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Vánoční strom 2020
Děkujeme manželům Těthalovým z ulice Novosady, kteří letos darovali obci stříbrný smrk. Krásný vánoční strom se rozsvítil
mezi kostelem a budovou obecního úřadu první adventní neděli 29. listopadu v 17:00 hodin. Letos bohužel bez doprovodného programu.
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Slovo starostky
Milí spoluobčané,
přání bývá většinou zařazeno na konci úvodníku. Já to vezmu z opačného konce a hned
úvodem Vám popřeji krásný, pohodový
a zdravý advent. Na jeho zahájení bývá u nás
v Blatnici zvykem rozsvítit vánoční strom. Ten
sice první adventní neděli zazářil, ale stalo se
tak bez vystoupení dětí z mateřské a základní
školy, bez setkání se sousedy a přáteli. Bylo to
pěkné, ale zároveň takové smutné. Člověk si
právě v takových chvílích uvědomí, jak mu to schází. Ta atmosféra, vánoční písničky v podání malých zpěváčků, zimní básničky, zmrzlé nosíky,
červené tvářičky. Dospělí se zahřívají svařákem a ze stánku voní perníčky
a štrůdl.
Museli jsme si to letos kvůli opatřením proti šíření epidemie odpustit.
A nebylo to jen Adventní zvonkování. Byly to hody, Blatnické vinobraní
a všechny podzimní akce, na kterých se spolu potkáváme. Možná o to víc
si o Vánočních svátcích užijeme setkávání s rodinou a se svými blízkými
a budeme vědět, že to není samozřejmost, že to jsou chvíle výjimečné.
Proto vám popřeji, ať je vám krásně a jste zdraví nejen o Vánocích, ale
i v dalších dnech a dalších letech.
Blahynková Svatava

Rozpočet obce bude v roce 2021
díky daňovým zásahům ochuzený.
Daňové změny, které odsouhlasili poslanci budou mít dopad na všechny
kraje a obce v naší republice. V daňové kalkulačce, kterou sestavil Svaz
místních samospráv vychází, že Blatnice pod Sv. Ant. bude mít v „kase“
v té horší variantě o 10 milionů méně, než v roce 2019 (který je považovaný jako poslední „daňově normální rok“, který nebyl ovlivněn koronavirem, ani zásahy státu).
I toto jsme museli brát na zřetel při sestavování rozpočtu a plánování investic na příští rok. Určitě se pustíme do akcí, které jsou již rozplánované,
mají projekt, či které mají již od úřadů povolení. Jedná se o opravu ulice Strání (nová vozovka, chodníky, veřejné osvětlení a parkovací zálivy).
Práce zahájí vysoutěžená firma nejpozději v měsíci únoru 2021. Stavební
povolení máme i na opravu chodníků a výměnu osvětlení podél silnice
vedoucí do Uherského Ostrohu. Na obě akce budeme žádat o poskytnutí
dotace. Žádost o finanční podporu je podána také na odbahnění rybníka
Hájek a zpevnění jeho břehů, na vybavení kulturního domu audio a video
technikou, na projekt veřejné zeleně (ten se zabývá výsadbou stromů,
keřů a zeleně na šesti konkrétních místech v obci), na pořízení altánu za
ZŠ (bude fungovat jako venkovní učebna). Je podána žádost o stavební
povolení na zateplení, výměnu oken a vytápění tělocvičny základní školy.
O výměně oken uvažujeme i na budově MŠ. V nejbližší době bude hotový i projekt cyklostezky do Blatničky a začalo se pracovat na projektu
rekonstrukce budovy „Stará obecní“. Aby rozvoj obce i v těchto nelehkých
časech nestagnoval, rádi bychom zadali vyhotovení projektů na opravu
místní komunikace Pod Floriánky, cesty do Plachet a další.
Jaké budou příjmy obcí v dalším roku by nám možná dokázala říct věštecká koule – záleží na mnoha faktorech, na ekonomické stabilitě státu,
na vývoji situaci epidemie Covidu, na tom, kdo bude o zákonech a opatřeních rozhodovat.
Obce, jako koncové články, si budou muset poradit a hospodařit co nejlépe s financemi, které jim v rozpočtu zbydou.
Blahynková Svatava
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Hlavní rozhodnutí
veřejných zastupitelstev
XIII. ZOB 10.6.2020
– byl projednán a schválen přehled hospodaření za
rok 2019 bez výhrad.
– ZOB schvaluje žádost FK Blatnice pod Sv. Ant. o rekonstrukci sociálního zařízení, vytápění, výměnu
bojleru na fotbalovém hřišti v prostoru kabin.
– ZOB schvaluje nabídku stavební firmy Bachan, pro
výstavbu parkoviště u ZŠ v ceně 361.704,45 Kč
– ZOB schvaluje nabídku Stavební společnost Kněždub spol. s r. o., pro výstavbu parkoviště u obecní
hospody v ceně 478.744,99 Kč
– ZOB schvaluje nabídku stavební firmy Bachan, pro
opravu autobusové zastávky Vrbové 357.478,10
Kč
– ZOB nákup dopravního automobilu pro SDH Blatnice pod Sv. Ant. v částce 966.412,- Kč
– ZOB schvaluje výběr dodavatele zakázky „Nákup
IT technologie a pomůcek do odborné učebny fyziky, chemie a učebny jazyků pro ZŠ a MŠ Blatnice
pod. sv. Ant.“, firmu AB SOLUTIONS s.r.o., s nabídkovou cenou 789 100,- Kč bez DPH.
XIV. ZOB 1.7.2020
– ZOB schvaluje žádost ZŠ a MŠ Blatnice pod Sv.
Ant. o nákupu nových gastronádob v částce
30.000,- Kč.
– ZOB schvaluje smlouvu o dílo – projektová dokumentace pro stavební řízení v rozsahu stavebního
povolení – „Snížení energetické náročnosti budovy tělocvična a krček“ s firmou Jitka Gavalová,
v částce 79.500,- Kč.
– ZOB schvaluje veřejnou zakázku „Dodávka nábytku včetně montáže a provedení drobných
stavebních prací - odborné učebny fyziky, chemie
a učebny jazyků pro ZŠ a MŠ Blatnice pod. sv. Ant.“,
a to společnost KDZ, spol. s r. o., nabídková cena:
1.133.315,- Kč bez DPH.
XV. ZOB 9.9.2020
– ZOB schvaluje výkup pozemků uličky spojující
„Dědinu a Řádek“.
– ZOB schvaluje vysoutěženou nabídku stavební
firmy SWIETELSKY stavební s.r.o. pro opravy ulice
Strání v celkové výši 4.444.444,-Kč bez DPH.
XVI. ZOB 9.9.2020
– ZOB schvaluje cenovou nabídku projektových
prací – „Spolkový dům č. p. 196 – rekonstrukce“
(stará Obecní hospoda) projekt pro stavební povolení – společnosti Projektová a inženýrská kancelář Ing. Josef Brand ve výši 698.000,- Kč
– - ZOB schvaluje finanční spoluúčast obce na financování sociálních služeb ve správním obvodu
obce s rozšířenou působností Veselí nad Moravou
na rok 2021 v maximální výši 293.829,- Kč.
Zpracoval Ing.Antonín Hanák ,MBA
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Pozemkové úpravy
Stará nádražní, Loučky II.
Hromadnou žádost o tuto lokální pozemkovou úpravu jsme předali v květnu 2019 na Pozemkový úřad v Hodoníně. Bylo nám
přislíbeno panem ředitelem Ing. Radimem Osičkou, že na jaře
roku 2020 proběhne výběrové řízení na zhotovitele pozemkové
úpravy. Mezitím se stala skutečnost, že pan Osička z úřadu odešel na post vedoucího Katastrálního úřadu v Břeclavi a zastupujícím řízením byla pověřena paní Ing. Miroslava Lopraisová. Díky
této změně naše hromadná žádost o PÚ skončila u ,,ledu“ a i přes
časté urgence, či osobní jednání doposud výběrové řízení na PÚ
neproběhlo. Při posledním jednání paní Lopraisová uvedla, že
z kapacitních důvodů bude muset tuto zakázku předat do Brna.

98 platných žádostí (včetně obce) s celkovou výměrou 285ha,
což činí pouze 24% z celkové plochy extravilánu (1.118,7ha).
I když se jedná o běh na dlouhou trať, je v našem zájmu dotáhnou pozemkové úpravy do zdárného konce. Vyžádali jsme si
nyní aktuální katastrální data, která jsou nutná k evidenci přijatých žádostí a k tisku žádostí nových. V roce 2021 znovu oslovíme vlastníky půdy a požádáme je k připojení se k pozemkovým
úpravám. Pokud se jedná o celkovou pozemkovou úpravu, není
nutné v žádosti vypisovat parcelní čísla extravilánu, ale stačí
uvést jen list vlastnický. Pokud budete potřebovat jakékoliv informace ohledně plánovaných pozemkových úprav, či pomoc
s vyplněním žádosti a podobně, jsme připraveni vám na Obecním úřadu v Blatnici kdykoliv pomoci. Výhody a přínosy pozemKomplexní pozemkové úpravy
kových úprav jsou velké a aby mohla být zahájena, musíme spoZastupitelstvo obce v roce 2015 schválilo usnesení, aby obec po- lečně dát dohromady 50% výměry extravilánu (polností). Pevně
žádala Pozemkový úřad o celkovou pozemkovou úpravu. I přes věříme, že to společnými silami podaří.
veškerou snahu se podařilo k dnešnímu dni dát dohromady jen
Ing. Antonín Hanák, MBA

