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Slovo starostky
Milí spoluobčané,
jestli si říkáte, že má Blatnický
zpravodaj zpoždění, tak máte naprostou pravdu. Plánované bylo
vydání v měsíci dubnu. A mělo
to být číslo „nadupané“ zprávami
a fotografiemi z kulturních událostí, které proběhly od ledna nového
roku . Bohužel osud, nebo chcete-li Covid 19 tomu chtěl jinak. Díky
omezením, která byla vládou ČR
a ministerstvem zdravotnictví nařízena, jsme byli nuceni zrušit
všechny naplánované akce. Proto se neuskutečnila jarní výstava, setkání seniorů, vítání občánků, oslava dne maminek, beseda k osvobození Blatnice a další jiné. Doufám, že snad poslední
větší omezení se bude týkat hlavní poutě na Antonínku v neděli
14.června. I když nám to mnozí budou zazlívat, nemohli jsme
povolit účast stánkařům a atrakcím, na které se hlavně děti vždy
těšily. Pokud by bylo vše, jak každý rok, nepodařilo by se nám
„ohlídat“ maximální počet lidí na této akci. Berme to ale pozitivně, alespoň bude mít pouť opět spíše duchovní rozměr, který jí
skutečně náleží. A na kolotoče se děti mohou těšit příště.
I když některá z omezení stále ještě platí a nemáme nad virem
úplně vyhráno, ráda bych se k době uplynulé od poloviny března
vrátila. Chtěla bych všem občanům poděkovat za jejich přístup,
za pokoru, za respektování mnohdy nepříjemných a omezujících nařízení a hlavně za pomoc sobě navzájem. Byla jsem strašně mile překvapena, jak naši občané nezištně poskytli pomoc
a nosili na obec našité roušky. Byla jich spousta a nemůžu je zde
vyjmenovat všechny, ale přece jenom si dovolím zmínit ty, kteří
nás zásobili nejvíce a v ten nejpotřebnější čas: paní Silvie Buzíková, Renata Stupalová, MVDr. Gabriela Petraturová, paní Lenka
Vyskočilová, paní Sandra Bartoníková, paní Vlasta Kudielková
a další a další. Největším „dodavatelem“ byla rodina Perutkova
z prodejny Jaro. Jejich profesionálně zpracované roušky vždy zářily pozitivními barvami, jako by říkaly – vydržte, bude lépe. Mne
samotnou pak velice těšil údiv lidí, kteří si naopak pro roušky na
úřad přicházeli. Byli překvapeni, že za poskytnutí roušek nic nechceme a že to mají od svých spoluobčanů darem.
Jako donátor se také projevila firma Víno Blatel s.r.o, která věnovala ZŠ a MŠ v Blatnici 30.000,- Kč na pokrytí nákladů spojených
s pořízením dezinfekčních prostředků a jiných ochranných prvků.
Za období nouzového stavu jsme ale nemohli ustrnout, složit
ruce do klína a nic nedělat. Naopak se rozjížděly, nebo naopak
dotahovaly do konce další akce. Služby obce jely na 100%, dokončil se poslední úsek chodníku podél silnice I/54, zapracovalo
se na cyklostezce na Blatničku, získali jsme stavební povolení na
parkoviště za základní školou a před „Starou obecní“, na kulturním domě bylo provedeno obložení stěn. Projekt na rekonstrukci ulice Strání včetně veřejného osvětlení, chodníků a opravy
povrchu vozovky je podán a jen čekáme na kladné vyjádření patřičných úřadů. Ve stejné fázi je i projekt chodníků podél silnice
do Uherského Ostrohu. O práci SOBu a cyklostezkách se můžete
dovědět podrobnosti uvnitř časopisu .
Takže mi nezbývá, než popřát pěkné čtení a taky trpělivost s úplným uvolněním opatření ohledně coronaviru a hlavně zdraví
a ještě jednou pevné zdraví!!!
Blahynková Svatava
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• Plesová sezona

Hlavni rozhodnutí z veřejných
jednání zastupitelstva obce
X. ZOB 4.12.2019
- ZOB schválilo obecně závaznou vyhlášku o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství, místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a místním poplatku ze psů.
- ZOB schválilo pachtovní
smlouvu mezi obcí Blatnice
pod Svatým Antonínkem
a společností VÍNO BLATEL,
a. s – pozemek vinohradu
na Antonínku.
- ZOB schválilo žádosti o dotace místních spolků.
- ZOB schválilo rozpočet
roku 2020 v předloženém
znění, s celkovými příjmy
ve výši 33.860.900,- Kč, výdaji ve výši 44.360.900,- Kč.
XI. ZOB 5.2.2020
- ZOB schválilo nákup pozemků pod chystanou cyklostezkou směr Blatnička.
- ZOB schválilo zprávu o výsledku provedené inventarizace.
- ZOB schválilo cenu vodného na rok 2020 na 27,60 +
DPH a cenu stočného na
25,50 + DPH.
- ZOB schválilo cenovou nabídku na vyhotovení projektu ulice Strání (chodníky,
místní komunikace, parkovací místa a veřejné osvětlení) ve výši 180.532,- Kč.

