aktualizaci knihovního fondu. Došlo k vyřazení
značného množství naučné literatury
pro dospělé i děti. „Knihy jsou opotřebované a zastaralé, nejsou vhodné ani
na burzu knih, proto navrhujeme skar-

taci“, dodala vedoucí akce paní Magda
Švejcarová. Vyřazených knih nám bylo
líto, proto po domluvě s paní knihovnicí
Leonou Kučerou došlo k přestěhování
všech knih do přízemí radnice. Knihy
byly přednostně nabídnuty našim občanům k rozebrání. Tato akce vzbudila
u občanů velký zájem. Od pondělí do

páteční skartace se rozebralo a našlo
uplatnění téměř 50% knih. Jsme rádi, že
i méně zvučné, či zastaralé knihy si našly
své čtenáře. Podobná akce se bude ještě
během roku opakovat, o čemž se dozvíte z místního hlášení.
A. Hanák
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Pasování prvňáčků na čtenáře
Mezi knihovnami v celé republice se stalo již tradicí, že v závěru školního roku
přijímají nové čtenáře z řad těch nejmenších, žáčků prvních tříd základních
škol. V Blatnici pořádá pasování prvňáčků Obecní knihovna ve spolupráci
s obcí a jejím smyslem je získat lásku dětí
ke knihám. Tento, skoro rituál, je určen
všem žákům, kteří si na konci první třídy
osvojí základy čtenářských dovedností.
V knihovně jsme v pátek 14. června přivítali 24 prvňáčků základní školy v doprovodu paní učitelky Ivety Salfické.
Nejdříve si děti prohlédly knihovnu, seznámily se s činností a pravidly knihovny,
dozvěděly se, že knihy jsou rozděleny nejen podle abecedy, ale i podle žánrů a poté
se usadily v dětském koutku, kde prvňáčci předvedli, jak již umí číst. Každý přečetl
kousek z knihy Dlouhá cesta. Děti byly
tak šikovné, že jsme nakonec přečetli ce-

lou knihu. Po úspěšně složené zkoušce ze
čtení, nám žáčci přednesli slib rytíře řádu
čtenářů, který se krásně s paní učitelkou
naučili. Následovalo pasování mezi rytíře
řádu čtenářů, kterého se ujala paní starostka Svatava Blahynková. Každý prvňáček
poklekl a byl pasován. Poté paní knihovnice předala všem prvňáčkům pamětní list
se jménem, přihlášku do knihovny s roční
registrací zdarma, regionální omalovánky
a ani malá sladkost nechyběla. Odměnou
všem byla kniha od Miroslava Tvrze Kde se
nosí krky, kterou dostali pasovaní čtenáři
v celé republice a takovou malou zajímavostí je, že pro širokou veřejnost bude tato
kniha dostupná až za dva roky. S prvňáčky
jsme se rozloučili s příslibem, že se brzy přijdou zaregistrovat do knihovny a stanou se
z nich noví čtenáři.
Z návštěvy knihovny a samotného pasování, za které děkujeme paní starostce,

Naše školka
V průběhu druhého pololetí školního roku 2018/2019 bylo pro
děti připraveno mnoho rozmanitých akcí.
Počátkem března jsme se vypravili za pohádkou do KD Strážnice. Herci divadla Krapet zahráli dětem veselou pohádku „Příhody včelích medvídků.“ Děti se tak setkaly se čmeláky Brumdou,
Čmeldou, s Pučmeloudem a dalšími pohádkovými postavičkami.
Nejstarší děti zahájily předplaveckou výuku a pod odborným
vedením instruktorky plavání se během deseti lekcí seznámily
s vodním prostředím a naučily se základním plaveckým dovednostem. Děti si ve školce oblíbily projektové dny. Jedním z nich
byl Ponožkový den - 21. března jsme symbolicky podpořili děti
s Downovým syndromem tím, že jsme si dali na každou nožku
jinou ponožku a pak jsme z nich vyráběli „příšerky“. Naši školku
navštívil Mgr. Břetislav Vojkůvka a přivezl zábavné, ale i výchov-
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byli všichni nadšeni, a proto doufáme, že
jim to dlouho vydrží a o prázdninách si
něco hezkého přečtou. Paní učitelce Ivetě
Salfické děkujeme za to, jak děti naučila
pěkně číst.
Leona Kučerová
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né hudební vystoupení „Hudba pro radost“. Březen jsme ukončili návštěvou místní knihovny. Paní knihovnice si pro děti připravila besedy o knížkách.
Jarně a velikonočně jsme si vyzdobili nejen mateřskou školu,
ale i okna na chodbě před obřadní síní. V dubnu se děti těšily
z dalšího projektového dne - Den Země jsme na zahradě oslavili zdařilou akcí „Zasadíme semínko“. Děti si nejdřív zasadily
semínko hrášku a při plnění úkolů zjišťovaly, co je důležité pro
růst rostlinky. U paní Země podle hmatu poznávaly přírodniny, vyzkoušely si třídění odpadu a výtvarnou techniku - frotáž kůry. U paní Vody lovily rybičky a povídaly si o nezbytnosti
vody. O několik dní později pomáhaly na zahradě při výsadbě
nového živého plotu z tújí. Práce jim šla hezky od ruky, a když
keříky nepokropil déšť, přispěchaly s plnými konvičkami děti.
Zapojili jsme se do literárně – výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže 2019, kterou vyhlásilo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
V úterý 7. května proběhl v naší školce zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020. Zapsat se přišlo
11 holčiček a 8 chlapečků, všichni byli k předškolnímu vzdělávání přijati a už se na nové kamarády moc těšíme.
„Já mám mámu tuze krásnou, když se směje, všichni žasnou. Já
mám mámu nejkrásnější, mému srdci nejmilejší.“
Ve dnech 14. - 16. května se ve školce konaly besídky ke Dni
matek.
Děti ze Sluníček si připravily pohádku O kohoutkovi a slepičce. Ve třídě Motýlci děti předvedly pásmo Jak se myšičky s kocourky hašteřily a nejmenší děti ze třídy Berušky vystoupily s
pohádkou O paraplíčku. Všechny děti i jejich paní učitelky si
zaslouží za krásná vystoupení velkou pochvalu.
29. května jsme vyrazili na školkový výlet. Kam? Do přístaviště U Jezu a do ZOO v Hodoníně. Na lodi nás čekala královna
Konstancie, král, čarodějnice, víla Amálka, vodník Česílko a POKLAD, který jsme uhlídali před piráty! Pak jsme si nasytili bříška
moc dobrým obědem, rozloučili jsme se s řekou Moravou a už
jsme spěchali za zvířátky do ZOO.
Naplánovali jsme si i exkurzi do blatnické pekárny. Děti se moc
těšily. A víte proč? Protože koláčky, co se rozplývají na jazýčku,
má rád snad každý.
Den dětí jsme oslavili v zábavném centru Smajlíkov v Uherském Hradišti.
Pohádek není nikdy dost. Maňáskové divadlo Hvězdička přijelo s pohádkou Skřítek Vítek a herci Hoffmannova divadla
zahráli Tři malá prasátka. Ve spolupráci se žáky 8. a 9. třídy ZŠ
proběhlo v areálu školy „Pohádkové putování“. Na děti čekaly
na stanovištích pohádkové postavy - kovbojové, čarodějnice,
čerti, Máša a medvěd, víly, myšky Minnie, Popelka, Sněhurka,
Pat, Mat a Šmoulinky.
Každoročně jezdí děti ze Sluníček na dopravní hřiště při DDM
Veselí n/Mor. I letos je čekal výukový program o dopravní výchově. Děti z Berušek a Motýlků předvedly své jezdecké schopnosti a dovednosti na tartanovém hřišti. V červnu jsme ukončili celoroční projekt „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“
a Českou obcí sokolskou byly děti za své aktivity odměněny
medailí, diplomem a omalovánkami. Ve školním roce 2019/20
se zapojíme již do 4. ročníku tohoto projektu.
Ještě nás čeká poslední akce - Rozloučení s předškoláky. Naše
vláčkové tablo nastávajících prvňáčků můžete vidět v prodejně COOP. A červenec? Po celý měsíc bude ve školce zajištěn
prázdninový provoz. Školka utichne až v srpnu. Nový školní
rok 2019/20 zahájíme v pondělí 2. září.

ČERVENEC 2019

V mateřské škole byly během roku provedeny menší stavební
a instalatérské práce, ale stále je co doplňovat a vylepšovat.
A za co bychom byli rádi? Za zakoupení nového nábytku, postýlek, přikrývek a polštářů a postupně bychom chtěli vyměnit
i šatnové skříňky v budově MŠ. Finanční prostředky na zakoupení nového vybavení budou částečně poskytnuty z projektu MŠ
– Šablony II.
Ráda bych poděkovala rodičům, příznivcům a sponzorům naší
školky, pedagogům a ostatním zaměstnancům za jejich práci a přeji všem klidnou dovolenou, odpočinek a dětem hezké
prázdniny.
Bc. Radka Máčalová - vedoucí učitelka MŠ
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Ve škole se stále něco děje
Školní rok velmi rychle uběhl a na děti,
žáky i učitele čekají dva měsíce odpočinku.
Prázdniny, které bývají zaslouženým klidem pro žáky a většinu pedagogů, budou ale hektickým časem pro provozní
zaměstnance a vedení školy. Kromě každoročního generálního úklidu bude tento čas věnován různým opravám a instalacím nového zařízení.
Na závěrečném rozloučení se školním rokem byli přítomni také starostové z Blatnice pod Svatým Antonínkem, Boršic
u Blatnice a Nové Lhoty. Bylo jejich milou
povinností ocenit věcným darem žáky
8. třídy, kteří poskytli první pomoc svému
spolužákovi, kterému se udělalo nevolno,
ztratil vědomí a dech.
Ráda bych při této příležitosti ještě jednou poděkovala svým pohotovým kolegům a spolužákům za poskytnutou první
pomoc, která byla nezbytná. Především
třídní paní učitelce Věře Švábové, panu
učiteli Milanu Nemčekovi, spolužákům
Martinu Malárovi, Adamu Ježkovi a Martinu Dominikovi za poskytnutí první pomoci a ještě jednou spolužákovi Martinu
Malárovi a paní učitelce Zdeňce Míčkové
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za organizaci a přivolání rychlé záchranné
služby. Těmto žákům byla také udělena
pochvala ředitelky školy na vysvědčení.
Jsem moc ráda, že mám ve škole tak
schopné nejen učitele, ale především
žáky, kteří dokáží poskytnout rychlou
první pomoc a zachránit lidský život.
Součástí programu na závěr školního
roku bylo také odměnění nejlepších
sportovců a předání ocenění úspěšným
žákům naší školy. A nebylo jich málo! Za
zmínku mimo vědomostní a výtvarné
soutěže stojí alespoň oceněný sportovec
roku – Ondřej Mezuliáník. Žákům děkuji
za příkladnou reprezentaci školy.
V tomto školním roce se nám i přes náročné úkoly (práce na projektech, úpravy
školního vzdělávacího programu) podařily všechny vytýčené cíle ve vzdělávání
splnit.
Oslavili jsme 100. výročí vzniku samostatného Československa výsadbou lípy před
blatnickými búdami. Hlavním cílem naší
školy je vzdělávat všechny žáky podle stanovených očekávaných výstupů, ale také
vychovávat hrdé občany, kterým není cizí
pocit sounáležitosti s naším národem.
Věřím, že se nám tento mnohdy neleh-

