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Slovo starostky
Milí spoluobčané,
přemýšlela jsem, čím mám tento
úvodní sloupek začít. A přitom jsem
zjistila, že většina takových článků
v obecních zpravodajích začíná na
téma počasí. Například: “..venkovní teploty stoupají ...nebo, za okny
propuklo jaro...nebo, mráz nám
maluje obrázky na sklech”. Takže
tomuto tématu se vyhnu, protože
jak je venku, to pozná každý sám :-)
Jedna z možností, jak začít je, přečíst si úvodník z předchozího
čísla. Tak jsem také učinila a samotnou mě překvapilo, jak ten čas
na jednu stranu letí a na stranu druhou, jak strašně dlouho trvají
některé úřední úkony, které předcházejí například stavebním záměrům.
Když budu konkrétnější, tak se nám podařilo zpevnit a ošetřit základy tělocvičny. Toto bylo nutností, protože na části budovy se
začaly díky tíze nástavby a nestabilnímu podloží objevovat praskliny. Je dokončena a předána stavba rekonstrukce a prodloužení
kanalizace Pod Floriánky, na kterou jsme získali od Jihomoravského kraje dotaci 2,5 milionu. Do konce roku bude hotová oprava
vodovodu v ulici Strání. Oprava chodníku do Vrbového začne,
jakmile to počasí dovolí. Travnatá plocha u křižovatky, kterou jsem
také zmiňovala v minulém zpravodaji, byla zahrnuta do projektu
Sídelní zeleně, na který je podána žádost o dotaci přes Místní akční
skupinu Ostrožsko a Horňácko. Na plánovaná parkoviště jsou hotové projekty, ale vše teď závisí na vyjádření dotčených orgánů. Ve
stejné fázi je i vyřizování projektu chodníku podél silnice do Uherského Ostrohu. Realizace demolice mostu přes Svodnici a výstavba nového se dle informací Ředitelství silnic a dálnic posouvá na
rok 2021. Chystáme společný projekt s partnerskými obcemi na
Slovensku a těmi jsou Brestovec a Moravské Lieskové. Pokud podané žádosti o dotaci projdou úspěšně hodnocením, zbuduje se
u základní školy altán, který je díky solárním panelům energeticky
soběstačný. Součástí této dřevěné stavby je obrazovka s informacemi pro občany a altán může sloužit i jako venkovní učebna pro
žáky ZŠ. Folklorní soubory z partnerských obcí pak přivítáme na
Blatnickém vinobraní. Naopak blatnické spolky ( jak sportovní, tak
folklorní) se mohou prezentovat na Slovensku při akcích našich
partnerů, jako je například plánované otevření zrekonstruované
rozhledny Poĺana nad Brestovcem.
O kulturních událostech, které se od července konaly v Blatnici,
se můžete dočíst uvnitř zpravodaje. Každopádně jich nebylo málo
a moc mě těší, že návštěvnost na těchto akcích se stále zvyšuje.
Určitě je to i zásluhou kulturního výboru. Jeho členové věnují
přípravám společenských setkání, vernisáží a podobných akcí
spoustu svého času a energie a za to jim patří moje díky. Poslední
společensky – kulturně – sportovní počin v tomto roce, který obec
s kulturním výborem pořádá, je tradiční Silvestrovský pochod.
Jaké bude počasí nevíme, ale podle něho trasu zvolíme. Co ale vím
jistě, že se zde můžete potkat s přáteli, můžete cestou probrat co
nám ten uplynulý rok dal, či vzal a na co se můžeme naopak v roce
příštím těšit.
Na závěr tohoto úvodníku bych vám všem chtěla popřát klidný
advent, Vánoce prožité v rodinném kruhu se svými nejmilejšími
a v novém roce 2020 pevné zdraví.
Svatava Blahynková
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Hlavní rozhodnutí veřejných
zastupitelstev
VIII. ZOB 4.9.2019
- ZOB schvaluje smlouvu o právu provést stavbu„I/54 - opěrná zeď“ s Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR
- ZOB schvaluje žádost společnosti Víno Blatel, a. s. o pronájmu pozemků vinice na Sv.
Antonínku do roku 2050.
- ZOB schvaluje žádost FK Blatnice o rekonstrukci sociálního
zařízení, vytápění, výměnu
bojleru na fotbalovém hřišti.
- ZOB schvaluje výměnu osvětlení kuchyně a jídelny ZŠ financováním z rozpočtu obce.
- ZOB schvaluje firmu Ing. Jaroslav Bachan, zakázka: „ oprava
vodovodu Strání“, která vzešla z výběrového řízení.
- ZOB bere na vědomí udělení titulu čestný občan obce

Blatnice pod Sv. Ant. RNDR.
Jiřímu Grygarovi, CSc v neděli
4. 8. 2019.
IX. ZOB 16.10.2019
- ZOB schvaluje finanční spoluúčast obce na financování
sociálních služeb ve správním
obvodu obce s rozšířenou
působností Veselí nad Moravou na rok 2020 v maximální
výši 284.718,- Kč.
- ZOB schvaluje Závěrkový list
s dodavatelem energií: EP
ENERGY TRADING, a. s. pro
rok 2020.
- ZOB schvaluje pokračování
pořizování nového Územního plánu obce.
- ZOB souhlasí s připojením lokality Novosady k jednoduché pozemkové úpravě.

Cyklostezky a jejich
plánované realizace
Naše obec má zpracovanou koncepci cyklostezek, která si
klade za cíl napojení okolních obcí a měst na vinařskou památkovou rezervaci Stará hora. Dále budou stezky využívány
i opačným směrem za účelem dojíždění našich občanů do zaměstnání, k sportu a podobně.
První trasa „Veselská“ je plánována od vinného sklepa „Pod
lipú“ dolů na Řádek přes most vpravo a dále při potoku Svodnice do Dědiny, dále Lúčky až ke Kruhovému mostu. O finální
podobě cyklostezky rozhodne projektant pozemkové úpravy,
která již byla v lokalitě Lúčky – Stará nádražní zahájena. Dle vedoucího Pozemkového úřadu v Hodoníně Ing. Radima Osičky
se čeká na přidělení financí, dále proběhne několik procesních
kroků, následně výběrové řízení na zhotovitele pozemkové
úpravy, samotná úprava a reálný zápis nového stavu parcel do
katastru nemovitostí je předpokládán v roce 2021. Po tomto
datu bude možno realizovat přístupové cesty k pozemkům,
využitelné i jako cyklostezka. Možná se vám zdá realizace příliš
daleko, ale jiná cesta, jak přes pozemkové úpravy nebyla, jelikož obec nemá v dané lokalitě pozemky na správných místech.
Druhá trasa „Ostrožská“ povede od vinných sklepů do Kamenic, dále rovně přes Plachty k prvnímu větrolamu, kde se
napojí na nově zhotovenou asfaltovou cestu vedoucí do Ostrožské Lhoty. V místě napojení u větrolamu bude v budoucnu
křižovatka, kdy se rovně pojede do obory a dále do Uherského Ostrohu. Přes celé Plachty bude zhotovena plnohodnotná
zpevněná asfaltová cesta pro zajištění obslužnosti přilehlých
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vinic a polností. V letošním roce jsme požádali Pozemkový
úřad v Uherském Hradišti o vytyčení pozemků výše uvedené
cesty pro postupné provádění terénních úprav. Konečná realizace cesty bude dle Pozemkového úřadu v roce 2022, pokud
se podaří sehnat peníze. Doufejme, že ano.
Třetí trasa „Blatnička“ byla již započata zpevněním cesty v trati
Rybníčky za pomoci firmy SWIETELSKY, dále se bude pokračovat po terénních úpravách až po kamennou boudu v Nádavcích. Od tohoto místa povede už jenom úzká cyklostezka
při hlavní cestě I/54, a to až po konec blatnického katastru,
kde se napojí na asfaltovou stezku z Blatničky. Po špatných
zkušenostech, kdy v Blatničce po tříletém provozu asfaltová
cesta značně popraskala a musela se opravovat, budeme volit variantu betonové cyklostezky. Bude to varianta dražší, ale
zato životnost je několikanásobně vyšší. Pokud se brzy podaří
vyřešit problémy s pozemky, oslovíme v roce 2020 projekční
kancelář. Dále už se bude vybírat vhodný dotační titul a zhotovitel stavby.
Všechny uvedené „vinařské“ cyklotrasy jsou účelově vedeny
mimo hlavní cesty s ohledem na maximální bezpečnost cyklistů. Jak sami vidíte, nejde vše hladce a rychle. Jednou se ale
systematicky začít muselo a dále už to bude jen na úřadech,

