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Slovo starostky

PROSINEC 2021

Hlavní rozhodnutí veřejných zastupitelstev
XXIII. ZOB 8.9.2021
- ZOB schvaluje jako dodavatele výtahu pro obecní
úřad firmu VYMYSLICKÝ –
VÝTAHY spol. s r.o. v ceně
1.399.728,- Kč
- ZOB schvaluje poskytnutí
finančního příspěvku na
pomoc obcím zasaženým tornádem prostřednictvím transparentního
účtu Města Hodonín –
Pomoc občanům ve výši
100.000,- Kč
- ZOB schvaluje poskytnutí
finančního příspěvku pro
ZŠ a MŠ na nákup elektr.
kotle do školní kuchyně
za 126.681,- Kč, na výměnu podlahy školních
šaten v budově 2. stupně

Milí spoluobčané,
a jsme zase tam, kde jsme byli.
Myslím tím v předvánočním čase
a obdobné situaci, jako před rokem. Když jsem vám všem na konci úvodníku minulého čísla zpravodaje přála zdravé dny, upřímně
jsem doufala, že ta divná doba
s nutným omezením brzy skončí.
Opak je bohužel pravdou a čísla
těch, co prodělali nákazu Covidu
jsou v Blatnici daleko vyšší než
v první vlně. Na některá opatření
jsme si zvykli, na některá jen stěží
a některá jsou vyloženě diskutabilní. Přesto ale z pohledu udržení
zdraví svého a svých blízkých je
zrušení plánovaných kulturních
akcí opravdu jen malichernost.
I když takové rozsvěcení vánočního stromečku s vystoupením dětí
ze školy a školky mi opravdu chybět bude. A připravovaný adventní komponovaný pořad dechové
hudby Šarovec jakbysmet. Co
můžeme tedy v této době alespoň
udělat? Zkusme se naladit na sváteční vánoční strunu společně se
svými rodinami a Vánoce chápejme a užívejme v té pravé nejryzejší
podobě.
Pevné zdraví a hlavu vzhůru vám
přeje
vaše starostka
Svatava Blahynková

-

ZŠ za 136.019,- Kč, na pořízení multifunkční pánve
el. i. Vario L 100 l s příslušenstvím za 541.183,- Kč.
ZOB schvaluje udělení titulu osobnost obce paní
Marii Perutkové.

XXIV. ZOB 27.10.2021
- ZOB schvaluje smlouvu
bezúplatném
převodu vlastnického práva
„chodníky v ulici Veselská“ do majetku obce.
- ZOB schvaluje Obecně
závaznou vyhlášku obce
Blatnice pod Svatým
Antonínkem č. 1/2021
o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství.

-

-

-

-

ZOB schvaluje finanční spoluúčast obce na
financování sociálních
služeb v maximální výši
325.505,- Kč.
ZOB schvaluje žádost
o poskytnutí dotace
z rozpočtu pro FS Svodnica z. s. ve výši 200.000,- Kč
ZOB schvaluje žádost
o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce pro ŽPS
Pútnice ve výši 15.000,Kč
ZOB schvaluje firmu
SWIETELSKY
stavební
s.r.o., zhotovitelem veřejné zakázky „chodníky
podél sil. I/71“. Nabídka
firmy na stavební práce
ve výši 10.299.678,- Kč.

Digitální úřední deska
Jak jste již mnozí zpozorovali, přibyl nám
u radnice velký digitální panel. Jedná se
o novou elektronickou úřední desku, která
dle platné legislativy plně nahrazuje starou
vitrínu, kde se vyvěšovaly úřední dokumenty
v papírové podobě.
Jak vše funguje? Data jsou zadávána na
obecní webové stránky, kde se
každý jednotlivý spis elektronicky vyvěsí a zadá se doba zveřejnění. Tato data jsou automaticky
zrcadleny na digitální panel, kde
si jednotlivé dokumenty můžete prohlédnout. Je pamatováno
také na handicapované lidi na
vozíčku, kteří mají možnost celou nabídku snížit do své úrovně
a pohodlně si vše prohlédnout.
Z dalších služeb můžeme představit „Místní hlášení“, kde najdete aktuální hlášení místního rozhlasu, nebo „Aktuality“ - novinky
z naší obce pravidelně zveřejňované na obecních stránkách.
Samostatnou kapitolou je „Blatnický zpravodaj“, kde si můžete
přečíst aktuální číslo, ale i starší
vydání.
Digitální panel je tedy zcela
bezobslužný, nabízí nám nové
možnosti, a hlavně jsme mohli
upustit od tisku papírových dokumentů, což zatěžuje životní