XII. ZOB 6.5.2020
- ZOB vzalo na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek
Obec Blatnice pod Svatým
Antonínkem za období od
01.01.2019 do 31.12.2019.
- ZOB schválilo smlouvu
o přezkoumání hospodaření obce Blatnice pod
Svatým Antonínkem na rok
2020 s firmou ŠTOLFOVÁ
AUDIT, s. r. o.
- ZOB schválilo účetní závěrky obce a příspěvkových
organizací SOB a ZŠ za rok
2019.
- ZOB schválilo směny pozemků pro plánovanou cyklostezku směr Blatnička.
- ZOB schválilo smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na pořízení dopravního automobilu pro
SDH.
- ZOB schválilo podání žádosti o dotaci na projekt
„Na návštěvě Bílých Karpat“
– partnerská obec Moravské Lieskové.
– ZOB schválilo plán investičních akcí na rok 2020 –
2022.
– ZOB schválilo žádosti spolků na pořadatelskou službu
na poutích na Sv. Antonínku.
– ZOB schválilo nákup pozemků pod chodníkem podél Svodnice za kupní cenu
max. 300,- Kč/m2.
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Cyklostezka Blatnička II. etapa
Obec Blatnice má zpracovánu koncepci cyklostezek, jejímž
výchozím, nebo cílovým bodem je památková zóna Stará
hora, Kamenice. Koncem letošního roku se začne na katastrálním území Uherský Ostroh budovat cesta od Kamenic
přes Plachty až po větrolam. Dojde tak k napojení na cestu
do Ostrožské Lhoty a později v tomto styčném bodě vznikne křižovatka, kdy rovně pojedete do obory a Uh. Ostrohu.
Tuto cestu bude lemovat stromořadí, jako jisté protierozní
opatření. Cesta je plánována z asfaltu a celou stavbu bude
mít v kompetenci Pozemkový úřad v Uherském Hradišti.
Bude využívána cyklisty i zemědělskou technikou.
Cyklostezku na Veselí nad Moravou bude možno projektovat až po pozemkových úpravách v trati Loučky a nádraží.
Stav pozemkové úpravy je ve fázi „výběru zhotovitele“. Práce by měly proběhnout v roce 2021. Rychlost provedení pozemkové úpravy bohužel nijak neovlivníme, je plně v kompetenci Pozemkového úřadu.
V měsíci květnu se zapracovalo na II. úseku směrem na
Blatničku, kdy došlo v trati Rybníčky – Nádavky k terénním
úpravám a opravě původní cesty. Tento úsek cesty nebyl od
90tých let využíván, místy byl zavážen zeminou a všechno
komplet zamaskovaly keře a náletové dřeviny. Prvotní úklid
lokality provedli pracovníci Služeb obce Blatnice, pro hl.
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práci buldozerem byla ve výběrovém řízení vysoutěžena
firma Rybárik, s.r.o. a finální poklad povrchu zabezpečila
firma Swietelsky Stavební, s.r.o. pod vedením pana Radima
Tománka. Povrch jako takový je z certifikovaného asfaltového recyklátu, který byl odborně uložen finišerem a zhutněn
vibračním válcem. Působením slunce a tepla dojde k tak
zvanému „samo-spečení“ a vytvrzení povrchu. Cestu čekají
ještě finální úpravy, kdy se krajce postupně dosype zeminou. Do té doby bude na cestu zakázán vjezd vozidlům do
3,5t, ale již nyní ji můžou cyklisti bez omezení využívat. Celá
tato oprava cesty v délce cca 680m nás stála zhruba půl milionu korun a zase nás o kus přiblížila k sousední Blatničce.
III. etapa cyklostezky je plánována od Nádavkového járku,
po přehradu (cca 980m), kde se napojíme na již zhotovenou cyklostezku z Blatničky. Plánování a realizaci tohoto úseku předcházelo pozemkové vypořádání, tj. výkupy
a směny pozemků. Je na místě upřímně poděkovat všem,
co na tuto potřebnou stezku uvolnily své pozemky. Nyní
musíme zajistit projekt, stavební povolení a výběrové řízení
na zhotovitele stavby, která bude díky nestabilnímu podloží z betonu.
Antonín Hanák
místostarosta
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Služby Obce Blatnice jedou na plný plyn
Služby obce Blatnice fungují bez omezení i po dobu mimořádných opatření spojených s nemocí Covid-19. Naše
pracovníky můžete potkávat při údržbě
a správě obecního majetku. Můžete si
u SOBu také objednat nejrůznější odborné práce a služby, dovoz či odvoz materiálu a letos také palivové dříví.
V zimních měsících SOBáci čistili a prořezávali obecní lesík na Strání, který byl
v neutěšeném stavu. Polomy a vyvrácené stromy mohly ohrozit občany, kteří se
zde, vzhledem k blízkosti obce, pohybují
v hojném počtu. Od prosince do března bylo vytěženo a prodáno bezmála
100 prostorových metrů dřeva, z toho
část byla vytěžena samotěžbou. Peníze získané z prodeje dřeva plánujeme
dále investovat do údržby a obnovy lesů
v našem katastru. Všechny kroky jsou
konzultovány se správcem lesů panem
Prokešem. Po vyčištění Strání se část
našich pracovníků přesunula na Antonínek ke Křížové cestě a zde pokračujeme
v čištění a prořezávání lesa. Jednu část
lesa čistí odborná firma z Bzence, která
také vyčistila mýtiny po těžbě lesa na

Střečkáči.
Zimní údržbě neunikly ani polní cesty.
Tuto zimu se nám podařilo vyčistit okolí
horní cesty v Roháči a v Hájku. V Hájku se
navíc vyčistil a upravil prostor pod nádrží
od náletových dřevin.
Neustále také pracujeme přímo v naší
obci. Během zimy jsme opravili část zábradlí u potoka na Řádku a vyčistili jsme

okolí silnice. Dále jsme pročistili parčíky
Pod Floriánky a v Dědině, kde bylo také
opraveno osvětlení Sloupu Panny Marie. Prořezali jsme ořechy v ulici Pod Roháče a všechny stromy v obci rostoucí
do elektrického vedení.
Ve dvoře Obecního úřadu jsme vyklidili
prostor u hřbitovní zdi a vybudovali jsme
zde parkoviště se 6-ti parkovacími místy

Oprava zábradlí na Řádku.

Lesík během naší práce.

Les kolem Křížové cesty na Antonínku před čištěním.

Zpevnění parkovací plochy na Strání.

Nové parkoviště na obecním dvoře.
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pro zaměstanace obecního úřadu, lékaře a lékárnu. Uvolnila se tak parkovací místa před budovou
obecního úřadu pro ostatní návštěvníky.
Průběžně udržujeme a sekáme trávníky po celé
obci podle potřeby. Na etapy bylo opraveno veřejné osvětlení – v některých místech bude potřeba do budoucna řešit výměnu celého vedení
komplexněji vzhledem ke konci jeho životnosti.
Mimo to, stále vyřizujeme objednávky na různé
služby našim občanům – míchání betonu, nakládku a dopravu materiálu, bagrování, drobné
instalatérské práce a další. Za prvních pět měsíců
tohoto roku jsme stačili vyřídit téměř 90 zakázek
našich občanů.
Petr Buzík,
vedoucí Služeb obce Blatnice

ČERVEN 2020

Na Smichově bylo vysazeno 40 nových stromků. Udělejte si procházku – je tam hezky.

Odpady a nerudovská otázka - Kam s ním?
Před více než 130 lety řešil Jan Neruda otázku „Kam s ním?“,
když se nemohl zbavit starého slamníku. Dnes to naštěstí
není takový problém. Máme sběrná místa jak na tříděný odpad s barevnými kontejnery, tak na bioodpad. Ten se ukládá
do kontejneru u čističky a sem by pan Neruda (kdyby žil nyní
a v Blatnici) vynesl svůj slamník...

Jsme připraveni na sběr.

Už je plno...