Za školou a před Starou obecní vznikla
nová parkovací místa
Poptávka po parkovacích místech v Blatnici stále stoupá. Zastupitestvo obce se
tímto problémem zabývá již delší dobu
a výhledově určitě ještě bude.
Jako první se nám podařilo dokončit
a zkolaudovat parkoviště za školou, kde
bylo původně naplánováno 6 míst. V průběhu stavebních prací, které prováděla
firma Ing. Marie Hanákové (stavební firma Bachan) však došlo k „odhalení“. Zjistilo se, že na šachtu, kterou v původním
projektu parkoviště „obcházelo“, navazuje velký nefunkční septik, který v žádných
mapách nebyl zakreslený. Proto se septik
zasypal, šachta zrušila a vznikly tak dvě
parkovací místa navíc. Toto berou s po-

vděkem jak učitelé ZŠ, tak rodiče, kteří
pro své děti do školy autem jezdí. Náklady na výstavbu činily 471.311,- Kč.
Jako druhé v pořadí dokončila Stavební
společnost Kněždub, spol. s r.o. parkoviště před Starou obecní. Toto místo bylo
sice neoficiálně již delší dobu jako parkoviště používáno, ale podloží v těchto místech spíše připomínalo oranici. Projekční
firma zvolila pro zpevnění tohoto místa
a vznik nového parkoviště zatravňovací
dlaždice. Splnila tak naše zadání, aby toto
místo zapadalo do okolní zeleně a přitom
plnilo svou funkci. Náklady na 6 nových
parkovacích míst jsou 478.745,- Kč.
Text a foto Svatava Blahynková

Parkoviště za školou nabízí 8 nových parkovacích míst

Nové parkoviště u Obecní hospody
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Učebny jazyků,
chemie a fyziky
v základní škole
mají moderní kabát
Díky vyhlášené výzvě Integrovaného regionálního operačního programu zažádala
obec o dotaci na modernizaci dvou učeben. A nejednalo se jen o vybavení. Byly
nutné i stavební úpravy, nové elektrorozvody a pořízení nábytku. Takže o prázdninách bylo ve škole rušno. Na dodávku IT
technologií zvítězila ve výběrovém řízení
firma AB SOUTIONS, s.r.o. z Uherského
Hradiště a nábytek a stavební úpravy zajistila firma KDZ z Vizovic. Celkové náklady dosáhly 2.406.122,- Kč. Momentálně
máme zažádáno o proplacení dotace ve
výši cca 2.200.000,- Kč.
Text a foto Svatava Blahynková

Nová učebna fyziky a chemie
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Činnost Služeb obce Blatnice
V letošním druhém pololetí nám hodně času zabrala oprava interiéru fotbalových kabin, v nichž bylo zastaralé vybavení, které
neodpovídalo dnešním požadavkům. Téměř tři měsíce pracovalo několik našich zaměstnanců, vedle odborných firem, na
opravách kabin a ruku k dílu přiložili i fotbalisté. Kabiny byly napojeny na kanalizaci, byly vyměněny obklady a dlažby, sociální
zařízení, sprchy a elektroinstalace. Dále byla vybudována nová
toaleta pro invalidy s přístupem zvenčí. Technické zázemí bylo
také zmodernizováno. V hospůdce prošlo opravou její zázemí
a vzniklo nové sociální zařízení pro hosty. Fotbalisté plně využívají nové prostory od srpna 2020.
Mezitím se pracovalo i na dalších zakázkách – na dětském hřišti
Pod Floriánky byl postaven nový domeček pro děti, který sponzorsky daroval pan Václav Tolar. Na nás byla instalace domečku
včetně terénních prací. Na hřiště jsme později přidali ještě pískoviště a vysadili se nové túje.
U nově vybudovaného parkoviště pod školou jsme nainstalovali
dvě nové pouliční lampy.
Letošní mokré počasí bylo ideální pro růst trávy, a podle toho
také vypadaly naše letní práce – sečení trávy bylo jako „nekonečný příběh“. Vždy, když se dostali chlapi na konec obce, začínali znovu na začátku. Touto cestou bych chtěl poděkovat lidem, kteří se starají o předzahrádky před svými domy – velmi
nám tím ulehčí práci a zároveň zkrášlí naši obec. Před Děkovnou
poutí jsme zpevnili sjezd z parkoviště na louku a posekali jsme
část louky, aby lidé neparkovali ve vysoké trávě.
V září jsme pracovali na úpravách terénu v zahradě školky, v níž
jsme u přemostění postavili zídku proti erozi a rozšířili dláždění.
V říjnu, při vyhlášení 3. povodňového stupně, jsme s hasiči plnili pytle pískem a rozváželi je k ohroženým místům. Po povodni
jsme pročistili kanály a vpusti od nánosů bahna.
Dále jsme začali s podzimním úklidem a odvozem listí, převážně
z náměstí. Jsme rádi, že nám někteří občané pomohli a listí nachystali na hromádky.
V průběhu listopadu jsme vysadili 50 nových stromků podél
zpevněné cesty do Blatničky a 20 stromků v trati Miliová. Koncem
listopadu, na hodový týden, jsme připravili a postavili u obecního úřadu máj, když nemohly být oficiální hody, tak jsme alespoň
takto připomněli hodovou událost. Týden na to vystřídal májku
vánoční strom, který byl rozsvícen první adventní neděli.
Pokračování na straně 6

Nové sprchy ve fotbalových kabinách

Na dětské hřiště Pod Floriánky přibyl nový domeček darovaný panem Tolarem.

Zahrada školky doznala prvních změn.

Výsadba nové aleje.

Čí sú hody?! Naše!
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Pokračování ze strany 5
Mezi naši práci patří také údržba a správa budov. Na podzim
jsme začali s vyklízením nebytových prostor v bývalé kuchyni
školky vedle muzea a s vyklízením prostor nad obecní hospodou. Ve třech bytových jednotkách proběhla oprava a částečná
výměna topení, které bylo zastaralé nebo v havarijním stavu.
Bytovku i budovu DPS v budoucnu čekají další nevyhnutelné
opravy a rekonstrukce.
Zakázky na vodovodní přípojky a výměny vodoměrů jsme museli
omezit na nejnutnější případy, protože kvůli probíhající pandemii
a případné kontaminaci vody jsme nemohli zasahovat do vodovodního řádu. Jakmile to situace dovolí, budeme na jaře pokračovat v připojování nových odběrných míst na vodovod podle
přijatých objednávek. Za druhé pololetí roku jsme přesto vyřídili
více než 100 nejrůznějších zakázek pro naše spoluobčany.

Mimo tuto činnost pravidelně provádíme další „neviditelné“ práce. Například 2x týdně probíhá úklid sběrného místa pro bioodpad u čističky, 3x týdně se uklízí na sběrných místech u kontejnerů a každý týden vyvážíme všechny odpadkové koše v obci a na
Antonínku. Další úklid se provádí podle potřeby: například v období dušiček jsme popelnice určené na svíčky vyváželi každý den.
Naše práce je různorodá, baví nás a věříme, že je za námi vidět.
Někdy nás lidé pochválí, občas má někdo připomínky, ale vždycky jsme přístupní dialogu a jsme rádi za zpětnou vazbu.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem zaměstnancům Služeb
obce Blatnice za dobře odvedenou práci v letošním roce a věřím, že v tom příštím bude naše spolupráce pokračovat stejně
dobře.
Text a foto Petr Buzík, vedoucí Služeb obce Blatnice

Antonínek - sjezd z parkoviště na louku už je pohodlnější

Čištění kanalizace po deštích

Využili jste i vy služby sběrného místa?
Už půl roku je každý čtvrtek otevřena
brána sběrného místa na Svazarmu. Od
14 do 17 hodin mají naši občané možnost vyvézt velkoobjemový odpad a elektroodpad. Ukládání odpadu zajišťují Služby obce Blatnice a nás zajímalo, jaké jsou
po půl roce provozu zkušenosti a ohlasy
na tuto službu.
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Situaci zhodnotil vedoucí SOBu, Petr Buzík, který nám řekl, že každý čtvrtek přijede
průměrně 20 lidí s nejrůznějším odpadem.
„Za 6 měsíců využilo tuto možnost více než
500 lidí a za tuto dobu jsme vyvezli více než
94 tun velkoobjemového odpadu. Náklady na likvidaci odpadu nám samozřejmě
vzrostly, ale dle mého názoru jde o službu