prostředí. Nyní se pracuje na modulu „Fotogalerie“, kde se budou aktuálně zveřejňovat fotografie z kulturních akcí a podobně.
Vysoutěžená cena zařízení byla 221.793,-Kč
a dodání včetně naprogramování provedla
firma DigiDay Czech s.r.o. z Ostravy.
Antonín Hanák, místostarosta obce
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Služby obce Blatnice
V druhém pololetí letošního roku jsme se
dočkali dlouho očekávané nové multikáry.
Nová technika nám velmi usnadní práci.
Slouží k převážení a dopravě nejrůznějšího materiálu. K nové multikáře se dá
připojit příslušenství ze staré multikáry
a v zimě ji například můžeme využívat
k sypání a zametání silnic, úklidu sněhu a k dalším pracím. V první polovině
července se na Čističce odpadních vod
měnilo aerační zařízení. Před výměnou
bylo nutné přečerpat jímku a vyčistit ji.
Byla to náročná a namáhavá práce, která
se neobešla bez techniky. Naštěstí nám
vypomohli naši hasiči s cisternou. Trvalo
několik dnů, než byla jímka připravená
pro odbornou firmu k výměně zařízení.
Další naše činnost se týkala údržby cest
a silnic v Blatnici. Opravili jsme propadlou silnici na Malém Řádku a zpevnili
polní cestu k Vodojemu. Na podzim jsme
kolem cesty v Roháčích vysadili novou
alej. V září jsme sestavili a nainstalovali
nový domeček na dětské hřiště na Řádku, kde jsme také opravovali lavičky. Na
dětském hřišti u školky se v rámci údržby
opravil plot kolem hřiště. V polovině září
jsme instalovali výstavu fotografií Svodnic nazvanou Oživlé obrazy. Na podzim
probíhal ořez stromů a uklízeli jsme větve
a listí. Během roku se podařilo zapojit třináct nových vodovodních přípojek a vyměnit část vodoměrů. Dále jsme vyřídili
více než 190 zakázek našich občanů, jako
například rušení starých, nebo betonování nových hrobových míst. K hodům
jsme pokáceli strom a připravili jsme
chase jámu pro máj. Po úklidu hodových
symbolů jsme se postarali o instalaci
a nazdobení vánočního stromu. Mimo to
provádíme pravidelné práce jako sekání
trávy, úklid košů a sběrných míst a každý
čtvrtek máme službu na sběrném místě
na Svazarmu pro ukládání vyřazených

elektrospotřebičů a velkoobjemového
odpadu. Na závěr bych chtěl poděkovat
všem zaměstnancům Služeb obce Blatnice za dobře vykonanou práci v letošním

roce. Přeji všem občanům krásné vánoční
svátky a v novém roce 2022 hodně zdraví
a pohody.
Petr Buzík, vedoucí Služeb obce Blatnice

Máme novou multikáru!