ký úkol podaří naplňovat i v budoucnu
a z naší školy budou odcházet mladí lidé,
kteří si jdou za svým vysněným cílem.
Snažili jsme se také o zpracování projektu
přeshraniční spolupráce. Učitelé a vedení
školy naší školy a Základní školy a mateřské školy Krajné na Slovensku letos absolvovali vzájemné návštěvy, na kterých
byly dohodnuty aktivity, které by obohatily naši výuku žáků a vedly k poznávání
naší historie a jazyků. Další takovou akcí
ke zdokonalení znalostí cizího jazyka je
každoroční poznávací exkurze do Vídně
pod vedením paní učitelky Mgr. Aleny
Hanačíkové. V letošním roce žáci mimo
historického centra navštívili přírodovědné muzeum, z jehož expozic byli všichni
nadšeni. Nejsou to samozřejmě jediné
akce, které během školního roku připravujeme. Se všemi aktuálními informacemi a obrazovým materiálem akcí školy,
které letos proběhly (a nebylo jich málo),
se můžete seznámit na našich webových
stránkách www.skolablatnice.cz.
Přeji Vám všem mnoho hezkého v prázdninovém čase, krásnou dovolenou a načerpání sil do další pracovní činnosti.
Mgr. Ladislava Nosková - ředitelka školy
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Díky SRPŠ se plesalo i soutěžilo
Sdružení rodičů a přátel školy v prvním
pololetí tohoto roku nezahálelo a uspořádalo pro dospělé i děti několik akcí.
Nejvýznamnější byla organizace jubilejního 50. ročníku Tradičního plesu, který
se konal v sobotu 26. ledna 2019. V úvodu paní ředitelka Mgr. Ladislava Nosková
připomněla doby vzniku tohoto plesu
a tradice předtančení. Poděkovala všem
maminkám a tatínkům, kteří se za tu
spoustu let podíleli na přípravách plesů,
pedagogům za to, že se věnovali a stále
věnují nácviku předtančení a nezapomněla ani na stovky žáků, kteří zde zahájili svůj společenský život. Ples byl, jako
každý rok, zahájen předtančením žáků
deváté třídy základní školy. Tentokrát se
představilo 12 párů elegantních slečen a
důstojných mladých mužů. Náročného
nácviku vystoupení se ujaly paní učitelky
Mgr. Zdeňka Míčková a Mgr. Věra Švábová.
O zaplněný parket se zasloužila kapela
Jagr Band, která nás celým večerem provázela. Zpestřením večera se stalo vystou-

pení dětského páru z Tanečního klubu
Orion Hodonín, kteří nám předvedli soutěžní ukázky latinských tanců. Mnozí se
těšili na losování tradiční bohaté tomboly,
za kterou musíme poděkovat všem sponzorům, rodičům i přátelům školy.
50. ročník plesu si zasloužil ohlédnutí za
plesy předchozími. S pomocí bývalých
žáků a jejich rodičů vznikla výstavka fotografií mapující 31 ročníků předtančení,
kdy nejstarší fotografie byly z roku 1979.
Již nyní se můžeme začít těšit na další Tradiční ples, který se bude konat 25. 1. 2020.
SRPŠ se věnuje hlavně dětem, a protože
i ty se rády baví, uspořádalo pro ně během plesové sezony Dětský karneval.
A tak si začátkem února v kulturním domě
dali dostaveníčko princezny, víly, montéři, kuchaři, piráti, berušky a další masky. I
pořádající maminky ze SRPŠ vyrazily jako
pirátky do akce. DJ SIMENS moderoval
celé odpoledne plné her, soutěží a tance,
při kterých se bavily nejen děti, ale i jejich
rodiče a prarodiče. Mnozí využili fotokout-

ku na galerii a odnášeli si s sebou krásnou
vzpomínku na letošní karneval.
Kvůli deštivému počasí jsme společně
s místními hasiči nemohli pro děti uspořádat Pálení čarodějnic na Smíchově, tak
jsme se soustředili na přípravu dětského
dne. Ten proběhl v sobotu 8. 6. 2019 na
fotbalovém hřišti, a protože nám tentokrát počasí přálo, přivítali jsme více než
120 dětí registrujících se do disciplín
připravených maminkami. Tématem
dnešního odpoledne bylo POVOLÁNÍ,
a tak se mohly děti se setkat například
s kuchařkou, servírkou, tesařem, hasiči,
rybářem, vojákem, zahradnicí, švadlenou či dojičkou. Pro všechny účastníky
bylo po celé odpoledne připraveno občerstvení a děti se měly možnost vyřádit
na nafukovacích atrakcích. Maminky ze
SRPŠ se s Vámi opět setkají na podzim,
kdy pro Vaše děti připraví další ročník Beruškového pochodu.
Milena Nejezchlebová
- předsedkyně SRPŠ

Co je nového u hasičů?
Především skončila mladým hasičům závodní sezona. Náročné
období od dubna do konce června, kdy se závodí každý víkend
je za námi a můžeme rekapitulovat. Celkem se mladí hasiči zúčastnili 10 týmových závodů, ze kterých přivezli 6 pohárů – tři
poháry (z toho dva za první místo) náleží družstvu mladších
a 3 poháry získalo družstvo starších. Když vezmeme v úvahu, že
se každých závodů účastní 15 až 20 družstev v každé kategorii
a o umístění nezřídka rozhodují setiny sekund, jsou výsledky
parádní.
Mimo týmové závody závodili někteří naši borci i v závodech
jednotlivců na 60 metrů s překážkami – na dráze musí závodník
překonat bariéru, uchopit hadice, přeběhnout kladinu, spojit
hadice, zapojit jednu hadici do rozdělovače a na druhou hadici
připojit proudnici. Nejlépe z našich se v tomto závodě vedlo
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Monice Kuřinové, která zdolala trať za 15,57 sekund a získala
2. místo. V kategorii chapců se všichni naši zástupci umístili
v první polovině startovního pole.
Další závody, kterých jsme se zúčastnili byly závody TFA v Brně.
V rámci veletrhu Pyros se na brněnském výstavišti konaly tyto
závody pro mladé hasiče i pro dospělé a ani zde, v silné konkurenci borců nejen z jihomoravského kraje, jsme se neztratili.
Naopak – závody byly pro náš sbor velmi úspěšné. V kategorii
mladších chlapců nenašel Ondra Mezuliáník přemožitele a získal s velkým náskokem 1. místo.
V kategorii starších dívek opět bodovala Monika Kuřinová,
která si svým perfektním výkonem zajistila krásné 2. místo.
V kategorii starších chlapců soutěžilo 42 kluků. Náš Simon Vyskočil skončil na krásném 8. místě a Štěpán Žufan si doběhl pro
22. příčku.
Mezi dospělými jsme měli v soutěži TFA v Brně také své želízko v ohni. A stálo to za to! Ondřej Rybnikář, kerý se věnuje závodům TFA třetí sezonu, se stále zlepšuje. V Brně ukázal
perfektní formu a náročný závod, který končil výstupem na věž
s 240 schody, zaběhl Ondra ze všech soupeřů nejrychleji. Závod absolvoval v kompletním hasičském obleku s dýchacím
přístrojem na zádech, které váží cca 30 kg. Svým vítězstvím
udělal velkou radost početným fanouškům z Blatnice.

