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Slovo starostky

Milí spoluobčané,
v první části roku 2021 jsme měli
zase „utrum“ se živou kulturou,
jako jsou koncerty, divadla, kina.
Tak mě napadlo zapátrat, jaká byla
situace v době bez vyhlášených
omezení a to třeba padesát let
zpátky. A z blatnické kroniky jsem
se dověděla toto:
„V místním kině bylo odehráno
v tomto roce 128 představení, průměrně 110 osob. Bylo odehráno
31 filmů českých, 20 sovětských,
26 z ostatních socialistických států
a 51 ze západních kapitalistických
států. Největší návštěva byla dosažena na barevném filmu Sněhurka
a sedm trpaslíků, který sledovalo
520 diváků.“
Zajímavá statistika, co říkáte?
Blatnické kino svůj provoz sice už
znovu neobnoví, ale jistá náhrada
se tu nabízí. A to v podobě využití
audio a video techniky, která byla
začátkem roku v kulturním domě
instalována (více se dočtete v článku o investicích).
Pak mi také hlavou proběhla myšlenka, jak budou lidé reagovat na
nabídku kulturních akcí po uvolnění omezení. Budou po kultuře
„hladoví“ a návštěvnost bude nadprůměrná? Nebo si za ten zvláštní rok zvykli na pohodlí domova
a nabídku on-line přenosů představení a koncertů?
Doufám, že v Blatnici bude platit
ta první varianta, protože společně
s kulturním výborem jsme se pustili do plánování tradičních i nových akcí (viz. kalendář kulturních
akcí). A budu moc ráda, když se na
nich budeme spolu potkávat ve
zdraví a dobré náladě.
Blahynková Svatava
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Hlavní rozhodnutí veřejných zastupitelstev
XVIII.ZOB 27. 1. 2021
- ZOB schvaluje odkup a směnu pozemků
v majetku obce.
- ZOB schvaluje úprava textu Pravidel pro
poskytnutí příspěvku na odstranění stavby s následnou výstavbou nového rodinného domu.
- ZOB schvaluje žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Blatnice pod Sv. Ant.
– FS Svodnica z.s. ve výši 60 000,- Kč.
- ZOB vydává jako příslušný správní orgán
územní plán Blatnice pod Svatým Antonínkem.
- ZOB schvaluje cenu vodného na rok 2021
ve výši 32,- Kč + DPH a cenu stočného na
rok 2021 ve výši 27,50 Kč + DPH. Roční
spotřeba vody je stanovena směrnými
čísly vyhl. č. 120/2011 Sb.
- ZOB schvaluje Rozvojový strategický dokument obce pro období 2021 – 2025
- ZOB schvaluje žádost FK Blatnice o spoluúčast na financování kompletní rekonstrukce sportovního areálu.
- ZOB schvaluje žádost ZŠ a MŠ Blatnice
pod Sv. Ant. o zakoupení myčky do školní
kuchyně v předpokládané finanční hodnotě 162.163,- Kč
- ZOB schvaluje užívání veřejného prostranství pro vyhrazení 15 parkovacích
míst, které budou určeny pro pracovníky
a zákazníky firmy ITALAT CZ s.r.o.
XIX. ZOB 3. 3. 2021
- ZOB schvaluje kupní smlouvu a smlouvu
o zřízení služebnosti týkající se pozemku
pod chodníkem podél potoka mezi ulicí
Dědina a Řádek. Pozemek bude odkoupen od stávajícího majitele za 512 300,Kč.
- ZOB schvaluje výsledek výběrového řízení na projekt Sídelní zeleň.
- ZOB schvaluje výsledek výběrového řízení na výměnu oken v budově MŠ.

-

ZOB schvaluje zhotovitele zakázky „Terénní úpravy a zhutnění lesní cesty Strání“,
ZOB schvaluje zhotovitele zakázky „Oprava místní komunikace od č.p. 471 po
č.p.741“ .

XX.ZOB 14. 4. 2021
- ZOB projednalo a schvaluje: Účetní závěrku obce Blatnice pod Sv. Ant., příspěvkové organizace Služby obce včetně HV,
a změnu odpisového plánu.
- ZOB schvaluje žádost spolku Divadlo
oProti z. s. o dotaci ve výši 48.500,- Kč.
- ZOB neschvaluje podání dotace přes MAS
obcí Horňácka a Ostrožska z operačního
programu Program rozvoje venkova – výzva 4 na projekt „Naučná vinařská stezka“.
- ZOB schvaluje zhotovitele zakázky „Oprava a odbahnění MVN Hájek“.
- ZOB schvaluje dodatek smlouvy č.1 s firmou SWIETELSKY stavební s.r.o.
XXI.ZOB 12. 5. 2021
- ZOB schvaluje zhotovitele zakázky „Výměna aeračního systému - ČOV Blatnice
pod Svatým Antonínkem“.
- ZOB schvaluje dodavatele malého komunálního vozidla.
XXII.ZOB 16. 6. 2021
- ZOB schvaluje závěrečný účet obce.
- ZOB schvaluje podpis Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova
ČR na pořízení audio a video techniky na
kulturní dům.
- ZOB schvaluje spolufinancování společného projektu Mikroregionu Ostrožsko –
Veselsko na pasportizace.
- ZOB schvaluje smlouvu o spolupráci při
výběru dodavatele energií na rok 2022
mezi obcí Blatnička, obcí Blatnice pod Sv.
Ant., Službami obce a ZŠ a MŠ.
Zpracovala Blahynková Svatava

Nejbližší plány obce v oblasti investování
a výstavby
Na začátku prázdnin nastoupí firma RI Okna do budovy
mateřské školky, kde dojde
k výměně všech oken a dveří.
Tato jsou už v dezolátním stavu. Naše děti si jistě zaslouží
lepší prostředí. Současně
s touto změnou k lepšímu
očekáváme i úsporu el. ener-

gie. Náklady na výměnu jsou
vyčísleny na 1.197.655,- Kč.
Zažádali jsme o dotaci Ministerstvo financí ČR. Výsledek posouzení žádosti zatím
ještě není znám. Stejně tak
čekáme na přidělení dotace
u dalších dvou naplánovaných stavebních činností:

Z Operačního programu životního prostředí bychom
rádi čerpali dotaci na zateplení tělocvičny, krčku
a výměnu oken. Předpokládaná vynaložená částka je
9.980.000,- Kč. Stavební záměr je povolen.
Pokračování na straně 4
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Pokračování ze strany 3
Druhou velkou akcí, na kterou
již máme vydané stavební povolení, je rekonstrukce chodníků podél silnice I/71 směr
Uherský Ostroh a to po obou
stranách. Rozpočet akce je
12.500.000,- Kč a o dotaci jsme
požádali Státní fond dopravní
infrastruktury.
V měsíci červnu a červenci vysoutěžená firma MaBaRa provede výměnu aeračního systému
na čistírně odpadních vod. Toto
dílo je v hodnotě 1.812.798,- Kč.

ČERVEN 2021
V měsíci srpnu nám dodavatel firma Unikont Group s. r. o.
dodá novou multikáru pro Služby obce Blatnice. Nákup bude
ve výši 2.813.250,- Kč.
Ve fázi zpracování projektu je
rekonstrukce budovy „Staré
obecní“, kde přízemí bude opraveno a zachováno pro gastroslužby a v prvním patře budou
k dispozici prostory pro spolky
a pro komerční využití. Sítě budou vytaženy i do podkroví pro
potencionální využití střešní vestavby v budoucnu.

V současné době je zahájeno stavební řízení pro vydání povolení
pro stezku pro chodce a cyklisty
podél silnice I/54 směr Blatnička.
I u této akce se pokusíme získat
dotaci, protože plánované náklady jsou ve výši 9.300.000,- Kč.
V letních měsících se zahájí
oprava starého vodovodu v ulici Dědina od mostu po levé
straně směr Uherský Ostroh.
Zhotovitelem byla vybrána
firma Bachan Ing. Marie Hanákové. Hodnota zakázky je
1.541.645,27 Kč .

Z „menších“ záležitostí bych
ráda jmenovala podání dotace
na výsadbu stromořadí podél
polní cesty v Roháči, která bude
stát 56.749,- Kč a je přislíbena
dotace z Ministerstva životního prostředí ve výši 100 %. Tato
výsadba proběhne na podzim
tohoto roku. Letos bychom
také rádi pořídili elektronickou
úřední desku, jejíž cena je kolem
250.000,- Kč. Součástí její instalace bude i malá úprava prostoru
před budovou obecního úřadu.
Blahynková Svatava