Čištění jímky na Čističce odpadních vod

Co máme v Blatnici nového a co se podařilo.
Něco, co je opraveno a není vidět: v listopadu jsme převzali hotové dílo – opravu vodovodu v Dědině směr Uherský Ostroh od
mostu po levé straně . Zhotovitel firma Bachan Ing. Marie Hanákové vyměnila staré litinové vedení za plastové a přepojila všechny odběratele vody. Cena díla byla 1.541.645,27 Kč.
Z rozpočtu obce byla pořízena dvě nová zařízení do kuchyně základní školy. Protože vypověděly službu oba staré elektrické kotle,
pořídili jsme jeden nový v hodnotě 126.681,- Kč a multifunkční
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pánev za 541.183,- Kč. Ta splňuje parametry moderního vybavení
školních kuchyní a velmi usnadní personálu jejich práci.
Jednou ze záležitostí, jejíž vyřizování se věnujeme dva roky, je
majetkoprávní vyrovnání pozemků pod chodníky podél silnice
vedoucí z Veselí nad Moravou směr Blatnička. Ty, po dlouhých
jednáních, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
bezúplatně převedl do majetku obce.
Blahynková Svatava
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Dobrý den, vážení a milí občané Blatnice,
již loni jsme doufali, že tento rok bude lepším a méně náročný.
Dovolte, abychom Vám touto cestou popřáli vše nejlepší do nového roku s vírou, že ten nový rok již opravdu bude lepší a méně
náročný. Ale i tento složitý rok 2021 naštěstí přinesl pár novinek,
radostných zpráv a úspěchů, o které bychom se s Vámi rádi podělili. Je krásné, že vína z blatnických vinic jsou opět úspěšnými jak
u nás, tak v zahraničí. Na což jsme opravdu hrdí a těší nás, že to, co
děláme, má opravdu smysl jak pro nás, tak celý náš region. Ocenění, kterého si ceníme nejvíce, je Salon vín ČR s naším Merlotem
z Plachet a ocenění stříbrný Salon vín s Ryzlinkem rýnským VOC
Blatnice 2019. Blatnické Ryzlinky jsou opravdu naší chloubou. Jak
Ryzlink VOC Blatnice 2019, tak 2020 získal i další zlaté medaile na
Prague Wine Trophy a ve Vídni. I další typická odrůda Blatnice,
Sylvánské zelené 2020 nás potěšila, a to zlatou medailí na AWC
Vienna. Merlot je také krásným reprezentantem na Nominační
výstavě slovácké podoblasti s oceněním velkou zlatou medailí.
Také se nám podařilo zrekonstruovat vinotéku, tak pokud byste
chtěli přijít na pohárek, udělat si u nás oslavu, večírek nebo se

jen tak pobavit s přáteli – snad to doba dovolí, budeme se na Vás
moc těšit. Ještě jednou přejeme krásné Vánoce a všechno nejlepší
v novém roce.
Ing. Miroslav Olbrecht, ředitel firmy VÍNO BLATEL, a.s.

Vážení občané Blatnice pod Svatým Antonínkem,
rád bych se s Vámi podělil o situaci ve firmě Siempelkamp CZ s.r.o.
v končícím roce 2021 a plánech pro příští rok. Máme za sebou„covidový“ rok, který byl pro naši firmu náročný jak po stránce zajištění ochrany našich pracovníků před nákazou, tak i po stránce
zvládnutí obrovského množství zakázek, které se na nás v průběhu roku nahrnuly.
Covid jsme zatím naštěstí zvládli bez větších problémů. Naši pracovníci byli vybaveni ochrannými prostředky a jsou pravidelně
testováni. Přestože velké množství našich pracovníků již Covid
dostalo, u žádného nebyla potřeba hospitalizace a většinou si tím
prošli bez příznaků nebo jen s malými obtížemi. Většina našich
zaměstnanců je již očkována.
Z hlediska zakázek je naše firma přetížena nejen do konce tohoto
roku, ale i celý příští rok a přetížení trvá aktuálně až do poloviny
roku 2023. Termíny jsme schopni plnit jen s pomocí přesčasů našich pracovníků, nabíráním nových zaměstnanců, pomocí externích pracovníků a navyšováním kapacit v kooperacích.
Přestože jsou naši pracovníci přetíženi a před koncem roku již
určitě i unaveni, zůstává kvalita vyráběných strojů na velmi vysoké úrovni. To je mimořádně kladně hodnoceno i z hlediska