Ondřej Rybnikář se letos zúčastnil ještě dalších 4 závodů TFA
a ze všech závodů si převzl pohár. Jsme rádi, že se hasičskému
sportu věnuje tolik dětí i dospělých, kterým děkujeme za vynikající reprezentaci a skvělé sportovní zážitky.
Silvie Buzíková

Výjezdová jednotka
Za první polovinu letošního roku si výjezdová jednotka připsala na konto dva
větší zásahy. Prvním byl požár trávy
a náletových dřevin v Rybníčkách, který
se rozšířil při pálení klestí. Hořelo na ploše 50 x 150 metrů a mimo naši jednotku zasahovali ještě profesionální hasiči
z Veselí nad Moravou a dobrovolní hasiči
z Velké nad Veličkou. Požár byl uhašen
do půl hodiny.
Druhý zásah budou mít ještě v čerstvé
paměti obyvatelé ulic Pod Floriánky,
U mlýna a Antonínkové ulice. V neděli
23. června vyplavila silná bouřka z polí
a vinohradů masy bahna a kamení a jmenované ulice se ocitly pod jejich nánosy.
Náročný zásah s odvozem suti a čištěním
silnic trval více než 6 hodin.
Členové výjezdové jednotky se věnují
také preventivní činnosti a dětem. V úterý 25. června se v základní škole konal
branný den, kde hasiči předvedli výjezd
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se záchranou pohřešované osoby. Dále
se děti seznámily s hasičskou výstrojí, prohlédly si zásahové auto a shlédly
ukázku správného a nesprávného hašení hořícího oleje. Ke konci ukázek přišel
nečekaný závěr a děti byly svědky vyhlášení skutečného poplachu a odjezdu
hasičů k zásahu, kterým bylo odstranění
nebezpečných stromů v Hájku.
Mimo tyto mimořádné situace likvidovali členové jednotky vosy a sršně,
odstraňovali další nebezpečné stromy,
čerpali vodu, nebo čistili ucpané kanály.
V letošním půl roce zasahovala výjezdová jednotka 9x.
Petr Buzík, velitel JSDH Blatnice
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Poutě u Svatého Antonínka
Matice svatoantonínská spolu s farností Blatnice po mši svaté na Hlavní pouti
již tradičně předává ocenění, které nese
název – Bílá růže Božího služebníka
P. Antonína Šuránka. Ocenění se uděluje
za obětavou práci pro poutní místo svatý
Antonínek a uchování odkazu svatého
Antonína.
Letos toto ocenění získaly paní Anna
Bártková z Nivnice a paní Božena Cmo-

lová z Dolního Němčí , obě ženy pracují
jako důvěrnice ve svých farnostech od
roku 1997, kdy byla Matice svatoantonínská obnovena.
Dalším oceněním byla dechová hudba
Blatničané, která od svého počátku doprovází všechny poutě svou hudbou.
Ocenění za všechny muzikanty živé i zemřelé převzali zástupci a to nejstarší žijící
pan Jaroslav Bachan, pan Vojtěch Cícha

a kapelník pan Radek Vyskočil.
Posledním oceněným byl P. Mgr. Zdeněk
Stodůlka, administrátor blatnické farnosti za obětavou práci pro poutní místo
sv. Antonínek při opravách, stavbě nového liturgického prostoru, parkoviště a za
celkovou duchovní obnovu tohoto poutního místa.
Marie Špirudová

Foto Vojta Pospíšil, www.clovekavira.cz

Resort Rybníček je téměř před dokončením
Bývalý motorest Rybníček se proměnil
k nepoznání. Ve zrekonstruované budově se od konce loňského roku vaří
v moderně vybavené kuchyni a komfort
pohodlí si užívají návštěvníci klimatizované restaurace s kapacitou až sta hostů. V prvním poschodí motorest nabízí
k noclehu dva apartmány a pět pokojů,
jejichž vybavení odpovídá jednadvacátému století.
V současné době finišují práce na kompletní přestavbě bývalé obecní ubytovny, kde hosté najdou dalších osm pokojů
a zbrusu nové wellness se saunami, ba-

zénem s vířivkou a odpočinkovou zónou.
Součástí zařízení bude i posilovna s možností masáží.
Tři budovy v zadní části areálu, připo-

mínající rodinné domky, ukrývají devět
apartmánů. Každý má v přízemí obytnou
kuchyni se sociálním zařízením a v patře
ložnici pro čtyři osoby. V prostoru nechy-
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bí ani rybníček, ve kterém si budou moct
hosté chytit rybu, aniž by k tomu potřebovali povolení k rybolovu.
Těsně před kolaudací je také celý areál
bývalého koupaliště. Nerezové bazény,
obsahující mimo jiné tři pětadvacetimetrové plavecké dráhy, čekají na zkušební
provoz. Vedle nových převlékáren budou moct návštěvníci po kolaudaci mul-
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tifunkční sportovní hřiště s tenisovým
kurtem s umělým povrchem i osvětlením. Uprostřed areálu budou mít hosté
k dispozici letní restauraci a přírodní amfiteátr se zastřešeným jevištěm.
Wellness i venkovní vodní plochy včetně
kulturních představení v přírodním amfiteátru budou samozřejmě k dispozici nejen ubytovaným návštěvníkům Resortu

Rybníček, ale také obyvatelům Blatnice
i širokého okolí.
Už dnes lidé využívají restauraci motorestu nejen k návštěvě obědového
menu, ale také k rodinným oslavám
a školením. Do budoucna se očekává, že
se zde budou konat svatby, teambuilding či soustředění sportovců. Kontaktní
tel. 703142914, www.resortrybnicek.cz

Okénko z místní lékárny:
dnes na téma nástrahy léta a cestování
Tak nám začalo už i astrologické léto a s ním nadchází období
prázdnin, dovolených a cestování. Pojďme se spolu podívat na
nejčastější trampoty, které nás mohou v tomto období potkat.
Spálení od sluníčka
Přestože působení slunce a UV záření na naši kůži potřebujeme
kvůli doplnění vitamínu D v našem těle, i zde, tak jako všude, platí
„všeho s mírou“. Namazat se mlékem s ochranným faktorem 50+
od hlavy až k patě anebo se držet zcela mimo dosah slunečních
paprsků platí pouze pro děti mladší 3 let, jejichž kůže ještě není na
sluníčko zcela zvyklá, a proto může dojít dříve k spálení.
Při plánovaném pobytu na přímém slunci se mažeme opalovacími přípravky s ochranným faktorem. Většina kvalitních přípravků,
zvláště těch z lékárny, je dnes voděodolná, nicméně nejsou otěruvzdorná. Není třeba se tedy po každém zchlazení ve vodě přemazávat, pokud se poté netřete ručníkem do sucha. Ale přetřít co 3-4
hodinky je určitě na místě.
Myslete také na to, že většina opalovacích přípravků, je na bázi
chemických filtrů a k jejich aktivaci je potřeba čas. Vstřebávají se
do kůže a teprve tam působí chemickou reakcí přeměny UV záření
na teplo. Takže přestože sebe nebo děti natřete takovým přípravkem, plná ochrana proti UV záření se spustí až za několik desítek
minut. Pokud tedy vyjdete na slunce v pravé poledne a teprve se
natřete, může být pozdě. Za dobu než začne chemický filtr působit, se s jistotou spálíte.
Druhým typem přípravků jsou ty s obsahem fyzikálních filtrů. Jejich výhoda je, že jsou vhodné i pro osoby s velmi citlivou pokožkou (alergiky, děti do 3 let) a že působí okamžitě po nanesení na
kůži. Fungují na pokožce jako malá zrcadýlka a odráží od ní UV
záření. Nevýhodou je, že se hůře nanášejí a zanechávají bílý film

na pokožce.
Po opalování i pokud přeci jen sluneční paprsky napáchají na naší
kůži škodu, je vhodné použít přípravky s obsahem dexpanthenolu k regeneraci pokožky, případně v kombinaci s aloe vera, která
má tišící, chladící a hydratační efekt. Mažeme několikrát denně do
úlevy a postiženou kůži nadále před sluncem chráníme oděvem.
Poštípání hmyzem
Lezoucí i létající hmyz k létu patří. Ale řekněme si na rovinu, že
bychom se bez některých dotěrných druhů obešli. Co se týče prevence, vybrat si můžete dnes repelent v mnoha formách. Na trhu
existují repelentní náramky, náplasti, masti, gely a samozřejmě
klasické všem známé spreje. Formu volíme podle toho, pro koho
je přípravek určen (děti, alergici, dospělí).
Repelenty na přírodním základu (silice z rostlin – citronela, bazalka, eukalyptus, tea tree, skořice, hřebíček, levandule či rozmarýn)
obvykle působí kratší dobu.
Repelenty na bázi chemické (DEET, IR3535) mají působení obvykle po dobu 6-12 hodin, ovšem mohou spolu s lepším účinkem
nést také vedlejší účinky (podráždění v místě aplikace, alergie).
Jestliže jsme repelentní ochranu zanedbali, kousance a štípance
je dobré co nejdříve zdesinfikovat běžným antiseptikem a následně ošetřit reakci v místě vpichu gely s účinky proti svědění, otoku
a zarudnutí nebo nasadit tablety s obsahem antihistaminika (léčivé přípravky na alergii).
Cestovatelská lékárnička
Kdo je připraven, není překvapen. Většinu přípravků, které se Vám
na dovolené mohou hodit obvykle najdete v domácí lékárničce.
Mimo ty výše zmíněné, bych si určitě nezapomněla přibalit: tablety proti teplotě, bolesti, tablety/kapky na kašel, sprej proti rýmě,
oční kapky, tablety proti, cestovatelské nevolnosti, náplasti, obvaz, sterilní krytí, tablety proti průjmu.
Přeju Vám, abyste kromě opalovacích přípravků na Vašich cestách za krásami země naší či zahraniční nic dalšího nepotřebovali, abyste načerpali ve dnech volna energii na další dny pracovní a abyste dovolenkový čas strávili plnohodnotně s těmi,
kteří jsou Vám nejbližší.
Vaše lékárnice Maruška Fojtíková
Vážení pacienti,
z důvodu očekávaného přírůstku do rodiny upravuji otevírací
dobu do konce roku 2019 následovně:
pondělí 8-15:30
úterý
8-13
čtvrtek 8-15:30
středa 12-18
pátek 8-14
Děkuji Vám za pochopení a za Vaši přízeň.
Vaše lékárnice Marie Fojtíková
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Senior bez nehod
Za účelem zvýšení dopravní bezpečnosti seniorů běží od
minulého roku osvětový neziskový projekt s názvem Senior
bez nehod, jehož cílovou skupinou jsou lidé starší 65 let.
Tento projekt se nám jeví jako velmi zajímavý , proto jsme
se dohodli s producenty a pozvali je i k nám do Blatnice.
V minulém roce byly bohužel termíny již zamluvené, tak
se nám podařilo domluvit datum 1.října 2019 na 16 hodin
v kulturním domě. Téma je více než aktuální, protože provoz
na silnicích stále „houstne“, řidiči ovládají silnější stroje a bohužel bývají i agresivnější.
A po našich silnicích jak státních, tak místních se pohybuje spousta seniorů na kolech
a nově i na motorových tříkolkách. Celý pořad je zajímavě zpracovaný. Na ukázky
se můžete podívat na internetových stránkách https://seniorbeznehod.cz/. Senioři
jsou v silničním provozu ve srovnání s ostatními věkovými skupinami nadprůměrně
ohroženi. Představují 18 % z celkové populace České republiky, ale jejich podíl na
počtu obětí dopravních nehod je více jak 24 %! Očekává se, že v roce 2030 bude až
24 % populace starší 65 let. Zvláště alarmujícím faktem jsou fatálnější následky nehod seniorů. Dle statistik skončí nehoda jedince ve věku 65 až 74 let s dvakrát vyšší
pravděpodobností jako smrtelná než u osob ve věku 30 až 49 let. U osob starších
74 let je tato pravděpodobnost až 16 x vyšší!
Po celé České republice se tak uskuteční 300 edukativních přednášek formou divadelních scének spojených s odborným výkladem a audiovizuální prezentací. Součástí těchto představení bude i hlasovací zařízení v publiku, díky kterému se senioři
budou moci interaktivně rozhodovat o vývoji děje, což přispěje k lepšímu pochopení celé problematiky. Těšíme se na vaši účast a věřím, že si celé představení užijete.
Svatava Blahynková
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Obecní výšlap na Velkou Javořinu bude v neděli 28. 7. 2019
V průběhu letních prázdnin se každoročně na Velké Javořině
konají Slavnosti bratrství Čechů a Slováků, které již více než
170 let odrážejí jedinečnou myšlenku úzké spolupráce obou
našich sousedních slovanských národů osvojenou i zakladateli společného státu Čechů a Slováků. Tato tradiční červencová
slavnost a setkání na památné hoře Velká Javořina je výsledkem celoročního společného úsilí 150 obcí a měst z obou stran
naší hranice. Těchto slavností se pravidelně účastní několik tisíc
spokojených návštěvníků. Program těchto slavností je tradičně
zajišťován přípravným výborem, který je tvořen zástupci z České i Slovenské republiky. Přípravný výbor slavností organizuje
rovněž vzpomínkovou akci 28. října s položením kytic na památných místech M. R. Štefánika a T. G. Masaryka a v neposlední řadě i česko – slovenský Silvestr na pomezí.
Blatničtí zastupitelé na svém zasedání dne 3.4.2019 rozhodli
o členském připojení naší obce ke spolku: Bratrství Čechů a Slováků Javořina, z.s. Na dalším zasedání konaném dne 29.5.2019
zastupitelé podpořili slavnosti na Velké Javořině částkou 2tis Kč.
Každoročně můžeme na slavnostech potkat řadu blatničanů,
což byl důvod nejenom k členskému připojení naší obce, ale
taktéž k uspořádání výšlapu na Velkou Javořinu. Odjezd autobusu bude v neděli 28.7.2019 v 7hod. od kostela. Výšlap jako
takový započneme ve Vápenkách tak, abychom se cca v 10hod.
dostali na kopec, kde budou probíhat slavnosti. Odchod z Velké Javořiny bude v 16hod. Odjez autobusu z Vápenek v 18hodin. Symbolická cena zájezdu je 100Kč. Přihlásit se můžete na
obci do středy 24.7.
A. Hanák