Mnoho našich spoluobčanů tak nečiní a stále vozí bioodpad
(větve, révu, trávu, pařezy apod.) jinam – například k Hájku,
nebo Pod Roháč k lindičkám. Tato místa neslouží k ukládání
žádného odpadu již řadu let. BIOODPAD UKLÁDEJTE POUZE
U ČISTIČKY. Trávu, matoliny apod. do kontejneru, větve a révu
vedle kontejneru – naši pracovníci je nadrtí štěpkovačem
a uklidí.
Suť a odpad ze staveb není možné v Blatnici nikam vyvážet
ani ukládat. Tento odpad je třeba vyvážet jinam: Nejbližší je
firma Přibyl ve Veselí nad Moravou.
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu se koná 2x
ročně – na jaře a na podzim. Letošní jarní termín se kvůli mimořádným opatřením spojenými s pandemií koronaviru posunul až na polovinu května. Během dvou dnů přivezli Blatničané tolik odpadu, že jím zaplnili 6 velkých kontejnerů, dále byly
odvezeny 2 kontejnery pneumatik, 98 televizorů, 71 ks bílého
elektra a několik desítek malých elektrospotřebičů.
Vzhledem k tomu, že zavedený termín sběrů 2x ročně již nevyhovuje potřebám obyvatel a zájem ze strany občanů je obrovský, rozhodli jsme se, že sběrné místo na Svazarmu bude
otevřeno každý čtvrtek v době od 14:00 do 17:00 hodin.
V této době je možno zde ukládat velkoobjemový odpad
a elektrospotřebiče. Vždy bude na místě přítomen pracovník
Služeb obce Blatnice a bude dohlížet na ukládání odpadu.
PRO ODVOZ ODPADU PROSÍM DODRŽUJTE UVEDENÉ
TERMÍNY!
Petr Buzík, vedoucí
Služeb obce Blatnice

Na Horním konci máme nový chodník
Od dubna mohou pěší využívat nový chodník vybudovaný podél silnice na Blatničku na Horním konci. Starý betonový chodník už dosloužil a nový byl nutností.
Firma Bachan dokončila práci na chodníku koncem dubna a pracovníci SOBu dodělali teréní úpravy a zaseli trávu. Při této příležitosti bylo vyměněno také osvětlení
u chodníku. Tento nový úsek spojil chodník vedoucí z centra obce s chodníkem,
který vede z Vrbového až na konec obce směrem na Blatničku.
Petr Buzík
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Za vodu pro lidi – protestní pochod
Těmito řádky bych chtěla navázat na článek „Ještě Vám teče
voda z vodovodu?“ který byl uveřejněný v minulém čísle. Jeho
autorkou byla paní senátorka za Hodonínsko - Anna Hubáčková. Pro krátké připomenutí šlo o možnost povrchové těžby
štěrku poblíž zdroje pitné vody mezi Uherským Ostrohem
a Moravským Pískem, která by tento mohla těžbou znehodnotit. Jedná se o podzemní zdroj vody pro 150.000 lidí. A Blatnice je též z části jejím odběratelem. Proti těžbě se psaly petice,
svůj jasný nesouhlas vyjádřilo 56 obcí, posílaly se dopisy s balíčkem štěrku panu ministru životního prostředí Mgr.Richardu
Brabcovi. Nic platno – Český báňský úřad vymezil dobývací
prostor a těžba štěrkopísku v Uherském Ostrohu by se tak
mohla stát skutečností. Zvláštní rozhodnutí, nemyslíte? Zvlášť

když na druhou stranu mají na ministerstvu životního prostředí stále
„plnou pusu řečí“, že si musíme chránit pitnou vodu, protože kvůli klimatickým podmínkám jí začíná být
nedostatek. Ale my, uživatelé vody
z ohroženého zdroje, se nedáme.
Pod záštitou města Kyjov byla oslovena právnická firma, která
povede za dotčené obce žalobu na zmíněné rozhodnutí. A jak
můžeme pomoci my, obyvatelé a uživatelé této pitné vody?
Můžeme vyjádřit svůj nesouhlas. A první možnost se nám naskytne v sobotu 13.června při akci Pochod za vodu pro lidi. Do
míst, kde se má těžit, vyrazí lidé současně z Uherského Ostrohu,
Moravského Písku a Veselí nad Moravou. Na místě se pak dovíme, jak celá kauza postupuje. Účastnit se budou starostové
obcí, někteří poslanci i senátoři a zástupci VAKu Hodonín.
Za pěkného počasí bychom společně vyrazili do Uherského Ostrohu na kolech v 12:30 , v sobotu 13.června od budovy obecního úřadu. Na místo před zámkem do Uherského Ostrohu se dá samozřejmě dojet i autem a pak společně
s ostatními pěšky na místo zamýšlené těžby.
Historii celé záležitosti si můžete dohledat a přečíst na stránkách www.zavoduprolidi.cz nebo na https://www.facebook.
com/zavoduprolidi.
Blahynková Svatava

Meteorologické okénko
Počasí je časté téma hovorů už odpradávna. Počasí ovlivňovalo úrodu, lidské osudy i celé dějiny. Nyní se zdá, že hlavním
tématem je sucho a množství srážek, které spadlo, nebo častěji
nespado...
Díky měření na meteostanici ve firmě Víno Blatel, a. s. Vám
můžeme přinést přehled letošních srážek a také minimálních
a maximálních teplot.
Rok 2020

Srážky v mm

Minimální teplota

leden

18

-3,2

únor

41,5

-3,1

březen

19,5

-4,9

duben

12,4

-5,6

květen

78,74

1,6

Celkem

170,14

Z měření za posledních 10 let vyplývá, že nejsušším rokem
v poslední dekádě byl rok 2015, v němž za celý rok spadlo
pouze 361,6 mm srážek. Naopak nejdeštivějším byl rok 2019
s 675,25 mm. Z měření dále vyplývá, že některé měsíce jsou
velmi suché a pak často přichází prudké deště, které se však
nevsáknou a voda odteče.
Díky teplým zimám může přezimovat hodně škůdců – loni
to byli hraboši, letos jsou to pro změnu
mšice. Ty nyní zasáhly především slivoně
Maximální teplota
a další ovocné stromy a okrasné dřeviny. Pokud chceme sklízet ovoce, musí se
11,6
provést insekticidní ošetření – příroda to
14,8
sama nezvládne.
20,6
Zdroj informací:
Antonín
Křápek,
23,8
Víno Blatel, a. s.
27,1
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Škola
Vážený čtenáři,
i přes nepříznivou situaci se ve škole stále
pracuje. Vstup do nového roku 2020 jsme
zahájili ve škole tradičním 51. školním plesem. Od října 2019 se žáci 9. ročníku scházeli každý týden s učitelkami paní Mgr. Věrou Švábovou a Mgr. Zdeňkou Míčkovou
a pilně nacvičovali taneční sestavy, které
pak žáci předvedli na plesu SRPŠ. Kdo polonézu a výzdobu sálu viděl, jistě pochopí,
kolik úsilí, času a odříkání je zapotřebí k vytvoření tak nádherné atmosféry. Děkujeme
všem sponzorům, kteří náš ples podpořili
dary do tomboly.
V zimních měsících jsme stihli s žáky uskutečnit několik výjezdů za bruslením do Veselí nad Moravou, ale i do Uherského Ostrohu. Samozřejmě také lyžařský výcvikový
kurz, kde si žáci užili nejen sněhové nadílky,
lyžování, her, ale navštívili i plavecký bazén.
V měsíci únoru pak proběhl ve škole KARNEVAL pro děti. Celou akci vedl DJ SIMENS
a pedagogové z MŠ a ZŠ. Děti zažily odpoledne plné her, tanců, soutěží a zábavy. Na
závěr každé z nich získalo drobnou cenu
z tomboly. Těší nás, že se naší školní akce
zúčastnilo velké množství dětí i rodičů.
V rámci měsíce knihy na škole 4. 3. 2020 pro
žáky proběhlo scénické čtení knih. Účinkovali Alan Novotný, Markéta Lánská a Lukáš