vedení koncernu, pro který je náš závod čím dál víc důležitější.
Význam našeho závodu se projevuje i tím, že koncern rozhodl
o investování do dalších nových technologií, ať už je to robotické pracoviště na svařování válců nebo nové velké obráběcí
centrum apod. Kdyby nebyla tak složitá situace na stavebním
trhu (kde chybí základní materiály a pokud jsou, tak jsou násobně drahé), začali bychom již v příštím roce se stavbou další haly,
abychom získali další potřebné výrobní prostory. Takto se stavba musí posunout pravděpodobně na rok 2023.
Naším nejbližším cílem pro začátek roku 2022 je nabrat další
pracovníky na pracoviště dělení materiálu (pilky), vrtačky, CNC
frézování, soustruhy, svařovnu, lakovnu, montáž, vstupní kontrolu, programování CNC strojů, technologie, expedice. Novým
zaměstnancům nabízíme náborový příspěvek 10.000 Kč a celou
řadu benefitů – 13. plat, stravenky, penzijní připojištění, dovolenou navíc dle odpracovaných let, speciální firemní tarify pro volání a data (o více jak polovinu nižší než běžné tarify), proplacené přesčasy včetně bonusů za množství přesčasů a řada dalších.
Pokud by se našli v Blatnici nebo okolí lidé, kteří by měli zájem
o některou z uvedených profesí, rádi je uvítáme v našem moderním závodě. Budeme velmi rádi, pokud byste se zmínili u vašich
příbuzných, známých a přátel. Noví lidé přinesou samozřejmě
i více peněz do obecní kasy prostřednictvím státu.
Měl bych ještě jedno přání pro rok 2022, přestože jsem očkovaný
a našim zaměstnancům jsem očkování doporučoval, neočkované
zásadně neodsuzuji. Přál bych si, aby někdy až velmi agresivní vystupování jedinců z obou skupin skončilo a společnost zbytečně
nerozdělovalo. Alespoň o Vánocích, které jsou svátky klidu a porozumění.
Závěrem bych chtěl poděkovat obci Blatnice za výbornou dosavadní spolupráci a také ještě jednou poděkovat našim zaměstnancům za odvedenou práci v roce 2021 a popřát jim i všem
občanům Blatnice klidné svátky, hodně zdraví v příštím roce,
a hlavně přečkat covidovou dobu bez velkého rozčilování.
Michal Pospíšil
Ředitel firmy Siempelkamp CZ s.r.o.
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Dotace? Dotace!
Byli bychom špatní hospodáři, kdybychom nabízených dotací
nevyužívali. Ale toho papírování, těch různých potvrzení a dokazování. Prostě každý peníz je tvrdě vyvážen hodinami administrativy a také pevných nervů. O to víc pak žadatele mrzí, když mu
poskytovatel dotaci nepřidělí. To se nám stalo v případě žádosti
na financování výměny oken v budově MŠ - žádosti na Ministerstvo financí. Takže celá částka 1.197.655,- Kč šla z rozpočtu obce.
Máme avízo, že podobně to dopadne i s možností čerpat peníze
na akci Úspory energií tělocvičny ZŠ od Ministerstva životního
prostředí. My se ale nevzdáme a podáme žádost znovu v příštím
roce. Tři roky starý rozpočet ale bohužel neodpovídá současným
cenám ve stavebnictví, kdy se některé položky i díky pandemii
zvedly i o desítky procent. Momentálně se na aktualizaci rozpočtu pracuje. Už teď víme, že částka hrubě přesáhne deset milionů.

S kterými žádostmi jsme uspěli v druhé polovině roku 2021:
akce
Alej Roháč
Chodníky
podél I/71

poskytovatel
MŽP
SFDI

Celková částka
dotace
56.749,56.749,12 462 610,38 Kč 5.578.134,-

A které dotace jsou ještě v řešení? Cyklostezku směr Blatnička právě konzultují odborníci na Státním fondu dopravní infrastruktury
a pokud bude vše technicky v pořádku, tak v příští roce podáme
žádost. V půli prosince je lhůta pro podání žádosti o dotaci na hřiště pro malou kopanou s umělým povrchem. Odhad nákladů je
3.700.000,- Kč.
Blahynková Svatava

Blatnice se zapojí do projektu „Obec přívětivá rodině“
Formát projektu převzal Jihomoravský kraj z Rakouska,
kde s ním mají již dlouhodobé zkušenosti. Originální název zní Audit Friendly Community. Vychází z latinského
slova audire (slyšet, naslouchat, konzultovat). Nejedná
se tedy o audit v pravém
slova smyslu, ale o vzájemné naslouchání mezi občany a zástupci obce. V našem
kraji se do tohoto auditu od
roku 2016 už zapojily desítky
obcí. Ptala jsem se některých
starostů, jestli někdy svého
rozhodnutí zapojit se do FFC
nelitovali. Všichni mi potvrdili, že pro lidi žijící v jejich vesnicích to mělo jednoznačně
pozitivní přínos.

A o co vlastně půjde a co to
pro vás bude znamenat ?
1. Obec zahájí publicitu auditu
umístěním loga auditu na
web obce a seznámí své občany (např. prostřednictvím
rozhlasu, letáků, zpravodaje) s auditem.
2. Sestaví max. 15 člennou
pracovní skupinu (zástupci
samosprávy, občanů, odborných expertů, ,vzdělávacích institucí, podnikatelů
a dalších).
3. Pracovní skupina na prvním
tzv. hodnotícím workshopu
probere současný stav pro-rodinných aktivit v obci.
4. Na druhém tzv. plánovacím
workshopu vytvoří návrh
nových pro-rodinných ak-

tivit a opatření (využije náměty od občanů).
5. Zastupitelstvo obce z návrhů vybere a schválí opatření, která budou během
následujících tří let realizována.
Závěrečná fáze auditu
1. Do obce je vyslán hodnotitel, který zkoumá, jak v obci
předchozí proces probíhal.
2. Dle doporučení hodnotitele
Jihomoravský kraj udělí/neudělí obci základní certifikát
auditu.