Služby obce Blatnice
V posledním půl roce jsme zrealizovali několik projektů.
Nejvýznamnější proměnou prošel areál bývalého Svazarmu, ze
kterého se postupně stává moderní sběrné místo. Bylo vybudováno nové oplocení s posuvnou bránou. Při tom se rozšířila ulička
na hřiště tak, že tam nyní bez problémů projedou kola i kočárky.
Zároveň se zvětšilo místo pro barevné kontejnery a v areálu byly
vybudovány boxy pro uložení sypkých materiálů.
Pracovníci SOBu pravidelně udržují zeleň v obci. Letos postupně
připojili 34 nových odběrných míst na vodovodní řád a na přečerpávací stanici ve Vrbovém vyměnili dosluhující čerpadlo za
nové. Na DPS byl kompletně zrekonstruován jeden byt (letos už
druhý) a pod Starýma horama bylo vybudováno nové místo pro
dva mobilní WC. Dále bylo kompletně vyměněno turistické posezení v Plachtách a osazeny nové informační cedule. Údržbou
prošla také dětská hřiště – měnily se poškozené části konstrukcí.
Hřiště na Řádku dostalo nový povrch pod herními prvky a vyměnilo se celé pískoviště. Na podzim jsme začali s údržbou místních
cest do vinohradů. Zatím byla upravena část cesty do Floriánek,
kdy jsme odstranili náletové dřeviny, nánosy hlíny a provedly se
protipovodňové úpravy. Na cestě do Hájku jsme odstranili náletové dřeviny a vyčistili jsme okolí cesty. Při těchto pracích hojně
využíváme nový štěpkovač. Dále vyřizujeme objednávky od občanů – například úpravy hrobových míst, betonářské práce, bourací
práce, výkopové práce, dovoz i odvoz materiálu apod. Sami vidíte,
že naše činnost je velmi pestrá a věříme, že odvedená práce je za
námi vidět.
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projektantech a také na ochotě lidí odprodat své pozemky za
účelem vybudování cyklotras. Zatím můžeme konstatovat, že
ochota lidí k podpoře budování staveb veřejného zájmu je pozitivní.
Antonín Hanák,
místostarosta obce
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Ještě Vám teče voda z vodovodu?
Doufám,
že
ano a vězte, že
to není úplně
běžná věc. Asi
hodně z Vás ví,
jak moc je právě náš zdroj pitné vody ohrožen a kolik úsilí
mnoha lidí stojí jeho ochrana
před zničením těžbou štěrkopísků v jeho blízkosti. Otočíte-li doma kohoutkem, voda
teče. Ale víte odkud? Kde se
nachází zdroje pitné vody pro
občany okresu Hodonín?
Nejstarším zdrojem je nádrž
povrchové vody Koryčany.
U ní je vybudovaná úpravna
vody s kapacitou 50 litrů/sec.

Dalším zdrojem, a to podzemní vody, je prameniště v obci
Moravská Nová Ves, kde
máme úpravnu vody s kapacitou 100 litrů/sec. Naším největším zdrojem jsou prameniště podzemní vody na území
Moravského Písku a Bzence.
U nich je vybudována úpravna vody s kapacitou 400 litrů/
sec. Z těchto tří úpraven vody
se cestou mnoha vodojemů,
přes vodovodní síť v délce 1
130 km a přes více než 40 000
přípojek dostává pitná voda
až k Vám – 150 000 občanům.
Právě toto prameniště v Moravském Písku je ohroženo

záměrem těžby štěrkopísků
jedné soukromé firmy. Pokud
dojde ke znehodnocení nebo
znečištění tohoto zdroje, je
úplně jasné, že ani voda z Koryčan a Moravské Nové Vsi
nám nebude stačit!
Velmi si vážím všech, kteří jste
se zapojili do akcí na ochranu
naší vody. Vždyť štěrku se
skutečně nenapijeme! Děkuji moc za aktivity starostů
a spolku Za vodu pro lidi. Připomínám, že stále lze podepsat petici za ústavní ochranu
vody online na: http://vodanadzlato.kdu.cz/.
Vážení spoluobčané, Všem

Vám ze srdce přeji krásné prožití svátků vánočních, hodně
zdraví a dostatek vody celý
příští rok!
„VODA NAD ZLATO“
Anna Hubáčková,
senátorka za Hodonínsko

Hody milé hody, už sem dohodoval…
Máme advent, Vánoce za dveřmi a my jen můžeme vzpomínat,
jaké ty naše Kateřinské hody byly. Jaké? Snad veselé a snad si
každý v bohatém programu našel to, co ho potěšilo.
Hodům každý rok předchází poměrně dlouhá příprava. Mládež,
která tvořila chasu, se začala scházet už koncem září, aby pod

vedením paní Lenky Cíchové nacvičila hodové pásmo. Zaměstnanci SOBu s blížícím se termínem hodů měli také plno práce.
Zajistili májky, vykopali jámu a pomáhali i s přípravou KD. Práce
se prostě našla pro každého, kdo mohl a chtěl pomáhat. Pojďte
se s námi ohlédnout za letošními hody.

Beseda u cimbálu s volbou stárků
Pátkem 8.11. bylo zahájeno předhodové období. Letošní
chasa se poprvé rozhodla uspořádat besedu u cimbálu spojenou nejen s výukou tanců, ale hlavně s volbou letošních
stárků. Vyzdvižením na židlích a přípitkem byli stvrzeni noví
stárci - Anna Vyskočilová a Dominik Míšek, Zuzana Navrátilíková a Jiří Svoboda. Celý večer hrála cimbálová muzika Fraj
s primášem Karlem Sovišem. K příjemné atmosféře večera
pomohl i aktivní přístup rodičů členů chasy, kteří se postarali
o hladký průběh.