Hry bez hranic
Letos jsme si poprvé vyzkoušeli soutěživého ducha jako reprezentanti Blatnice na
meziobecních „Hrách bez hranic“. Organizace 6. ročníku se tentokrát po Radějovu,
Kněždubu a Petrovu ujala dne 15.6.2019 obec Louka a to s tradičním motem „Pobavit
se je více než vyhrát.“ S letošním tématem zabíjačka se pojily disciplíny jako Sehnat
prase, Vykrmit prase, Přivést řezníka, Zabít prase, Míchání krve, Nadívání, Mašlení,
Dochucení polévky, Roznos zabijačky po sousedech, Pokluzení. Jednalo se o zápolení v neobvyklých hrách, kde rychlost a síla nemusela nic znamenat. Soutěže byly
nastaveny tak, aby se při nich všichni pobavili a samozřejmě nezranili. Dle pořadí
v jednotlivých disciplínách získávaly týmy body, jež pak rozhodovaly o rozestupu v již
tradiční konečné disciplíně Biatlon. Před ní jsme v konkurenci 7 dalších týmů z Louky,
Radějova, Rohatce, Vnorov, Valtic a Kněždubu figurovali na prvním místě!! Bohužel
jsme jej nakonec těsně neuhájili a skončili na krásném 3. místě. Všem organizátorům
patří dík za přípravu her, kostýmů a zázemí. Těšíme se za rok a zřejmě v jiné lokalitě.
Ing. Jiří Těthal

Vyjde kniha o blatnických búdách, víně a vinařství
Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem vydá novou publikaci o blatnických búdách, víně a vinařství.
Dlouho se o tom mluvilo. Povídalo se také, že už ani nevyjde. Po náročných přípravách se nakonec
podařilo i získat dotace z vinařského fondu. Kniha s názvem Blatnické búdy, vinaři a vinohrady - historie a současnost, bude poutavá texty, grafikou i fotografiemi. Zároveň podrobně popíše historii
blatnických búd až po současnost. Také představí všechny vinaře a vinařství v naší obci. Nyní je zatím
ještě rozpracovaná, ale nabývá velmi hezké a líbivé podoby, bude plná krásných dobových fotografií
a zajímavých článků. Hlavní autorkou je paní Marie Perutková a Ing. Eva Pippalová. Určitě se můžeme
těšit na novou publikaci z naší obce.
Zuzana Skočíková
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Blatnické kroje nezahálí
V obci Blatnička byl
v roce 2011 iniciován
projekt Oděv našich
předků, jehož cílem byl
primární terénní výzkum
zaměřený na tradiční
oděv 20. století v obci
Blatnička a Blatnice pod
Sv. Antonínkem. Prostřednictvím řešitele
projektu doc. MgA. Kristýny Petříčkové,
vznikly v rámci uvedeného projektu v roce
2012 rekonstrukce dvou ženských blatnických svátečních krojů z přelomu 19. a 20.
století, které jsou vystaveny v muzeu obce
Blatnice. Na realizaci vybraných krojových
součástí se podílela Renata Stúpalová, jenž
se v obci dlouhodobě věnuje šití krojů.
Následně byly v roce 2013 v rámci dalšího
projektu MAS Horňácko a Ostrožsko zhotoveny ve spolupráci etnografky Romany
Habartové a doc. MgA. Kristýny Petříčkové rekonstrukce blatnického svátečního
mužského a ženského kroje z let 1890
a 1930. V minulých letech výsledky obou
projektů reprezentovaly naši obec například na Slavnostech vína a otevřených
památek v Uherském Hradišti a díky
iniciativě Kristýny Petříčkové dále například v pořadu České televize Folklorika,
na výstavách s mezinárodním ohlasem
v Moravském zemském muzeu v Brně či
Regionálním muzeu v Mikulově. Velkou
příležitostí bylo využití fotografií těchto

krojů v módním lifestylovém magazínu
Dolce Vita.
Kroje nezahálí ani letos, paní starostka Svatava Blahynková obdržela žádosti o jejich
zapůjčení. Po vyprání a drobných opravách
byly kroje nejprve propůjčeny paní doc.
MgA. Kristýně Petříčkové, která je autorkou
výstavy Vivat Grácie. Tuto výstavu pořádá
se Státním zámkem v Litomyšli k 20. výročí zapsání zámku na Seznam světového
dědictví UNESCO a obsahuje rekonstrukce
evropských renesančních oděvů z Francie
a z Itálie, doplněné o historické i novodobé
tradiční oděvy, které propojuje společná
symbolika nebo tradiční vzory textilií.
Tato výstava byla zahájena vernisáží ve
čtvrtek 27.6.
Hosty vítaly u vchodu do zámeckých
místností tóny renesanční muziky, kterou
zprostředkovala hudební skupina hrající
na historické nástroje. V jejich doprovodu
pak předvedl taneční soubor dobové tance v rekonstruovaných kostýmech. Autorka výstavy doc. MgA. Kristýna Petříčková
nejen že měla úvodní a průvodní slovo,
ale prezentovala všem kostým i v pohybu,
právě při renesančním tanci. Potom se přítomní už mohli kochat krásou historických
i tradičních oděvů, které byly citlivě umístěny po celé délce prohlídkového okruhu.
Sváteční kostýmy, či kroje a jejich součásti
byly k vidění jak na figurínách, tak na velkoplošných fotografiích. Naše „výprava“ byla

samozřejmě zvědavá nejvíce na naše kroje.
Ty byly návštěvníkům představeny zhruba
v polovině prohlídkové trasy. V posledních
místnostech zámeckého okruhu pak byly
vystaveny kroje „mařatské“ a vlčnovské .
Výstavu VIVAT GRACIA v Litomyšli můžete
vidět do 1.září 2019.
Následně budou naše kroje Blatnici reprezentovat v průběhu září na Slavnostech
vína a otevřených památek v Uherském
Hradišti a na Svatováclavských hodech
v Kunovicích. Od října budou až do konce
roku zapůjčeny na výstavu Muzeu města
j
Tišnov.
Milena Nejezchlebová

Blatnické kroje v knize autorky Kristýny Petříčkové
V roce 2017 proběhlo
u paní Boženy Hanákové
v Blatnici focení našich
spoluobčanů v krojích.
Jednalo se o fotografický
záznam druhů tradičního
oděvu, který se v obci Blatnice i Blatnička vyskytoval v období od
konce 19. století po současnost. Fotografie vznikly z iniciativy řešitele výzkumného projektu doc. MgA. Kristýny Petříčkové,

v rámci kterého byla v roce 2018 vydána
obsáhlá publikace Tradiční lidový oděv
v Blatničce a Blatnici pod Svatým Antonínkem na Uherskoostrožsku.
Kniha mimo zmíněných fotografií obsahuje také fotografie historické, rozbor
původu a vývoje místního tradičního
oděvu i detailní popis jeho jednotlivých
částí. Díky této publikaci tak budou zachovány tradiční postupy výroby zejména místních výšivek, jelikož kniha ob-

sahuje podrobný metodický popis pro
jejich výrobu.
Díky domluvě mezi vedením obce a autorkou publikace, budou mít všichni zájemci možnost si knihu poprvé zakoupit
ve stánku Obecního úřadu v průběhu
Děkovné poutě na Kopci Svatého Antonína nebo následně od září v kancelářích
Obecního úřadu či na křtu 2. vydání (termín bude upřesněn).
Milena Nejezchlebová