Svodnice a její břehy se dočkají oživení
Po dlouhých letech a připomínkách z naší
strany se Lesům ČR ( správci toku) podařilo
nastartovat revitalizaci potoka Svodnice a jeho
přilehlého okolí. Přes tři roky se připravoval
projekt, který přesně udává, které dřeviny se
budou podél potoka v úseku od koupaliště po
Lůčky kácet, kolik naplaveného sedimentu se
bude odstraňovat, kudy se bude vyvážet a další podrobnosti.
Druhým krokem pak bylo výběrové řízení na
firmu, která celou záležitost provede. Zvítě-
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zila firma TRS, která se v polovině září pustila
do práce. Nejdříve její zaměstnanci vyřezali
označené dřeviny a nálety. Pak nastoupil bagr
a speciální mechanizace, která v současnosti
odstraňuje naplavenou zeminu a na určených
místech vytváří ostrůvky pro floru a faunu,
která se kolem potoka vyskytuje. Na jaře pak
bude na březích vysázeno na osmdesát mladých stromků a to jak ovocných, tak okrasných.
Blahynková Svatava

3. Po udělení certifikátu následující 3 roky obec realizuje
schválená opatření a aktivity.
4. Po uplynutí této tříleté doby
je obci udělen plný certifikát auditu, který platí další
tři roky.
Dokonce této tříleté lhůty
může obec zahájit zv.reauditaci..Opakování celého procesu
s cílem získat nové podněty,nastavit nová opatření pro další období.
Blahynková Svatava
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V letošním roce se staly motivem obecního kalendáře obrazy od místního učitele pana Mgr. Antonína Lukáše, který
pro svou tvorbu používá nevšední techniku, a to šitou krajku. Kalendář je nahlédnutím do jeho životní tvorby. Kdo
ještě nemá vánoční dárek pro své blízké, může si kalendář zakoupit v kanceláři Obecního úřadu.

Silvestrovská vycházka
Projít se na Silvestra s přáteli po okolí Blatnice je u nás už tradicí.
A tu chceme dodržovat, ikdyž letos bude mít pochod mezi vinohrady jiný čas začátku a jiné místo závěru. Setkáme se v 15 hodin
u obecního úřadu a našim cílem bude Antonínek. Trasa se zvolí
podle aktuálního počasí . Do batůžků si můžete nabalit špekáčky
na opékání, či jiné dobroty . Na Antonínku se potkáme s našimi
sousedy z Ostožské Lhoty a jakmile se obloha trochu setmí, čeká
nás společný ohňostroj. Budeme se těšit na vaši společnost .
Svatava Blahynková
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WACHSMUTHOVO
Ne vše co je zapsáno se stalo, a ne vše co se stalo je zapsáno.
Každý z nás míjíme denně místa důvěrně známá, ale některá z jejich jmen jsou
pro nás velkou neznámou. To je případ
i místa v Blatnici u Hájku zvaného Wachsmunthovo. Málokdo z nás je schopen si
připustit, že 14. červenec 1789 (m.j. státní svátek Francouzské republiky) nějak
ovlivnil krajinu ve které se nacházíme.
A přesto posuďte sami:
Tento den byla totiž v Paříži dobita a zbořena nenáviděná černá citadela státního vězení zvaná Bastilla (shodou náhod
u Sv. Antonínského předměstí) a při tom
zákeřně revoluční lůzou zavražděn její
velitel de Launay. Poté jakýsi do té doby
bezvýznamný poručík dělostřelectva Napoleon Bonaparte uvedl do pohybu nejen celou Francii, ale posléze i samotnou
Evropu.
Jednou z drobných epizodek této velké
doby napoleonských válek byl odchod
malého obchodníčka Wachsmutha z německých Bavor směrem na východ.
Putoval dlouho, až přišel do německého
města Godingu (nyní Hodonín), kde se
usadil. Podle rodinného vyprávění zde
založil likérku (není písemně historicky
doložena) a začal s rodinou úspěšně pod-