blatnickým občanům, která je v dnešní době
nepostradatelná. Nechceme, aby se odpad
hromadil u polních cest a v lesích,“ komentoval Petr Buzík. Dále prozradil, že reakce
občanů jsou veskrze pozitivní a službu si
pochvalují. Sice se ještě někdy objeví před
bránou Svazarmu nějaký gauč apod., ale
už to není tak často jako dřív.
„Od minulého roku se také zvýšila četnost
vývozu kontejnerů na plasty a papír. Nyní
se tyto kontejnery vyváží každý týden a třikrát týdně zde naši pracovníci uklízí. Od
ledna do konce září se vyvezlo více než 21
tun plastů, 31 tun papíru a 27 tun skleněného odpadu. Velmi žádaný je i kontejner na
použité oblečení. Ten se vyváží podle potřeby. Když se naplní, objednáváme u svozové
firmy vývoz kontejneru. Bohužel někdy trvá
i několik dní, než firma kontejner vyprázdní,“ doplnil Petr Buzík. Je vidět, a to je
dobře, že třídění odpadu se stalo součástí
našeho života. „Lidé si na ,sběrné čtvrtky‘
zvykli a my jsme rádi, že odpad končí tam,
kde má,“ zakončil Petr Buzík.
Redakce
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Základní škola Blatnice pod Sv. Antonínkem
Vážení čtenáři,
všemi radostně očekávaný den byl konečně tady! 1. září. Významné datum hlavně
pro naše nejmenší. Ti se na něj moc těšili.
Blatnická škola přivítala 23 nových prvňáčků ve vestibulu školy. Na slavnostní
zahájení je mohli doprovodit i jejich rodiče. Pro naše prvňáčky to byla premiéra,
protože se na jaře nemohli účastnit zápisu do 1. ročníku. Také žáci z vyšších tříd se
po dlouhém pobytu doma na školu těšili.
Žáci od 2. do 9. ročníku se potkali ve svých
třídách se svými třídními učiteli. Zpočátku
jsme pracovali podle adaptačního plánu
a opakovali, procvičovali učivo z distanční
výuky z minulého školního roku.
Chtěla bych poděkovat našemu zřizovateli za krásnou školu, do které se děti
i zaměstnanci po prázdninách s radostí
vrátili – Obci Blatnice pod Svatým Antonínkem, která svým projektem umožnila
další renovaci odborných učeben. Letos
k moderní učebně přírodopisu a mobilní počítačové učebně přibyla odborná
učebna chemie, fyziky a cizích jazyků.
Ve škole se i za přísných hygienických
opatření stále něco dělo. Ve škole pracuje
„Žákovský parlament“, který již od prvních dnů začal využívat školní rozhlas pro
podávání zpráv a informací přes školní
rozhlas. I v nelehké situaci, kdy byly zavřené školy, se snažili zástupci „Žákovského
parlamentu“ pracovat online a vyhlásili
fotografickou soutěž pro žáky o ceny. Je
hezké, že se na pravidelných schůzkách
žáci snaží sbírat informace o tom, co by
mohli ve škole zlepšit.
Naše škola se zapojila opět do dobrovolnické úklidové akce, která probíhá na
území celé České republiky. Jejím cílem
je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky
a nepořádek. Letošní úklid jsme nazvali

Letošní prvňáčci

„Škola za krásnější Blatnici.“ Organizační tým projektu nám zajistil pro všechny
žáky rukavice i pytle na odpad. Naši nejmladší žáci uklízeli v okolí školy, starší pak
část obce Roháče, Vrbové, Strání a nejstarší se vydali na poutní místo naší obce
Svatý Antonínek.
Velkou radost nám udělal náš žák 8. třídy
Ondřej Mezuliáník, který se probojoval
do Republikového finále v Odznaku Všestrannosti Sazka Olympijského Víceboje
v Brně. Za účasti desítek olympioniků
a vzácných hostů ( Štěpánka Hilgertová,
Šárka Kašpárková...) a za účasti více jak
600 žáků z celé České republiky se Ondra
umístil ve své kategorii z deseti disciplín
na vynikajícím 8. místě. Z akce si přivezl
spoustu krásných sportovních zážitků
a navázaných kamarádství. Sledovali
jsme i televizní vysílání.
V pátek 18. 9. 2020 proběhlo v místní
knihovně pasování našich loňských prvňáčků na čtenáře. Po ukázce čtenářských
dovedností a slibu rytíře řádu čtenářského byly všechny děti pasovány paní
starostkou na čtenáře. Velké poděkování
patří i rodičům, kteří se svým dětem věnovali během distančního vzdělávání!!!
Ani žáci 4. třídy nepřišli v říjnu o výuku
dopravní výchovy přímo ve škole. Na dopravní hřiště se, doufejme, dostaneme na
jaře.
Ale to již přichází k uzavření základní školy a začíná distanční výuka. Mnoho akcí,
které jsme měli naplánovány, se nemohlo
konat. Snad se nám podaří alespoň přesunout školní ples na pozdější dobu. Na
distanční výuku jsme byli mnohem lépe
připraveni než na jaře a mohli jsme i žákům zapůjčit potřebné notebooky. Je
jasné, že ve škole by bylo lépe, ale všichni
jsme se moc snažili. Pochvala patří žákům

– zapojovali se a pracovali, ale také rodičům těch nejmenších. Moc děkuji i svým
kolegům, kteří se na online výuku připravovali a stále se vzdělávali. Učitelkám
a správním zaměstnancům mateřské školy, kteří pracovali neustále i v nouzovém
stavu a společně s vedením školy řešili
i spoustu problémů.
Nyní se pomalu vracíme do školy. Přes
mnohá hygienická opatření doufáme, že
již to tak zůstane a zlé časy pominou. Moc
nám všem přeji, aby nastávající čas přinesl jen samá příjemná překvapení, aby se
nám ve škole dařilo, abychom překonali
všechny problémy a abychom společně
zažili pocit uspokojení, spoustu legrace
a zábavy při učení, při sportu…
Vážení občané, přeji Vám krásné vánoční
svátky a mnoho nádherných zážitků do
dalšího roku. Pro všechny především HODNĚ ZDRAVÍ!!!
Mgr. Ladislava Nosková,
ředitelka školy

Tak probíhá distanční výuka

Zapojili jsme se do úklidu
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Mateřská škola
Nový školní rok 2020/2021 jsme zahájili 1.
září. K předškolnímu vzdělávání je zapsáno
celkem 65 dětí, které jsou do jednotlivých
tříd rozděleny podle věku a vzdělávají je
plně kvalifikované učitelky: Bc. Radka Máčalová, Mgr. Marie Neumannová, Helena
Pospíšková, Barbora Dominiková, Dana Vyskočilová, Eliška Kolaciová a chůva Ivanka
Vopravilová. Třídu Berušky navštěvuje 15
dětí ve věku 2 – 3,5 let, ve třídě Motýlci je
17 dětí ve věku 4 – 5 let a ve třídě Sluníčka
plní povinnou předškolní docházku 21 dětí
ve věku 5 – 6 (7) let. Třída Broučci se nachází v Suchově, jedná se o věkově smíšenou
třídu s počtem 12 dětí. Pracují zde paní
učitelky: Jana Uřičářová, Bc. Kateřina Zríni
a Marie Frýdecká (dlouhodobě nemocná).
Provozní doba MŠ v Blatnici pod Sv. Antonínkem je od 6.30 – 16.00 hod., v MŠ Suchov od 7.00 – 15.00 hod. Pracujeme podle
Školního vzdělávacího programu „Putujeme se sluníčkem“. Vzdělávací obsah ŠVP
vychází z požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, je rozdělen do čtyř integrovaných bloků
podle ročního období.
V MŠ je zajištěn denní režim, který je však
dostatečně flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit
potřebám a aktuálním situacím. Snažíme
se, aby mateřská škola byla místem společného radostného setkávání, místem,
kde v prostředí vzájemné úcty, pochopení,
tolerance, vstřícnosti i otevřenosti nám půjde o společnou věc - rozvíjet a vychovávat
zdravě sebevědomé, ctižádostivé, samostatné, citlivé, přemýšlivé a tvořivé človíčky, se základy morálních hodnot. Prostory
školky postupně dovybavujeme, obměňujeme a doplňujeme tak, abychom dětem
vytvářeli dostatečně podnětné a zajímavé
prostředí, kde se cítí dobře a bezpečně.

Tááákovou dýni jsme vyřezali

8

I v tomto školním roce je MŠ zapojena do
projektů: Se Sokolem do života a Celé Česko čte dětem.
Současná situace kolem nákazy Covid-19
se samozřejmě dotýká i naší školky, dětí,
rodičů a všech zaměstnanců. Ve školce dodržujeme zvýšená hygienická pravidla, jde
nám především o zdraví a bezpečnost dětí
i dospělých.
Některé nasmlouvané kulturní, sportovní
a vzdělávací akce jsme museli zrušit, ale
snažíme se vše nahradit projektovými dny
a jinými zajímavými činnostmi. Do podzimního putování jsme zařadili projektový
den „Jablíčkohraní“, při němž děti na tartanovém hřišti plnily přichystané úkoly:
závodily ve slalomu v převážení jablíček na
kolečku, zazpívaly si písničku „Měla babka
čtyři jabka“, prolézaly látkovým tunelem
jako červíci jablíčkem, závodily v koulení
jablíček, třídily PET vršky podle barev a tvořily červené, zelené a žluté jablíčko, kreslily
jablíčka na strom a hrály hry s padákem.
Z přinesených výpěstků ovoce a zeleniny
jsme si vytvořili podzimní výstavku „Ovoce a zelenina, to je dobrá pochutina“, děti
si pochutnaly na vlastnoručně vyrobeném
ovocném salátu, pomáhaly při přípravě
štrúdlu, upekly si jablíčkové řezy, vytvářely
obrázky z kaštanů a jiných plodů, dýňová
strašidla, malovaly a lepily papírové draky, sbíraly barevné listy a vyráběly z nich
housenky, stromy, sluníčka. Na vycházkách
jsme pozorovali měnící se podzimní přírodu a děti se zapojily i do úklidu spadaného
listí na zahradě. Pochmurný a málo slunečný listopad jsme si zpestřili akcí „Barevný
týden“. Každým dnem nás provázela jiná
barva a s ní spojené různé vzdělávací aktivity – nejoblíbenější byly experimenty
s barvou, tvoření z barevné modelíny, cvičení a plnění barevných úkolů. Ve školce

jsme si připomněli hodové tradice - děti si
zatancovaly a zazpívaly hodové písničky
U Antoníčka studánečka, Réž, réž, réž a Co
dělá Kača, vybarvovaly slovácké ornamenty, hrály si na muzikanty a v muzeu si prohlédly kroje a
dobové předměty. V prosinci se děti mohou těšit na další projektový den „Čertíci,
andílci a mikulášská nadílka“, na vánoční
besídku u stromečku a na vánoční prázdniny.
A po Novém roku? Vše se bude odvíjet
od epidemiologické situace COVID-19.
Informace a fotky o dění v mateřské škole
můžete sledovat na www.skolablatnice.cz
v sekci MATEŘSKÁ ŠKOLA.
Ráda bych za celý kolektiv mateřské školy
poděkovala našim milým sponzorům za jejich dary, které nám umožňují obohatit nabídku didaktických, sportovních pomůcek,
hraček i knih a všem Vám popřála krásné,
ničím nerušené vánoční svátky a do nového roku 2021 především zdraví, štěstí, porozumění…
Bc. Radka Máčalová – vedoucí učitelka