Předhodové zpívání
Hned druhý den, v sobotu 9. listopadu, proběhla v kulturním
domě další, tentokrát již tradiční akce pořádaná kulturním výborem obce a Mužským pěveckým sborem. V podvečerním
programu vystoupil Mužský a Ženský pěvecký sbor z Blatnice.
Pozvání pořadatelů přijal Mužský pěvecký sbor z Ostrožské
Lhoty a Ženský pěvecký sbor Mariánky z Vacenovic. A protože na hodech nesmí chybět mládí, vystoupily i děti z Vavřínku
a slečny ze Svodnice. Vedoucí těchto souborů přivedly jako
hosta dětský folklorní soubor Jasenka z Blatničky a následovalo i vystoupení tančících rodičů těchto dětí jako soubor Jasani. V průběhu programu jsme přivítali i naši chasu, která přišla
představit letošní stárky a pozvat všechny na hody. Celým programem nás provázela cimbálová muzika Burčáci, která uzavřela program kratší besedou u cimbálu.
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Obchůzka chasy po dědině
Do hodů zbýval už jen týden, a tak chasa sobotu 16. listopadu
obcházela dědinu a zvala na hody. Obejít celou Blatnici dům od
domu bývá velmi náročné, a co teprve, když se přidá nepříznivé
počasí. Letos obchůzku chasa bravurně zvládla za podpory cim-

bálové muziky Romana Sokola. Obchůzka po dědině je velmi stará tradice, a tak můžeme být rádi, že se předává dál a že Blatničané
tuto tradici ctí a přispějí chase „do pytla“. Někteří si přitom zavzpomínají, jaké to bylo za jejich mládí, když po dědině chodili oni.

Stavění máje
Na hodový pátek měla chasa napilno. Musel se přivézt hlavní máj, ořezat
kmen, nazdobit růžemi a přichystat
občerstvení, aby se mohlo ve 14 hodin
začít se stavěním máje. Pod vedením

Romana Vojtka, za doprovodu dechové
hudby Blatničané a za vydatné pomoci
přihlížejících chlapů a kluků se podařilo
vztyčit hlavní máj. Jejich práci a sílu letos
prověřilo větrné počasí, které panovalo

Výstava krojů Slovácka
Zatímco se venku stavěl máj, v obřadní síni finišovala příprava
na zahájení letošní výstavy. Paní starostka vybrala výstavu Krojové inspirace napříč Slováckem od PhDr. Romany Habartové.
Výstava představuje podoby tradičního oděvu a jeho proměny
v průběhu času. Paní Habartová k nám přivezla 43 krojovaných
figurín z různých koutů Slovácka. Mezi nimi také z Ostrožska,
a návštěvníci měli jedinečnou možnost si prohlédnout vývoj
kroje i v naší obci. V rámci úvodního slova všem zúčastněným
paní Habartová přiblížila podstatu vzniku takovéto kolekce
a popsala jednotlivé exponáty. O zpříjemnění výstavy se postarala cimbálová muzika Romana Sokola.

Hodový průvod
Sobotní hodové odpoledne
je již několik let spojováno
s průvodem obcí, kdy si chasa jde vyzvednout své stárky
a společně pak převezmou od
starosty či starostky Hodové
právo. I letos od obecního úřadu vyrazil krojový průvod doprovázený dechovou hudbou
Blatničané a o bezpečnost
na cestách se ochotně po-

6

starali naši hasiči. Před sebou
měli dlouhou cestu, protože
zastavení u letošních stárků
a stárkyň obsáhlo skoro celou
Blatnici. U obecního úřadu
pak následovalo přivítání paní
starostky Svatavy Blahynkové,
čtení hodového práva, přípitek
a došlo taky na první taneční
sóla. Všichni přítomní byli pozváni na večerní zábavu.

celý nadcházející víkend. Dívky z chasy mezitím hostily všechny pomocníky
i přihlížející, protože svařák, štamprle
a něco dobrého k zakousnutí se vždycky
hodí.
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Hodová zábava
Sobotní zábavou vyvrcholily letošní hody. Kulturák praskal
ve švech, chasa nastrojená, tetičky na svých místech. Mohlo se začít. Pro jistotu se zopakovalo Hodové právo, aby se
nikdo nemohl vymlouvat, že něco nevěděl, chasa zatančila
hlucké a veselské, přidala sóla stárků a pak parket patřil všem
hodařům. K tanci a poslechu hrála dechová hudba Stříbrňan-

ka, která se střídala s Horňáckou cimbálovou muzikou Marka
Potěšila. Nečekaným zpestřením programu byla skutečná žádost o ruku.
„Hody, milé hody, už sem dohodoval, už sem štyry noci doma
nenocoval…“ a my věříme, že kdo letos přišel, tak nelitoval...
Milena Nejezchlebová
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Zajímá vás, jak děti vidí písničku?
Přijďte se podívat do podkroví Reduty v Uherském Hradišti.
Tam totiž vystavují děti z mateřských škol z okolí Uherského
Hradiště svoje obrázky, které nakreslily a namalovaly na téma
Písnička očima dětí. Samotnou výstavu krásných výtvarných
dílek pak zorganizovaly a instalovaly jejich paní učitelky. Určitě
se ptáte, co má tento počin společného s Blatnicí. Jedno velmi
podstatné. A tou je touha pomoci. Každý rok totiž organizátorky výstavy vybírají z okolí jedno z dětí, které má díky svému
zdravotnímu znevýhodnění nelehkou životní situace a potřebuje pomoc. Pro tento rok padla volba právě na naši Michalku

Dubničkovou, která se od narození potýká se svalovou atrofií
I. stupně. Princip dobrého skutku je velmi jednoduchý a sympatický. Pokud si některý z obrázků vyberete a zakoupíte, tyto
finanční prostředky půjdou právě na Míšinu rehabilitaci, či nákup „motopedu“.
Takže neváhejte a zastavte se v půdních prostorách Reduty. Výstava byla zahájena 4.prosince a potrvá do konce ledna. Kontakt v případě zájmu o koupi obrázku je: A. Vrtalová – 739 488
424, nebo P. Baroňová 777 608 293 .
Svatava Blahynková