Lyžařský kurz pro 2. stupeň
Hejlík. Žákům se představení brněnských
herců velmi líbilo a jistě podpořilo u dětí
zájem o četbu knih.
Ani vyhlášení nouzového stavu a uzavření základní školy pro žáky 11. 3. 2020
neukončilo v blatnické škole vyučování.
Pedagogové se nové situaci přizpůsobili
a začali využívat další možnosti k předávání vzdělání. Výuku na dálku jsme zahájili za
pomoci našeho školního informačního systému iŠkola. Učitelé nahrávali pro žáky i své
videohodiny. V současnosti probíhá na naší
škole distanční vzdělávání především prostřednictvím aplikace Google Classroom,
která umožňuje nejen zadávání úkolů do
jednotlivých předmětů, ale i jejich zpětnou kontrolu a přímou
komunikaci dětí s učitelem. Videokonference
s žáky probíhají několikrát týdně. Děti při nich
spolu s učitelem řeší své
otázky na učivo, diskutují a společně probírají
novou látku, domácí

úkoly a projekty. Rodiče jsou o všem včas
informování formou e-mailu, rozhraní
Google Učebny, informačního systému iŠkola nebo webových stránek, které se neustále aktualizují. Velké poděkování patří
také rodičům, bez jejich podpory a pomoci
by distanční výuka nebyla možná!
Také zápisy dětí a žáků do MŠ i ZŠ probíhaly
v toto období na dálku.
V současnosti s postupným rozvolňováním
nouzových opatření jsme se zřizovatelem
školy zpřístupnili od 18. 5. 2020 předškolní vzdělávání našich dětí v mateřské škole
a uvolněna od 25. 5. 2020 je také docházka
žáků 1. stupně ZŠ. Žáci pracují ve smíšených
skupinách do 15 osob při dodržování zvýšených hygienických i organizačních opatření.
Při této příležitosti bych ráda poděkovala
za finanční dar 30 000,- Kč zřizovateli školy a firmě Blatel, která tuto částku poskytla
škole na nákup dezinfekčních prostředků.
Doufám, že situaci s šířením koronaviru
všichni společně zvládneme a všem přeji
mnoho zdraví!!!
Mgr. Ladislava Nosková, ředitelka školy

Bruslení ve Veselí n. Moravou pro 1. stupeň

Nechyběly krásné masky
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Jak se máme ve školce
Pomalu nám začíná klepat na vrátka léto, a to znamená, že se
blíží konec školního roku. Pojďme se ještě vrátit do období
zimy. Ta letošní byla skoupá na sněhovou nadílku i sluneční
svit.
V lednu jsme si do školky pozvali maňáskové divadlo Sluníčko
z Prostějova, které nás zahřálo hezkými pohádkami a písničkami. Skupinka dětí ze třídy Sluníčka vystoupila s tanečním
pásmem v restauraci Roháč při setkání členů Svazu tělesně
postižených. Podnikli jsme vycházku ke krmelci, aby ani zvířátka nestrádala a doplňovali jsme semínka do krmítek pro
ptáčky v atriu základní školy. Ve školce jsme tvořili, kreslili,
malovali, experimentovali s ledem, barvou, rozvíjeli jemnou
i hrubou motoriku, povídali si o zimě, vločkách, poslouchali
pohádky…
V únoru proběhl v tělocvičně ZŠ dětský karneval. Se svým kouzelnickým vystoupením přijelo do školky Duo Waldini - kouzelník s partnerkou nám předvedli řadu kouzel a do některých
zapojili i děti. Držet kouzelnickou hůlku, mít na hlavě klobouk
a za ušima „korunky“, to se hned tak nepodaří. Ve školce jsme si
povídali o těle, zdraví a vitamínech a vůbec by nás nenapadlo,
že za krátkou dobu se budeme obávat o své vlastní zdraví.
Začal měsíc březen a s ním i nové téma: ”Kniha je můj kamarád“.
Děti z Motýlků a ze Sluníček navštívily blatnickou knihovnu, kde
si pro ně paní knihovnice připravila besedy. Ty byly poslední akcí,
kterou jsme podnikli, protože od 16. března až do odvolání byla
z důvodu zabránění šíření koronaviru mateřská škola uzavřena.
A jak už to bývá, člověk nezahálí a snaží se být užitečným i v nelehkých situacích. Ve školce sice utichl dětský smích a štěbetání,
ale probíhal úklid MŠ a zahrady, dezinfekce hraček, šití dětských
roušek, batikování triček, příprava školky na znovuotevření
a v neposlední řadě paní učitelky po celou dobu uzavření připravovaly na webové stránky školy (v sekci Mateřská škola) Zábavnou školku pro děti – nabídku činností podle Školního vzdělávacího programu „Putujeme se sluníčkem“. Předškoláci nepřišli ani
o své oblíbené barevné úkoly. Děti mohly v domácím prostředí
tvořit, cvičit, zpívat, kreslit, malovat, poznávat svět …, a to s možností zpětné vazby pomocí SMS, emailových zpráv a aplikace
WhatsApp. Zábavnou školku mohou až do konce školního roku
využívat předškoláci, kteří jsou z docházky odhlášeni.
Od 2. do 16. května probíhal zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Letos distanční (dálkovou) formou,
bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců v mateřské škole.
Od 18. května se za zpřísněných hygienických a organizačních
pravidel mateřská škola znovu otevřela. Do konce školního
roku již bez akcí. Provoz MŠ bude přerušen v měsíci srpnu z důvodu čerpání dovolené, sanitárních dnů a rekonstrukcí.
V tomto školním roce se nám podařilo do třídy Berušky zakoupit úložnou skříň a dětské odpočinkové matrace. K Beruškám
a do Sluníček byly pořízeny nové přikrývky, polštáře a ložní
textil. Postupně budeme modernizovat třídu Berušky a šatny.
Finanční prostředky na zakoupení nového vybavení byly poskytnuty z projektu Šablony II.
Ráda bych poděkovala rodičům, příznivcům a sponzorům naší
školky, pedagogům a ostatním zaměstnancům za jejich práci a přeji všem zdraví, klidnou dovolenou, odpočinek a dětem
hezké prázdniny.
Bc. Radka Máčalová,
vedoucí učitelka MŠ

Zimu jsme si užili...

...zvířátka jsme nakrmili...

...zdravě jsme posvačili...