Tááákovou řepu jsme vytáhli

Tááák dobrý štrůdl jsme upekli
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Kastrace jsou in!
Pokud jste majiteli nebo alespoň příznivci koček, měli byste zpozornět. Následující řádky totiž přinášejí důležité informace, které
mohou významnou měrou zjednodušit život vám i kočkám ve
vašem okolí.
Tytam jsou doby, kdy byly kočky vnímány pouze jako součást
hospodářských stavení s jedinou funkcí chytání myší. Jak šel čas,
kočky se staly svébytnými společníky, přičemž jejich zaopatření
ročně tvoří miliardy dolarů v rámci světového obchodu. S tím
také souvisí přístup člověka k těmto zvířatům a snaze kočkám
porozumět v celé své šíři. A tak, jak je překotně uspěchaná naše
doba, stejně tak intenzivně nás odborníci zásobují nejnovějšími
poznatky z jejich výzkumů. Světové studie se například shodují
na tom, že je celospolečensky prospěšné nechat svá zvířata kastrovat jakožto prevenci před svévolným a nekoncepčním množením, ale také pro své nesporné zdravotní benefity. A nejsou to
pouze vědci, kteří apelují na odpovědnost občanů...
“Kastrace neznamená jen zamezení nekontrolovatelného množení, ale přináší také řadu zdravotních a sociálních benefitů.”
Další, kdo volá po změně v přístupu ke kočkám, jsou pracovníci útulků a aktivisté za práva zvířat. V ČR záchytná zařízení ročně přijmou odhadem 35.000 koček, přičemž se mluví pouze
o zlomku, neboť více zvířat zdejší organizace nejsou schopny
pojmout ani zmonitorovat. Tento neutěšený stav se děje díky
nedostatečné osvětě a také kvůli řadě mýtů, které téma kastrací
doprovázejí jako stín. Zároveň se ale nedá říci, že by se chování
člověka nějak rapidně zhoršovalo - naopak lidé si obecně začí-

nají všímat utrpení a upozorňovat na ně, a proto se domníváme,
že je společenská změna nezbytná.
“Vykastrovaná kočka nepřestává lovit myši! Naopak přestane
značkovat, méně se pere a také se méně toulá.”
Každá změna začíná od malých a pozvolných kroků a svůj
přístup může přehodnotit úplně každý. Kastrace nejsou proti
přírodě, kočka nemusí mít za svůj život alespoň jednou koťata
a vykastrovaná kočka nepřestane lovit myši. Proto nikdo nemusí na své kočce množit a pak řešit, co s nechtěnými koťaty.
Naopak za pár stokorun se může kočka i kocour vykastrovat
a tím zamezit následnému utrpení, za předpokladu, že nejsme
schopni se o tolik koček venku adekvátně postarat, nutně vyvstává.
“Kastrace není drahá - je podstatně levnější, než operace, které mohou nastat v důsledku hormonálních onemocnění. Navíc v dnešní
době existují kastrační programy, specializované spolky nebo vybrané obecní úřady.”
Tento článek nemá za cíl něco někomu nařizovat, naopak se
snaží inspirovat, zvyšovat občanskou odpovědnost a motivovat
k celospolečenské změně. A fakt, že tyto řádky čtete díky ochotě
místního úřadu, poukazuje na to, že se tímto tématem začínají
úředníci také zabývat. Pojďme společně kočkám vytvořit lepší
podmínky. Aspoň se o to pokusme…
Více infa najdete na www.kasprocats.cz nebo na www.obcekastruji.cz
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Meteorologické okénko
Už v minulém čísle Blatnického zpravodaje jsme vám přinesli přehled místních
srážek a teplot za prvních 5 měsíců letošního roku. Pár posledních let bylo velmi suchých a předpovědi odborníků na začátku
roku mluvily o padesátiletém suchu. Předpovědi se tentokrát naštěstí nevyplnily.
První 4 měsíce sice nevěstily žádné vydatné srážky, ale v květnu se počasí otočilo
a množství srážek se dostalo do dlouhodobého normálu. Především v podzimních
měsících pak počasí komplikovalo život
hlavně zemědělcům a vinařům. „Mokré“
počasí vyvrcholilo v říjnu, kdy spadlo 189
mm srážek a několikadenní déšť způsobil

stoupání vodních toků, a dokonce vyhlášení 3 povodňového stupně na Svodnici.
A jaká bude letošní zima? Podle slupek cibule... Ne, raději žádné „zaručené předpoRok 2020
květen (doplněno)
červen
červenec
srpen
září
říjen
Listopad
Celkem za 1 – 11/2020

Srážky v mm
112,2
176,4
94,2
27
64,8
189,1
21,4
776,5

vědi“ nebudeme zveřejňovat a počkáme si
na realitu.
Text a foto Petr Buzík,
data Antonín Křápek, Víno Blatel, a.s.
Minimální teplota Maximální teplota
1,6
27,1
7,6
31,5
8,3
33,5
9,8
32,8
4,5
30,3
3,8
24,4
-2,7
17,3

Kde to je? Poznáte, kde byl pořízen tento snímek? Malá nápověda – kopec vzadu je Antonínek. Správnou odpověď najde na straně č. 18.
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Spolkovou činnost hasičů poznamenal Covid
Letošní rok je v našem spolku volebním rokem, kdy se po 5 letech
volí nové orgány na všech úrovních – od místních spolků přes
okrskové a okresní až po krajské a celostátní. V místních volbách
odhlasovali naši členové pokračování stávajícího výboru se starostou Petrem Hruškou a velitelem Petrem Buzíkem. V okrskových
volbách obhájil Petr Buzík pozici velitele 8. okrsku a byl zvolen do
okresní rady represe okresu Hodonín.
Naši bohatou spolkovou činnost jsme museli v letošním roce přerušit již podruhé. Přesto jsme přes léto nezaháleli a zúčastnili jsme
se několika akcí.
V srpnu to byla účast na Fazolfestu, kde jsme si vyvařili první místo.
Na dětském hřišti Pod Floriánky jsme při slavnostním předávání
nového domečku pro děti uspořádali několik her a soutěží pro
děti a zajistili jsme grilování špekáčků.

8. srpna jsme vyrazili do Skanzenu ve Strážnici, kde se konala tradiční Hasičská neděle. Jsme rádi, že okolnosti dovolily tuto akci
uspořádat a mohli jsme přijet tak jako každý rok. Účast lidí, a především dětí byla opravdu hojná a o naše aktivní ukázky byl velký
zájem.
Další připravovanou akcí byla Vatra republiky, která se měla konat
27. října, v předvečer státního svátku založení samostatného Československého státu. Tu jsme bohužel museli, vzhledem k vyhlášení mimořádného stavu, zrušit. Doufejme, že příští rok bude situace příznivější a budeme se moci setkat při této milé příležitosti.
V plánu jsme měli ještě další akce, které se bohužel nemohly uskutečnit. Věříme, že jakmile se situace uklidní, budeme moci pokračovat v naší činnosti.
Petr Buzík

Hasičská partyja na Fazolfestu 2020

Hasičská neděle ve strážnickém skanzenu

Výjezdová jednotka hasičů letos rozhodně nezahálela
Letošní rok byl poznamenán především
koronavirovými opatřeními a omezeními.
Naše zásahová jednotka svou činnost nepřerušila a vždy jsme byli schopní reagovat na potřebné situace.
Od začátku léta jsme vyjížděli k několika
událostem. Šlo především o čerpání vody
ze zatopených sklepů, několikrát jsme
vyjížděli k likvidaci vosích hnízd a jeden
noční výjezd se týkal tragické dopravní
nehody na silnici ne směru na Veselí.
Netradiční zásah jsme si připsali u letošních voleb, když v sobotu při sčítání hlasů
vypadla elektřina, přistavili jsme k Obecnímu úřadu naše zásahové auto a pomocí
kabeláže jsme z elektrocentrály napájeli

Velká voda na Svodnici – říjen 2020
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počítače, dokud nebyly hlasy sečteny
a odeslány.
Poslední větší událostí byla povodňová
situace 14. října, kdy byl po 3denních deštích na Svodnici vyhlášen 3. povodňový
stupeň. Situaci jsme bedlivě monitorovali
a celý den jsme byli v terénu. Na nejohroženějších místech jsme preventivně rozmístili pytle s pískem, které nám pomohli
připravit pracovníci SOBu. Voda kulminovala 14. října v odpoledních hodinách na
198 centimetrech. I když došlo k zatopení
několika sklepů, voda větší škody naštěstí
nenapáchala.
V letošním roce máme i důvod k radosti. Konečně se nám podařilo získat státní

i krajské dotace na dopravní automobil
(DA) pro výjezdovou jednotku a 30. října
jsme převzali zbrusu nový devítimístný
automobil Transit. Ke zmiňovaným dotacím jsme přispěli také my, hasiči, nemalou
částkou, kterou jsme šetřili několik let ze
sponzorských darů od firmy Želex pana
Jiřího Kotači. Tímto mu velmi děkujeme za
dlouholetou podporu a důvěru. Dopravní
automobil patří ke standardní výbavě hasičských sborů a přispěje k lepší mobilitě
našich hasičů. Věříme, že jakmile to situace dovolí, budeme moci představit naši
techniku širší veřejnosti.
Text a foto Petr Buzík, velitel JSDH