nikat. V Hodoníně se Wachsmuthé vypracovali mezi místní honoraci, neboť
bydleli na nám~stí v domě č.4 a 5.
Jiří Wachsmuth (nar. roku 1794 - zemř. 28.
9. 1853) byl v letech 1829-1841 starostou
Hodonína, pak byl od r.1846 purkmistrem Hodonína a po revoluci byl v roce
1850 zase zvolen do vedení města jako
zástupce třetího sboru. Další z této rodiny – Antonín Wachsmuth se narodil v Hodoníně jako katolík 25. 4.1835 v domě
č. 5. Jeho otec byl v té době řeznickým
mistrem a matka Anna byla dcerou sedlářského mistra Jana Schliera. Za kmotry
byli Antonínu
Wachsmuthovi Josef Wachsmuth – hostinský v Hodoníně s manželkou Alžbětou.
Antonín Wachsmuth i s manželkou Annou zemřeli v 90 letech 19. stol. a byli pochováni na hřbitově v Uh. Ostrohu u zdi
i se synem Ludvíkem. Antonín Wachsmuth se jako měšťan Hodonína oženil
v Hodoníně v kostele sv. Vavřince 8. 1.
1867 se svobodnou 23letou Annou (nar.
12. 7. 1843) – dcerou podsedníka Antonína Nováka v Hodoníně. Na svatbě jim
za svědka byl měšťan Cyril Wachsmuth
a dokonce i purkmistr (starosta) Hodo-

Vynačena je bývalá vinice rodiny Wachsmuthových

nína dr. Josef Gewinner. V roce 1880 žil
Antonínín Wachsmuth s rodinou v Hodoníně na č.293 a zaměstnával 6 stolařů
v dílně, kteří se mimo jiné zabývali výrobou vinařských lisů, které Antonín Wachsmuth prodával jednotlivým vinařům
v okolí Hodonína, ale i např v Blatnici.
Antonín Wachsmuth nejen vřetenové lisy
prodával, ale nakupoval také pole, vinice
i sklepy. Blatnici si zvlášť oblíbil, koupil
zde sklep na č.p. 243 (v r. 1938 byl prodán
panu Hlavinkovi, nyní je jeho majitelem
Miroslav Cvek. Také v tomto sklepě měl
Antonín Wachsmuth vlastní vřetenový lis
(v současnosti z něj zbyly
již jen 2 klanice). Jeden z jeho posledních lisů v Blatnici je v současné době
ve velmi dobrém stavu ve sklepě „Pod
lipů“. Na hinště (horní vodorovná kláda)
lisu je napsáno: „Postaweno od Antonína
Wachsmuthda 1897“. V roce 1895 začal
Antonín Wachsmut - měšťan z Hodonína
skupovat v Blatnici pozemky u Hájku, aby
je roku 1901 předal svým dětem: Marii,
Ludvíkovi a Růženě. Od svých dvou sester roku 1903 tyto parcely koupil jejich
bratr Ludvík - hoteliér v Uh. Ostrohu č. 39
narozený roku 1869, zemřel 3. 12. 1919.
Ludvík Wachsmuth se 25.
11. 1903 oženil s Marií
Kilhofovou - dcerou hostinského Františka Kilhofa
na Ostrožském Předměstí.
V roce 1905 se jim narodila
dcera Ludmila a 16. 1. 1908
syn Vladimír, kteří tyto pozemky dostaly jako dědictví.
Do roku 1949 tyto pozemky 29 let pronajímaly obě
děti k pachtu. Po roce 1949
jim byly tyto pozemky přes
jejich velké úsilí odebrány
k hospodaření v JZD. Dvacet pozemků od p.č. 4236
po p.č. 4279 prodali bratři
Wachsmuthové roku 1997
současným majitelům, kteří si zde vysadili vlastní vinohrady. Moc toho sice po
Wachsmunthoch v Blatnici
nezůstalo, ale ruku na srdce, zbude toho po nás za
100 let více?
RNDr. Ing. Miroslav Hudeček,
Blatnička 16
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Finalizuje kniha Řemesla a služby!
V minulém zpravodaji jsme
vás s paní Marií Perutkovou
podrobně informovali o chystané knize, která se bude týkat řemesel, služeb, ale také
obchodů a hospod v Blatnici pod Svatým Antonínkem.
Vzniká opravdu rozsáhlé dílo
mapující uvedené činnosti od
nejstarších dob, do roku 1950,
kdy byla většina řemesel násilně komunistickým režimem
ukončena. Některé činnosti
byly provozovány neoficiálně,
nebo jen jako přivýdělek dále,
tudíž bude v knize zaznamenáno vše až do roku 1989, kdy
nastala sametová revoluce
a mohlo se znovu svobodně
podnikat.