Pozvánka – Blatnické vinobraní 2019
Obec Blatnice pod Sv. Antonínkem a kulturní výbor Vás zvou v neděli 15. 9. 2019 na tradiční Blatnické vinobraní. V případě příznivého počasí nás k búdám Pod Starýma horama v krojovaném průvodu doprovodí místní dechová hudba. V průběhu programu
vystoupí mužský a ženský pěvecký sbor z Blatnice, DFS Vavřínek a FS Svodnica. Jako hosté se nám představí FS Štěpnička z Veselí
nad Moravou s cimbálovou muzikou Fraj a FS Lipovjan z Lipova.
Do programu bychom rádi zařadili i křest knihy paní Perutkové a paní Pippalové s názvem Blatnické búdy, vinaři a vinohrady historie a současnost, kterou si budete moci i s ostatními knihami, které o Blatnici vyšly, zakoupit ve stánku Obce. Těšíme se na
Vaši účast.
Milena Nejezchlebová
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Folklorní soubor SVODNICA: Osm měsíců života – bilancujeme
Od našeho vzniku, v říjnu 2018, jsme ušly
velký kus cesty. Poprvé jsme o sobě daly
vědět na hodové zábavě, kde sbor ve stávajícím složení zazpíval horňácké písničky.
Následovalo vystoupení na Rozsvěcování vánočního stromu, kde jsme zazpívaly
staré koledy. Mezitím jsme na trénincích
pilně nacvičovaly tance místní i tance z
okolních oblastí a snažily jsme se takzvaně „ztancovat dohromady“. To, že každý
začátek souboru je opravdu těžký, stále
poznáváme, a to po všech stránkách. Nechybí nám ovšem patřičný zápal a chuť
se folkloru věnovat, to nám cesty přes
překážky ulehčuje.
V lednu jsme ve spolupráci s místním
muzeem a panem Antonínem Vrbou natočily filmový medailonek o vzniku souboru a práci na našich nových krojích.
Koncem února jsme spolu s DFS Vavřínek
vystoupily na místním Setkání se seniory, kde jsme k pěveckému sboru přidaly
i ukázku kopanického čardáše. V tu dobu
už jsme s Vavřínkem usilovně pracovaly na
programu na Fašankové odpoledne. Dostaly jsme také pozvání účastnit se Fašanku
ve Velké, bohužel čas a ani složení našeho
programu nám to nedovolily. Snad příště.
Po Fašanku následovala Blatnická výstava
vín, na kterou jsme si spolu s CM Burčáci
s primášem Františkem Ilíkem připravily
bloky míkovských dívčích zpěvů.
Další březnovou sobotu nás čekalo celodenní soustředění, na které jsme si pozvaly
pana Pavla Petrželu z Vracova s manželkou,
kteří nás naučili Obcházanú a ukázali nám,
jak se tancuje vracovská sedlcká.
Obcházaná je starodávný dívčí tanec,
který se v různých podobách tancoval na
Slovácku, a to nejen v oblasti Kyjovska, ale
i na Veselsku a Ostrožsku. Paní Zdeňka Je-
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línková, dlouholetá odborná pracovnice
Etnologického ústavu AV ČR, etnochoreoložka, organizátorka pořadů, metodička
a pedagožka, za svého působení označila
tento tanec jako „neživý“. Máme velkou
radost, že právě my budeme patřit k těm
málo souborům, které se Obcházanú snaží opět oživit.
V květnu jsme ve spolupráci s místním Cechem vinařů a DFS Vavřínek připravily program na Putování po blatnických búdách.
Na přátelskou akci jsme přizvaly k vystoupení FS Ostrožan z Uherského Ostrohu
a FS Háječek s Ostrožské Lhoty.
Týden na to jsme na pozvání DFS Leváránek doprovázely DFS Vavřínek na MFF
Velké Leváre. Zde jsme byli všichni srdečně přijati. Zúčastnily jsme se průvodu
městem a vystoupily jsme, v hlavním programu v krásném prostředí Habánského
areálu v Levárech, hned po Vavřínku. Ve
večerních hodinách jsme se společně vraceli domů.
V červnu jsme se, na pozvání Galerie Joži
Uprky v Uherském Hradišti, zúčastnily jejich vernisáže obrazů Karla Beneše, kde
jsme si zazpívaly s CM Pozdní sběr, mužským sborem z Vlčnova, a taky předvedly
naše nové fěrtůšky i parádní kroj z Blatnice.
Následně nás čekala účast na Horňáckém
kosení na Vojšických lúkách v Malé Vrbce.
Od ranních hodin jsme se v plném počtu
zúčastnily pohrabování posečené trávy.
Získaly jsme za to krásné první místo. Zatancovaly jsme si Obcházanú a zazpívaly
s HCM Petra Galečky.
Plánů do budoucna máme samozřejmě
hodně. Pilně trénujeme a snažíme se učit
stále nové věci. Zvládáme to i v době, kdy
naše členky mají „zkouškové“, úspěšně
maturují, nebo skládají příjímací zkoušky

na střední i vysoké školy.
V současné době je naší prioritou dokončení pořizování nových krojů, na které stále sháníme finanční prostředky, aby prezentace naší obce byla opravdu důstojná.
Dále chceme dokončit nová pásma, nastudovat nové písně i další tance. Co nám
teď chybí je více členů – hlavně těch mužského pohlaví, více vlastního času a v neposlední řadě také vlastní muzika.
Momentálně se nám povedlo získat pana
Tomáše Blahynku, který již od Putování
a MFF Velké Leváre úspěšně doprovází
DFS Vavřínek na akordeon. Rády bychom
přivítaly i další nové spolupracovníky, kteří by se rádi podíleli na chodu souboru,
jeho organizaci, hudebním doprovodu,
tvorbě choreografií, výběru písní atd. Práce máme opravdu hodně.
Nyní nás čeká, i když je folklorní sezóna
v plném proudu, měsíc zaslouženého
dobrovolného volna. V srpnu budeme
opět trávit slunné dny na zkouškách. První letní akcí je vystoupení na Dožínkách
v Kroměříži, v průvodu i v programu na
hlavním náměstí. Následovat by měla
účast na Slavnostech vína v Uherském
Hradišti a na místním Vinobraní. Obou
akcí se také zúčastní DFS Vavřínek.
To už se přehoupne září a v říjnu oslavíme
první rok našeho života. Rok velice náročný, ale krásný.
Tímto chceme poděkovat všem, kteří nám
doposud jakkoliv pomohli a podpořili
nás. Nemalý dík patří také samotné obci.
Děkujeme, velmi si toho vážíme.
Za FS Svodnica: Blanka Cintulová
a Irena Janků
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,,Poštovní schránka na rohu ulice, to není nějaká lecjaká věc“…
Už básník Jiří Wolker
byl přesvědčen o nutnosti poštovní schránky. Kde není schránka,
tam není možné doručit psaní. Na obci už jsi
stěžovaly (nejenom)
poštovní doručovatelky tolikrát, že jsem
se rozhodl napsat tento článek. Začátkem
roku se stala nemilá skutečnost jedné doručovatelce písemností. Každý den vstává
po 4h ranní, aby nám mohla doručit dodané obálky a noviny. Každý den nesvítí
sluníčko, kolikrát prší, mrzne, nepříjemně
fouká, a to se potom roznáší jinak. Doku-

menty nesmí zmoknout, musí se chránit,
což je manipulačně i časově náročné. „Jednomu pánovi jsem přinesla noviny až 10
min. po 8. hodině, na čež jsem si vyslechla
dost nepříjemné věci ohledně včasnosti
doručování“. Další případ se stal u domu,
který nemá poštovní schránku. „Noviny
jsem zasunula jako vždy pod schody. Jelikož ten den foukal silný vítr, tak noviny
odnesl neznámo kam. Pochopitelně jsem
byla druhý den špatná já!“
Absence poštovních schránek je letitý problém našich (některých) občanů. Prostor
mezi květináči, nebo schránka uříznutá
z plastového patníku od cesty, to rozhodně

nelze považovat za poštovní schránku, už
vzhledem k bezpečnosti doručení zásilek.
Domovní schránku dostatečné velikosti
je zpravidla povinen umístit a udržovat
ten, komu slouží. V místě trvalého pobytu
jste povinni kontrolovat poštu průběžně.
Prakticky tedy alespoň dvakrát za týden,
sic přesný interval není stanoven. Pokud
Vám nebude písemnost doručena, bude
vhozena do schránky, a to i např. platební
rozkaz, na základě, kterého Vám může přijít exekuce kvůli omylem nezaplacenému
pojistnému apod. Kdo schránku na svém
domě nemá, nastává problém.
A. Hanák

Označení nemovitostí číslem popisným
Řádné označení nemovitostí popisnými čísly ukládá vyhláška č. 326/2000
ve znění vyhl. 193/2001,
Sb.. Upozorňujeme občany na povinnost
mít své domy označeny číslem popisným. Popisné číslo se zpravidla umísťuje na průčelí domu na místě viditelném
z ulice u vchodu do domu. Je-li budova
situována ve větší vzdálenosti od plotu,
lze umístit číslo na oplocení.