Konečně jsme se dočkali – náš nový dopravní automobil.
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Mladí hasiči sklízeli úspěchy
Letošní rok byl a stále je ovlivněn omezeními provázejícími onemocnění Covid 19.
Tato omezení poznamenala i naši činnost
s mládeží, kterou jsem museli v březnu
přerušit. Po postupném rozvolňování jsme
v polovině května mohli obnovit naše tréninky, a protože Velká cena okresu Hodonín byla letos zrušena, soustředili jsme se
na závody jednotlivců v běhu na 60 metrů
s překážkami a dorostu na 100 metrů s překážkami, které se uskutečnily celkem 4.
V Mistříně se závodů zúčastnilo více než
160 dětí. Bylo úžasné vidět, jak jsou všichni
natěšení a nadšení, že mohou opět běhat
a závodit. Samozřejmě nechyběla ani tréma a nervozita, ale to ke sportu patří. Skvělou atmosféru doplnily parádní výsledky
našich svěřenců. Ondřej Mezuliáník zvítězil v kategorii starších chlapců a v kategorii
dorostu skončil na krásném 3. místě. Monika Kuřinová v kategorii starší dívky obsadila skvělé 3. místo. Simon Vyskočil, Štěpán
Žufan a Dominik Klepáč skončili na 9., 11.
a 13. místě. Eliška Cíchová byla 12.
I v dalších závodech jsme sbírali medaile.
V Miloticích si Ondra Mezuliáník si s rekordním časem 12,70 doběhl pro zlatou
medaili v kategorii starších chlapců a pro
2. místo v kategorii dorostu na 100. Simon

Naši medailisté ze závodů v Petrově

Vyskočil se blýskl časem 13,80 a skončil
sice na nepopulárním, ale krásném 4. místě. Monika Kuřinová si vylepšila čas i umístění z minula a tentokrát si šla pro medaili
za 2. místo.
Na závody do Vracova a Petrova se připravovali už i naši mladší žáci, pro které to
byla sice premiéra, ale přesto neodjeli bez
medaile. Ve Vracově si Lukáš Křápek doběhl pro krásné 3. místo. Kristýna Farkašová
skončila na 7. a Nikol Šedová na 9. místě.
V kategorii starších chlapců se dařilo Simonu Vyskočilovi, který získal parádní 3. místo
a těsně za ním obsadil Štěpán Žufan 4. příčku. Monika Kuřinová skončila na 6. místě.
Poslední byly závody Petrově. Mezi mladšími chlapci se opět blýskl Lukáš Křápek
se 3. místem a skvělá Kristýna Farkašová
připojila medaili za 3. místo. Nikol Šedová
si také polepšila a obsadila 7. místo. Simon
Vyskočil potvrdil svou formu parádním 2.
místem.
V Petrově došlo i na vyhlášení celkových
výsledků ročníku 2020, kdy se započítaly
výsledky ze všech 4 závodů. Kdo se zúčastnil všech závodů, měl výhodu. Z našich se
nejlépe umístil Simon Vyskočil se 4 závody,
který si svými výkony zajistil celkové 3. místo a odnesl si pohár.

Dalšími závody měl být 3. října branný závod, který byl těsně před konáním zrušen.
Abychom to dětem vynahradili, uspořádali jsme mladším žákům místo jednoho
tréninku náš speciální branný závod. Do
organizace se zapojili i starší žáci, kteří nám
velmi pomohli.
Naše činnost s dětmi je celoroční, a proto
jsme o prázdninách vyrazili na hasičský
tábor. Dlouho visel otazník nad tím, zda se
uskuteční, ale nakonec jsme se rozhodli, že
na tábor pojedeme a udělali jsme dobře –
5 dnů jsme strávili v kempu na Babí Hoře
spolu s dětmi z SDH Petrov. Celkem nás
bylo více než 40 a vedle her a soutěží prošly děti přípravou na „braňák“, vzdělávacími kurzy zaměřenými na požární ochranu,
první pomoc, zdraví, ekologii a další. Čekal
nás výlet na nedalekou farmu Bobík a do
Kuželova na větrný mlýn. Tábor si užily děti
i my vedoucí a už nyní plánujeme další
akce.
Doufáme, že se situace kolem koronaviru
zklidní, a budeme moci pokračovat v započaté práci.
Další informace o naší činnosti najdete na
www.SDHBlatnice.estranky.cz
Silvie Buzíková

Část účastníků hasičského tábora

Hasičské závody TFA nejsou pro každého
Ondřej Rybnikář se i letos připravoval na nejnáročnější hasičské závody TFA (nejsilnější hasič přežije). Závodní sezona odstartovala kvůli koronaviru až v červenci a Ondra se
hned na prvních závodech ve Velkých Karlovicích blýskl prvním místem. Do poloviny září
se stihl Ondra zúčastnit 9 těchto náročných závodů, ze kterých si přivezl tři první místa
a po jednom druhém a třetím místě. Nutno dodat, že si letos Ondra vybral i trochu smůly,
když třikrát skončil na 4. místě. Nicméně se opět zařadil ke špičce mezi moravskými borci,
kteří se tomuto sportu věnují. Letos bylo bohužel zrušeno celkové bodování Zlínské ligy
železných hasičů, ve kterém Ondra průběžně vedl. I tak je pro nás Ondra nejlepší a držíme mu palce do dalších závodů!
Petr Buzík

Ondřej Rybnikář druhý zleva
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Pražské publikum obdivovalo Svodnice
Letošní vystoupení FS Svodnice by se dala spočítat na prstech
jedné ruky, přesto všechna stála za to! A o to víc jsme si je vychutnali.
Po rozvolnění jarního nouzového stavu jsme se konečně dočkali
již avizovaného vystoupení na Folklorním mejdle v pražských
Holešovicích a 30. července jsme se Svodnicemi vyrazili vlakem
do Prahy. Než jsme v našem vagonu přezpívali celý náš repertoár, už nás vítalo sluníčko v hlavním městě. Po ubytování a společném obědě jsme se metrem přesunuli na Pražskou tržnici,
kde se vystoupení konalo. Za doprovodu CM Velické Trnečky
a Tondy Vrby jsme v naprosté pohodě zvládli celý program i dodatečná vystoupení. Velmi nás potěšila hojná účast, a dokonce
nás přijeli podpořit i někteří Blatničané!
Blatnici jsme zůstali věrní při dalším vystoupení – na Búdách
pod hvězdami 8. srpna. Byla to jedna z mála událostí, která se
letos v Blatnici uskutečnila. I přes náročný začátek, kdy večerní

teploty dosahovaly opravdu vysoko a v krojích nebylo moc příjemně, jsme vydrželi až do pozdních nočních hodin. Moc jsme si
to užili a doufáme, že vy s námi také!
Velmi rádi jsme společně se sborem Krasavci z Nové Vsi přijali
pozvání na křest kalendáře Družičky 2021, který se konal 15. srpna v Tradicích Slovácka v Blatničce. Kalendář obsahuje dvanáct
krojovaných svobodných dívek ze Slovácka v nejslavnostnější
úpravě hlavy, v tzv. pentlení, čepení, hladění, pukličkách aj. Tvůrci kalendáře jsou Františka Uřičářová, Hana Hrbáčková a Jan Hrbáček. I my jsme si na vystoupení přivezli svoji vlastní družičku.

Vystoupení na křestu kalendáře Družičky v Blatničce

Zpěváček Slovácka on-line
Svodnice na pražské tržnici

Premiéra pro Vavřínek
Děti z Vavřínku dostaly možnost vystupovat v závěrečném programu kempu ZUŠ Folklorika z Uherského Hradiště v Resortu
Rybníček v Blatnici. Děti vystoupily s pásmem Zahrajem sa: Na
Turka a Na husičky, které mělo na této akci premiéru. I přes velkou trému dopadlo vše výborně. Moc se těšíme, až se zase budeme moct scházet, opět začneme vystupovat a předvedeme
naše nové pásmo na jakékoli jiné akci.

Nové pásmo Vavřínku sklidilo úspěch
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V listopadu se mělo konat finálové kolo Zpěváčka Slovácka
v Blatnici, ale bylo zrušeno, tak jako mnohé další akce kvůli
covidové situaci. Proto se pořadatelé rozhodli pořádat Zpěváčka Slovácka 2020 online formou na Facebooku. Jde opět
o soutěž otevřenou pro všechny děti ve dvou věkových
kategoriích. Z Vavřínku nám do finálového kola postoupila
Sára Blahynková. Do nově otevřeného kola, se včetně Sáry
přihlásily i další děti: Jakub Koňárek a Natálie Vrbová. Jejich
výkony můžete najít na facebookové stránce Zpěváček
Slovácka 2020 a každého z nich můžete podpořit svým hlasem. Vyhlášení vítězů bude na Štědrý den 2020.