A zase po roce máme tu Vánoce
V neděli 1.prosince jsme mohli otevřít
první pomyslné okénko v adventním
kalendáři. A překvapení, které nás tam
čekalo mělo podobu vystoupení dětí
z mateřské a základní školy. Ty si připravily pod vedením svých paní učitelek
vánoční pásmo, které předvedly početnému publiku v sále kulturního domu.
Celé sváteční odpoledne bylo uvedeno
proslovem starostky obce a paní ředitelky ZŠ. A pak se na podiu střídaly
dětičky od těch nejmenších a nejroztomilejších v převlecích sněhuláčků až po
žáky páté třídy ZŠ. Zapojil se i folklorní
soubor Vavřínek se zimními básničkami
a koledami. Všechna vystoupení sklidila v hledišti ohlas doprovázený mohutným potleskem. Po skončení programu
se všichni přesunuli na náměstíčko
mezi kostelem a budovou obecního
úřadu, kde bylo možné se zahřát svařákem a nakoupit drobné dárečky s vánoční tématikou, které vyrobili šikovní
Blatničané. Děti ze základní školy pak
zavěsily na spodní větve přichystaného a nazdobeného vánočního stromu
vlastnoručně vyrobené „zvonky štěstí“
a všichni společně odpočítali jeho rozsvícení.
Svatava Blahynková
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Pozvánka do knihovny
Je potřeba si předvánoční shon tolik nepřipouštět, vydechněme
na chvilku, abychom pak celé Vánoce jen neprospali. Věřím, že
nejlepší odpočinek je doma, kde voní cukroví a hřeje teplo. A co
takhle vzít si k té pohodě nějakou hezkou knihu?
Končí další kalendářní rok, který přinesl naší knihovně aktualizaci knižního fondu. To pro nás znamenalo rozloučení se s velkým
množstvím knih. Ale zároveň jsem neváhala a letos jsem knihovní rozpočet poctivě vyčerpala do poslední korunky a na regálech
nám září desítky nových knih! Výrazný podíl na tom má i firma Siempelkamp CZ s.r.o., která nám přispěla částkou 10.000,-, za co jí,
touto cestou, moc děkujeme. Zde pro Vás mám malý výběr. Větší
nabídku máme v knihovně, kde se s vámi ráda uvidím!
TICHÉ ROKY, (Alena Mornštajnová)
Bohdana je uzavřená dívka, která žije
pouze s mrzutým otcem, a dobrosrdečnou, ale poddajnou Bělou. Trápí ji
napětí v domě, a také tajemství, které
ji nepřestává vrtat hlavou: Proč ji těžce nemocná babička při poslední návštěvě v nemocnici oslovila „Blanko“?
Vedle toho se odvíjí příběh Svatopluka
Žáka, oddaného komunisty, který celý
svůj život zasvětil budování socialismu,
lásce ke své ženě a dceři, jejíž budoucnost měla být stejně zářivá jako hvězda
na rudém praporu. Jenže jak se říká:
„Chcete-li Boha rozesmát, řekněte mu o svých plánech.“ A tak se
v jednom okamžiku oba příběhy slijí do jednoho a ukáže se, že
nic není takové, jak se doposud zdálo, a už vůbec ne takové, jaké
by to být mělo.
PANSKÝ DŮM 1. Počátek rodinné ságy, (Anne Jacobs)
Osmnáctiletá Marie, chovanka ze sirotčince, nastupuje do služby v rodině
továrníka Melzera. Jak se Marie pomalu
snaží zapadnout do chodu celé domácnosti, postupně se seznamuje se všemi
obyvateli sídla – jak s Melzerovou rodinou, tak se zaměstnanci domu. Z Mariina pohledu tak sledujeme život jak
chudších, tak bohatších lidí v Rakousku,
a to v době těsně před začátkem první
světové války. A zatímco s některými
lidmi v domě si Marie vůbec nesedne,
s některými si naopak vybuduje velmi
blízký vztah. Nejvíce se sbližuje s Paulem a jeho sestrou Kitty, v níž Marie získává blízkou přítelkyni
a podporovatelku. To, když mladá dívka v Marii objeví malířský talent. Největší zlom nastává v momentě, když se Marie postupně
začíná dozvídat detaily o svých rodičích, které takřka nepoznala.
Následující díly jsou: Panský dům a jeho dcery 2. a Panský dům
a jeho dědictví 3.
Pro milovníky detektivek doporučím velmi oblíbeného autora
Roberta Bryndzu, od kterého máme všechnu jeho tvorbu. A pro
fanoušky tohoto autora mám dobrou zprávu, na cestě do naší

knihovny je jeho nová kniha KANIBAL
Z NINE ELMS.
A v neposlední řadě nesmíme zapomenout na naše mladé čtenáře. Zde bych
doporučila velmi oceňovanou knihu:
PRAŠINA, (Vojtěch Matocha)
Prašina je tajuplné místo, temný ostrov
uprostřed zářící Prahy. Nikdo neví proč, ale
na Prašině nefunguje elektřina. Lampy tu
nesvítí, tramvaje nejezdí, rádio nehraje,
mobil je bez signálu. A v téhle strašidelné
čtvrti pátrá Jirka se svými kamarády Tondou a En po dávném tajemství, které by
mohlo změnit svět. Jejich dobrodružství je
o to nebezpečnější, že při něm musejí čelit
partě všeho schopných dospělých chlapů,
kteří mají stejný cíl. Foglarovsky laděný
a mimořádně napínavý příběh doplňují
ilustrace, které čtenáře vezmou přímo do
nitra Prašiny.
Dobrá kniha zpříjemňuje život, dává zapomínat na zlé časy, dodává síly a odvahy, nikdy tě nezklame a zůstává do smrti věrnou kamarádkou!
Leona Kučerová

Co to jsou křesťanské hodnoty
Česká křesťanská akademie připravila
ve 2. pololetí 2 přednášky. RNDr. Jiří
Grygar přednášel o záludných výběrových efektech v zářivé astronomii. Jiří
Grygar také obdržel čestné občanství
naší obce. Druhou přednášku měl Prof.
Jan Bednář o křesťanských hodnotách.
Svoboda, rovnost všech lidí, pravda
a láska jsou hodnoty, na kterých stojí Evropská civilizace,
které ale pomalu ztrácejí svoje kořeny a začínají se rozmělňovat. Stojí zato, připomnět si zdroj těchto hodnot.
Michal Cáb

Co se chystá v roce 2020
11.1.
25.1.
1.2.
8.2.
22.2.
14.3.
22.3.
18.4.

17.Farní ples v Blatničce
51.Tradiční ples SRPŠ – hraje kapela Apollon
Krojový ples – hraje DH Šarovec a CM Falešnica
Hasičský ples – hraje kapela Kamasi
Fašankové odpoledne
Blatnická výstava vín
Setkání seniorů
Košt gořalek a slováckých krajanců
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Vavřínek a Svodnica v Praze
Již po jedenácté se v Praze na Kampě v sobotu 21. září 2019
uskutečnila akce Malostranské vinobraní - Dozvuky Horňáckých slavností, které jsme se zúčastnili jako hosté.
Návštěvníkům jsme předvedli nejen vystoupení našich folklorních
souborů, ale i ukázku tradičního „Blatnického vinobraní“. Zakladatelka Vavřínku, paní Kuřinová, vytvořila na místě s pomocníky
téměř metrákový hrozen, který byl v průběhu akce vydražen. Program byl opravdu velmi bohatý a končil až v pozdních večerních
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hodinách. Na pódiu se střídali„Horňáci“ a my, jako zástupci Ostrožska. Pro všechny členy souborů to byl nejenom velký zážitek, ale
především cenná zkušenost. Rádi bychom poděkovali všem, kteří
se s námi na organizaci a úspěšné prezentaci naší obce a tradic
podíleli , především paní Zdislavě Kuřinové, blatnickým vinařům,
pekárně Bachan, ČSAD Vsetín a členkám kulturního výboru obce.
Za DFS Vavřínek a FS Svodnica:
Irena Janků a Blanka Cintulová
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Blatnické vinobraní
Letošní zářijové počasí přálo nejen vinařům, ale i nám, protože jsme mohli uspořádat slavnost Vinobraní opět v areálu
búd pod Starýma horama. Návrat k nedělnímu termínu konání se ukázal jako správný, protože krojovaný průvod přivítalo
zaplněné hlediště nejen místními návštěvníky. Průvodu obcí
se účastnili všichni krojovaní účinkující, příznivci folkloru, ale
i chasa, která přinesla hrozen. Nechyběla ani dechová hudba Blatničané, která doprovázela průvod, a poté se zapojila
i do programu. K příjemně strávenému odpoledni přispěly
vystoupení Mužského a Ženského sboru z Blatnice a mladší