Pozemkové úpravy začnou letos!
Je tomu již dva roky, co jsme společně s majiteli pozemků iniciovali žádosti o pozemkovou lokální úpravu v trati Lúčky II. a Úzký
– Splavný (Stará nádražní). Tato pozemková úprava byla pozdržena z personálních důvodů Státního pozemkového úřadu
v Hodoníně, a i přes intenzivní snahy o uspíšení ze strany obce se
nepodařilo akci zahájit. Dnes je situace jiná, pozemkový úřad má
svého nového vedoucího, který přislíbil výběr zhotovitele a zahájení pozemkové úpravy v IV. čtvrtletí tohoto roku. Je to dobrá
zpráva, jelikož bez pozemkových úprav není možný rozvoj obce,
budování cyklostezek a podobně. Již teď dochází k časté komunikaci mezi obcí a Státním pozemkovým úřadem, kdy si vzájemně poskytujeme důležité podklady.
Komplexní pozemková úprava celého katastru
Začátkem roku 2021 jsme Vás oslovili, jako vlastníky pozemků
našeho katastrálního území dopisem, ve kterém jsme představili výhody komplexní pozemkové úpravy. Rozjela se podpisová akce, po které jsme evidovali jednotlivé žádosti, kdy cílem
bylo dosáhnout 50% plochy extravilánu, což činí zhruba 590

ha. Cesta k dosažení požadované výměry nebyla jednoduchá,
proběhly desítky osobních schůzek, kdy jsme se snažili každému individuálně vysvětlit přínosy pozemkové úpravy ve vztahu k jeho vlastním pozemkům. V měsíci květnu se podařilo
dosáhnout 50% potřebné výměry extravilánu a Státní pozemkový úřad potvrdil, že naše žádosti akceptuje. Poslední jednání
proběhlo s největším vlastníkem pozemků, a to firmou VÍNO
BLATEL, a.s., která se taktéž ke komplexní pozemkové úpravě
připojila. Můžeme s potěšením konstatovat, že všechny žádosti již byly řádně předány Státnímu pozemkovému úřadu
v Hodoníně dne 3.6.2021 s celkovou registrovanou výměrou
871 ha.
Nyní si můžeme klást otázku, kdy na naši komplexní pozemkovou úpravu přijde řada. Dle sdělení vedoucího SPÚ pana Mgr.
Bc. Milana Večeře se nejprve udělá malá úprava v trati Lúčky II.
a Stará nádražní. Na ni se naváže komplexní úpravou celého katastru. Pokud se podaří vše, jak je v plánu, čeká nás hodně pozitivních změn a možností.
Antonín Hanák - místostarosta obce

Využití poskytnutých dotací a investování z obecního rozpočtu
Hned na začátku roku 2021 byla instalována firmou Music Data video a audio
technika v kulturním domě. Máme tak
k dispozici promítací plátno, projektor,
osvětlení podia a výkonné reproduktory.
Celkové náklady byly 756.462,- Kč. Díky
dotaci z programu rozvoje venkova ČR
nám SZIF přispěl částkou 332.760,- Kč
Další realizovanou akcí je rekonstrukce
ulice Strání, kde v nákladu 6.354.407,- Kč
byla firmou Swietelsky provedena rekonstrukce chodníku, vybudování nových
parkovacích stání, instalace nového veřejného osvětlení, sanování stávajícího
podkladu vozovky a položení nového
povrchu. Na tuto investici jsme zažádali
Ministerstvo místního rozvoje o dotaci,
která bohužel nebyla podpořena.
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Využili jsme činnosti mechanizace stavební firmy v této lokalitě a smluvně sjednali i opravu vozovky ve spodní části ulice
od zahrady MŠ dolů po křižovatku. Cenový náklad včetně sanování podkladu vozovky geomříží je 1.255.140,- Kč.
Pro odklonění dopravy v době výstavby
ulice a následně i pro další používání jsme
nechali zpevnit lesní cestu. Toto provedla
firma Rybárik v nákladu 699.020,- Kč.
Probíhá i realizace projektu „Sídelní zeleň“. Firma „Na Mlatevni“, která vzešla
jako vítěz výběrového řízení, začala v jarních měsících s výsadbou květin a dřevin
na sedmi místech v obci. Na podzim se
bude pokračovat s výsadbou stromů
a obnovou trávníků v daných místech.
Celkové náklady jsou 675.213,- Kč. Požá-

Bagr uprostřed prací v Hájku
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dali jsme o dotaci Ministerstvo životního prostředí ČR
a byli jsme úspěšní. Byla nám přidělena částka ve výši
425.060,- Kč.
Získali jsme také na základě žádosti příspěvek od Ministerstva kultury ČR na vybavení knihovny ve formě
tiskárny štítků a počítače, kdy celkové náklady jsou
49.090,- Kč a dotace je 32.000,- Kč.
Ve fázi „přiklepnutí“ dotace z Jihomoravského kraje je
žádost o přispění na projektovou dokumentaci k odbahnění malé vodní nádrže Hájek. Ta představuje částku
56.628,- Kč. Z vlastních zdroů jsme zaplatili 37.752,- Kč.
Pro samotnou realizaci odbahnění a zpevnění břehů
nádrže Hájek byla vysoutěžena firma KAVYL, která
zadané práce zhotoví za 1.220.634,- Kč. Ministerstvo
zemědělství nám přispěje 70 %, což činí 854.444,- Kč.
Blahynková Svatava

Novosady v průběhu rekonstrukce

Nový zákon o odpadech a jeho dopady na obce a občany
Od 1. ledna 2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech, který mimo jiného obsahuje i změnu právní úpravy poplatku za komunální odpad. Obce mohly tento rok ještě pokračovat v zaběhlém systému vybírání poplatků podle obecně závazné vyhlášky.
Ta ale od 1. 1. 2022 přestává platit a musí se nastavit nová pravidla.
Obce mají na výběr, zda bude poplatek stanoven na osobu, nebo
na nemovitost. Zákon vždy určuje horní hranici. Na osobu je to
1 200,- Kč a pro ukládání komunálního odpadu za nemovitost je

období

směsný komunální
odpad

objemný odpad

to buď 6,- Kč / kg, nebo 1,-Kč / litr. Nyní bedlivě zvažujeme, kterou
možnost zvolíme. Každopádně bychom rádi použili v budoucnu
některý z motivačních systémů tak, aby ten, kdo více třídí a má
méně komunálního odpadu, pak i méně platil.
Za uplynulý rok byl poplatek na osobu 500,- Kč, ale skutečné náklady byly v přepočtu na osobu 717,83 Kč. K zajímavým číslům se
dostaneme v porovnání roku 2019 a 2020 v množství odevzdaného odpadu v tunách.

bio odpad

plasty

papír

sklo

tuny

Kč

tuny

Kč

tuny

Kč

tuny

Kč

tuny

Kč

tuny
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2019

495

734 668

102

262 983

59

87 501

24

45 994

18

3 940

34
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2020

476

1 005 180

138

342 403

97

136 606

27

110 913

39

41 059

35

6 940

Enormní nárust byl i ve vývozu velkoobjemového odpadu. To vše
se dá přičíst na vrub covidové epidemii, kdy jsme měli více času
a prostoru na to, abychom si doma dělali generální pořádek.
Zákon obcím dále ukládá povinnost třídění, která se bude každým
rokem zpřísňovat, takže v roce 2025 bychom měli dosáhnout až
55 % vytříděného odpadu. Z toho důvodu posílíme počet kontejnerů na plasty a papír a zřídíme více sběrných míst na území
Blatnice. Do domácností dostanete zdarma třídící tašky na papír,
plast a sklo.
Zvyšuje se pro obce i poplatek za skládkování. V roce 2020 jsme

platili za tunu uloženého odpadu 500,- Kč. Tento poplatek se každým rokem bude navyšovat, takže např. za sedm let už bude stanoveno 1 800,- Kč / tunu.
Závěrem můžu říct, že jsme se základům třídění naučili. Obec se
bude snažit zlepšit podmínky, aby nám to šlo ještě lépe. A když
i neuvědomělí občané pochopí, kam který odpad patří ( že se například stavební suť nedává do kontejneru na papír), tak budeme
mít dobře nakročeno, abychom splnili přísné podmínky, které
nám zákonodárci stanovili.
Blahynková Svatava

Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se naše obec může za rok 2020 pochlubit
sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 1,04 t. Na každého obyvatele tak připadá 0,52
kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny
a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy
a železné rudy, a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo
hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků
vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin. Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok

2020 k úspoře produkce CO2 o 12,45 tun. Nebylo nutné vytěžit
611,48 litrů ropy. Z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to
23 krát. Došlo také k úspoře 6 294,65 kWh elektrické energie. Asi
stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 6
295 krát. Podařilo se recyklovat 599,95 kg železa. Toto množství
by bylo možné použít pro výrobu 25 ks nových praček. Recyklací
spotřebičů se podařilo získat 21,18 kg mědi, což by postačilo pro
ražbu 3765 1€ mincí, nebo 26,16 kg hliníku, který by stačil na výrobu 1744 plechovek o objemu 0,33 l.
Blahynková Svatava
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Stavba nového mostu v Dědině

Na výstavbě mostu přes potok Svodnice pracovníci Integrovaných dopravních staveb Olomouc čile pracují tak, aby byl most alespoň
částečně průjezdný začátkem srpna.