Číslo popisné přiděluje po dokončení stavby a na základě souhlasu s užíváním stavby
Obecní úřad Blatnice. U objektů stávajících
sdělí tato čísla na požádání odbor výstavby OÚ. Samotný vzhled čísla si může zvolit
majitel nemovitosti dle svého uvážení. Je
však nutné odlišovat čísla popisná od čísel
evidenčních chat a garáží, u těch se uvádí
před číslem 0 (nula). Povinnost označení
budov je upravena zákonem č. 128/2000
Sb., o obcích. Za neoznačení budovy hrozí

majiteli pokuta až do výše 10.000 Kč. Neoznačené nemovitosti v případě nutnosti
značně komplikují a zpomalují práci složek
integrovaného záchranného systému (hasiči, policie, záchranná služba) a to si nikdo
z nás jistě nepřeje. Že se toto běžně stává,
jak jsme se přesvědčili v nedávné době, kdy
při vnitřním požáru domu (neoznačeného
číslem popisným) hasiči ani policie nebyli
schopni postižený dům najít.
A. Hanák

Sběr použitého kuchyňského oleje
Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem
začne od července 2019 spolupracovat
s firmou Černohlávek oil na zpětném odběru použitého kuchyňského oleje. Nevylévejte tedy použitý olej do odpadů,
šetřete životní prostředí i životnost vaší kanalizace. Stačí olej doma slévat do PET lahví
a uzavřené PET lahve vhazovat do nádoby
na sběr použitého oleje. Olej je pak určen
k ekologické likvidaci. Černé kontejnery
určené pro tento sběr budou umístěny na

sběrných místech u hřbitova, u Svazarmu, NEPATŘÍ:- směsný (komunální) odpad
u ZŠ a ve dvoře obecního úřadu.
- živočišné tuky (sádlo, lůj)
A proč použitý kuchyňský olej do odpadu
- motorový olej
nepatří? Protože olej v odpadu tuhne a za- plast (krom lahví s olejem)
náší potrubí. Energeticky a finančně je veli- sklo
ce náročné vyčistit kontaminovanou vodu.
- papír
- nápojové kartony (europack)
Do sběrné nádoby:
- Baterie, elektromateriál
PATŘÍ: - přepálený rostlinný olej a tuk
- textil a obuv
v pevně uzavřených a neporuše- biologický odpad
ných PET lahvích.

Česká křesťanská akademie v prvním pololetí roku 2019 z plánovaných tří přednášek uskutečnila jen dvě. Přijel k nám přednášet pan Prof. Jan Bednář s přednáškou o levicovém liberalismu
a pan PhDr. Jan Stříbrný s přenáškou o osmičkových a devítkových rocích v našich dějinách.
Pro nemoc pana Doc. Jaroslava Šebka se neuskutečnila přednáška o dějinách Československé
republiky. Přednáška bude v březnu příštího roku.
Na druhé pololetí máme zatím připravené 2 přednášky. V sobotu 3. srpna v 18hod. bude přednášet pan RNDr. Jiří Grygar a na podzim k nám přijede pan Prof. Jan Bednář. Přednášce bude
o tom, co to jsou křesťanské hodnoty.
Ing. Michal Cáb
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Zastupitelé udělili titul osobnost obce
Zastupitelé dne 26.6. na svém zasedání jmenovali a udělili titul „osobnost obce“ historiku panu Františku Vyskočilovi. Titul byl udělen za zásluhy, které pan František Vyskočil učinil vůči své rodné obci. Níže uvádíme stručný
životopis, který vás blíže seznámí s činností a dílem oceněného historika.

František Vyskočil (* 14.1. 1913 – 7.11. 1999)
Člen muzejní komise
a dlouholetý dobrovolný pracovník Muzea J. A. Komenského
v Uherském Brodě,
člen komise památkové péče při MěstNV v Uherském Brodě. Narodil se 14. 1.
1913 v Blatnici pod Sv. Antonínkem. Po
ukončení základního vzdělání navštěvoval střední školu v Bratislavě, avšak
jeho vysokoškolská studia na pražské
technice přerušily mnichovské události
a okupace Československa v roce 1939.
Ještě téhož roku nastupuje do zaměstnání
v České zbrojovce v Uherském Brodě. Zde
se stal v roce 1950 hlavním plánovačem.
Později působil ve stejném podniku v celé
řadě dalších řídících funkcí. Jako vedoucí
plánovacího odboru odchází z podniku
v roce 1976 do důchodu. Téhož roku se natrvalo přestěhoval do Brna.
Mimo své zaměstnání se František Vyskočil
hlouběji zabýval historií, v níž nalezl zálibu
již dříve, v období svých středoškolských
studií. V letech 1933 – 1935 se účastnil pod
vedením prof. Jana Eisnera prací spojených
s archeologickým výzkumem na hradě
Děvíně. Historii zůstal věrný i po svém přesídlení do Uherského Brodu. Zde se středem jeho badatelského zájmu stala osoba
J. A. Komenského, historie města Uherského Brodu a jeho rodné obce Blatnice.
V průběhu roku 1956 se stává dobrovolným pracovníkem Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě a pouští se do
studia původních archivních pramenů

vztahujících se k problematice rodiště
J. A. Komenského. Ve svých studiích na toto
téma, které publikoval převážně v časopise
Zprávy Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě, se snažil prokázat, že původní rodové jméno Komenských bylo Segeš
a rodina pocházela ze zákupního fojtství
v Komni. Při své práci nalezl rovněž do té
doby neznámé zprávy o rodině Komenských usazených na Slovensku, písemnou
zprávu o J. A. Komenském a jeho rodičích
v kronice františkánského řádu v Uherském Hradišti a na základě archivních
pramenů objevil Komenského příbuzné
v Blatnici. Završením jeho badatelského úsilí v oblasti komeniologie je knižní
publikace Jan Amos Komenský. Kapitoly
o jeho předcích, rodičích, příbuzných
a místě narození, vydaná v roce 1990 v brněnském nakladatelství Blok.
Jeho zájem se však nesoustředil jen na badatelskou činnost v oblasti komeniologie.
Neméně významná byla i jeho práce veřejná a kulturní. Byl členem komise památkové péče při MěstNV v Uherském Brodě
a členem muzejní rady Muzea J. A. Komenského. V této funkci pomáhal vypracovat
v roce 1957 statut muzea a statut Komeniologického dokumentačního střediska.
Kromě svých prací komeniologických, které zahrnují kolem třiceti titulů, je autorem
i řady prací historických, vlastivědných
a národopisných. K nejvýznamnějším patří:
Fr. Vyskočil a kol., Blatnice. Minulost a současnost slovácké obce (Praha: 1981) a Fr.
Vyskočil – J. Frenzl, Česká Zbrojovka. 60 let

České Zbrojovky v Uherském Brodě (Uherský Brod: 1996). Badatelské a publikační
činnosti se František Vyskočil věnoval do
konce svého života, o čemž svědčí i jeho
poslední práce Blatnice v odboji (rukopis
1998). Zemřel 7. 11. 1999.
Bibliografie:
1) Některé nové archivní nálezy o příbuzných J.A.Komenského. Výroční zpráva
muzea za rok 1956.
2) Vinohrady Martina Komenského v Blatnici. Zpráva Muzea JAK v Uh. Brodě za
rok 1960.
3) Jan Amos Komenský a Komenští v Blatnici. Zpráva Muzea JAK v Uh. Brodě za
rok 1964.
4) Rohožkářství v Blatnici pod Svatým
Antonínkem. Zpráva Muzea JAK v Uh.
Brodě za rok 1968.
5 Rohožkářství v Blatnici pod Svatým Antonínkem 1972.
6
Předkové J.A.Komenského. Studia
Comenniana at historica 1976.
7) Blatnice - minulost a současnost slovácké obce, část historická, 1981.
8) Dobrá bilance JZD Budoucnost Blatnice, část Jubileum komeniologa,
25.2.1981.
9) Jan Amos Komenský Kapitoly o jeho
předcích, rodičích, příbuzných a místě
narození, 1990
10) vojenský odboj v Blatnici pod Svatým
Antonínkem (rukopis - nevydáno)
sepsal a připravil: Antonín Hanák

Byli smíchovští obyvatelé právem označováni jako loupežníci,
nebo je tato legenda mylná?
Blatnice je obec hodně stará. Při zakládání vinohradu v humně zdejšího občana v Dědině
v roce 1934 se odkrylo v nevelké hloubce
pohřebiště. Vedle koster byly uloženy nádoby, jejichž stáří odhadli znalci asi na 2000
roků před Kr.
Jméno má asi od bláta anebo od četných
rybníků a močálů, které byly dříve na jižní a
východní straně a po staročesku sluly „blata“ odtud jsou asi také názvy polí „Rybníčky“, „Bařinky“ a „Zrcadlo“.
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První psanou památku o Blatnici máme
z roku 1052. Tohoto roku ji daroval český
kníže Břetislav I. kostelu v Staré Boleslavi (v
Čechách). Vesnice tedy byla jistě již starší,
neboť nepatrnou vesničku anebo ves zničenou válkami by do jista nebyl Břetislav
kostelu daroval. A potvrzuje to i její tehdejší název Stará Blatnice.
Později měnila Blatnice často své pány. R.
1400 darovala markrabata Jošt a Prokop
Uh. Ostroh i s Dolní Blatnicí, jak tehdy Blatni-

ce slula, i s dědinami, náležejícími k panství,
v léno bratrům z Waldsheimu, Haškovi a Benešovi. Roku 1421 jest Hašek na „Ostrově“
samostatným pánem. Je horlivým husitou
a účastní se husitských válek v Čechách
a na Moravě. Tehdy Blatničané přestoupili
z církve katolické k náboženství „Moravských bratří“; neboť jakého vyznání byl
majitel panství, takového musili býti i jeho
poddaní. V té době byl i farní kostel blatnický proměněn v moravskou bratrskou mod-
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litebnu a stav tento potrval přes 200 roků.
Pod ochranou a za pomoci Haška z Waldsheimu na Ostrově, Petra z Kravař na
Strážnici, Jaroslava ze Šternberka ve Veselí
a Bočka mladšího z Kunštátu, na Vizovicích
a Brumově shromážděni všichni poddaní
jmenovaných vrchností, zorganizováni vojensky a na Ostrově založen pevný husitský
tábor válečný. Ten opevňovali i Blatničané
a sloužili tam jako vojáci. Z tábora byly
podnikány výpady do širokého okolí. A tu