generaci prezentovaly soubory Vavřínek a Svodnice. Přivítali
jsme také folklorní soubor Lipovjan z Lipova a soubor Štěpnička z Veselí nad Moravou.
Během programu byla pokřtěna kniha autorky Kristýny Petříčkové – Tradiční lidový oděv v Blatničce a Blatnici pod
Sv. Antonínkem na Uherskoostrožsku.
Došlo i na oblíbenou dražbu hroznu, na který nám společnost
Víno Blatel věnovala své výpěstky. K dobré pohodě přispěla
i Horňácká cimbálová muzika Marka Potěšila.
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Drakiáda na kopci Sv. Antonína
V neděli 6.10.2019 se uskutečnila Drakiáda, kterou organizovala Matice Svatoantonínská a Spolek Antonínek. Svěží vítr a sluníčko nalákalo něco přes 400
dětí se svými rodiči a louka na kopci Sv.
Antonína se tak velmi rychle zaplnila.
Děti si přinesly dráčky nejrůznějších
barev a tvarů – velcí, ještě větší, malí,
zvířecí, pohádkoví, dokonce i drak
s dvacetimetrovým ocasem. Některým
dráčkům se zprvu do vzduchu moc nechtělo, ale nakonec se všem drakům
podařilo vzlétnout. Velkou pochvalu si
zaslouží rodiče, kteří svým dětem trpělivě pomáhali dostat draky do vzduchu
a asistovali jim i při následném řízení.
Po celou dobu konání akce se mohli
účastníci občerstvit u myslivecké chaty
teplým čajem z várnice nebo si opéci
špekáček s chlebem. Špekáčky nebyly
jenom pro děti, ale mohl si je opéct
každý. Myslivci rozdali něco přes 400
špekáčků a uvařili 150l čaje.
Kromě pouštění draků mohly děti plnit
různé úkoly, za něž pak dostaly drobné
ceny.
Všichni jsme si užili krásné prosluněné
odpoledne.
Všem dětem, rodičům, babičkám i dědečkům, kteří přišli, děkujeme za účast
a těšíme se, že tuto akci příští rok zopakujeme.
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Čipování psů
Upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č.
302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území
České republiky mikročipem. Očkování pejska proti vzteklině
bude od 1. ledna příštího roku platné pouze v případě, že bude
nezaměnitelně identifikován – tedy čipován. Povinně by se
měli čipovat všichni psi, nejdříve však ve věku kolem půl roku,
v době prvního očkování proti vzteklině. Povinné očkování psa
proti vzteklině je od tohoto data platné, pouze pokud je pes
takto označen. Výjimkou je pouze pes, který je označen čitelným teto-váním provedeným před 3. červencem 2011.

PROSINEC 2019

VÝHODY ČIPOVÁNÍ:
• Zaběhnutý pes se rychle vrátí k majiteli
• Umožní kontroly psů při prodeji
• Snadnější vycestování se psem do zahraničí
• Lepší průkaznost identity psa
Po označení psa mikročipem doporučujeme všem majitelům
psů zaregistrovat se v Národním registru majitelů zvířat: www.
narodniregistr.cz Teprve po zaregistrování plní mikročip funkci
prostředku k vyhledávání a nalezení vašeho psa v případě zaběhnutí. Čipování psů provádí MVDr. Milan Hanačík, vždy každou středu od 17 hodin, nebo po telefonické domluvě na tel.
čísle 777 707 205.
Svatava Blahynková

Přijďte se ohřát do WELLNESS Resortu Rybníček
Přeměna bývalého areálu koupaliště již dospěla téměř do finále. V objektu bývalé obecní ubytovny je zprovozněné nádherné
wellness s vnitřním bazénem, vířivkou a třemi saunami. Rovněž
je možno využít posilovnu, či si objednat masáž.
Wellness centrum si lze objednat individuálně jenom pro sebe
a své přátele či využít hodin otevřených pro veřejnost, kdy není
nutno Vaši návštěvu předem rezervovat. Přijďte se v mrazivých
zimních dnech ohřát a dopřát si příjemný relax tolik prospěšný
našemu zdraví. Více informací na stránkách resortu –
www.resortrybnicek.cz.
Rovněž restaurace s nabídkou denního menu i víkendových
specialit se těší na Vaši návštěvu. Celý areál je připraven pro
pořádání nejrůznějších akcí od rodinných oslav přes školení,
svatby, teambuildingové akce, sportovní soustředění, degustace či koncerty. V areálu je k dispozici 24 ubytovacích jednotek
s kapacitou téměř 100 lidí. Do rybníku v areálu byly již nasazeny ryby, takže nezbývá, než se těšit až dorostou a budou zralé
na odlov i bez rybářského lístku… Kontaktní tel. 703142914,
www.resortrybnicek.cz
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V závodech nejtvrdších hasičů
Vatra republiky
máme silné zastoupení a skvělé výsledky na Antonínku
Závody TFA (nejtvrdší hasič přežije) jsou
v současné době velmi populární. Jsou
to závody jednotlivců, které simulují fyzickou náročnost skutečného zásahu.
Závodník musí na trati s plnou výzbojí
a dýchacím přístrojem na zádech (cca 35
kg) zdolat různé překážky a splnit hasičské dovednosti – překonat bariéru, tunel,
výstup a sestup po žebříku, motání hadice (v rukavicích), překlápění traktorové pneumatiky, schody (i více než 200)
a další.
V našem sboru se těmto náročným závodům věnuje v kategorii dospělých do 35
let již třetí sezonu Ondřej Rybnikář, který
sbírá úspěchy téměř na každých závodech.
Letos například přivezl zlatou medaili ze
závodů v Brně z veletrhu Pyros, kde po náročné trati vystoupal na věž s 240 schody.
O skvělé Ondrově formě svědčí letošní statistika: z 9 závodů přivezl 7 pohárů!
Máme silné zastoupení i v žákovských
kategoriích závodů TFA. Překážky na trati
i vybavení je přizpůsobeno dětským závodníkům a účastnit se mohou děti až
od 10 let. Letos absolvovali naši mladí
hasiči dva závody TFA – na veletrhu Pyros
v Brně a okresních závodech ve Strážnici.
V Brně v konkurenci více než 80 závodníků ve 4 kategoriích se Ondřej Mezuliáník
umístil na fantastickém 1. místě v kategorii mladší chlapci. Monika Kuřinová vybojovala krásné 2. místo v kategorii starší