...a venku jsme si zacvičili.
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FARNÍ PLES
– ples pro všechny generace
Dne 11. ledna 2020 se uskutečnil v pořadí již 17. farní ples, tzv.
„Čaj o páté“, který se letos konal v Kulturním domě v Blatničce.
Pobavit se na něm mohli celé rodiny, jelikož od 17 hodin si
mládež připravila hry a soutěže pro všechny děti.
V 19 hodin pak hrála k tanci i poslechu Dechová hudba Blatnička a také DJ Chosé.
Velký zájem byl i o tombolu, kde první cenou byl televizor.
Farnost Blatnice

Deváťáci zářili na Tradičním plese
Dne 25. ledna 2020 se konal 51. Tradiční
ples školy a pro letošek zahájil plesovou
sezonu v Blatnici. Sál kulturního domu byl
vyzdoben do barev žluté a černé a taktéž
v těchto barvách sladili tanečníci košile
a doplňky.
Po zahájení plesu následovalo každoročně nejvíce očekávané předtančení, které
letos tvořilo 8 tanečních párů žáků deváté třídy. Kvůli úrazu jednoho deváťáka
zaskočil na poslední chvíli Lukáš Farkaš
z osmé třídy. Krásné předtančení nacvičila paní třídní učitelka Mgr. Věra Švábová
a paní učitelka Mgr. Zdeňka Míčková. Taneční páry pak představila bývalá třídní
učitelka z prvního stupně Mgr. Jitka Hrušková.
Tancování holky tak chytilo, že si připravily svoje vlastní taneční vystoupení, které
bylo překvapením pro všechny. K tanci
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a poslechu po celý večer hrála kapela
Apollon.
Vzpomínku na ples jste si mohli odnést už
v ten večer s sebou v podobě fotky pořízené v profesionálním fotokoutku, který
byl po celý večer využíván jaksepatří.
Nechyběla ani bohatá tombola. Touto
cestou děkujeme všem, kdo darem do
tomboly podpořil školní ples.

Poděkování patří i všem ostatním, kteří se
jakkoliv zapojil do příprav a průběhu plesu - seznam by byl opravdu dlouhý.
Věřím, že v tomto náročném období asi
nikoho nenapadne myslet na další plesovou sezonu, ale už nyní víme, že další školní ples se uskuteční 6. února 2021.
Aneta Urbánková,
Sdružení rodičů a přátel školy
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Na krojovém plese se koštovalo i křtilo
První únorovou sobotou se do místní plesové sezony zapsal také
Krojový ples, který pořádala Obec Blatnice a kulturní výbor obce.
K tanci i k příjemné atmosféře nám po celý večer hrála dechová
hudba Šarovec a cimbálová muzika Falešnica.
V průběhu plesu došlo na dlouho očekávaný křest nové knihy
autorek Marie Perutkové, Evy Pippalové a Zuzany Skočíkové s názvem Blatnické búdy, vinaři a vinohrady. Reportáž o křtu knihy
natáčela TV Slovácko přímo na místě a odvysílala na svém kanálu.
Tématem vinařství a vinohrady se nechali inspirovat i členové kulturního výboru, a to nejen při výzdobě prostor kulturního domu,
ale také organizací malého koštu vín místních vinařů, jimž také
touto cestou děkujeme za poskytnuté vzorky.
Odbornými degustátory se tak mohli stát všichni návštěvníci plesu a ohodnotit vína pro soutěž, která košt provázela. Po vyhodnocení, byly předány výhercům stylové ceny.
Dalším mnohými netrpělivě očekávaným momentem večera
bylo vyhlášení cen tomboly. Velké díky patří všem, kteří nás svými
příspěvky do tomboly podpořili.
Doufáme, že i když tento ples nepatřil k nejvíce navštíveným, že si
našel své příznivce a nové do budoucna naláká!
My se budeme těšit u dalšího ročníku na viděnou!
Milena Nejezchlebová,
vedoucí kulturního výboru

Křest knihy Blatnické búdy, vinaři a vinohrady.

Stylový košt vína – kdo by si nedal pohárek?

Kulturní výbor nemohl přijít jinak než v krojích.

Kroje blatnické i horňácké, všechny jsou krásné.

Hasičský ples
Letos se poprvé konal hasičský ples v kulturním domě. Měli jsme trochu obavy,
zda se sál naplní, protože jsme doposud pořádali plesy na Roháči. Přišlo více
než 200 lidí. Zaplněn byl sál i obě galerie. V tombole se sešlo nad 250 cen od
hasičů a mnoha štědrých dárců, kterým velmi děkujeme za podporu.
Do vestibulu jsme umístili velkoformátovou fotografii, která sloužila jako originální fotokoutek. Návštěvníci se mohli vyfotit před naší hasičskou zbrojnicí
i s hasičským autem. Celý večer hrála slovenská skupina Kamasi a nechyběla ani kulturní vložka v podání našich hasiček. Tentokrát se návštěvníci bavili
u přímého přenosu hokejového utkání, následovalo country vystoupení a závěr patřil Sladkému mámení. První ples „na kulturáku“ se vydařil, o čemž svědčí
i fakt, že poslední návštěvníci odcházeli až nad ránem.
Termín hasičského plesu 2021: 13. února 2021 (Doufáme, že tou dobou nebude řádit žádná epidemie, která by naše pěkné společenské akce zhatila všem.)
Silvie Buzíková

Originální vystoupení hasiček mělo úspěch.
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Silvestrovský pochod 31.12.2019
Bezmála 200 lidí se přišlo rozloučit se starým rokem na Silvestrovský pochod. Odpolední výšlap směřoval přes Kamenici na Antonínek, kde si všichni pořídili společnou fotku.
Trasa pokračovala zpátky do Blatnice do kulturního domu,
kde mezitím členové kulturního výboru připravovali občerstvení, kterému vévodil vynikající guláš mistra kuchaře

pana Antonína Těthala. Pro zahřátí nechyběl svařák a pro
děti čaj. Účastníci pochodu nemuseli pospíchat domů – nejvytrvalejší spolu přivítali Nový rok na kulturáku a domů se
rozcházeli až po půlnoci.
Text: Silvie Buzíková
Foto: Svatava Blahynková

Účastníci Silvestrovského pochodu

Do kulturního domu se vrátilo divadlo
Po několika letech mohli naši občané opět navštívit divadelní
představení v místním kulturním domě. Na neděli 16. února totiž přijalo pozvání Ostrožsko – Lhotské divadlo. V jejich podání
jsme tak mohli shlédnout komedii francouzského autora Émila
Augiera - „Ach, ty ženy“. Děj nás přenesl do Paříže 20 let 20. století, kdy si mladý malíř pronajme byt na doporučení své milenky,
která se ho snaží oženit s bohatou dcerou obchodníka.
V provedení „Lhoťanů“ tato komedie pobavila a rozesmála snad
všechny v hledišti zaplněného sálu kulturního domu.
Velmi nás potěšil zájem veřejnosti, protože tolik diváků na divadle v Blatnici nepamatují ani pamětníci a věříme, že zájem
o divadelní představení bude i v budoucnu. Soudíme tak podle
toho, že při odchodu ze sálu se mnoho návštěvníků ptalo, kdy
bude další divadlo... Odpověď na tuto otázku zatím neznáme,
ale můžeme slíbit, že jakmile to okolnosti dovolí a naskytne se
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možnost pro pozvání některého ochotnického divadla, určitě si
tuto příležitost nenecháme ujít.
Milena Nejezchlebová