Koho z občanů, nebo blatnických rodáků jsme zatím neoslovili, tak vás žádáme tímto způsobem o poskytnutí krátkého
životopisu vašeho rodinného
předka – živnostníka a zapůjčení dobových fotografií k naskenování. Začátkem příštího roku
bude kniha dokončena a už
nebude možné do ní cokoliv
doplnit. Byla by tak velká škoda, kdyby například váš děda,
který býval zkušeným řezníkem,
nebo jen tak chodil po zabijačkách, protože byl šikovný, neměl
v knize své čestné místo a fotografii. Kontaktujte nás přímo na
obecním úřadu, nebo na emailu:
mistostarosta@obecblatnice.cz
Antonín Hanák, místostarosta

řezník Antonín Fňašek na zabijačce ve Veselí nad Moravou

Slavnosti vína a otevřených památek Uherské Hradiště – 11. 9. 2021
Po nucené pauze v loňském roce jsme letos měli možnost se
účastnit oblíbených Slavností vína a otevřených památek v Uherském Hradišti, a to sobotního programu.
Neobvykle slunné a horké počasí bylo ke konci několikahodinového průvodu už trochu úmorné, a tak malý žebřiňák nepřepravoval pouze věci, ale i menší děti. Blatnici v průvodu reprezentovala nejen krojovaná chasa, Folklorní soubor Svodnica a děti ze
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souboru Vavřínek, ale i vedení obce s členy kulturního výboru
a všichni, kteří měli elán se obléct do kroje a účastnit se. Početnou
posilou v závěru průvodu se stal ženský i mužský pěvecký sbor.
Velkou pozornost vzbuzoval tradiční hrozen, který byl v závěru programu věnován Stacionáři Diakonie Českobratrské církve
evangelické v Uherském Hradišti.
V Redutě a jejím nádvoří vždy probíhá odpolední program našeho regionu. Letos dostala obec Blatnice hodinový prostor
pro vystoupení. V tomto programu se tak představil Dětský
folklorní soubor Vavřínek doprovázený na harmoniku Tomášem Blahynkou. Vavřínek se průběžně střídal s Folklorním
souborem Svodnica, který doprovázela Cimbálová muzika Fraj z Veselí nad Moravou i pan Blahynka s harmonikou.
V programu zazpíval i Ženský pěvecký sbor Pútnice z Blatnice
a Mužský pěvecký sbor z Blatnice.
Během odpoledne se Folklorní soubor Svodnica představil
i v programu s názvem „Aj, ty Svatý Rochu, daj nám vína trochu“, který proběhl ve skanzenu Rochus.
Přestože panovaly obavy, zda budou letošní Slavnosti vína tak
dobré, jak jsme byli zvyklí z předchozích let, ten, kdo se jich
účastnil, ať už jako účinkující nebo jako host, určitě nelitoval.
Milena Nejezchlebová
vedoucí kulturního výboru
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Blatnické vinobraní s otevřenými sklepy 2021
Při letošním organizování Blatnického vinobraní se obec
Blatnice spojila s Cechem blatnických vinařů, a tak došlo ke
změnám, které snad byly ku
prospěchu této akce a bude
se v nich i nadále pokračovat.
Letošní vinobraní, které se konalo v sobotu 18. září 2021,
provázelo chladno, mraky,
a dokonce i přeháňka, která
způsobila krátké zdržení průvodu. Za doprovodu Dechové
hudby Blatničané však nakonec všichni krojovaní účinkující, příznivci folkloru i chasa,
která nesla hrozen, zamířili
k búdám Pod Staré hory. Vinaři z Cechu otevřeli své sklepy
k degustaci vín či burčáku. Kul-