Hasičský tábor na Babí Hoře 2019
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dívky. Simon Vyskočil skončil na 8. místě
a Štěpán Žufan na 22. místě, oba v kategorii starší chlapci.
Fantastického úspěchu dosáhli všichni
čtyři na závodech TFA ve Strážnici. Monika
Kuřinová a Ondra Mezuliáník nedali nikomu šanci a oba si dovezli poháry za 1. místo. Simon Vyskočil skončil na skvělém 2.
místě a Štěpán Žufan bral krásné 4. místo.
Poprvé se závodů zúčastnil i Dominik Klepáč, který skončil na slušném 7. místě.
Letos jsme se s mladými hasiči zúčastnili i dalších závodů jednotlivců a to na 60
metrů překážek. Velkou radost nám udělala Monika Kuřinová, která dvakrát vybojovala druhé místo (v Mistříně a v Petrově)
a Ondřej Mezuliáník, který vyhrál kategorii
staších chlapců v Petrově. Simon Vyskočil
a Štěpán Žufan se vždy umístili v první polovině startovního pole.
Mimo tyto závody se všechny děti účastní okresních závodů družstev. Letos jsme
jich absolvovali 12 a děti přivezly celkem 8 pohárů. V létě pořádáme pro děti
4 denní hasičský tábor a najde se čas i na
nějaký výlet. Jsme rádi, že děti chodí do
hasičského kroužku, který funguje celoročně a hlavně, že je to baví. Rádi mezi
námi přivítáme nové mladé hasiče od 6
do 18 let. Noví zájemci mohou přijít na
kterýkoliv trénink. Ty se přes zimu konají
v tělocvičně v sobotu od 14:00 hodin.
Petr a Silvie Buzíkovi

V předvečer státního svátku založení
Československa uspořádal Sbor dobrovolných hasičů slavnostní zapálení
Vatry republiky. To se na Antonínku
konalo již podruhé a k akci se připojily i další hasičské sbory v okolí. V 19
hodin bylo možné pozorovat ohně
v Kozojídkách, Hroznové Lhotě, Tasově, ve Vnorovech a v Tvarožné Lhotě.
Na Antonínek zavítalo několik stovek
lidí, pro které bylo připravené malé
občerstvení. Místní pěvecké sbory,
ke kterým se přidali i ostatní, zazpívaly státní hymnu a příjemný večer
vyvrcholil ohňostrojem. Je skvělé, že
na Antonínek zavítali lidé všech věkových kategorií a důstojně s námi
oslavili tento významný den.
Petr Buzík, SDH Blatnice
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Proč zní sirény v naší obci
Čas od času se objeví z řad veřejnosti dotaz, proč musí při vyhlášení poplachu houkat sirény v kteroukoliv dobu a nenahradí je
třeba mobilní telefony. V mém následujícím příspěvku se Vám
pokusím tuto problematiku vysvětlit. Sirény slouží ke svolání
jednotky hasičů k mimořádné události. Při vzniku mimořádné
události volají občané na tísňové linky 150 nebo 112. V Jihomoravském kraji jsou všechna volání z těchto čísel přesměrována
na Krajské operační středisko Hasičského záchranného sboru
v Brně. Zde tuto událost vyhodnotí operační důstojník, který
podle závažnosti a typu události (požár, dopravní nehoda, technická pomoc, resuscitace apod.) rozhodne, které jednotky v kraji
a s jakou technikou vyšle na dané místo. Vyhlášení poplachu je
u všech dobrovolných jednotek v ČR naprosto stejné a tím je
spuštění sirén.
Pro svolávání hasičů nelze použít jenom mobilní telefony z různých důvodů. Mobilní telefony se sice používají, ale má to svá
úskalí. Mobilní telefon může být bez signálu (např. při větrné
smršti a prudkém dešti dochází k výpadkům signálu přímo na
vysílačích operátorů), někdy přijde SMS pozdě, nebo vůbec...
Jsme jen lidé a občas můžeme telefon někde zapomenout, vypnout, nebo SMS prostě neuslyšíme. Toto všechno jsou důvody,
na jejichž základě není nikdo z nás schopen garantovat 100%
dostupnost na mobilním telefonu po celých 365 dní v roce.
Dle zákona o požární ochraně (zák. 133/1985 Sb.) je naše jednotka povinna vyjet s technikou o počtu minimálně 4 hasičů k jakékoliv události, a to nejpozději do 10 minut od vyhlášení poplachu. Všechny naše výjezdy jsou sledovány a veškeré časy jsou
evidovány a vyhodnocovány krajským operačním střediskem.
Jsou samozřejmě události, od kterých se vracíme de facto obra-

tem, protože se dají vyřešit okamžitě, naopak jsou ale události,
které se při výjezdu jeví jako banální, a až na místě zjistíme, jak
závažná je situace.
Případy z praxe
Na připomínky, zda je nutné houkat na hořící popelnici či spadlý
strom, že se nejedná o obecné ohrožení se Vám pokusím nastínit
jiný pohled. Stačí, aby taková popelnice stála u domu se zateplenou fasádou a během 5 minut vznikne požár s rozsahem ne
pro jednu, ale pro čtyři jednotky. Co se týká spadlého stromu,
obzvláště v noci. Letos jsme zasahovali při silných větrech u popadaných stromů především na komunikacích na Antonínek
a na Veselí. Pří představě, že řidič osobního automobilu jedoucí
v noci rychlostí 90km/h v neosvětleném úseku cesty má opravdu malý zlomek času zareagovat na strom ležící přes cestu...
Letos zasahovala naše jednotka u těchto událostí: spadlé stromy
8x, požár trávy, dopravní nehoda, úklid po bouřce, čerpání vody
2x. Na žádost občanů jsme 6x likvidovali bodavý hmyz a také se
zabýváme preventivní činností. V červnu jsme ve škole předváděli ukázky zásahu spolu s evakuací školy, přednáškou a ukázkami hašení. O prázdninách jsme prováděli ukázky ve skanzenu ve
Strážnici a dělali hasičský dozor na vojenském dnu na Pánově.
Co dodat závěrem?
Vážení spoluobčané, věříme, že po přečtení výše uvedeného
textu pochopíte, že naše činnost je nezištná, záslužná a že pomáháme u událostí, které přináší sám život bez ohledu na aktuální situaci, den a hodinu. Přejeme si, aby sirény zněly co nejméně, ale pokud se rozezní, jsme připraveni okamžitě zasáhnout
a pomáhat.
Petr Buzík, velitel JSDHO Blatnice

My máme vši, kdo má víc?
„Rozmohl se nám tady takový nešvar…“, začíná svou řeč Eva Holubová na třídních schůzkách ve filmu Pelíšky. Dovolím si na tuto
větu navázat svou dnešní snahou o edukaci rodičů dětí školních
i předškolních.
Moje dcera chodí do třídy Motýlků blatnické mateřinky. Donesla mi domů vši. Poprvé za dobu, co navštěvuje různá předškolní
zařízení. Volala jsem tedy do školky, že ji omlouvám z účasti na
programu, že budu veš likvidovat. S údivem jsem se dozvěděla od
paní učitelky, že jsem první, kdo to nahlásil. Přitom jak z lékárny,
tak z jiných zdrojů vím, že se vši v kolektivu vyskytují. Tolik k tomu
nešvaru…
Milí rodiče, veš dětská není nic, za co se musíte stydět. Je to běžné infekční onemocnění v dětském kolektivu. Přistupujte k němu
tedy třeba jako k rýmě, kašli nebo angíně. Je potřeba ho zavčas
přeléčit a do první řádné eradikace držet napadené dítě mimo kolektiv (stačí jeden den než to doma všechno umyjete a vyperete).
S angínou taky nepošlete dítě do školky.
Veška není obrazem sociálního statusu rodiny. Napadá jak špinavé, tak třeba i denně umývané vlasy. Veš si nevybírá. Veš je odolná.
Je tu s člověkem od pradávna. A zbavit se jí je obtížné, zvláště pak,
když byť jen jedna maminka z celé školy či školky k problému nepřistoupí zodpovědně.
A jak tedy postupovat?
Přeperte všechny čepice, šátky, čelenky, povlečení a ručníky. Pro
jistotu. Určeným preparátem dle pokynů výrobce ošetřete vlasy.