Text a foto Irena Janků a Blanka Cintulová, vedoucí DFS Vavřínek a FS Svodnica
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Co by bylo léto bez letního dětského tábora?
Přesně této otázky jsme se letos na jaře
báli. Má-li cenu se do nějakého organizováni letního tábora pouštět. Nakonec
jsme to ale nevzdali a teď jsme za to velmi rádi, neboť se tábor i přes všechny
nařízení, doporučení a vyhlášky velmi
vydařil.
V neděli 9. 8. se čtrnáct mladých táborníků spolu se svými vedoucími vydalo směr
Vřesovice. Čekalo je deset dní her, zábavy,
zpěvu a spousty dalších pro tábory tak
typických aktivit. Ať už jsme s dětmi vyrazili do lesa, na louku, nebo zůstali v tábořišti, nadšení, energie a dobrá nálada je
neopouštěla. Jelikož jsme se s dětmi pro
těchto deset dní proměnili ve vědce cestující v čase, byl program velmi různoro-

Fazolfest 2020

dý. Potkali jsme se s pirátem, indiánkou, ale snad i trochu spokojené a šťastné, do
pravěkými člověkem či egyptskou otro- rukou rodičů.
kářkou. Během týdne jsme nevynechali
Viktorie Martínková, vedoucí tábora
ani nedělní mši, na
kterou nám bylo ovšem doporučeno nechodit do nejbližších
vesnic a tak nám ji odsloužil otec František
Bezděk přímo v tábořišti. Snad i díky tomu
se nikdo z účastníků
nijak vážně nezranil
a děti jsme v úterý 18.
8. odevzdali trochu
špinavé, trochu odřené, trochu unavené,

Jednou z mála možností, kdy se lidé mohli letos sejít a bavit se, byl Fazolfest, který každoročně pořádá Hospůdka na
Hřišti. Letos se uskutečnil 1. srpna a kdo přišel, nelitoval.
Do soutěžního klání o nejlepší fazolové jídlo se zapojily 4
domácí družstva – Hasičská partyja, Jamal team, Truckeři
a Šupáci. Ze Slovenska přijeli pátí soutěžící – tým Stavbárů.
Nabídka fazolových jídel byla pestrá a mezi tradičními pochoutkami jako např. Šumajzl jste mohli ochutnat třeba
fazolový guláš, fazolové řezy nebo fazolovou pomazánku.
Ochutnávání a bodování měli v rukou návštěvníci a určitě
to nebyl jednoduchý úkol. Nakonec rozhodli, že letošním
nejlepším „fazolářem“ se stal tým Hasičská partyja se svými fazolemi se zelím a fazolovými Míša řezy. Recept na
tyto pokrmy najdete na konci časopisu.
O skvělou atmosféru se odpoledne a večer postarala skupina Ja-Gr band a díky nim se na hřišti „pařilo“ dlouho do
noci. Určitě si nenechte ujít další ročník této jedinečné
akce, protože ochutnávka fazolových jídel je zřejmě světový unikát!
Silvie Buzíková

Jsme Fazoláři?
Blíží se Vánoce a s nimi i vánoční vaření
a pečení. K typickému blatnickému vánočnímu menu patří fazolová polévka,
která se tu na Vánoce vaří už více než 100
let. Sto let máme doloženo od pamětníků,
ale je zřejmé, že fazolová vánoční polévka
je s námi mnohem déle.
Celé vánoční menu vypadalo před 100
lety mnohem prostěji. Skládalo se z již
zmíněné fazolové polévky, druhým chodem bývaly tzv. pěry: buchtičky plněné
povidly, máčené v mléce a posypané má-

kem a místo cukroví sušené ovoce.
Dnes je Štědrovečerní tabule bohatá
a pestrá, ale fazolová polévka nesmí chybět. V mnoha domácnostech se stále pečou i pěrky, i když už ne jako hlavní chod.
Zajímalo nás, jak jsou na tom s vánoční
fazolovou polévkou i ostatní, a proto jsme
na letním Fazolfestu položili návštěvníkům jednoduchou otázku: Vaříte na Vánoce „fazolovicu“? (Abychom mohli anketu
správně vyhodnotit, přidali jsme otázku,
zda dotazovaný bydlí v Blatnici.)

Výsledky ankety nás velmi potěšily:
Ze 109 respondentů vaří štědrovečerní fazolovicu 75 domácností, z tohoto 13 přespolních. Naopak, pouze v 17 domácnostech v Blatnici se fazolová polévka nevaří
a stejný je i počet lidí, kteří nežijí v Blatnici
a mají jinou polévku.
Z toho vyplývá, že fazolová polévka stále
vede pomyslný žebříček oblíbených jídel
v Blatnici a přezdívka „fazolář“ k nám prostě patří.
Silvie Buzíková
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Ohlédnutí za uplynulým mysliveckým rokem
Pomalu vstupujeme do nového roku 2021,
ale mnoho z nás je myšlenkově určitě ještě
ve „starém“ roce. Rok 2020 celou společnost ovlivnil vysoce infekčním onemocněním způsobeným novým typem koronaviru COVID-19. To způsobilo, že jsme nemohli
pořádat jakoukoli veřejnou akci. Nicméně
jsme alespoň našli prostor pro celkovou
vnitřní rekonstrukci myslivecké chaty.
Na chatě byla vyměněna okna, v pokojích
bylo staré zateplení nahrazeno sádrokartonem a pokoje byly vymalovány. Byl také
zrušen balkon, do kterého zatékalo. Také
v celém prvním patře bylo položené nové
linoleum. Další velkou rekonstrukcí prošla
kuchyň. Byl stržen umakartový strop, znovu zateplen a pokryt sádrokartonem. Dále
byl vybourán kotel a nahrazen novým celonerezovým sporákem. Do kuchyně bylo zakoupeno nové nerezové nádobí, zejména
velké hrnce. Co se týče venkovních prostor
chaty, tak byli strženy dřevěné prkna ze
štítu. Štít byl zateplen a udělala se na něm
nová fasáda, s kterou by jsme chtěli pokračovat v roce 2021.
V neposlední řadě by bylo dobré zmínit, že
jsme provedli rekonstrukci rozvodů v areálu u chaty k napojení všech prodejních
stánků. Tato akce byla pro nás velmi časově náročná, ale všechno jsme svépomocí
zvládli, hlavně velké díky našim obětavým
občanům a členům Spolku Antonínek.
V rámci akce „Ukliďme Česko“ nás pani

starostka požádala o vyčistění části lesa
na Antonínku. Této brigády se zúčastnilo
25 členů Spolku Antonínek. Byly vysbírány odpadky, odstraněny spadlé suché
stromy, napadané větve, které se na místě
drtily. Všichni jsme měli z dobře vykonané
práce dobrý pocit a jsme rádi, že máme
kousek lesa zase o něco čistější.
Pro zvěř bylo letos zakoupeno 30 q pšenice, 30 q ječmene, 10 q ovsa, 250 kg kusové
soli a 20 q kukuřice. V letním období myslivci také zajistili 55 q vojtěškového sena.
V průběhu roku se podařilo vybudovat
dvě nové myslivecké zařízení a jedno opravit. Pro zajištění chodu myslivosti jsme zorganizovali několik brigád.
Dále jsme společně obnovili pachové
ohradníky kolem silnice I/54 v úseku
z Blatnice do Blatničky. Hlavním důvodem
v těchto místech bylo velké množství sražené srnčí zvěře. V předchozích období se

jednalo o patnáct až dvacet kusů. Po vybudování pachového ohradníku byly sraženy
pouze dva kusy.
Na letošní rok bylo naplánováno pět menších honů. Jedná se především o lokality
ve vinohradech, protože zde bylo mnoho
škod z důvodu okusu. Kvůli současné situaci hony probíhaly v omezeném režimu a po
honě se nekonala tradiční poslední leč.
V loňském roce přitom bylo uloveno 45
kusů srnčí zvěře, 7 kusů zvěře černé a 40
lišek. Největší podíl a zásluhu na ulovených
liškách má náš člen Jan Králík.
Ještě jednou bychom chtěli poděkovat našim členům za obětavost při rekonstrukci
chaty a nesmírně si vážíme jejich práce.
Celková oprava chaty byla velmi vyčerpávající a vyžádala si nemalé finance a úsilí.
Věříme, že se situace v roce 2021 uklidní
a život se vrátí do starých kolejí.
Výbor Mysliveckého Spolku Antonínek

Čištění části lesa na Antonínku

Zateplování štítu na
myslivecké chatě

Mladý nadějný sportovec Ondřej Mezuliáník
Teprve třináctiletý Ondra Mezuliáník patří mezi velké sportovní talenty. S prvními úspěšnými sportovními krůčky se mohl pochlubit
již v 7 letech, když se stal členem Mladých hasičů v Blatnici a začal se
účastnit hasičských závodů. Ondra závodí za mladé hasiče i v současné době a sklízí úspěchy jak v kolektivních disciplínách, tak