SOB jede na plný plyn
Činnost Služeb obce Blatnice je velmi různorodá a pestrá. Letošní zima byla po dlouhé době ve znamení bílé a z našeho pohledu ve znamení úklidu sněhu. Toho jsme
si užili vrchovatě, ale silnice a chodníky se
nám dařilo udržet sjízdné a schůdné.
Zimní měsíce jsme využili k opravě mobiliáře (laviček, cedulí a pod.) a k drobným opravám interiérů v našich budovách. Údržbě
se nevyhnula ani obecní zeleň – prořezali
jsme přerostlé keře a stromy a několik velkých smrků v obci jsme odstranili úplně,
protože zasahovaly do drátů elektrického
vedení. Od prosince se pracovalo i v obecních lesích na Antonínku za mysliveckou
chatou, kde se těžilo poškozené a napadené dřevo. Vytěžené dřevo si mohli zakoupit naši občané jako palivové dříví a z části
jsme nechali nařezat desky a fošny, které
využijeme při opravách a údržbě obecního
majetku. Na obnovu a údržbu lesů máme
vypracovaný dlouhodobý plán od správce
lesů pana Prokeše. Plán počítá s probírkou
i prořezávkou lesních porostů a s postupným zalesňováním vymýcených pasek.
Letos bylo nově vysazeno 2 600 sazenic listnatých stromů. Nově zalesněné paseky se
musí vyžínat a udržovat a při této činnosti
spolupracujeme s odbornou firmou.
Před započetím stavebních prací v ulici
Novosady jsme vysypali a zpevnili chodník vedoucí z Vrbového do Novosadů. Na
Strání jsme zpevnili část odbočky do Roháčů a pod nově zpevněnou silnicí přes
lesík jsme položili drenážní trubky. Další
drenáže jsme položili pod zpevněnou pol-
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ní cestu v Rybníčkách, kterou vydatné jarní
srážky podmáčely. Kolem zpevněné cesty
v Rybníčkách jsme upravili terén, navezli
jsme novou hlínu a podle potřeby zaléváme nově vysazené stromky v aleji. Při úpravách vodní nádrže Hájek spolupracujeme
při čištění břehů a přilehlého okolí. Letošní jaro bylo bohaté na srážky a tráva má
ideální podmínky pro růst, proto už jsme

dvakrát sekali trávu v celé obci a nyní jedeme další kolo. Mezitím neustále plníme
drobné zakázky našim občanům, kterých
bylo od ledna více než sedmdesát. Výčet
našich prací je dlouhý a naše zaměstnance
můžete v obci denně potkávat. Pokud potřebujete naše služby, neváhejte se na nás
obrátit.
Petr Buzík, vedoucí Služeb obce Blatnice

Havárie vody

Některá zeleň musí pryč

Aby si děti měly kde hrát

Sadíme stromky pro budoucí generace
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Kamínky jdou do světa
Taky jste už někde na cestách narazili na malované kamínky? Že
nevíte o co jde? Jedná se o hru, která spočívá v tom, že lidé na
různá místa umisťují pomalované kamínky a čekají, až je někdo
najde, sebere a přemístí někam dál. Kamínek současně vyfotí
a jeho obrázek pak zveřejní na sociálních sítích. Autor obrázku
tak může sledovat, kam jeho dílko putuje, třeba i na opačný konec republiky.
Sběrač ihned pozná, odkud kamínek připutoval, protože pro tuto
hru není důležitý jen obrázek, ale i identifikační údaje, které jsou
na jeho druhé straně. Podle pravidel autor uvede své poštovní
směrovací číslo a nejčastěji ještě název facebookové skupiny,
kde nálezce může fotografii kamínku zveřejnit. Existuje dokonce
možnost, umístit na kamínek QR kód, který si můžete nechat vygenerovat na portálu Kamenuj.cz.
Pro malování kamínků je důležité použít techniky, které odolají
všem změnám počasí. Nejčastěji se využívají akrylové bary a akrylové fixy. U některých technik, například u ubrouskování či tečkování, je nutné kamínky nastříkat i vrstvou bezbarvého laku.
Kulturní výbor se nechal inspirovat touto akcí a v minulých dnech
jsme vyslali do světa „blatnické kamínky“. Oslovili jsme paní Marii
Čihákovou, která nám namalovala několik kamínků, další kamínky ozdobila Lenka Máčalová ubrouskovou technikou. Kamínky
jsme umístili v okolí Blatnice. Teď už jen budeme sledovat na

Malá umělecká díla paní Marie Čihákové a Lenky Máčalové
Facebooku jejich putování a pokud zjistíme něco zajímavého
z jejich cest, určitě vám dáme vědět. Kamínky byly označeny:
facebook 696 71, tak je můžete sledovat i Vy.
Pokud jste i vy podlehli „kamínkování“, nebo ho plánujete vyzkoušet, tak vám přejeme mnoho zajímavých úlovků, spoustu
příjemně strávených hodin v přírodě a hodně zcestovalé autorské kamínky.
Milena Nejezchlebová , předsedkyně kulturního výboru

Poděkování kronikářce za její důležitou a krásnou práci
Kronikářka slečna Vendula Letovská se již před časem rozhodla z důvodu své vytíženosti a jiných aktivit skončit spolupráci na záslužné a důležité činnosti, kterou vedení kroniky bezesporu je. Precizně namalované obrázky a krasopisně
provedený text faktů ve Vendulčině provedení zdobí blatnickou kroniku už od roku 2015. Moc za to děkujeme a věříme, že tyto stránky budou sloužit nejen pro připomenutí let
minulých, ale i pro potěchu oka. Rok 2020 ještě slečna Letovská jako poslední do kroniky zapíše a na další spolupráci
hledáme nového kronikáře, či kronikářku. Takže ty, kdo máš
vztah k Blatnici, máš výtvarné sklony a vypsaný rukopis, dej
o sobě prosím vědět a přihlas se na obecní úřad.
Blahynková Svatava

Meteorologické okénko

Měsíc

Končící
kronikářka
Vendula
Letovská

Srážky v mm

Minimální
teplota

Maximální
teplota

37,74
Začátek roku 2021 pokračoval v loňském trendu. Prosinec 2020
41,2
-14,5
10,1
Úhrn strážek byl oproti rokům z minulé dekády Leden 2021
52,2
-15,6
17,9
nadprůměrný, teploty byly naopak nižší. Například Únor
letošní duben byl nejchladnějším od roku 1997. Le- Březen
10,2
-7,0
24,0
tos v zimě jsme se konečně dočkali sněhové nadílky Duben
25,7
-3,5
24,8
i v Blatnici a děti si mohly po několika letech postavit Květen
97,3
1,9
29,0
sněhuláka. Pěstovaly se i další zimní sporty. Na „blat- Celkem za 1 – 12/2020
817,24
nických horách“ se lyžovalo, bobovalo a sáňkovalo - Celkem za 1 – 5/2021
226,6
tolik zimních sportovců už Antonínek dlouho nezažil!
K bruslení zase skvěle posloužil lipovský mokřad. K využití těch- ních teplot (nad 25 stupňů) jsme si moc neužili. Zato jsme se rychle
to míst ke sportu přispělo i uzavření lyžařských středisek a zim- přenesli do tropů. Necháme se překvapit, co nám přinese letošní
ních stadionů, příroda nám tak nečekaně nabídla možnost spor- léto, a ať už bude jakékoliv, UŽIJTE SI JEJ!
Text Petr Buzík,
tovního vyžití přímo u nás v Blatnici.
data Antonín Křápek, Víno Blatel, a.s.
Jižní Morava patří k nejteplejším místům naší republiky, ale let-
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Základní škola Blatnice
Milí rodiče, milí žáci, milí čtenáři,
pomalu se blíží konec opět velmi složitého
školního roku pro všechny zúčastněné v povinné školní docházce.
Pedagogové byli vybaveni novými zařízeními, která splňují vysoké požadavky komunikace přes online prostředí a přichystali jsme
k zapůjčení 18 notebooků, které jsme poskytli našim žákům k distančnímu vzdělávání.
Díky anonymnímu dotazníku, který vyplnilo
50 % rodičů, jsme vyhodnotili, že náš postup
během distanční výuky, včetně předávání
úkolů, zpětné vazby a komunikace byl správný.
Každý rodič si přeje pro svoje děti jen to nejlepší. Přibývá těch, kteří vědí, že do kategorie
nejlepší patří kvalitní vzdělávání. Naším cílem je proto zkvalitnit předávání vědomostí
a v distanční výuce jsme se snažili navýšením
online hodin minimalizovat spolupráci i tak
vytížených rodičů. Všechny tyto aktivity by
byly úplně zbytečné bez zápalu všech učitelů, kteří bez větších problémů přešli do úplně
jiného režimu s naprosto odlišnou pracovní
dobou. S touto nepříznivou situací jsme se
vypořádali společně s žáky dobře a snažili
jsme se, aby výuka byla plnohodnotná jako
ve škole.
Je na místě poděkovat také všem aktivním
rodičům, kteří svoji „učitelskou“ roli zvládli na
výbornou. Samozřejmě se našlo i několik výjimek, kterým jsme museli připomenout, že
distanční výuka je ze zákona povinná.
Naštěstí již dochází ke zlepšení situace v souvislosti s epidemií a my se opět vracíme k prezenční výuce. Podmínkou pro přítomnost
dětí v prezenční výuce je absolvování neinvazivního antigenního testu na covid-19. Žáci
se ve školách nyní testují sami pod dohledem
učitele jednou týdně.
Myslím, že mohu mluvit za všechny kolegy
učitele i ostatní rodiče, že tento krok vítáme
s otevřenou náručí. Žádná, byť sebelepší, distanční výuka nemůže nahradit prezenční vý-