Dnes už se nemusejí dělat zábaly na
12 hodin. Přípravky fungují v řádu
desítek minut. Následně ještě za
mokra vlasy vyčešte hřebínkem
všiváčkem. V tuto chvíli jsou všechny dospělé vši a nymfy (vývojové stádia vši) zahubeny. Zůstávají
hnidy. Na ty přípravky na 100% nepůsobí, byť to na obalech píšou.
Proto je nutné je vyčesat a stále vlásky přečesávat a probírat. Nejlépe 2x denně. Hnidy tedy odstraňujte mechanicky. Hnida dozrává asi týden. Po týdnu se ve vláskách může objevit opět nymfa
z nějaké zapomenuté hnidy, která už zase saje krev, zase to svědí,
dítě se drbe. Musíte tedy opakovat odvšivení zakoupeným preparátem. Jinak nymfa dospěje ve veš a ta zase naklade vajíčka (hnidy) a celý proces odvšivení se zase o týden či dva natáhne. Ideální
je se odvšivování věnovat po dobu 1 měsíce, opakovat tedy celý
postup s preparátem alespoň 4x po týdnu a vyčesávat a probírat
vlasy celý měsíc 2x denně. Zaručené babské rady říkají, že na barvené vlasy veš nejde (no kdo by dítě barvil?), že pomáhá žehlit
vlasy žehličkou (ano, je to možné, prostě ty potvůrky upečeme)
a že zabírá Tea Tree oil jako repelent (mažeme se za ušima a ve
vlasech teď celá rodina, o výsledku budu informovat). Nejdůležitější ze všeho však zůstává důslednost, trpělivost, čas, opakování
a zodpovědný přístup. Jinak epidemii vši zastaví až letní prázdniny
a uzavření školky. Tak tedy odvšivování zdar a veškám zmar!
Přijďte se s důvěrou poradit k nám do lékárny.
Vaše lékárnice Maruška Fojtíková
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VÍNO BLATEL
slaví úspěchy
Již skoro 30 let v Blatnici působí naše firma VÍNO BLATEL
vyrábějící vína z vinic v Blatnici pod Svatým Antonínkem
a přilehlých katastrech. Nyní
obhospodařujeme 170 ha vinic s produkcí převážně přívlastkových vín. Velký progres
naší firmy byl v roce 2012, kdy
došlo k obnově technologií ve
sklepním hospodářství.
Tato významná investice byla
obrovským přínosem v kvalitě
našich vín. Víno Blatel dosahuje v posledních letech mnoho
úspěchů jak na našich prestižních výstavách, tak i v zahraničí.
Rádi se s Vámi touto cestou podělíme o naše úspěchy. Letošní
rok byl velmi úspěšným v zahraničí, a to jak v Berlíně na Berliner Wein Trophy odkud jsme
přivezli 4 zlaté a 1 stříbrnou
medaili. Asie nám věnovala 1
zlatou medaili. Z Ameriky jsme
přivezli 3 stříbrné a 1 bronzovou medaili. Ve Vídni ocenili
naše vína jak zlatými, tak stříbrnými medailemi a oceněním
kvality, celkem to bylo 9 medailí. Tato soutěž ocenila naše vína
VOC Blatnice, což je krásným
úspěchem nejen naší firmy, ale
také celé naší obce. VOC vína se
líbí hlavně v zahraničí, kde nás
hrdě reprezentují.
Z našich výstav jsou nejvýznamnějšími Grand Prix Vinex
s 12 medailemi, Oenoforum,
Nominační výstava slovácké
podoblasti s velkou zlatou a
5 zlatými medailemi a Prague
Wine Trophy. Krásným završením roku je ocenění Merlotu z
Plachet stříbrným salonem vín
2020. Doufám, že se naše vína
budou i nadále líbit a dělat radost nejen nám, našim zákazníkům a milovníkům vín, ale i
občanům naší obce Blatnice.
Přeji Vám všem krásné vánoční svátky a všechno nejlepší
v novém roce 2020.
Iva Šantavá
enolog a ředitel
střediska vinařství
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Vítání občánků
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Zahájení školního roku 2019-2020
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Sběr a ukládání odpadu
Díky úpravám sběrného místa proběhl podzimní sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu hladce a bez dalších „meziskládek“, čímž se ušetřil čas i peníze. Ve dvou dnech přivezli
občané na Svazarm 2 kontejnery pneumatik, 5 kontejnerů velkoobjemového odpadu,16 chladniček, 23 sporáků, 391 kg drobného elektra a 51 televizorů. Když už mluvím o odpadech, tak
chci zmínit další skupinu a tou je BIOODPAD. Pro ukládání bioodpadu (matoliny, listí, rostlinný odpad ze zahrady apod.) slouží
kontejner umístěný u Čističky odpadních vod. Nyní se nám podařilo vyjednat dodání nižšího kontejneru, do kterého je snazší
přístup. Do bioodpadu patří také ořezané větve. Větve ukládejte také k čističce, ale ne do kontejneru. Dávejte je na hromadu
vedle kontejneru na vyznačené místo. Zaměstnanci SOBu větve
naštěpkují štěpkovačem a tím pádem se do kontejneru vejde víc
materiálu. Ušetříme tak peníze za vývoz kontejneru, který bude
objemově plně vytížený.
Pro ukládání bioodpadu neslouží žádné jiné místo – ani u lindiček pod Roháčem, ani u Hájku. BIOODPAD UKLÁDEJTE POUZE
U ČISTIČKY.
Petr Buzík, vedoucí Služeb obce Blatnice
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O Líze
Ze všech blatnických búd je nejzajímavější,
Lízina búda“ pod Novýma horama, vlastně
už v kotáru lipovském.
Kdo z Blatničanů by neznal pohádky o Líze,
kdo by ji nepolitoval? Znají je staří a povídají je mladým, dětem a tak si pokolení za
pokolením vypravuje o Líze. Ubohá, nešťastná Líza! Však pro to její neštěstí, pro
ten mladý zničený život, který nepoznal radostí, se jí také odpouštějí ty její různé nezbednosti a zlomyslnosti. Tedy poslyšme!
Pod Novýma horama při silnici vedoucí
z Blatnice do Louky stojí stará, věkem omšelá bouda. Je vidět, že se o ni nikdo tuze
nestará. Dříve v ní bývaly velké sudy vína,
jeden až 40 až 50 věder, ale dnes je téměř
prázdná. Vinohrady u ní patřily a patří pánům ze Strážnice. A ti sem rádi jezdili a nejraději o vinobraní. V búdě stojí plné ohromné sudy, a ještě jsou tu ohromné kádě
moštu, který se má teprve stočit. Kdo by
se však byl nadál, že zatím co budou velcí
popíjet, že zatím se pánova dceruška, malá
Lízinka, prohlížejíc si ohromné sudy a kádě,
nahne neopatrně nad jednu a v ní se utopí!
A nikdo to neviděl, pohřešili ji, až když chtěli
odjíždět. Ubohý otec se v zoufalství zastřelil
a matka, když ji přivezli mrtvou Lízinku, prý
zešílela.
Podle jiné pověsti to byla dívka, která tam
v té boudě žila a jmenovala se Líza. Byla to
panna velmi krásná, jenže trochu marnivá;
zálibně si česala denně své dlouhé havraní
vlasy, shlížejíc se při tom v kádi, která až po
okraj byla plná vína. A tu jednou, jak se tak
nad káď nahnula, sklouzla a žbluňk! a po
milé Líze nebylo ani památky. A od té doby
tam prý straší a bouda se nazývá Lizina“.
A Blatničan by tam o půlnoci nešel ani za
nic na světě.
Vénku je ticho. Je leto, noc, měsíc svítí jak
rybí oko. Z Lúky sa vracajú od muziky dvá
mladí muzikanti. Sú v ráži, no, mladí ľudé,
ani si nevšimnú, že Lízina búda je u huby.
Indy by sa jí vyhnúli na sto honů jak čert
křížu, ale dnes sa trochu připotrošili a majů
kuráž. Už sú u búdy - a Líza stójí ve vídanku. Pravda, trochu v nich hŕklo, ale utěkat
jich ani nenapadlo. Ostatně Líza sa směje
a nevyleje si na nich svú zlosť, nemosijú sa
jí teda bát.
„Á, blatničtí muzikanti! A to ně zahrajte!
Šak s prázdnú neodejdete“. A hup na ořech
a sedla si na haluz a počúvala, spokójeně
kývaja hlavú. Hra sa jí náramně ľúbila - šak
takových šikovných muzikantů jak v Blatnici néni na celéj Moravě. A muzikanti hráli a
hráli, svaté, nesvaté až sa rozednívalo. A dyž