Ondřej Mezuliáník první zleva
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i v závodech jednotlivců. Letos si ze dvou závodů v běhu na 60 a 100
metrů překážek přivezl dvě zlaté medaile, jednu stříbrnou a jednu
bronzovou.
Od roku 2017 trénuje v Atletickém klubu v Uherském Hradišti a tento klub reprezentuje dodnes. V letošním roce situace sportovcům
moc nepřála, přesto se Ondra blýskl několika významnými úspěchy.
V červenci na Mistrovství Moravy a Slezska v pětiboji (60 m překážek, hod kriketovým míčkem, sprint na 60 m, skok daleký a běh na
800 m). S velkým bodovým náskokem zvítězil a stal se šampionem
Moravy v mladších žácích. V srpnu se konalo Mistrovství republiky
ve vícebojích v Praze. Tady si Ondra vytvořil 4 osobní rekordy. V páté
disciplíně, ve skoku dalekém, si však vybral všechnu smůlu, když
přešlápl. Nakonec skončil na 8. místě, ale do medaile mu moc nechybělo.
V září, na Mistrovství Moravy a Slezska mladších žáků v Olomouci, si
Ondra v běhu na 300 m doběhl pro stříbro.
Jméno Mezuliáník není v atletickém světe neznámé a věříme, že
Ondra bude dalším úspěšným reprezentantem tohoto příjmení ve
sportu i mimo něj, a ještě o něm hodně uslyšíme. Do budoucna mu
přejeme hlavně zdraví a úspěchy nejen ve sportu a škole.
(red)
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Děkovná pouť
Poslední prázdninová neděle patří na Svatém Antonínku poděkování za úrodu a přijatá dobrodiní. Děkovnou mši svatou sloužil P.
Jan Kotas, který má kořeny v Blatničce a v současné době je rektorem Arcibiskupského semináře v Praze.
Od nepaměti sem přicházeli naši předkové a přicházíme i dnes.
Třebaže jsou naše políčka čím dál menší a většinu plodin si kupujeme. Přesto je Bohu za co děkovat!
Velké Pán Bůh zaplať patří těm, kdo darovali část své úrody k výzdobě a všem ženám, které ji v poutním areálu krásně naaranžovaly. Poděkování si stejnou měrou zaslouží ženy, které před poutí
a po ní vše vzorně uklidily. Svou pomocnou ruku přiložila i část
hodové chasy z Blatnice. Díky každému, kdo přispěl k dobrému
průběhu slavnostního dne (ministrantům, akolytům, strážcům

kaple, zdravotnici, schole ze Lhoty a sboru ze Stříbrnic, krojovaným, dechovce, prodejcům knih, muzikantům co hráli k obveselení lidi po mši svaté...). Za vytyčení sektorů v areálu, úklid odpadků... Díky i fotografům. Jen tak si můžeme slavnostní chvíle oživit
či přiblížit.
V neposlední řadě díky kněžím, kteří celé dopoledne zpovídali.
Nic se neudělá samo. A teprve když řada lidí přiloží svou ruku
a kus svého času ke společnému dílu, můžeme prožít krásnou
slavnost, jako byla Děkovná pouť. (Větší či menší zástup pomocníků, je potřebný na Antoníku velmi často.)
A přidejme i Šuránkovské: „Pán Bůh nezůstane nikomu nic dlužen!“
Farnost Blatnice

Cech blatnických vinařů v roce 2020
Cech blanických vinařů má aktuálně 40
členů.
Letošní činnost byla ovlivněna vládními
nařízeními pro boj s koronavirem.
Nejnavštěvovanější akce „Putování po
blatnických búdách“, která se každoročně
pořádá třetí sobotu v květnu, se nemohla
bohužel uskutečnit. Stejně tak neproběhl
červnový „Festival vín“, který pořádáme
v Uherském Hradišti na hlavním náměstí.
Při této akci vinaři představují nový ročník
vín originální certifikace Blatnice, kterých
letos vyrobili blatničtí vinaři dvě desítky.
Od června do půlky září probíhala víkendová akce „Do Blatnice k vinařovi“. Od pátku do neděle se vždy dva nebo tři vinaři
střídali ve službě otevřených sklepů podle
rozpisu. Návštěvníci, kterých se letos přes
léto v Blatnici pohybovalo více než je obvyklé, si tak mohli zajít do sklepů ochutnat
vzorky místních vín a víno si nakoupit.
Jediná větší akce, která se podařila uspo-

řádat byly „Blatnické búdy pod hvězdami“
druhou sobotu v srpnu za zpřísněných
opatření. Zájem byl velký a stanovený limit 950 návštěvníků byl vyprodán již během předprodeje. Na místě se vstupenky
již neprodávaly. Přes všechna omezení se
akce vydařila, vše proběhlo bez problémů
a následků. Chceme poděkovat službám
obce Blatnice, které se na organizaci akce
podílely.
Vždy v listopadu kolem svátku svatého
Martina se v kostele žehnají mladá vína
a poté se v restauraci Roháč schází vinaři
na slavnostní oběd s následnou ochutnávkou. Bohužel ani tato akce letos nemohla
proběhnout.
Věříme, že rok 2021 bude v tomto ohledu
lepší a podaří se nám uspořádat všechny
naplánované akce (15. 5. 2021 Putování po
Blatnických búdách, 12. 6. 2021 Festival vín
VOC Blatnice v Uherském Hradišti).
Ing. Jan Polehňa

foto Pavel Rolenc

Blatnická vína bodují i ve světě
Dobrý den vážení a milí občané Blatnice,
dovolte, abychom Vám v tomto velmi těžkém a složitém roce popřáli vše nejlepší
do nového roku s vírou, že ten nový bude
lepší a méně náročný.
Také bychom s Vámi velmi rádi sdíleli naši
radost za vína z blatnických vinic. I když je
tento rok spíše smutný a problémový, tak
se přece jen podařilo pár krásných úspěchů, které nás velmi těší a dávají energii

do další práce.
V Americe jsme získali platninovou medaili za Solaris výběr z cibéb 2018 a 4
stříbrné medaile, ve Vídni jsme získali 3
zlaté a 4 stříbrné medaile. Na mezinárodním klání na Prague wine trophy dvě
velké zlaté medaile, 9 zlatých medailí a 3
stříbrné. Krásné a radostné pro nás je, že
velkou zlatou medaili má místní cuvée
z RR, RB a SZ – Cuvée St. Antonius výběr

z hroznů 2018 suché, odkaz našich předků. Na našich výstavách si velmi ceníme
zlatých medailí na vína VOC Blatnice a to
jak u Ryzlinku tak u Rulandského bílého na Nominační výstavě vín slovácké
podoblasti. A zlatých medailí u Merlotu
z Plachet.
Ještě jednou přejeme krásné vánoce
a všechno nejlepší v novém roce.
VÍNO BLATEL
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Obecní kalendář na rok 2021
Ještě nemáte stolní kalendář na příští rok? Nebo hledáte
vhodný vánoční dárek, který by připomínal Blatnici? Máme
pro Vás tip!
Pořiďte si kalendář naší obce, tentokrát na téma blatnické
pohlednice. Ty nejstarší jsou ze začátku 20. století, z doby
Rakouska-Uherska. Nejnovější pohlednice je z roku 2019.
Většina pohlednic z kalendáře je uložená v místním muzeu
a další pocházejí ze soukromých archivů. Kalendář je týdenní, takže se můžete po celý rok kochat více než 50 krásnými
pohlednicemi, většinu z nich jste zaručeně ještě neviděli.
Kalendář stojí 150,- Kč a je k dostání v kanceláři na Obecním úřadě a v papírnictví u paní Martínkové.
Silvie Buzíková

Kniha „Válka a odboj“ bude
před Vánocemi v prodeji
V letošním roce byly připraveny vzpomínkové programy u příležitosti 75 let od konce
II. světové války. Vzhledem k situaci a probíhající pandemii byly přesunuty na neurčito.
Pokud se situace zlepší, budeme znovu usilovat o uspořádání přednášky s paní PhDr.
Miroslavou Polákovou, Ph.D. jako uznávanou odbornicí na II. světovou válku a boje
na moravsko-slovenském pomezí. Součástí
bude i představení rukopisu místního rodáka pana Františka Vyskočila, který popisuje
válečnou situaci okolo naší obce.
I přes výše uvedené omezení se podařilo dát
dohromady manželům a místním učitelům

Marii a Antonínovi Lukášovým knihu „Válka
a odboj v Blatnici pod Svatým Antonínkem“,
která vychází jak z vlastních, tak ze vzpomínek pana učitele Aloise Nováka jako aktivního člena místní odbojové skupiny Carbon.
Jedná se o velmi pečlivě připravenou knihu,
která Vás dějem vtáhne do situace II. světové války a objasní jaké útrapy prožívali naši
spoluobčané. Kniha je doplněna spoustou
dobových fotografií a pevně věříme, že si najde místo pod Vaším vánočním stromečkem.
V prodeji bude před Vánocemi, a to na Obecním úřadě a v papírnictví u paní Martínkové.
Ing. Antonín Hanák, MBA

Budiž světlo! Elektrické...
Možná znáte ten vtip:
Facebook říká: „všechny znám“,
Wikipedie říká: „všechno znám“,
Google říká: „všechno najdu“,
Internet říká: „beze mne nic nedokážete“.
A elektřina řekne: „tak se všichni uklidníme...“
Tak nějak to dnes je – bez elektřiny si život neumíme představit.
Bereme elektriku jako samozřejmost
a každý výpadek nás vyvádí z míry. Ale
nebylo tomu tak vždy. Víte například, že
Blatnice byla připojena k elektrické síti až
ve 30. letech minulého století?
V knize Blatnice z roku 1981 se můžete
dočíst následující zajímavé informace:
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V celém průběhu 20. let (minulého století – pozn. red.) probíhalo v blatnickém
obecním zastupitelstvu zdlouhavé jednání o elektrifikaci obce. Jednání v roce
1920 skončilo neúspěchem, stejně jako
v roce 1924, kdy opatrní otcové městečka
rozhodli, že náklady na elektrizaci, požadované brněnskými Západomoravskými
elektrárnami, jsou příliš vysoké a že počkají, „až budou zkušenosti, jak se to v jiných
obcích osvědčí“. Snad jen skutečnosti, že jihovýchodní Morava, pokud jde o elektrifikaci, byla velmi pozadu za jinými oblastmi
umožňuje podobné prohlášení pochopit,
i když bylo usneseno v době, kdy elektřina
byla již ve velké části českých zemí samozřejmostí. Teprve v září 1930 byly zahájeny
práce na elektrifikaci a 20. března 1931 za-