Vyvýšené bylinkové záhony
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uku a osobní kontakt žáka s učitelem i ostatními žáky.
Samozřejmě mě moc mrzí, že naši žáci letos
přišli o mnoho akcí a nemohli se prezentovat na tradičních vystoupeních na kulturním
sále v Blatnici pod Svatým Antonínkem (ples
SRPŠ, Den matek), ale v tuto chvíli je důležitější zdraví nás všech.
Akce školy byly samozřejmě velmi omezené,
ale přesto jsme žákům chtěli udržet psychickou rovnováhu nejen třídnickými hodinami,
kde měli možnost probrat to, co je trápilo, ale
i několika dalšími aktivitami. Žákovský parlament nejen pro žáky přichystal již v zimních
měsících projekt „Procházka Blatnicí“, kde
podle dodané mapy procházeli trasou v obci
a plnili přichystané sportovní úkoly. Další výzvou, kterou žákovský parlament vyzval žáky
ke sportu a neseděli jen u počítače, byla Květnová kroková výzva.
Doufáme, že v této nepříznivé době alespoň
částečně tyto akce zvýšily naši kondici.
Také ve školní družině byl navržen a realizován projekt „Tvoříme ve školní družině“, který
podpořil výtvarné a pracovní činnosti dětí.
Každý měsíc mohli žáci vytvářet své práce na
dané téma.
V březnu také vyšel náš školní časopis „Pod
lavicí“, tentokrát prvně v online formě během
distanční výuky. Přinesl několik velmi dobrých rad na činnosti a motivaci pro žáky, jejich
literární práce. Žákovský parlament s redakcí
školního časopisu též vyhlásil již druhou fotografickou soutěž pro všechny kreativce pod
názvem „Není všechno, jak se zdá“.
Po příchodu žáků do školy ještě v omezeném
provozu školy vznikla v našem atriu za
spolupráce s MAS
Ostrožsko a Horňácko na vyvýšených
záhoncích bylinková
zahrádka našich babiček. Výsadba byla

také spojena s přednáškou, kde se žáci pátého ročníku dozvěděli mnoho zajímavého
o bylinách z našich luk.
Žáci devátého ročníku uspořádali dětem
v mateřské škole a žákům prvního stupně Pohádkové putování.
Celkové rozloučení s našimi deváťáky proběhne v sobotu 26. 6. 2021 na zdejším hřišti.
O celou náplň tohoto dne se postarali rodiče,
za což jim mnohokrát děkujeme.
Odcházejícím žákům deváté třídy přeji mnoho úspěchů ve středním vzdělávání, a aby se
jim v další etapě života velmi dařilo.
Je na místě poděkovat mnoha lidem, kteří
různým způsobem pomáhají naší škole v této
nelehké době. V první řadě je to náš zřizovatel
obec Blatnice pod Svatým Antonínkem, který
nám velkou měrou pomáhá při projektech
a opravách školy, sdružení rodičů a přátel
školy Blatnice pod Svatým Antonínkem, které
nám poskytlo několikrát finanční částky na
odměny pro naše žáky v soutěžích a na sportovní vybavení tělocvičny.
Zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání proběhl v souladu s metodickým doporučením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR bez osobní přítomnosti dětí ve
škole v prodlouženém termínu od 6. 4. do 19.
4. 2021. Do první třídy v příštím školním roce
by mělo nastoupit 24 dětí.
Milí rodiče, milí žáci, milí čtenáři, přeji Vám
všem mnoho zážitků a odpočinku během letních měsíců, abychom odpočatí a v plné síle
mohli zahájit, snad již bezproblémový, školní
rok 2021/2022.
Mgr. Ladislava Nosková, ředitelka školy

Blatnice poslala svůj projekt Modernizace učeben ZŠ do soutěže
Náš Evropský projekt. Děkujeme všem, kteří nám poslali svůj hlas.
Skončili jsme na krásném devátem místě ze 49 účastníků.
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Mateřská škola
Zimní měsíce jsme prožili ve znamení radovánek na sněhu a karnevalového veselí. V únoru došlo ve školce k personální změně.
Na zástup za paní učitelku Marii Neumannovou, která se brzy
stane maminkou, nastoupila kvalifikovaná učitelka Veronika
Domanská. V březnu byla mateřská škola z rozhodnutí vlády ČR
z důvodu epidemie Covid - 19 uzavřena. Děti s povinnou předškolní docházkou se vzdělávaly distančně přes Google Učebnu.
Dvakrát týdně se setkávaly se svými třídními učitelkami pomocí
video hovorů a plnily nabízené činnosti. Pro menší děti (Berušky
a Motýlky) jsme vkládali vzdělávací nabídku na webové stránky školy. Všem dětem, rodičům i paní učitelkám patří velká po-

chvala za zvládnutí distančního vzdělávání a všech technických
nástrah. Školka byla od 12. dubna otevřena pro děti s povinnou
předškolní docházkou a od 10. května i pro mladší děti. V dubnu
jsme na zahradě MŠ oslavili Den Země zdařilou akcí „Zasadíme
semínko“. Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání proběhl v termínu od 2. do 16. května a pro školní rok 2021/2022 bylo přijato
21 dětí. Červen jsme zahájili Dnem dětí – akcí „Indiánské bubnování“ s hledáním pokladu. Nejstarší děti navštívily dopravní
hřiště při DDM Hutník ve Veselí nad Mor. Letos děti nepřijdou
ani o výlet, jehož cílem bude Horňácká farma v Hrubé Vrbce.
Dále se mohou těšit na pohádkové putování, fotografování tříd,
interaktivní didaktické divadlo ABRAKA MUZIKA a posledního
června se rozloučíme s předškoláky. Naše vesmírné tablo nastávajících prvňáčků si můžete prohlédnout na chodbě obecního
úřadu u pošty. Informace a fotky o dění v mateřské škole můžete
sledovat na www.skolablatnice.cz v sekci MATEŘSKÁ ŠKOLA.
V letních měsících bude v budově MŠ probíhat rozsáhlá rekonstrukce oken. Po celý měsíc červenec bude zajištěn prázdninový
provoz v budově základní školy.
Nový školní rok 2021/2022 zahájíme ve středu 1. září.
Ráda bych poděkovala rodičům, sponzorům a příznivcům naší
školky, pedagogům a ostatním zaměstnancům za jejich práci
a přeji všem klidnou dovolenou, odpočinek a dětem hezké, sluníčkové a hlavně zdravé prázdniny.
Bc. Radka Máčalová – vedoucí učitelka MŠ

Včely, včelky, včeličky
Včely byly v roce 2019 vyhlášeny nejdůležitějšími živými organismy na Zemi. Na
včelách závisí až 70 % světové produkce
zemědělství a odhadem poskytují potravu
až 90 % lidské populace. Lidé sbírali med už
před 15 000 lety a například Albert Einstein
prohlásil, že pokud vymřou včely, lidstvo je
přežije jen o 4 roky.
Naštěstí se mezi námi stále najdou lidé,
kteří se věnují tomuto ušlechtilému koníčku a včelám věnují svůj volný čas. Jedním
z nich je i pan Josef Hána, který je předsedou základní organizace Českého svazu
včelařů v Blatnici, pod který spadají i včelaři
z Blatničky a ze Suchova.
Pan Hána nám prozradil, že organizace
sdružuje dvacet dva včelařů, z toho sedm
je v Blatnici, a tito se starají o 74 včelstev.
Největším blatnickým včelařem je právě
pan Hána, který má 25 včelstev.
Zajímalo nás, jak je tento koníček náročný
a co obnáší. Pan Hána nám prozradil, že
v posledních letech trápí naše včelaře především nemoci včel (parazit Kleštík včelí)
a také pesticidní a insekticidní zemědělské
postřiky. Někteří včelaři přišli o třetinu včelstev, jeden dokonce o všechny. V takovém
případě nezbývá, než začít od nuly a pořídit si nové vybavení. Staré úly totiž mohou

být zdrojem nákazy a mohou přenášet nakažlivé nemoci.
Dalším úskalím, se kterým se včelaří potýkají, je počasí – poslední dva roky bylo
chladné jaro, které způsobilo nízkou aktvitu včel, déšť navíc spláchl nektar z květů.
Loňský rok byl pro včelaře ztrátový a letos
bude také málo medu. K výrobě 1 kg medu
totiž včely potřebují 3 kg rostlinného nektaru, což představuje asi šedesát tisíc výletů
z úlu.
Na druhou stranu přinášejí včelky svým
majitelům radost a pan Hána zavzpomínal i na své začátky: „Včelařím asi dvacet tři
let. Odhodlal jsem se k tomuto koníčku ve 42
letech díky místnímu včelaři panu Jiřímu Sťahelovi a panu Petříkovi z Blatničky. Pan Petřík
dokáže o včelách vyprávět tak barvitě, že se
dá poslouchat celé hodiny. Oba tito včelaři
mne provedli jejich včelím rájem a naučili mě
vše, co je k včelaření potřeba. Velký dík oběma.“
Panu Sťahelovi věnoval i další vzpomínku:
„Velká škoda pana Jiřího Sťahela, který již
není mezi námi. Touto cestou bych mu chtěl
poděkovat za sebe i za organizaci blatnických včelařů za vše, co pro nás za mnoho let
působení jako předseda udělal. Velká poklona a dík za jeho obětavost.“