Zápletka hry nabídla spoustu nečekaných situací.
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Jaký byl Fašank 2020? Veselý!
Poslední větší akcí, která se uskutečnila
před koronavirovou pandemií, byl Fašank, jež symbolicky zakončil dobu radovánek a oslav a odstartoval půst.
Kulturní výbor a hasiči zorganizovali
v kulturním domě fašankové odpoledne,
kde se rozhodně nemohl nikdo nenudit
a na své si přišel každý. Pořadatelé v maskách podtrhli fašankovou atmosféru!
Součástí Fašanku byl i košt mrváňů (pro
neznalé „blatničtiny“ - Božích milostí),
který je zřejmě světovým unikem. O nejlahodnější kousek bojovalo 11 vzorků,

nechyběly ani mrváně přespolní. Návštěvníci koštovali, bodovali, aby svými
hlasy rozhodli o nejlepších mrváních!
Vítězkou pro rok 2020 se stala paní Bohuslava Cábová. Za ní se umístily paní
Jana Chupíková se slečnou Michálkovou
a paní Zdena Matuštíková. Vítězům gratulujeme! Avšak je třeba podotknout, že
všechny vzorky stály za to a odměnu by si
zasloužily všechny zúčastněné kuchařky.
Kdo už měl dost sladkého, mohl si pochutnat na zabijačkových specialitách,
které připravili hasiči. K mání byla jelítka

i jitrnice, tlačenka, zabijačková polévka
a také čerstvý ovárek.
V sále probíhal od 15 hodin program. Vystoupil Mužský a Ženský sbor z Blatnice,
hrála cimbálová muzika Hojsa ze Ždánic
a nechyběly ani děti z Vavřínku a Svodnica. Ty si na závěr připravily originální
pochovávání basy, trefně se dotýkající
nedávných blatnických událostí.
Kdo si nenechal blatnický Fašank ujít,
dobře udělal, protože to byla na delší
dobu poslední společenská akce.
Text: Silvie Buzíková

Holky z Vavřínku při vystoupení.

Ženský pěvecký sbor.

Mrváně přilákaly mlské jazýčky..

Litanie za basu v podání Svodnice a Vavřínku rozesmály zaplněný sál.

Svodnica

Kulturní výbor se toho nebojí a přišel v maskách.

13

BLATNICKÝ ZPRAVODAJ

ČERVEN 2020

Velká domácí VELIKONOČNÍ SOUTĚŽ
Jako náhradu za zrušenou akci Jarní jarmark a dílničky pro děti, která byla plánována
na 28.-29. března 2020 v Obřadní síni, zorganizoval kulturní výbor domácí fotografickou soutěž.
Tématem zasílaných fotografií byly přípravy našich obyvatel na Velikonoce. Fotografie bylo možno zasílat prostřednictvím e-mailu, nebo Facebooku do 12. dubna. Soutěže se zúčastnilo 23 Blatničanů všech věkových kategorií.
Díky dárcům – obci Blatnice, paní Čihákové a firmě BP Laser – jsme mohli malým dárkem potěšit všechny zúčastněné. Tři vylosovaní šťastlivci navíc obdrželi hodnotnější
dárek.
Štěstí při losování se usmálo na paní Janu Pilčíkovou, Bohuslavu Cábovou a Angeliku
Mikulíkovou. Z losování bylo natočeno krátké video zveřejněné na sociální síti. Zaslané fotografie byly vystaveny také na nástěnce v chodbě OÚ.
Děkujeme všem, kteří nám zaslali své příspěvky. Zvláštní dík patří štědrým dárcům.
Milena Nejezchlebová,
vedoucí kulturního výboru

Hasiči jsou připraveni pomáhat – virus nevirus!
Výjezdová jednotka hasičů přes zimu
nezahálela a už 11. ledna jsme vyrazili
vyčistit vodní nádrž Lučinu. Spolu s dalšími jednotkami 8. okrsku jsme umyli vypuštěnou nádrž od nánosů bahna a sedimentů.
Téměř ihned po vyhlášení výjimečného stavu se výjezdová jednotka snažila
maximálně podpořit krizová pravidla
a minimalizovat tak možnosti nákazy.
Jednotka začala s čištěním a dezinfekcí
autobusových zastávek v Blatnici. 19.
března členové jednotky důkladně omyli a poté vydezinfikovali všechny autobusové zastávky. Dezinfekci neunikly
ani lavičky na náměstí a na křižovatce.
Dezinfekce veřejných míst pokračovala
22. března očistou kontejnerů na sběrných místech. Poté převzali dezinfekci
veřejných míst pracovníci Služeb obce
Blatnice a pravidelně prováděli dezinfekci zastávek a dalších míst.
V posledním květnovém týdnu jsme zasahovali u hořící filtrace ve firmě Siempelkamp.
Mimo tuto činnost jsme jménem SDH
Blatnice předali několik desítek roušek
obyvatelům DPS a dalším občanům Blatnice. Děkuji tímto našim členkám, které
roušky šily, a také lidem, kteří nám darovali látky.
Než koronavirus přerušil naši spolkovou
činnost, stihli jsme uspořádat Hasičský
ples a podíleli jsme se na organizaci Fašanku. Mladí hasiči se pilně připravovali
na závodní sezonu, která byla zrušena
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těsně před prvními halovými závody.
Nicméně od poloviny května jsme konečně obnovili trénink a už se nám rýsují
první závody jednotlivců. Doufejme, že
se opravdu uskuteční...
Do budoucna máme mnoho plánů – jak
sportovních a společenských, tak pracovních a také činnost v oblasti výchovy
a prevence. Proto doufáme, že se společnost brzy vrátí do běžného denního rytmu a budeme moci plně fungovat.
Petr Buzík,
velitel SDH

Dezinfekce zastávek a veřejných míst

Výjezdová jednotka v akci

Čištění vodní nádrže Lučina
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Jak Svodnica (ne)jela do Prahy...
Na základě našeho loňského vystoupení na pražské Kampě, nám začátkem letošního roku přišlo další pozvání do Prahy. Souhlasili jsme
s vystoupením na akci, která se jmenuje Folklorní mejdlo.
Jejím zakladatelem je Eliáš Molnár, který má své kořeny na Horňácku,
a sám o této „pražské besedě u cimbálu“ říká, že má k lidové kultuře
přitáhnout i ty, kteří ji považují za něco zastaralého. „Já chci folklor žít,
ne ho jenom předvádět jako něco zakonzervovaného,“ říká Molnár.
Mejdlo se mělo konat v pražských Holešovicích dne 19. 3. 2020.
Vzhledem k nastalé situaci byl termín posunut na 30. července tohoto roku. Přesto jsme stihli natočit video-upoutávku zcela netradičního stylu, která na sociálních sítích vyvolala bouřlivou diskusi.
Evidentně tak splnila svůj účel...
Klip se točil 27. ledna 2020. Venku bylo krásných 5 °C, sem tam sprchlo. Ten den se ozval Eliáš s tím, že je zrovna na Moravě a chtěl by natočit video pozvánku. Nejlépe prý někde venku, v přírodě, v okolí
Blatnice. Ten, kdo byl zrovna doma, „hodil“ na sebe kroj a jel!
Sraz u přehrady v Blatničce byl na Bobříka odvahy a otužování zároveň – málem jsme umrzli. Samotný klip a režie probíhaly pod taktovkou Eliáše Molnára. Nápad byl opravdu hodně netradiční a my se
u toho všichni dobře bavili!
Věříme, že to na samotnou akci přitáhne mladé lidi, kteří se chtějí
něco nového dozvědět a naučit. V Praze nás bude doprovázet cimbálová muzika Velické Trnečky.
A jak řekl Eliáš: „Kdo máte možnost, určitě se přijďte podívat, protože
holky ze Svodnice jsou hustý!“
Irena Janků

Jak se Vám líbí akční Svodnice?