ČERVENEC 2019
poslal uherský král Zikmund 6000 uherských jezdců, aby pustošili dědiny a jmění jmenovaných pánů a vojsko vyplnilo
svůj úkol: vydrancovalo kraj a zničilo starý
husitský tábor u Nedakonic i nový na Ostrově, zpustošilo i Blatnici, jejíž lid, stěží
zachrániv holý život, se skrýval v lesích.
A tehdy zanikl i Smíchov, o němž kolují dosud v Blatnici různé pověsti.
Takových nepřátelských nájezdů z Uher
do Moravy bylo ostatně více a na obra-

nu našeho kraje byla také vystavěna
města Strážnice, Uherský Ostroh, Uherské Hradiště a Uherský Brod. Podle pověsti, která se dosud uchovala v Blatnici,
došlo při jednom takovém vpádu pod
„Losky“ na poli blatnickém a hluckém
k boji mezi vojskem uherským a českým (za
vlády Jiřího Poděbradského) a padlí v něm
jsou prý pochováni právě ve žlebu pod
„Losky“, kde se jich prý také mnoho utopilo
v tamních močálech.
Anežka Hössová

Blatnická národopisná slavnost r.1893
Občané našeho regionu neměli koncem
19.stol. mnoho příležitostí se podívat
někde za kulturou nebo kratochvílí. Výjimkou byla pouť u sv. Antonínka a trhy
do okolních měst. Není divu, že se těšili
a ve velkém počtu navštívili na široko připravovanou oslavu ve Velké Blatnici, kde
chodili každou neděli do kostela na mši
a při té příležitosti se průběžně seznamovali s přípravou na velkou slávu, která
byla jenom v Praze a nyní bude v Blatnici.
K sounáležitosti Blatničky s velkou oslavou také přispělo to, že do čestného výboru na tuto velkolepou slavnost o šesti
členech byli z Blatničky pozvány 2 osoby
a to starosta jako vážený muž Blatničky František Šuránek 55 a první radní z Blatničky Hána Josef 69.
Poslední volby do obecního zastupitelstva v Blatnici se konaly 13.6.1893
a byly hodně dramatické. Starostou chtěl
být zase bývalý starosta Jan Kolúch 141,
kterého podporoval František Petratur.
Kolúch Jan si zajistil jednak podporu hostinského u potoka - žida Steinschneidera
na č.p. 197, tak hospodského v Dědině žida Langera na č.p. 195. Oba židé před
volbami čepovali zdarma sodovku, nalévali víno i gift. Ve volbách zvítězil však
Jan Veverka 161 s I. radním Martinem
Bachanem, II.radním Matějem Hruškou
a III.radním Janem Žitňákem. Žid Langer
sice dohodl s advokátem v Uh.Hradišti za
10 zl. napsaní rekursu (žádost o revizi voleb), ale protože Kolúch a spol. nemohli
na listinu rekursu sehnat podpisy občanů
Blatnice, tak byl tento drahý odvolací list
roztrhán.
Nová metla vždycky dobře mete a nový
starosta chtěl dokázat, že je mužem činu
na svém místě, a proto se s poslancem
Josefem Stanclem i redakcí Slováckých
Novin v Uh. Hradišti dohodl na uspořádání podniku, který tu ještě nikde v okolí
nebyl, neboť obec je opravdu velká v Blatnici bylo v r. 1890 ve 420 domech

napočítáno 2001 obyvatel.
V září 1893 začal celý obecní výbor, důstojné duchovenstvo i ctěné učitelstvo
přípravy na podnik obrovského rozsahu.
Protektorem oslav (ochráncem) a patronem se stal zemský poslanec, lékárník Josef Stancl z Uh. Hradiště, který byl
v září 1893 s Jožou Uprkou v Blatnici na
upřesnění programu konání slavnosti.
Při tomto velkolepém národním podniku
přislíbil horlivé spolupůsobení farář M.
Růžička, starosta Veverka Jan i ctihodný
sbor učitelský. Spolu se usnesli, že požádají Jana Huttulu měšťanostu v Uh. Ostrohu a výborného odborníka na vinice i
znalce vína o přednášku k této slavnosti
na téma vinohradnictví. Jan Huttula měl
totiž v Blatnici také vinohrad a svého času
v Blatnici neúspěšně kopal a hledal uhlí.
Dále se dohodli, že by na pozvání mohl z
Brna přijet i skladatel Leoš Janáček.
Nakonec bylo dohodnuto, že národopisná slavnost bude v něděli 15.10.1893
v 1 hod.po poledni v čas vinobraní. Mimo
vína bude hostům ze Slovenska, širokého
Slovácka, Moravy, Slezska a Čech podáváno také domácí pečivo. Na oslavu bude
zajištěna stará i rázovitá hudba s tanci a
následujícím programem:
1. Uvítání hostů
2. Průvod kolem sklepů a vinohradů na
výstaviště pod Roháč na Trhovisko
3. Uvítací řeč pana starosty
4. Řeč pana Jana Huttuly o vinařství
5. Řeč protektora slavnosti poslance Josefa Stancla z Uh. Hradiště
6. Ochutnávka, bufet, hudba, zpěvy
a tance
7. Zpáteční průvod do obce
8. Večer ohňostroj
Pro návštěvníky přijíždějící železniční
dráhou budou v Uh. Ostrohu přichystány povozy. Výbor národopisné výstavy
z Prahy bude zastupovat dr. Lubor Niederle-universitní docent. Na výstavišti
pod Roháčem bude ochutnávka vína,

moštu i jabčáku. Bude zde předveden
také blatnický průmysl - rohožkářství.
Před zahájením výstavy bude na nádraží
do Uh. Ostrohu vysláno banderium místních švarných junáků na koních.
Na blatnickou národopisnou slavnost
byl zvolen čestný výbor ve složení: Tři
páni radní ( I.radní Martin Bachan, II.radní
Matěj Hruška, III.radní Jan Žitňák), Josef
Hruška č. 163, Josef Trojanec č. 9- poštmistr, František Šuránek 55 -starosta Blatničky, Jako náhradníci v čestném komitétu jsou určeni: Tomáš Vyskočil, Josef Hána
č.69, I.radní z Blatničky
Organizace podniku:
1. Úprava shromaždiště a organizaci
průvodu pod Roháčem z obce má na
starosti starosta Jan Veverka a hostinský Jiří Jurčeka 154 před jehož h o s podou se budou účastníci průvodu
nejdříve scházet a štosovat.
2. Povozy pro účastníky na nádraží do
Uh. Ostrohu má na starosti radní Matěj Hruška.
3. Buffet bude hojný. Ozdobou bude
svatební koláč, který nachystá paní
Hrušková Kateřina 163 a celý buffet
bude řídit učitel Jan Abrt – jednatel
místního odboru.
4. Zvláštním překvapením bude Bachanova svatba. (Josef Bachan č. 3–24 let
a Vyskočilová Anežka č. 10–19 let)
5. Pod vedením Emila Minaříka – správce knížecího vinohradu bude pod Roháčem provedeno vinobraní. Obvyklou střelbu před začátkem vinobraní
obstarají pánové Válek a Nevřiva.
6. Odznaky na slavnost pro hosty obstarají sl. učitelky a slečny pana Novotného (jedna se jmenovala Milada
Novotná nar. 22.12.1882).
7. Tance a zpěvy mají na starosti Antonín Valášek, Antonín Bojechek a Josef
Vyskočil
8. Hudbu určí nadučitel Novotný
9. Staré kroje obstarají stárci-František
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Veverka a František Staněk
10. Okrašlovací komise má složení:
Emil Minařík – knížecí vinohradník
v Blatnici
Fišer Alois – podučitel v Blatnici
Abrt Jan – definitivní učitel v Blatnici
Tato komise upraví pro jaré tanečníky
místo, které vysype pískem. V blízkých
sklepech cestou na Roháč se budou
lisovat hrozny na víno. A vůbec tyto
sklepy budou tento den otevřeny
a všem hostům přístupny, aby vše si
návštěvníci mohly důkladně prohlédnout a starosta nařídil, že lid domácí
je rád přivítá.
11. Na konec slavnosti překvapí hosty
ohňostrojem z Roháče nainstalovaný
poštmistrem z Uh. Ostrohu.
12. Jury povede na ohodnocování vín
protektor Josef Stancl.
13. Švarná mládež obstará prodej výletních odznaků i ovoce.
Výtěžek z této slavnosti půjde ve prospěch místní školy. Na slavnosti vinobraní
bude přítomné bavit několik hudeb kontrášů a večer je doprovodí zpět do osady,
kde budou dále v hraní pokračovat.
Z Uher. Hradiště vyjedou zamluvené povozy do Blatnice ve 12.hodin o poledni.
V tuto dobu vyjeli z Uh. Hradiště protektor výstavy pan zemský poslanec Josef
Stancl, dále zemský a říšský poslanec
pan JUDr. Josef Fanderlík a c.k. okresní
školdozorce František Perútka. Do obce
přijíždělo hodně kněžstva, profesorů
i učitelů vzdor nejistému počasí. Z Velké
dorazil s hudci Martin Zeman. Přijíždějící hosty vítá uprostřed obce vysoká máj
a na domech prapory. V 1.hodinu po
poledni zazněly obcí rány z hmoždíře
a stateční banderisté vyjeli na zapletených koních s prapory vstříc hostům do
Uh. Ostrohu. Do Blatnice vyjel z Hroz.
Lhoty zemský poslanec Josef Pavlica (zakladatel pivovaru v Uh. Ostrohu
a nositel zlatého záslužného kříže, zemřel
22.5.1906 v Karlových Varech ve věku
55 let) a z Prahy do Blatnice zamířil zástupce výboru národopisné výstavy v Praze dr.
Lubor Niederle, universitní docent.
Sotva hudba zahrála uvítací pochody
a fanfáry, tak vyšel průvod od Jurčekovy
hospody za hřmění hmoždířů a hudby
na slavnostní místo kolem Trhoviska pod
Roháč. Z průvodu vyčníval slavnostní
koláč, kteří nesli stárci František Veverka a František Staněk. Na výstavišti za
obcí pod Roháčem vítala příchozí brána
s nápisem „Vítáme Vás vřele“. Průvod zde
přivítal proslovem starosta obce Jan Veverka a popřál účastníkům blatnických
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slavností, aby se dobře bavili.
Po něm vystoupil na tribunu protektor
výstavy zemský poslanec Josef Stancl.
Vyzvedl domácí výrobu vína v Blatnici
a prohlásil národopisnou slavnost za zahájenou. Po ukončení jeho řeči zaznělo
mocné volání „Sláva“ a do toho zahřměly
z vrchu Roháče mohutné rány z moždířů.
Na pana Stancla navázal dr. Lubor Niederle, který poděkoval pořadatelům za
přípravu této národopisné výstavy, která
je předchůdcem a vzorem národopisné
výstavy v Praze v r. 1895. Z místa proslovu
sdělil přítomným, že ještě neviděl nic tak
originálního jako je tady v Blatnici.
Předposledním z řečníků byl purkmistr, předseda silničního výboru, starosta
živnostníků z Uh. Ostrohu Jan Huttula
(od 29.1.1893 čestný občan Blatničky, na
podzim r. 1904 mu byl k 70.narozeninám
císařem Františkem Josefem I. udělen titul císařský rada, majitel zlatého záslužného kříže s korunou, manželka Josefa,
v lednu 1906 Jan Huttula zemřel). Několikrát zdůraznil důležitost pěstování vína
na Slovácku, čímž se blahobyt domorodých obyvatel zvýší. Pochválil zdejší vína
bílá: řezlík zvaný lipka, řezlík rakouský,
veltlýnský řezlík, vlašský řezlík zvaný
lampart, sylván, cífandr, tramín, dotliber,
budinku, muškatel zelený i červený, šryk,
muškát vonný, rúlander, gůtedel a tokaj.
V blatnických vinohradech jsou také červená vína odrůd: portugal, frašták, volí
oko, blau frankiš, burgund clavner a budín. Jeho řeč byla odměněna potleskem.
Poslední proslov školdozorce Františeka
Perútky byl o zřizování školních zahrad,
kde se budou žáci učit šlechtění stromů,
zahradnictví, ovocnářství i zelinářství.
Tato řeč byla ohodnocena zvoláním:
„Výborně“ a „Sláva“. Pak začala vlastní
slavnost. Pod vinohrady se hrálo, zpívalo
a tančilo. Za chvíli se od obce přiblížil velký svatební průvod v jehož čele byl nesen
bohatý svatební koláč. V průvodu nechyběl ani vůz s peřinami se zpěvem.
Mezi tím byla sestavena výstavní komise
pro zkoumání vína ve složení:
- Stancl Josef – předseda (budoucí starosta Uh. Hradiště), lékárník a poslanec zemského sněmu
- Ganzwohl Oskar, c.k.okresní komisař
z Uh. Hradiště a místodržící okresního
hejtmanství
- Martilík František, farář z Hluku
- Pavlica Josef, poslanec z Hr. Lhoty
- Rychman Jan, stavitel ze Bzence. zakladatel hospodářské školy ve Bzenci
a starosta X.župy dobrovolného hasičského sboru jižní Morava