Včelařův ráj. Škoda, že neslyšíte ten včelí
bzukot.
Včelaři mezi sebou rádi přivítají i případné
nové členy. Zájemci o včelaření se mohou
obrátit na kteréhokoliv včelaře, který jistě
rád poradí jak začít.
Na závěr jedna včelařská příhoda od pana
Hány: „Když jsem začínal včelařit, nechal
jsem na dvoře plást medu a šel jsem do práce.
Volal mě otec, že máme na dvoře mraky včel.
Létaly ze všech stran. Byl podzim, v přírodě již
málo snůšky a včely pátračky objevily med
a daly se do práce. Svolaly včelím tanečkem
ostatní včely a odnosily med do úlu. Do půl
hodiny bylo uklizeno. Včela má velmi dobrý
čich“.
Za hezké povídání děkujeme panu Josefu
Hánovi, předsedovi blatnických včelařů.
Text a foto: Petr Buzík
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U hasičů se pořád něco děje
za poslední půlrok měla výjezdová jednotka čtyři poplachy. První výjezd byl v únoru, kdy jsme čerpali vodu ze znečištěné
studny. V březnu jsme byli povoláni do
Moravského Písku k požáru haly na dohašovací práce a v témže měsíci jsme v nočních hodinách vyjeli k požáru komína.
Oheň se naštěstí podařilo včas lokalizovat
a nerozšířil se dál. Posledním výjezdem
byl poplach kvůli pálení klestí u silnice.
V době našeho příjezdu byl oheň pod
kontrolou a nedošlo k žádným škodám.
V této souvislosti bych chtěl apelovat na

občany, aby pálení klestí hlásili předem
na operační středisko hasičů přes internetovou stránku https://paleni.izscz.cz. Zde
zadáte přesné místo pálení, čas pálení,
zodpovědnou osobu a kontakt. V případě
nahlášení události v daném místě ověří
operační důstojník na udaném telefonu,
zda je vše v pořádku a teprve poté vyhlásí,
v případě nutnosti, poplach.
Členové naší jednotky jsou stále připraveni vyrazit do terénu a pomáhat, kde bude
potřeba.
Petr Buzík, velitel výjezdové jednotky

Mladí hasiči sbírají úspěchy
Začátkem května jsme konečně mohli obnovit tréninky mladých
hasičů. Velmi nás těší, že se hasičský kroužek letos rozrostl o šestnáct nových členů. Všechny děti se aktivně zapojily do tréninků a 22.
května jsme konečně mohli vyrazit na závody. Byly to okresní závody a první závody družstev po téměř dvou letech. Nutno dodat, že
náš návrat byl s plnou parádou! Mladší žáci nezaváhali ani v jedné
ze tří disciplín a zaslouženě získali 1. místo. Starším se také dařilo
a v konkurenci osmnácti družstev skončili na skvělém 2. místě. Naše
děti svými výkony opět potvrdily, že patří mezi nejlepší v okrese Ho-

Mladí hasiči na okresních závodech v Ratíškovicích

donín. Další závody družstev budou až na podzim a nyní alespoň
pokračuje seriál závodů jednotlivců v běhu na 60 a 100 metrů. První
závody se běžely v Mistříně. Se čtyřmi našimi svěřenci jsme přivezli
tři zlaté medaile a jednu bronzovou a navíc dvě čtvrtá místa. Ondřej Mezuliáník zvítězil v kategorii starší chlapci i mladší dorostenci, Lukáš Křápek byl první v kategorii mladších chlapců a Kristýna
Farkašová skončila na třetím místě v kategorii mladší dívky. Simon
Vyskočil posbíral v kategoriích starší chlapci a střední dorostenci nepopulární, přesto úspěšná čtvrtá místa. Na dalších závodech v Miloticích jsme si vybrali trochu smůly s neplatnými pokusy, přesto
Ondřej Mezuliáník získal 1. místo mezi mladšími dorostenci a Lukáš
Křápek potvrdil první místo v mladších chlapcích. Ze závodů v Rohatci přivezl Ondra Mezuliáník dvě první místa a Lukáš Křápek obsadil druhé místo ve své kategorii. Monika Kuřinová získala čtvrté
místo mezi středními dorostenkami. Ještě nás letos čeká několik závodů. Nejvíc nás těší, že tyto závody budou 4. září v Blatnici a děti se
konečně budou moci předvést na domácí půdě. O prázdninách pojedeme na letní kemp na Babí Horu a doufáme, že nám naše plány
nic nepokazí. Další skvělé výkony podává Ondřej Rybnikář v závodech TFA dospělých. Letos navázal na loňské úspěchy a na prvních
závodech TFA v Určicích u Prostějova vybojoval krásné druhé místo.
Držíme palce do dalších závodů.
Silvie Buzíková

Malá dobrodružná hra
O tom, že lockdown trvdě dopadl na celou společnost není pochyb. Nejrůznější
zákazy a omezení poznamenaly život
celé společnosti, děti nevyjímaje. Proto
se vedoucí mladých hasičů Petr a Silva
Buzíkovi a vedoucí kulturního výboru
Milena Nejzchlebová rozhodli udělat
pro děti nějakou akci v rámci povolených možností. První akcí byla Malá dobrodružná hra, která byla určená pro děti
do deseti let a jejich rodiče nebo prarodiče. Do přípravy hry se zpojili i mladí
hasiči, kteří stanoviště průběžně kontrolovali. Úkolem dětí bylo najít 6 schránek
umístěných v obci. V každné schránce
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se nacházely úkoly a po jejich splnění si
mohly odnést jeden dílek dřevěné skládačky. Pokud děti obešly všechna stanoviště, získaly celý obrázek. Hra probíhala
v období týdenních jarních prázdnin
a zúčastnilo se jí bezmála 120 dětí nejen z Blatnice, ale i z Lipova, z Blatničky,
z Hluku, nebo z Uherského Hradiště.
Nejmladšímu účastníkovi byly necelé
2 roky, nejstaršímu zapsanému bylo 29
:-). Nejvíc nás těší, že hra splnila svůj účel
a děti se dobře bavily, a hlavně, že se zabavily. Děkujeme všem za pozitivní reakce a dokonce i složenou básničku.
Redakce Malí soutěžící. Foto Aneta Urbánková
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Horem dolem po Blatnici...
...aneb každý sám a přeca všeci – to byl název druhé hry, která
byla určená pro starší děti a pro dospělé. Autory hry byl osvědčený tým (Buzíkovi & Nejzchlebová) a hra se konala na přelomu
března a dubna.
Hledání deseti schránek bylo náročnější a hráči je hledali podle
souřadnic. Na stanovištích čekal každého úkol a také zajíma-

vosti, které se k danému místu vztahují – ať už to byly pověsti,
historické zajímavosti, nebo třeba strašidelné historky. Hra probíhala dva týdny a účastníci si mohli trasu, která měřila kolem 14
kilometrů, rozdělit na víc dnů. Ti, kdo poslali správné odpovědi
byli zařazeni do slosování o 3 chytré náramky Xiaomi. Do tého
hry se zapojilo více než 120 hráčů, ale další lidé si trasu prošli
a plnili úkoly jen tak pro zábavu. Byli jsme mile
překvapeni, kolik lidí se zapojilo do hry, a bylo
úžasné, že se zúčastnily celé rodiny včetně
malých dětí a seniorů. Další skvělé zjištění
bylo, že se při konání obou her nic neztratilo,
ani nezničilo – asi to není s naší společností
tak špatné.
Vybrali jsme pro vás jeden z úkolů, který si
můžete vyzkoušet. Teno úkol se plnil na stanovišti u čističky. Po vyluštění se dozvíte název jednoho z patnácti rybníků, který se v 16.
století nacházel za Blatnicí směrem k Blatničce
a měl rozlohu 30 až 40 hektarů.
Redakce

Velikonoční fotosoutěž 2021
Před letošními Velikonocemi vyhlásil kulturní výbor obce druhý
ročník „Velikonoční fotosoutěže“. Naši občané nám opět mohli
zaslat fotografie svojí domácí i venkovní velikonoční výzdoby,
beránků, kraslic či upletených žil.
Víme, že ty skutečné Velikonoce nic nenahradí, ale prostřednictvím zaslaných fotografií jsme měli možnost nahlédnout do nazdobených domácností, a tak se utvrdit, že Blatničané mají stále
elán zachovávat tradice.
Děkujeme všem, kteří si udělali čas a zaslali své fotografie.
Všechny dětské účastníky jsme odměnili dárkovým balíčkem
a dospělé jsme zařadili do slosování o hodnotné ceny. Losování
se konalo v úterý 7. 4. 2021 a ujala se jej paní starostka Svatava

Do velkonočního tvoření se zapojili malí i velcí

Blahynková, vedoucí SOBu pan Petr Buzík a vedoucí kulturního výboru Milena Nejezchlebová. Z výhry se nakonec radovaly
Ludmila Hoferková, Ludmila Těthalová a Vlasta Vrbová. Výherkyním srdečně gratulujeme.
Děkujeme paní Čihákové, která věnovala jako součást výhry
krásné kraslice, které budou ozdobou domácností každé Velikonoční svátky.
Za všechny pořadatele bych si přála, abychom další ročník fotosoutěže již nemuseli vyhlašovat, ale měli opět možnost se
potkat na Velikonoční výstavě, jarmarku a třeba i dílničkách pro
naše nejmenší.
Milena Nejezchlebová, vedoucí kulturního výboru