Není radno si s nimi zahrávat!

Folklorní focení s Vavřínkem
Vavřínek ukončil nucenou pauzu velmi příjemným úkolem,
a tím bylo focení pro Folklorní kalendář na rok 2021.
Focení proběhlo ve Veselí nad Moravou v pátek 22. května.
V rámci tématu děti z Vavřínku vynášely symbolickou Morénu
do Moravy. A jejich fotografie budou v kalendáři zastupoval
měsíc březen.
A že se fotilo v květnu? Letos to zkrátka jinak nešlo... Jsme rádi,
že se to v rámci reprezentace dětského souboru i tak pěkně
vydařilo.
Irena Janků
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Mužský pěvecký sbor Blatničané
Mužský pěvecký sbor „ Blatničané“
byl založen v roce 2002 a tehdy měl
12 členů. S pomocí dotací a vlastních
finančních prostředků byly pořízeny
naše mužské kroje. Po celou dobu naší
činnosti zpíváme písně z našeho Slovácka.
Setkáváme se i se sbory z jiných oblastí, které, stejně jako my, mají rády slovácké písničky.

Počet členů v našem sboru se v průběhu let měnil a nyní je nás jen devět.
Rádi bychom uvítali mezi sebou mladé zpěváky a předali jim tuto činnost,

Vystupujeme na různých akcích které pořádá především obec Blatnice
a jiné složky obce. Dále pak jsme byli
pozváni na vystoupení do Moravského
zemského muzea v Brně, na folklorní
slavnosti v Myjavě a jiných částech Slovenska, s velkým úspěchem bylo naše
vystoupení i s tanci na zámku v Hradci
nad Moravicí. Výčet všech vystoupení
by byl na několik stránek.

která je tak populární na Moravě, v Čechách i na Slovensku. Všechny rádi uvítáme.
Jan Bachan

Mužský sbor při vystoupení na letošním Fašanku.

Nová kniha Blatnické búdy,
vinaři a vinohrady
Jak už jsme psali, proběhl na Krojovém plese křest knihy
Blatnické búdy, vinaři a vinohrady.
Knihu napsala paní Marie Perutková spolu a Evou Pippalovou a Zuzanou Skočíkovou. Kmotrou knihy se stala paní Kristýna Petříčková, autorka knihy o blatnických krojích.
Obě tyto knihy se věnují historii Blatnice, i když každá z jiného pohledu. Obě knihy se skvěle doplňují a tvoří spolu komplet, který by neměl chybět v knihovničce žádného Blatničana.
Zatímco Kristýna Petříčková se zaměřuje na tradiční oděv
a jeho vývoj, nová kniha mapuje historii i současnost vinohradnictví v Blatnici. Najdete zde popis vinohradnických tratí,
historii od Jana Amose Komenského, přes knížete Lichtenštejna a hospodaření v JZD až po současnost. Kniha blíže mapuje
dobu mezi lety 1950 a 1989 a nechybí ani mnoho fotografií
z tohoto období. Velká část je věnovaná současnému vinařství.
Ve stovkách nádherných fotografií můžet nahlédnout do historických sklepů a seznámit se s jejich stavbou, výzdobou i využitím. Dále se seznámíte se současnými vinaři a jejich menšími či většími vinařstvími.
Kniha, která je v pevné vazbě ve formátu A4, je k dostání
v kanceláři Obecního úřadu, nebo v papírnictví u paní Martínkové.
Cena je velmi příznivá – za knihu s více než 300 stranami zaplatíte 390,- Kč
Silvie Buzíková,
kulturní výbor

16

Křest knihy na Krojovém plese.
Zleva: Svatava Blahynková, Marie Perutková, Eva Pippalová,
Kristýna Petříčková, Zuzana Skočíková
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V dubnu jsme si připomněli
výročí 75let od konce
druhé světové války
Připomněli jsme si jej každý ve svých vzpomínkách, doma
u televize, nebo malou procházkou po místech, které mají
s válkou něco společného. Mohl za to nový virus, který k nám
přišel nečekaně a nezván, stejně jako Němci v roce 1938. Pocit bezbrannosti, strach ze smrti, ale také naděje že pokud se
všichni semkneme, můžeme situaci ustát. Tak se stalo v roce
1945, ale i znovu v roce 2020, rovných 75 let po II. světové
válce.
Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem byla osvobozena
vstupem rumunských vojsk dne 27. dubna 1945 v 6h ráno,
kdy německé jednotky byly již definitivně na ústupu směrem na Koryčany. Blatničané nebyli jen pasivní přihlížející, ale
řada z našich spoluobčanů se zapojila do ilegálního odboje
skupiny Carbon a dále pak spolupracovali se Sovětskou armádou, především v prostoru kopce Sv. Antonína. Podrobně
se o průběhu války můžete dočíst v digitalizovaných kronikách na stránkách obce, kde místní učitel a kronikář pan Alois
Novák dopodrobna popisuje celou situaci.
K výročí osvobození naší obce jsme připravili několik akcí,
které musely být díky novému Coronaviru odloženy na neurčito. První byla dne 2.4.2020 plánována přednáška paní Ph.Dr.
Miroslavy Polákové, Ph.D. z Uherského Brodu, jako uznávané
odbornici na II. sv. válku na Moravsko-slovenském pomezí.
Součástí této přednášky mělo být promítání protektorátní
pouti u Sv. Antonínka z roku 1941 a představení rukopisu historika Františka Vyskočila o odboji v Blatnici.
Další připomenutí výročí 75let od konce války připravili učitelé, manželé Marie a Antonín Lukášovi, kdy ze vzpomínek
svých a dochovaných materiálů pana učitele Aloise Nováka
sepsali knihu. Publikace je nyní zpracovávána v grafickém
studiu a v letošním roce bude vydána. Bude to zase trochu
jiný pohled na průběh války, než bylo doposud známo.
Antonín Hanák