zářilo prvních 72 žárovek na blatnických
ulicích. Obec za elektrifikaci zaplatila 550
000 Kč (o více než 100 tisíc Kč víc, než by
zaplatila v roce 1924), přípojky i vnitřní
instalaci si majitelé domů museli hradit
sami, avšak mnozí k tomu pro nedostatek
finančních prostředků nemohli přistoupit.
Obec nezajistila ani elektrické osvětlení
školy, k němuž se přikročilo teprve v roce
1935. V lednu 1937, kdy došlo k novému
zapojení městečka na síť Západomoravských elektráren, byla elektřina zavedena
do 257 domů...
V příštím roce tedy „oslavíme devadesátiny“ svítících žárovek v naší obci. Dnes
samozřejmost, před sto lety velké dilema.
Silvie Buzíková
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Anketa
Koronavirus zasáhl do životů všech lidí
a ovlivnil fungování celé společnosti.
Proto jsme našim spoluobčanům různých věkových a profesních skupin položili v listopadu otázku: Jak ovlivnila koronavirová opatření Váš život?
Libuše Bílková, důchodkyně
Chybí mě setkávání s lidmi. Kvůli zákazu
shromažďování nechodím do kostela.
Dívám se na přenosy v televizi. Jsem za
ně moc ráda, ale živou bohoslužbu nenahradí. A od listopadu už by se zkoušela zpívat mše svatá na Vánoce. Chybí
mně také pravidelné setkávání s členkami ženského sboru. Měly jsme už téměř
nacvičené předhodové zpívání a v současnosti bychom chystaly program na
tradiční vánoční posezení. To se asi neuskuteční. Takže, když to shrnu: schází
mně činnost s lidmi, mezi které ráda
chodím.
Veronika Prachařová, studentka
Jelikož ještě studuju, koronavirové opatření mě až tak nezasáhlo, narozdíl od
pracujících lidí, ale přece jen to ovlivní
každého z nás. Pro můj případ je větším
mínusem nepřítomnost u praktických
předmětů, kde je fyzická přítomnost studenta s profesorem potřeba. Jinak mně
online výuka nijak zvlášť nevadí, i když
je asi pochopitelné, že je přirozenější
setkávat se osobně. Ale protože všichni
věříme, že tato situace brzy skončí, beru
to – jak jinak – pozitivně.
Lucie Petraturová, kosmetička
Koronavirová opatření ovlivnila negativně
spíše můj pracovní život. Zákaz provozu
služeb trvá již přes měsíc, ale povinné zálohy na sociální a zdravotním pojištění platit musím, což dělá skoro 5000,- Kč. To mě
teda štve. A moje klientky by určitě ocenily
otevření salonů ještě před Vánocemi. :-)
Výhoda je v osobním životě, kdy mám víc
času na rodinu, jsme s dětma více venku,
ale ráda bych vyměnila dočasnou profesi
učitelky zpět na svou profesi kosmetičky.

Jaroslava Staňková, vinařství
Dopady pandemie jsme pociťovali především na jaře v první vlně, kdy
lidé netušili, jaký bude další vývoj a významně omezili výdaje. Poté se situace s prodejem vína zlepšila, nicméně
omezení spojená s pořádáním větších
akcí včetně degustací se na odbytu
projevila. Přestože je celkový prodej
v porovnání s loňským rokem nižší, tak
díky tomu, že podstatnou část našich
klientů tvoří přímo koncoví spotřebitelé a nejsme závislí na dodávkách do
restaurací a vinoték, nebyl pokles odbytu tak dramatický.
Milena Nejezchlebová, vedoucí kulturního výboru
Kdyby nám na letošním Fašanku někdo
řekl, že v průběhu roku dojde k tak obrovskému zásahu do našich životů, asi
bychom mu nevěřili. S kulturním výborem jsme měli v tu dobu už naplánované akce až do konce plesové sezony
roku 2021, hledali jsem další možnosti,
čím novým obohatit společenský život
v obci, nebo jak vylepšit stávající akce.
Plánovali jsme, plánovali, pak jsme redukovali, až nebylo co redukovat. Teď si
můžeme jen všichni přát – brzy na shledanou.
Petra Vavříková, matka školou povinných dětí
Koronavirových opatření byla spousta,
to, které nás nejvíce zasáhlo, je možná
právě distanční výuka dětí. Když nás zasáhla první vlna, byl můj syn v první třídě, takže jsem se v podstatě stala učitelkou na plno. Školy (technické vybavení)
ani učitelé (jak učit bezkontaktně) na
tento stav nebyly připraveny a online
výuka spočívala převážně v zadávání
úkolů učitelkou a my museli s dětmi
tyto úkoly plnit. Toto pro mě byla asi
největší zkouška. Ačkoliv jsem se snažila být hodná a tolerantní paní učitelka, uklidňující dechová cvičení pro mě
začala být každodenním pomocníkem.

Člověk si řekne, že první třída je brnkačka a naprostá pohoda, číst a psát umí
přece každý, ale ...... ale velké ALE i pouhé vysvětlování psaní písmen a číslic
je neskutečná zkouška vaší trpělivosti
a nervů. Naštěstí jsme to přežili ve zdraví a v září hurá do školy ... a v říjnu jsme
v tom zase. A je tu velký rozdíl. Syn už
je ve druhé třídě, učitelé mají manuály
k online výuce a najednou je to všechno snazší... Myslím, že nás (rodiče a děti)
tato doba hodně sblížila, najednou má
maminka čas si sednout a věnovat se
dítěti, najednou i dítě chápe, že maminka toho má dost, najednou si spolu víc
a s větší radostí hrajeme, protože jen
tyto hry nám dávají šanci to všechno
přežít s rozumem a láskou.
Pavel Petratur – Hospůdka Na hřišti
Jarní uzavření provozoven pro nás znamenalo omezení provozu, ale využili
jsme možnost prodeje „přes okýnko“,
což umožňovalo i hezké počasí. Toto
jarní omezení jsme také využili pro rekonstrukci kuchyně, a hlavně sociálního
zázemí pro hosty. Podzimní uzavření má
mnohem horší dopady, i když je dovolen prodej „přes okýnko“, tak jsme tuto
možnost využili jen jedenkrát, kdy jsme
připravovali hamburgery s sebou, a děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit.
Věříme, že se vše co nejdříve vrátí do starých kolejí a těšíme se na Vaši návštěvu
v Hospůdce na hřišti.
Děkujeme všem respondentům, kteří odpověděli na naši otázku a podělili se tak
o své zkušenosti a životní změny, s nimiž
se jistě potýkáme do určité míry všichni.
Ačkoliv současná situace zbrzdila společenský, pracovní i kulturní život, sdílení
společného porozumění napříč věkem
i profesemi ukazuje lidskost a trpělivost
v každém z nás, nejen v období Vánoc.
Přejeme všem, aby toto období přečkali
ve zdraví a užili si nadcházející svátky co
nejlépe v rámci možností.
Redakce
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Společenská kronika za rok 2020
V letošním roce se v naší obci do začátku prosince narodilo 6 chlapců a 3 dívky, kteří dostali jména Jakub, Jonáš, Tomáš Daniel,
Vojtěch, Jindřich, Tomáš, Ema, Eva a Marika.
Konalo se 16 církevních a 10 civilních svateb.
15 našich spoluobčanů jsme doprovodili na poslední cestě.
Celkový počet obyvatel Blatnice je nyní 1997.

Kde to je?

Uhodli jste, kde byla pořízena fotka ze strany 9? Že ne?
Tak tedy fotografii pořídil Petr Buzík za blatnickým nádražím, když hasiči čerpali vodu po říjnových
deštích ze zaplaveného pole mezi blatnickým nádražím a potokem Svodnice.

Fazolové recepty
Byli jste na Fazolfestu a chutnal vám vítězný recept? Nebo chcete zkusit něco
nového z fazolí? Můžete uvařit jídlo podle
receptů, se kterými vyhrál tým Hasičská
partyja letošní fazolové klání. Milovníkům
fazolí se tímto receptem určitě zavděčíte,
a když upečete fazolový Míša řez, ani odpůrci fazolí nepoznají, co jste tam dali. Navíc je tento řez bez mouky, takže je vhodný i pro bezlepkovou dietu.
FAZOLE SE ZELÍM
Připravte si asi 500 g fazolí, 500 g kysaného zelí, slaninu (čím víc, tím líp), cibuli
a mouku na zahuštění.
Postup: Předem namočené fazole uvaříme v osolené vodě do měkka. Zelí scedíme, propláchneme, zalejeme vodou
a uvaříme v hrnci zvlášť. Přidáme scezené

fazole a připravíme si zásmažku – osmažíme slaninu s cibulkou a přidáme trochu
mouky. Zelí zahustíme a dochutíme solí
a pepřem. Podáváme s čerstvým chlebem.

upečeme. Na vychladlý korpus dáme náplň, kterou připravíme vyšleháním všech
suroviny do hladka. Nakonec polejeme
řezy rozehřátou čokoládou.

MÍŠA ŘEZ Z FAZOLÍ (množství na menší
plech) od Lenky Podhorné
Suroviny: 1 konzerva červených fazolí, 1
banán, 3 vejce, 2 lžíce kakaa, 2 lžíce kokosu, ½ prášku do pečiva, lžíce olivového
oleje, med nebo cukr podle chuti.
Na náplň: 125 g tvarohu, ½ kelímku zakysané smetany, 100 g másla, cukr nebo
med podle chuti.
Na polití čokoládu.
Postup: Scezené a propláchnuté fazole
rozmixujeme s banánem. Přidáme všechny ostatní suroviny a promícháme. Těsto dáme na plech a v předehřáté troubě
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