O venkovní velikonoční výzdobu se postarali paní Zdislava Kuřinová, Radka Kuřinová,
Marie Hanáčková a manželé Bernátkovi
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Antonínek přivítal poutníky
Postupně, jak nám epidemiologická situace dovoluje, se vracíme k „normálnímu“
životu. I mše svaté na Svatém Antonínku
se postupně obnovují.
Nejdříve v neděli 30. května byla mše sv.
Matice svatoantonínské, kterou sloužil rodák z Ostrožské Lhoty P. Vojtěch Radoch.
V sobotu 5. června přijeli na Antonínek
motorkáři, mši svatou sloužil františkán P.
Eliáš Tomáš Paseka z Moravské Třebové.
Ve středu 9. června se konala mše svatá
ovdovělých, kterou sloužil pomocný biskup olomoucký, Mons. Josef Nuzík.
V sobotu 12. června se v 17hodin uskutečnila mše svatá ke
cti svatého Antonína, sloužil P.
Antonín Hráček.
V neděli 13. června v 10:30 hodin hlavní mši svatou na Svatém Antonínku sloužil děkan
ze Zlína P. Kamil Obr. V promluvě mluvil o tom, že době
covidové jsme mohli zjistit,
jak moc nám chybí setkávání
s druhými, ale také s Bohem.
Ptal se, zda to, co jsme během
koronaviru prožili, z nás udělalo moudřejší lidi, zda jsme
pochopili něco víc. To, čemu
dáváme prioritu, se skrývá
v našem nitru.
Rozdíl mezi těmi, co v neděli
spěchají do obchodů nebo
za sportem a mezi těmi, kteří
jdou na mši svatou je v tom,
že mají trochu jinak srovnané
priority.
„Je důležité nakupovat, odpočívat i sportovat, ale my, co jsme
teď tady na Antonínku považujeme za důležitější to, že se
zde můžeme setkat se svým Bohem,“ konstatoval P. Kamil Obr.
Všichni z okolí Antonínku,
zvláště obyvatelé Blatnice, jsou zváni na duchovní
obnovu v projektu Duše
Slovácka. Na duchovní obnovu se nemusí přihlašovat
(pouze pokud by měl někdo
zájem o stravu). Koná se od
1. – 4. 7. 2021. Program najdete na www.antoninek.
cz. Přijďte třeba jen na chvíli
zakusit úžasnou atmosféru
duchovní obnovy na Antonínku.
Farnost Blatnice
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Burácení motorek na poutním místě? Proč ne!
Druhá motorkářská pouť na Sv. Antonínku se konala v sobotu
5. června, a ač ještě v uších doznívá dunění krásných strojů,
reflektujeme dění minulých dnů.
Motorkářskou pouť pořádáme 2 kamarádky a zaštíťují ji naši
bratři Františkáni a Sekulární františkánský řád v ČR.
Letos jsme si úkoly rozdělily. Kamarádka Hana Brigita Reichsfeldová vzala pod svá křídla všechny duchovní aspekty - kněží na žehnání, scholu ke mši a výpomoc žen ze společenství
RUAH, já jsem se starala o materiální potřeby. Kněží - P. Felix
a P. Eliáš, oba z řádu františkánů a oba motorkáři, sloužili mši

foto Evžen Adámek

společně s novoknězem P. Vojtěchem Radochem, rodákem
z Ostrožské Lhoty, který přijel také na motorce. Mši doprovodila schola z Ostrožské Lhoty, ke které se připojili Blatničané
Kamil Pavelka se synem.
Následnou vyjížďku připravili a perfektně provedli kamarádi
z Sainth Anthony MC.
Přesný počet strojů nebylo možné spočítat, hrubý odhad byl
kolem 800 nádherných mašin. Byla to přehlídka od veteránů,
přes sportovní, silniční, cestovní, endura, chopery, legendární
Harley Davidson až po monstrózní tříkolky velikosti malých autobusů. Každý si přišel na své. Lidé se sjeli z celé republiky
a obdivovali malebnou krajinu a jedinečné poutní místo
posazené nad vinohrady.
Živou, nenásilnou evangelizaci v motorkářských řadách
a apel na porozumění a ochotu pomáhat si, doplnila sbírka na Mirečka.
Ten by si však zasloužil větší prostor - od narození postižený, po mnoha operacích se konečně může ve svých 17
letech učit chodit v neurorehabilitačním zařízení ve Zlíně.
Třítýdenní rehabilitace stojí kolem 60 000 kč, stát ji nehradí a potřebuje ji 4x do roka. Co dodat. Motorkáři vybrali 30
tisíc a posílají je na transparentní účet zřízený Mirečkovi
pro konkrétní léčbu.
Za nás všechny motorkáře všem dobro a vždy kolečkama
dolů!
Lenka Sasínová, motorkářka, herečka, učitelka

Ve zdravém těle zdravý duch a čistota - půl zdraví
Taky máte poslední dobou pocit, že koronavirus řídí naše životy od A do Z? Že to na
nás média valí ze všech stran a o to víc nás
to straší? Neupírám viru a situaci kolem něj
jeho závažnost. Dodržujme všechna opatření a řiďme se pokyny a doporučení ať už
ze strany vlády, tak ze strany nás, zdravotníků. Jen tak to zvládneme. Když budeme
myslet jeden na druhého a konat jeden
pro druhého.
Nosme roušky či respirátory, omezme sociální kontakty, desinfikujme věci denní
potřeby, dbejme na časté a řádné mytí rukou, udržujme zdravé tělo, ve zdravém těle
zdravý duch.
A to je to, na co bych ráda upozornila. Tato
doba, doba koronavirová, s sebou nese
nejen sociální a ekonomické dopady, ale
také potíže jednotlivců na psychické úrovni. Ztráta zaměstnání, dlouhodobá izolace,
domácí výuka dětí, obavy z budoucnosti,
všechny tyto bolesti této doby mají za důsledek narušení našeho duševního zdraví.
Čím dál častěji v lékárnách pozoruji zvýšenou poptávku po volně prodejných přípravcích na stres, neklid a poruchy spánku.
A přeplněné ordinace psychiatrů a psy-

chologů můj dojem jen potvrzují.
V případě, že Vám současná doba způsobuje nějaké potíže typu vnitřní neklid, poruchy spánku, bušení srdce, nevolnost, pocity tíhy na hrudníku či zrychlené dýchání,
pravděpodobně trpíte úzkostnou poruchou. S touto diagnózou se v nějaké její
míře a podobě v průměru setkává za život
kolem 15% populace. V závislosti na tom,
zda je její trvání krátkodobé či dlouhodobé, zda je spouštěčem pouze náročnější
období v životě člověka, či je přetrvávající,
se stavíme i k její léčbě.
S dlouhodobými obtížemi se obraťte na
svého ošetřujícího lékaře. Pokud se u Vás
problémy vyskytují pouze ojediněle nebo
pouze nyní, v tuto pro všechny z nás náročnou dobu, nebojte se obrátit na mě,
Vašeho lékárníka. Ráda Vám pomohu
s výběrem volně prodejného sortimentu,
aby se Vaší duši ulevilo. Přípravků na bázi
meduňky, kozlíku, mučenky, melatoninu,
vitamínů skupiny B a hořčíku je nesčetně
a mohou pomoci normalizovat nervové
děje ve Vašem těle. Stejně tak je pro tuto
diagnózu dostupná i volně prodejná homeopatická léčba.

O vitamínech a dalších látkách na podporu imunity toho bylo už zveřejněno hodně.
Zdůrazňuji pozitivní vliv na imunitní systém u vitamínu D, vitamínu C, zinku, probiotik a betaglukanů, látkách získávaných
především z hlívy ústřičné. Jezte vyváženou stravu bohatou na ovoce a zeleninu,
udržujte přiměřenou hmotnost a fyzickou
aktivitu, dbejte na dostatek spánku. Vyhýbejte se nadmíře stresu, protože i ten má
za příčinu snížení obranných schopností
našeho imunitního systému. Případně doplňte výše zmíněné vitamíny.
Máme před sebou dovolenkový čas. Prožijme ho v klidu a pohodě v kruhu rodinném,
načerpejme sílu do dalšho období, a třeba
i s respirátorem na obličeji. Vždyť to je to
nejmenší, co pro sebe můžeme udělat. Nikdo nevíme, jak dlouho tato situace bude
ještě trvat, ale je to na každém z nás. Čím
zodpovědnější budeme, tím rychleji se náš
svět vrátí zase do normálu. Upřímně Vám
děkuji za Vaši náklonnost, podporu, pochopení a za všechny Vaše návštěvy u mě
v lékárně. Vážím si toho. Jsem zde pro Vás.
Vaše lékárnice Maruška
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Připravujeme knihu o historii řemesel a služeb
Pod vedením paní Marie Perutkové se pracuje na knize, která
mapuje řemeslníky, služby, obchody a hospody v Blatnici, a to
do roku 1989. Většina živnostníků skončila více méně stejně, a to
díky komunistickému režimu, který v padesátých letech násilně
živnosti ukončil. Nejednalo se jen o papírové ukončení, ale často docházelo k zabavení strojů, zboží a majetku. Na tyto události
jsou dodnes živé, ale smutné vzpomínky, proto vznikající kniha
má za cíl udělat jakési zadostiučinění a v tom nejlepším představit každého živnostníka, který byl ve své době přínosem pro naši
společnost a obec. Z knihy se dozvíme, kdo nám opravoval boty,
kdo nám pekl pečivo, vyráběl rýny, oplechování, konve, ale také
kdo vyráběl žebřinové vozy, nebo který kovář nám okul koně.
O náš zevnějšek pečovala řada kadeřníků, holičů, švadlen a krejčích. O naše domy se starali malíři, natěrači, tesaři, zedníci a jiní.
Blatnické hospody byly vždy pojem. Po většinu času patřily obci
a byly pronajímány za tržní ceny. Pravdou je, že zhruba od 60. let
patřily pod Jednotu, ale i tak bylo ctí si v knize připomenout, kdo
nám každý den vařil obědy, čepoval pivo, nebo kdo nás obsluhoval. Samostatnou kapitolou je blatnická mlékárna a obchody.
Z těch nejstarších můžeme uvést obchod se smíšeným zbořím
Theodora Spurného, krupařství Chabiča, drogerie Antonína
Pavlátky, později Lázničky, Lečbychova cukrárna, nebo papírnictví NARPA. Z těch nejdéle fungujících obchodů byly potraviny na
Hlavinkovém (pod mlýnem), potraviny v Dědině, ale také obchůdek mlékárny, jenž byl součástí Jurčekovy hospody.
Tvorba knihy je náročná a tvoří se v době, kdy nebylo možno se
scházet, diskutovat a besedovat. Byla oslovena řada rodin, o kterých se vědělo, že jejich předci provozovali nějaké řemeslo či služ-

bu. Tyto rodiny krátce sepsali, jak řemeslo v rodině fungovalo, kdo
se na něm podílel, kde se řemeslník vyučil a co bylo jeho profesní
specialitou.
Není v našich silách znát všechny živnostníky. Pokud jste ještě nebyli námi kontaktováni, žádáme vás tímto o poskytnutí informací
k vašim předkům a zapůjčení dobových fotografií, které vám budou ihned po naskenování vráceny. Děkujeme za vaši ochotu.
I k další rozpracované knize „Koně a koňaři v Blatnici“ vás žádáme
o poskytnutí textů a fotografií.
Marie Perutková a Antonín Hanák