22

odcházali, měli kapse plné dukátů. Byli jak
na tŕní a ani sa nemohli dočkat, co si u Líze
vyhrálí. Ale představme si, jak ľutovali, dyž
dojďa dóm chtěli počítat a v kapsách našli
místo dukátů – ořechové listí!
„Hrom do Líze. Aby ju šlak trefíl!“
Je zaséj tichá letní noc, nehne sa ani větérek. Na pasinku, říkajú mu Amerika, pasú
blatničtí pacholci koně; aby sa jím moc nezabíhali, spoutali jich po pěti. Potom si lehli
na trávník, hlavama k sobě a cosi si vykládali. Bylo to jistě neco hodně směšného, jak
sa bavijú mladí ľudé mezi sebú - a chlapci
si ani nevšímli, že jich kdosi počúvá. A při
tom jak by počítali – „tu noga, tu noga, tu
noga!“ říkali rychle za sebú a ukazovali na
sebe, až tych noh bylo štyřijadvacet, dyž sa
vtom za něma ozvál udivený hlas a kdosi
povídá: „A pro boga, ná, a co je to za zvířa,
dyž má tolik nog?“ Byla to Líza. Ale než sa
chasa zpamatovala, nebylo po Lízi ani vidu
ani slechu.
Martin Smějšův a Jura Valaškův byli už
pacholci na žénění. Šak sa o muzikách
nadováďali. Celá dědina o nich dycky
řečnovala. Ale co čert nechtěl! Jednú jich,
počívky, napadlo, aby si zašli na Nové hory
na hrozny. Pomysleli - udělali. Tma bylo jak
v pytli. Pacholci sa napřed s chuťú najedli,
a že měli záživnosť v krvi, eště si natrhali
dóm a pamatovali aj na jejich, nech si také
na nečem lepším pochutijú! Šak s košem
hroznů, bár cuzích, nás istě nevyženú! Idú dóm ščasní, že na nich hotař nekapl.
Už sú u búdy a v búdě sa ešče svítilo. Líza
nespala, ulizovala si svoje rozdrchmané
kudly. „Puká, puká?“ ptajú sa pacholci pod
oknama a nahlédajú do jizby. „Šak já vám
napukám“, Líza na to a popadla vařajku
a hlava nehlava - hnala pacholky až k Blat-

nici. Jura, že měl lepší nohy, Lízi utékl, ale
Martin jich dostál nečítaných, že sa ledvá
dovlékl dóm. A třetí deň měl pohřeb. - Ale
časem došlo aj na Juru: dyž vézl z Lúky
múku, Líza mu překotila vůz a múku mu
vysypala do větru.
Jednú jeli jeden Blatničan do Velkej na
drva. Aby byli zpátky ešče za chládku, vyjeli už o jednéj. Byli akorát u Lízinéj búdy,
a krávy jím najednú vůz né a né utáhnút.
Strýc nemožů pochopit, cože je kravám
vůz tak těžký, přeca ho namastili a krávy
nakrmili a nic nevezú; či by jím býl nekdo
snád zahamovál? Ohlédnú sa - a vzadu na
rozvoře sedí Líza! Včíl už strýc rozumijú,
proto jim ty kravky jedú tak pomály. A Líza
neslézá. Strýc prosijú, ale márně, ale odehnat ju násílím, ach, to je neradno, to by sa
pomstila. Modlíjú sa kleča, protože čúvali,
že kdo sa modlí seďa, teho Buh vyslyší dřímaja. - Slúnko bylo už dávno nad Javořinú,
dyž strýček dojeli do Velkéj; teprú před Velkú Líza se smíchem odběhla. A Veličané ani
nechtěli věřit, dyž jím to vykládali. Strýc sa
aj zadušovat moseli.
Ale Líza nebyla vždycky tak zlomyslná,
a hlavně vůči lidem starým prý bývala často velice laskavá - prý nejednou pomohla,
když vezli na trakači anebo nesli na zádech
z Nových hor ovoce, broskve, trnky, hrozny, jabka, hrušky, anebo erteple. A bývala
druhdy i štědrá, prý nejedna blatnická dívka se parádila v šátku, který si ušila z Lízina
závoje. A bylo dost i unavených chodců,
které svezla na svém bělouši. Ráda se totiž
projížděla na silnici mezi lány. Kéž už dojde
klidu ubohá Líza a kéž už nikdy nejede třikrát kolem Blatnice.
Přepis z knihy „Z pověstí Hradišťského okresu“ Valerie Máčalová, foto Antonín Hanák.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Společenská kronika za celý rok 2019
Narození- 8 chlapců, 6 dívek.
Jména: Matyáš, Rozálie, Damián, Lucie, Sára, Lukáš,
Patrik Luis, Filip, Stella, Alex, Emílie, Patrik, Jan a Sofie.
Sňatky: církevní 14, civilní 5
Počet obyvatel: 2011
Úmrtí: 21

V druhém poletí oslavili dva naši zaměstnanci
Lubomír Ivan a Pavel Radoch významné životní jubileum 60 let.
Tímto jim přejeme zdraví, štěstí, stále dobrou náladu.
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