ČERVEN 2020

Válečný příběh očima
obyčejných lidí
Od konce 2. světové války letos uplynulo 75 let. Při této příležitosti Vám přinášíme jeden zapomenutý příběh z válečných let, který
se odehrál v Blatnici a zaznamenala jej paní Marie Mezuliáníková
(* 1921 † 2018). Jedná se o doslovný přepis z jejích pamětí.
„Prožili zme strašný příběh. Mojého bratr Jan (Jan Mezuliánek,
nar. v Blatnici, pozn. red.) žil v Praze. Jeden jeho spolupracovník
(Mejstřík, pozn. red.), nevím, co dělál, ale hrozilo mu gestapo. Byl
začátek války a chtěl sa dostat za hranice. Jan ho poslal do Blatnice
ke svému kamarádovi Škopíkovi. Ve Velké byli převaděči na Slovensko, ti že ho převedú. Došel až do Blatnice, ale hladného a vysíleného ho našél ležat v příkopě Bachan. Ten ho dovédl ke Škopíkovi
a domlúvali s Veličanama ten přechod. Ale ten Mejstřík, tak sa jmenoval, velice onemocněl. Měl veliké horečky a vůbec o sobě nevěděl. U Škopíků byt nemohl, měli 4 malé děti a ty ho mohly prozradit.
Nezbylo, než aby si ho vzala Janova sestra Procházková (bydlela ve
Vrbovém). Děti už měli v učení, byli doma jen 2 manželé. Byl tak nemocný, že počítali aj s tým, že umře. Měli nachystané místo na Strání a domlúvené ve faře s kaplanem, kde ho pochovajú. Nevím, jak
sa Procházková spojili s Dr. Roháčkem z Ostroha, ten ho nakonec
vyléčíl. Pomocí pár přátel vykrmili Procháková pro partyzány prasátko a Mejstřík nevím kolikrát nésl maso do Boršic partyzánom. To
byl jeho celý hrdinský čin za celé 4 roky nebezpečí naší rodiny a snad
celé obce. Vy si nikdo nepředstavíte, jaké to bylo nebezpečí, najmíň
koncentrák. Byly takové zázraky, ten náš mezi něma, že sa nic neprozradilo.
Jednú nejaký novinář mluvil v rádiu o Mejstříkovi jako o velikém hrdinovi co sa 4 roky před Němcama skrýval, co zkusil. Není to pravda,
žil v suchu, teple a dík všem, co o něm věděli netrpěl ani hladem. Věděli o něm doktor, ve faře, naši četníci v obci a také, jak vím, najmíň 5
ludí. Byl gestapem hledaný, jeho foto bylo aj v novinách, ale chvála
Bohu, nic sa neprozradilo.“
Přepis Sivlie Buzíková

Blatnické muzeum se opět
otvírá návštěvníkům
Stejně jako všechna muzea, postihlo od března i naše blatnické muzeum nucené uzavření.
Uzavření muzea bylo využito pro malé úpravy i úklid. Od poloviny května mohou návštěvníci opět zavítat do otevřených
výstavních prostor v budově mateřské školky.
Otevřeno je každou neděli od 15:00 do 17:00 hodin. Prohlídky
jsou po telefonické dohodě možné i v jiné dny.

Vzpomínka na ty, kteří obětovali své životy za svobodu vlasti a národa: František Endl, František Chalánek a Václav Němčický.

Blatnické muzeum se tradičně zapojuje do akce s názvem Víkend otevřených památkových domků, který se letos uskuteční 27. a 28. června. V tyto dny bude muzeum otevřeno od 9:00
do 17:00 hodin. Další mimořádné otvírací doby muzea jsou
při vinařských akcích jako je Putování po blatnických búdách
a Otvírání (zavírání) vinařských cyklostezek.
Příjďte načerpat atmosféru dřívějších dob a vrátit se o několik
desetiletí zpátky.
Těší se na Vás průvodkyně paní Zdislava Kuřinová a Božena Hanáková.
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Plánované akce – bez záruky
Přinášíme Vám přehled kulturních a společenských akcí, který by se měly uskutečnit v nejbližších měsících. Vzhledem k současné situaci nemůžeme zaručit, že akce skutečně proběhnou. Pořadatelé mohou akce podle aktuální situace posunout, zrušit,
nebo naopak zorganizovat další o kterých ještě nyní není rozhodnuto. Sledujte proto aktuální situaci na webu obce, nebo na
sociálních sítích.
Víkend otevřených památkových domků.
27. - 28. 6. 2020
Blatnické muzeum – otevřeno 9:00 – 17:00
Fazolfest
1.8.2020

Fotbalové hřiště, začátek ve 14:00, ochutnávka jídel od 17:00.
Hrát bude skupina JaGr Band.

8. 8. 2020

Blatnické búdy pod hvězdami

30. 8. 2020

Děkovná pouť

20. 9. 2020

Blatnické vinobraní

Říjen

Beruškový pochod
Předhodové zpívání

Listopad
Blatnické hody s právem
Prosinec

Adventní zvonkování s jarmarkem

31. 12. 2020

Silvestrovský pochod

Recept z blatnické kuchyně
MRVÁNĚ paní Cábové
Mezi tzv. „rodinné stříbro“ dozajista patří
také recepty. Tento recept je z kuchyně
paní Cábové, která s ním vyhrála letošní
fašankový košt mrváňů a nyní je můžete
vyzkoušet i vy.
1. těsto
500 g hladké mouky + špetka soli
3 žloutky
½ hrnku mléka
½ hrnku piva
Ze surovin vypracujeme hladké těsto
2. těsto (máslové)
250 g másla
200 g hladké mouky
Ze surovin vypracujeme hladké těsto.
Obě těsta odděleně rozválíme. Na 1.
těsto položíme rozválené máslové těsto, zabalíme do psaníčka a rozválíme.
Necháme asi 30 minut odpočinout. To
opakujeme třikrát. Z vyváleného těsta
vykrajujeme tvary.
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Pokud budeme dělat trojúhelníky, ty se
při smažení hodně nafouknou. Když budeme dělat čtverce či obdélníky s „prostřihy“ budou výsledné mrváně křupavější.
Smažíme v rozpálené lázni z oleje a sádla
v poměru 1 : 1. Po usmažení do zlatova
položíme na ubrousek, aby se odsála
přebytečná mastnota a pak pocukrujeme přes sítko mletým cukrem smíchaným s vanilkovým.
Dobrou chuť

Česká křesťanská
akademie v Blatnici
V první větě stanov České křesťanské
akademie se můžeme dočíst, že ČKA
přispívá k rozvoji vědy, umění a vzdělání v České Republice. Blatnická skupina
akademie se věnuje převážně třetímu
bodu, tedy přispívá k rozvoji vzdělání
v našem regionu. Zveme do Blatnice
přední české odborníky z oblasti vědy
a také z oblasti umění. Letošní přednášky nám zhatila situace s epidemií koronaviru, nicméně připravené přednášky
nejsou ztraceny.
Na podzim k nám zavítá historik Doc.
Jaroslav Šebek. Připravil si přednášku
o velehradské pouti v roce 1986. Další
přednášky, které jsme připravili do podzimních dnů, pro nás připravil pan Prof.
Jan Bednář z katedry fyziky atmosféry
Univerzity Karlovy. První přednáška pro
veřejnost je o přicházejících klimatických
změnách. Druhá, která je pro odbornou
veřejnost, je o fenoménu stvoření. Těšíme
se na vaši návštěvu.
Michal Cáb
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