Klempíř Josef Petratur u svého obchodu v roce 1945

Svodnica flirtuje s Uprkou
V letošním roce se kvůli covidové situaci
zatím mnoho neudálo. Zásadní věcí ovšem je, že jsme od února právním subjektem – spolkem. Pod naši správu jsme vzali
také Dětský soubor Vavřínek.
V únoru jsme se zapojili do akce Oživený
obecní rozhlas, abychom trochu pozvedli
náladu obyvatel Blatnice během nepříjemného lockdownu.
Začátkem května, po rozvolnění, jsme
začali opět zkoušet a přijali jsme nabídku
uherskohradišťské galerie Joži Uprky, abychom s nimi nafotili soubor fotografií dle
námětů z Uprkových obrazů u příležitosti
160. výročí narození tohoto významného
slováckého malíře.
Ve spolupráci s Galerií, magazínem Slovácko a blatnickým muzeem se nám podařilo
poslední květnovou sobotu nafotit sérii
mimořádných obrázků, a pokud se vše
podaří, měly by být k vidění během léta
v rámci doprovodných akcí pořádaných
Galerií k Uprkovu výročí.
Soubor Svodnica a Svatý Antonínek byl vybrán záměrně, neboť Uprka Blatnici často
navštěvoval a jeho obrazy s motivy poutí
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na Antonínku patří k nejznámějším vůbec.
Ředitel Galerie Joži Uprky Ladislav Bednařík se vyjádřil, že je velmi mile překvapený
přístupem zúčastněných mladých folkloristů, nejenom jich, ale všech, kteří se na
akci podíleli. Podle něj to potvrzuje, že
tradice stále žijí. Měl velkou radost, že se
mládež s takovou chutí zapojila do oživení

Krása krojů a mládí

odkazu tohoto velikána.
My osobně bychom rádi poděkovali paní
Hanákové a paní Kuřinové z blatnického
muzea a paní Mileně Nejezchlebové z kulturního výboru, které velkou mírou přispěly ke zdárné realizaci tohoto projektu.
Za Folklorní soubor Svodnica z.s. Irena
Janků a Blanka Cintulová

Foto Irena Janků
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V létě Blatnice opět ožije kulturou
Letos v létě se po jisté odmlce opět otevřou brány Stodolní scény a Blatnice se
dočká bohaté nadílky umění. Bude si
možné vybrat z vícero divadelních představení, návštěvy fotografické výstavy,
dílny pro děti a několika koncertů. Letos
stodola představí zajímavé hosty z řad
divadelních nebo hudebních interpretů,
ale také ukáže, že Blatnice je místo, které
rodí nové talenty. Program sezony umožňuje nejen zhlédnout různorodá díla, ale
dává příležitost společně po produkcích
posedět na dvoře a promluvit se sousedy
a přáteli.
Letní setkávání ve stodole začne, jak bylo
zvykem i v předchozích ročnících, hudbou a vernisáží. Letošní ročník zahájí patron sezony sběratel, skladatel a muzikant
Jaroslav Smutný s doprovodem Horňácké
cimbálové muziky Petra Galečky. Letošní
„den otevřených vrat“, jak by se také dalo
zahájení sezony nazvat, se bude nést ve
znamení folkloru a nesmí tedy chybět
ani místní dětský folklorní soubor Vavřínek. Mladá Blatničanka Bára Bachanová
představí své fotografie, kterými bude
absolvovat bakalářské studium na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.
Výstava fotografií nese název UrbEx, což
je zkratka pro Urban Exploration, poznávání a průzkum měst. „Jsou to fotky
z opuštěných budov, které jsou nechané
vlastnímu osudu. Samotné focení bylo
velmi vzrušující; vejít do té budovy (což
nebývá někdy jednoduché), zkoumat její
historii a nafotit to… Často je v těchto
opuštěných budovách zajímavé světlo
a je to krásný zážitek, který se mi doufám
podaří přenést pomocí fotografií k vám“,
představuje výstavu Bachanová.
Báru Bachanovou bude možné potkat nejen prostřednictvím jejích fotografií, ale
také osobně, jako jednu ze dvou hereček
nové inscenace Divadla oProti s názvem
Zažehnutí, aneb Blatnický Bajkonur. Bářinu přítelkyni Veroniku Prachařovou, která
je v současnosti také studentkou JAMU,
mohou Blatničané znát třeba jako jednu
z vedoucích Vavřínku, z Musici Folkloriky
nebo pěveckých sborů. Na jevišti budou
stát ale obě ženy jako herečky poprvé.
„Vzešlo to přirozeně při jednom večerním setkání. Danka měla nápad a my se
s Bárou chytly vidiny nových zkušeností
a zážitků. A obojího se nám, troufám si
říct, dostává ve velkém,“ říká pod vlivem
blížící se premiéry trochu rozechvěle Veronika. Trochu více prozradila o hře a způ-

sobu tvorby dramaturgyně Melánia Krajancová. „Zdálo by se, že nás čtyři spojuje
brněnská divadelní fakulta. A je to pravda.
Ale myslím, že ještě více je to chuť dívat se
na svět, vidět ho třeba i jinak, než jaký se
zdá být, a mluvit o tom s dalšími lidmi přes
divadlo nebo jako Bára a Veronka přes
fotku, či písničku. S Dankou Evjákovou
jsem spolupracovala na několika inscenacích ještě na škole. Velmi se mi líbí, jak
pracuje a rozumíme si i lidsky, což je pro
takovýto komorní typ divadla hodně důležité. Díky podivné době jsem na inscenaci pracovala dlouhou dobu z povzdálí.
Veronka a Bára pracovaly od prosince
2020 na textu hry, dostávaly od Danky
různé úkoly k vypracování a z těchto textů a improvizací pak sestavovaly scénář.
Co z toho vzniklo, budete muset posoudit sami, ale kdybych měla říct za sebe,
oceňuji zejména schopnost těchto tří žen
zachytit realitu kolem sebe autenticky
bez příkras a přitom s humorem.“ Na hře
spolupracovala dramaturgicky také Jitka
Hrdinová a jako pěvecký lektor Ján Hyža.
Na jeviště blatnické stodoly vystoupí také
herci z Divadla Kdekoli s jejich vtipnou
a hravou interpretací Bílé velryby. Komedie o partnerství vyniká o to více, že herci
jsou i v reálném životě manželé. Báru Sítek Kocmánkovou si budou možná někte-

ří diváci pamatovat z hry Kapr v citronu,
kterou nastudovala v režii Daniely Evjákové na Stodolní scéně před čtyřmi lety.
Pro rodiny s dětmi se chystají dva programy. V představení Zavárané tajomstvo
zatáhne bratislavská EDUdrama děti do
příběhu o laskavé tetě Ringlotě, která
má obrovský trnkový sad a jedno velké
tajemství. V divadelní dílně s Kristýnou
Blahynkovou si děti připomenou klasické pohádky a zkusí samy vymyslet, jak
by mohly končit. Domů si děti odnesou
vlastnoručně vyrobenou loutku.
S létem a Stodolní sezonou se není možné rozloučit lépe, než posezením na dvoře s přáteli a chlazeným nápojem v ruce
za poslechu výborné hudby z dílny okolních kapel. Zahraje nová hroznolhotská
formace Shreds, inspirovat budou slovenští „škubani“ alias Skuban Band a zklamat
nemohou ostřílení Shatoon.
Podrobnosti o programu bude možné
najít na facebookových stránkách Divadla oProti. Na divadelní představení se
z důvodu omezené kapacity prostor doporučuje rezervace na telefonním čísle
602 618 630 nebo emailem na vstupenky@oproti.eu.
Velmi se těšíme na setkání se všemi, kteří
zavítají k nám do stodoly.
Daniela Evjáková, režisérka Divadla oProti

Foto Zora Evjáková; zleva Melánia Krajancová, Daniela Evjáková, Bára Bachanová, Veronika Prachařová
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Vítání nových občánků
V sobotu 12. června jsme mezi námi přivítali šestnáct nových občánků. Vítání se kvůli pandemickým omezením uskutečnilo po
delší době, a některé děti si pro dárečky přišly už po svých. O to větší však měly radost z darovaných hraček. Vítání občánků je
radostná záležitost a velmi nás těší, že se v Blatnici narodilo tolik dětí, které tady budou vyrůstat, a snad tu zůstanou i na trvalo.
Přejeme jim, aby do života vykročily pravou nohou a aby se jim tady dobře žilo. A pokud se rozlétnou do světa, aby se do Blatnice
vždycky rády vracely.