- Veverka Jan, starosta Blatnice
Tato jury za velké účasti horlivých náhradníků a zástupu ochutnávajících vyhodnotila jako nejlepší víno ročník 1885
z knížecích lichtensteinských sklepů.
Knížecí vinohrady Jana II. mají v Blatnici
výměru 40 ha a ročně dávají 1800-2000
věder vína. Vědro moštu bílého se prodává za 15-18 zlatých, ale po prvním stáčení se hektolitr vína bílého prodává za
40 - 44zl. za hektolitr. Za červené víno se
dostává 32-36zl. za hektolitr. Za knížecí
statek z Uh. Ostrohu byl přítomen vrchní ředitel Josef Bernt, nadsprávce Antonín Roubíček (Šternberský), statkový
správce Jan Bayer, hospodářský vedoucí
A. Kemminger, účetní adjunkt Karel Geiger, kancelista A. Koteček a hlavně knížecí vinohradník v Blatnici Emil Minařík.
Z expozice p.Wachsmuntha, který má
velkou vinici v Blatnici v Ochrankách
uznáno za nejlepší víno ročník 1892. Z vystaveného vína Jana Huttuly chutnal nejlépe ročník 1852. Fara má v Blatnici přes
hektar vinic v Roháči, Rybníčku a ve Staré hoře. Ze sklepů faráře M. Růžičky byla
přiřknuta palma vítězství za nejlepší víno
z ročníku 1885. Po obchůzce místních
blatnických sklepů jury konstatovala, že
vína jsou zde výtečné jakosti a dokazují
věhlas blatnických vín, která jsou dlouhodobě vábná. Na koštu bylo pochváleno
víno Josefa Hrušky 163, kupce Bartošky,
Valáška, Válka, Bachana a dalších.
Po ochutnávce se na výstavišti rozproudila bujará nálada, která se stále stupňovala až do večera. Se soumrakem se začal
na slavnost snášet drobný déšť, ale nikoho to k odchodu nehnulo. Na tmavý večer ozářili nebe na vrchu Roháče nejdříve
rachejtle a pak bohatý ohňostroj. Teprve
pak se obecenstvo s hudbou a se zpěvem
vracelo do obce, aby zde v zábavě pokračovalo. Na této oslavě je nutno pochválit
hudbu z Velké, která vzorně hrála domácí
i národní tance hodné na výletní místa,
tak i na pozdní večer v hospodě. Večerní
zábava v obci pak pokračovala do pozdních ranních hodin a nic se nedbalo na
to, že cesta je mokrá a daleká. Slavnostní koláč byl několikrát vydražen a švarné
děvušky blatnické se prodejem odznaků
i v buffetu postaraly o to, aby slavnost
měla čistý výnos.
P.S. Při slavnosti byl jednomu účastníku
zaměněn svrchník.
Jako vzpomínku na zapomenutou činnost
našich předků i pro potěchu vlastního ducha sepsal 17.6.2019 pro sousedy a generaci příští RNDr. Miroslav Hudeček z Blatničky.
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Prvomájové svatby na Antonínku
Vzhledem k tomu, jaké deštivé a nepřívětivé počasí bylo v úterý 30. dubna
jsem už kvůli dvěma párům snoubenců,
kteří chtěli být oddáni 1. května pod širou oblohou na kopci Svatého Antonína
doufala, že se meteorologické podmínky
vylepší. A stalo se. Ve středu ráno azurová
obloha a krásné jarní voňavé povětří. Čas
jak stvořený pro svatbu. A ten den nás
s paní matrikářkou čekaly hned dvě. Po
dvanácté hodině si svoje ano řekl krásný
mladý pár - kameraman České televize
a redaktorka ČT Brno. Jedním ze svědků
byl herec, kterého můžete vidět v seriá-

lu Policie Modrava. A aby toho nebylo
málo, tak hudební doprovod obstarával
výborný kytarista, který doprovází Tomáše Kluse. Zdá se, že Antonínek začíná
přitahovat snoubence s čím dál tím větších dálek. To potvrdil i druhý pár. Jeho
totožnost ale zatím byla zahalena tajemstvím a jediný, kdo věděl, o koho se bude
jednat jsem byla já a paní matrikářka. Dokonce ani DH Blatnička, která na svatebčany čekala pod búdama netušila, komu
bude hrát. Důvod byl nasnadě, snoubenci si přáli mít krásnou, pohodovou
svatbu a nestáli o to, aby je obtěžovali

novináři a fotografové z bulvárních plátků. A podařilo se. Takže Táňa Wilhelmová
a Vojta Dyk byli oddáni na prvního máje
v odpoledních hodinách pod studánkou
na Antonínku, a to jen v kruhu rodiny
a svých přátel. Možná to dělá kouzlo místa, možná k tomu přispěly i osobnosti
těchto novomanželů, kteří jsou moc milí
lidé, ale svatba to byla opravdu kouzelná a nikomu se z louky u studánky ani
nechtělo odcházet. Tak popřejme novomanželům do budoucna krásné dny.
Svatava Blahynková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
I. pololetí r. 2019 – narození 3 chlapci, 3 děvčata: Matyáš, Rozálie, Damián, Lucie, Sára a Lukáš.
sňatky: církevní 6, civilní 2.
počet obyvatel obce: 2014 /úmrtí 12/.
Naši nejstarší jubilanti:
Leden František Hanák z ul. Horní Konec - 90 let
Březen Františka Hanáková z ul. Dědina - 98 let
Duben Anna Křiváková z ul. Řádek - 92 let a Marie Petraturová z ul. Zabrání - 93 let
Květen Jaroslav Knepr z ul. pod Roháče - 90 let a Blažena Trojancová z ul. Řádek - 91 let
Červen Filoména Hanáčková z ul. Pod Floriánky - 90 let,
Ludmila Samsonová z ul. Pod Floriánky - 90 let a Marie Hanáková z ul. Dědina - 92 let.
V měsíci červnu oslavil náš pan farář Mgr. Zdeněk Stodůlka své významné jubileum. Zaměstnanci obce a Služeb obce Blatnice se připojuje k řadě gratulantům a do dalších let přejí spoustu tvůrčích nápadů při zvelebování farnosti, k tomu pevné zdraví a Boží požehnání.
V měsíci červenci oslaví nejstarší muž pan Jaroslav Bachan (Pod Floriánky) krásných 93let.
Tímto mu přejeme zdraví, štěstí, stále dobrou náladu a Boží požehnaní.
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Dne 26.6.2019 proběhlo v prostorách obřadní síně obecního úřadu slavnostní ukončení školní docházky žáků deváté třídy pod vedením třídní učitelky Mgr. Zdeňky Míčkové. Paní starostka Svatava Blahynková pronesla slavnostní řeč a popřála žákům úspěšné studium na středních školách či učilištích. V závěru se všichni podepsali do pamětní knihy obce.

V sobotu 22. června slavnostně zavzpomínali v obřadní síni na školní léta padesátníci. K jejich jubileu krátce zarecitovaly děti z mateřské školy. Slavnostní projev přednesl pan místostarosta Antonín Hanák a na kytaru zahrál a zazpíval Honza Blahynka.
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