Naši noví občánci. Zleva: Igor Hanák, Daniel Morrison, Jan Fojtík, Barbora Macková, Jakub Krätschmer

Zleva: Ema Vašková, Vojtěch Žajdlík, Tomáš Daniel Kaluža, Julia Blahníková, Ondřej Kunovjánek, Tomáš Pavlíček
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Zleva: Barbora Frýdecká, Jakub Křápek, Marika Vaňková, Eva Hoferková, Mariana Polehňová

Společenská kronika od prosince 2020 do června 2021
Za poslední půlrok se v Blatnici narodilo deset nových občánků.
Viola Dufková
Lucián Havel
Mariana Polehňová
Barbora Macková
Barbora Frýdecká
Julia Bahníková
Jakub Křápek
Ondřej Kunovjánek
Igor Hanák
Dorota Štefánková
Na poslední cestě jsme doprovodili čtrnáct spoluobčanů. Děkujeme za tichou vzpomínku.
Blažena Trojancová, 92 let
Milada Petraturová, 65 let
Václav Válek, 91 let
Jan Šmahaj, 78 let
Helena Goláňová, 82 let
Ing. Stanislav Vyskočil, 73 let
František Hanák, 92 let
Anna Vyskočilová, 88 let
Jaroslav Knepr, 91 let
Antonín Zbahna, 79 let
Se zveřejněním osobních údajů dali souhas
Stanislav Kuřina, 70 let
Anastázie Vyskočilová, 85 let
rodiče narozených dětí i pozůstalí.
Marie Zemánková, 91 let
Jiří Ratkovský, 67 let

Paní Františka Hanáková oslavila 100 let
Dne 19. března letošního roku se dožila
naše babička, paní Františka Hanáková
z Dědiny, neuvěřitelných sta let. Za ten neobvykle dlouhý život se stala maminkou,
babičkou, prababičkou, a už i praprababičkou.
Celý život strávila ve své milované Blatnici.
Zde se narodila, prožila své dětství, mládí
i manželský život, a nyní zde prožívá i své
stáří.
V mládí milovala hraní v divadle, tanec,
zpěv a celkově se ráda bavila ve společnosti. Její život se také vždy točil kolem přírody
a folkloru v našem kraji.
Nejdříve pracovala v mlékárně v Blatnici
a později v místním JZD jako dojička krav.
Když nepobíhala v kravíně, obvykle by ji
člověk našel na poli nebo ve vinohradě.

Tato práce však musela ustoupit, když nastala pouť. To byl velký svátek, kdy naše babička vždy chodívala v kroji, a k této tradici
vedla i svou rodinu.
Dalším velkým svátkem pro babičku byly
hody. To se vždycky sešla celá početná rodina v búdě, a bylo veselo a zpívalo se. Na
úvod se zpívalo například: „Tetička Hanáčka
dajů nám koláčka a my jim vyženem z košele bubáčka…“ Potom se pokračovalo
v hodových písničkách.
A tak šel život, kde byly starosti i radosti,
ostatně jako všude. Přes všechna různá
příkoří a těžkosti babička stále řeší věci
s úsměvem a ačkoliv již dnes většinu času
tráví na lůžku, udržuje si dobrou náladu
alespoň zpěvem oblíbených písní.
Jaroslava Zbahnová, vnučka Paní Hanáková na milovaném Antonínku
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Plánované akce – bez záruky
Přinášíme Vám přehled kulturních a společenských akcí, které 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.
1. - 4. 7. 2021

Duchovní obnova

Svatý Antonínek

3. 7. 2021

Putování po blatnických búdách

Sklepy v Blatnici, od 10:00

10. 7. 2021

Červencová noc

Fotbalové hřiště, hraje Hadramašmátrá, Cerberus

31. 7. 2021

Fazolfest

Fotbalové hřiště, Hraje JaGr Band

14. 8. 2021

Putování pod hvězdami

Pod Starýma Horama, od 18:00

29. 8. 2021

Děkovná pouť

Svatý Antonínek

4. 9. 2021

Dětské hasičské závody

Fotbalové hřiště

18. 9. 2021

Blatnické vinobraní s putováním

Pod Starýma Horama

23. 10. 2021

Beruškový pochod

6. 11. 2021

Předhodové zpívání

19. - 21. 11. 2011

Blatnické hody s právem

19. - 21. 11. 2011

Výstava obrazů

Prosinec

Adventní zvonkování

31. 12. 2021

Silvestrovský pochod

Kulturní dům Blatnice

Obřadní místnost OÚ Blatnice

ANKETA
Anketní otázka pro naše občany do červnového zpravodaje zněla: Budete po rozvolnění navštěvovat kulturní, společenské, nebo sportovní akce? Na které se
nejvíc těšíte?

Eva Cábová
Ano, už se moc těším až po rozvolnění budou zase zpět všechny akce a nejvíce se
těším na opožděný ples deváťáků, který
bude v Hospůdce na hřišti.

Alena Prachařaová, Stanislav Malý
Člověk je tvor společenský. Ano, budu navštěvovat s partnerem společenské akce.
Těším se na všechny, které pořádá ať obecní úřad či jiné organizace. Děkujeme za ně.

Marek Václav
Určitě ano. Mám rád kulturu i sport a těším
na všechny akce v Blatnici.

Petr Škopík
Těším se především na všechny folklorní
Eva Kittlová
akce. Hlavně na Vinobraní, Předhodové
Ano, po rozvolnění bychom chtěli navště- zpívání a Hody a doufám, že si na těchto
vovat kulturní akce.
akcích také zazpívám a potkám se s přáteli.
Určitě se letos těšíme na Drakyjádu, Beruškový pochod, hody, Adventní zvonkování. Katka a Laďa Šedovi
Doufejme, že to pandemická situace dovolí Určitě budeme. Před uzavřením jsme naa bude se vše konat. Už je to dlouho a niko- vštěvovali hlavně místní kulturní a sporho toto omezení nebaví. Ale zas na druhou tovní akce. Takže už se těšíme na místní
stranu, nedá se, musíme vydržet a věřit, že fotbalové zápasy, Fazolfest, Hody a plesy.
Doufáme že rozvolnění vydrží.
bude líp.
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Pavel Bršlík
Neznám nikoho kdo by se netěšil, až se
vše vrátí do normálu a znovu budeme mít
možnost se bez omezení potkávat stejně
jako dřív.
V podstatě jsem každý víkend na nějaké
akci ale každý rodič ví, že jasně nejlepší je
vystoupení dětí na Vánoční besídce. V závěsu horňácké, putování, pouť na Antoninku, MFF Strážnice, návštěva hokejové
extraligy ve Zlíně, veselské kluziště, všechny koncerty a akce v Kafe v kině které mají
až nečekanou kvalitu a stejně tak kulturní
život v Uherském Hradišti, které žije po celý
rok. V našem regionu je z čeho vybírat.
Kristýna Hanáčková
Po rozvolnění určitě navštěvovat akce
budu, teď se nejvíc těším na BÁL žáků 9.
tříd v Blatnici. Jinak půjdu na každou akci,
kde mi vyjde volný čas.
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Tříkrálová sbírka v letošním roce
Začátkem tohoto roku probíhala Tříkrálová
sbírka netradičním způsobem. Z důvodu
pandemických omezení nemohli koledníci
navštěvovat jednotlivé domácnosti, proto
byla vytvořena on-line pokladnička, a také
byly rozmístěny kasičky v obchodech, na
úřadech a v kostelích. I přes všechna tato
omezení darovali štědří dárci do Tříkrálové
sbírky pro Charitu Veselí nad Moravou celkem 631 759,- Kč. Pro srovnání v roce 2020
byla vykoledována částka 1 086 531,- Kč.
Do kasiček, které byly umístěné v Blatnici
v pekárně Bachan a v prodejně COOP, se
letos vybralo 34 122,- Kč.

Výnos Tříkrálové sbírky je tradičně z největší části věnován na podporu záměrů pro
lidi v nouzi na území ČR. Jde o různé formy
pomoci pro nemocné, lidi se zdravotním
postižením, seniory, matky s dětmi v tísni
a pro další jinak sociálně potřebné. Sbírka
má předem jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku. Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Díky vaší štědrosti můžeme v letošním
roce podpořit tyto projekty: Činnost Centra
pro rodinu ve Veselí nad Moravou (částkou
30 000,- Kč), dále budeme pomáhat lidem
bez domova (částkou 10 000,- Kč) poskyt-

nutím jednorázové materiální pomoci
v různých formách - základní potraviny, jízdenka na vlak, chybějící část oděvu, a také
rodinám s dětmi, matkám samoživitelkám
i jednotlivcům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci (částkou 100 000,- Kč). Zbývající
finanční prostředky použijeme na vybudování zázemí pro pečovatelskou službu a sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi.
Děkujeme všem dárcům a dobrovolníkům
za podporu při Tříkrálové sbírce v tomto
roce.
Za Charitu Veselí nad Moravou
Kristina Komoňová

Pozvánky
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