turní výbor se postaral o bohatý program, do kterého se zapojily místní sbory a soubory
– Ženský pěvecký sbor Pútnice
z Blatnice, Mužský pěvecký
sbor, DFS Vavřínek a FS Svodnica. Mladší generaci doprovázeli Cimbálová muzika Višňa z Ostrožské Lhoty a Tomáš
Blahynka se svou harmonikou.
Jako host v programu vystoupil Dětský folklorní soubor
Veličánek, který zastupoval
horňácký folklor a Soubor lidových písní a tanců Žerotín
ze Strážnice s cimbálovou muzikou Jožky Šťastného, který
nám předvedl mimo jiné i pásmo tance charakteristického
pro Strážnici – danaje. V prů-

běhu programu došlo i k udělení titulu Osobnost obce paní
Marii Perutkové za celoživotní
zásluhy v oblasti kultury, propagace obce a u příležitosti
dovršení životního jubilea 80
let. Čestné uznání bylo uděleno panu Ondřeji Hadašovi za
mimořádné zásluhy a pomoc
obcím zasažených ničivým tornádem v roce 2021. Za pomoc
při odklízení následků tohoto
tornáda byli oceněni i členové
Sboru dobrovolných hasičů.
Již tradičně došlo i na oblíbenou dražbu velkého hroznu,
na který nám společnost VÍNO
BLATEL, a.s. věnovala své výpěstky. Výtěžek bude použit
na pořízení slavnostního čepe-

ní pro dívky, které bude moct
využívat jak hodová chasa, tak
členky FS Svodnica. K dobré
pohodě během odpoledne
přispěla svými vstupy Dechová hudba Blatničané a závěr
programu patřil Cimbálové
muzice Višňa. I přes nepříznivé
počasí se Blatnického vinobraní zúčastnilo větší množství
lidí než obvykle. Někteří jen
putovali mezi búdama, někteří
sledovali program a jiní zvládli
oboje. Všichni si snad přišli na
své a příští rok tuto akci navštíví znovu a doufám, že počet
návštěvníků ještě poroste. Budeme se na Vás těšit.
Milena Nejezchlebová
vedoucí kulturního výboru
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Oživené obrazy
V pátek 17. září 2021 proběhlo v obřadní síni Obecního úřadu
slavnostní zahájení výstavy Oživené obrazy. Výstava byla pořádána ve spolupráci Galerie Joži Uprky, folklorního souboru Svodnica a obce Blatnice pod Svatým Antonínkem. Zájemci tak mohli
zhlédnout deset panelů s fotografiemi souboru Svodnica, které
byly motivovány obrazy malíře Joži Uprky. Tento projekt vznikl
k připomenutí významného 160. výročí jeho narození. Zahájení
výstavy se ujala paní starostka Svatava Blahynková spolu s ředitelem galerie, panem Ladislavem Bednaříkem, a vedoucí folklorního souboru Svodnica, paní Irenou Janků. Celým večerem nás
provázela cimbálová muzika Burčáci, vystoupil soubor Svodnica
a jejich hosté – Mužský pěvecký sbor z Blatnice.
Milena Nejezchlebová
vedoucí kulturního výboru

Předhodové zpívání
Sobotní podvečer 6. listopadu 2021 patřil všem
milovníkům folkloru a tradic, kteří se sešli v místním kulturním domě na Předhodovém zpívání,
aby se naladili na správnou notu před blížícími se hody. Program zahájil Mužský pěvecký
sbor z Blatnice a úvodního slova se ujala paní
starostka Svatava Blahynková. Během podvečerního programu vystoupily DFS Vavřínek za
doprovodu harmoniky pana Tomáše Blahynky
a FS Svodnica, který doprovázel nejen pan Blahynka, ale i cimbálová muzika Burčáci. Svým
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vystoupením k dobré náladě přispěl i Ženský
pěvecký sbor Pútnice z Blatnice. Letošními hosty programu byly Mužský pěvecký sbor z Ostrožské Lhoty a Ženský sbor z Uherského Ostrohu. O příjemné zakončení celého podvečera se
postarala cimbálová muzika Burčáci. Drobnou
kaňkou u jinak vydařené akce byla menší návštěvnost, ale doufáme, že příští rok nebude již
ničím omezován a setkáme se ve větším počtu.
Milena Nejezchlebová
vedoucí kulturního výboru
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Divadelní představení – Zácpa
Nedělní odpoledne 24. října 2021 nám v místním kulturním domě
zpestřilo divadelní představení v podání Ostrožsko-Lhotského divadla. Tentokrát si pro nás ochotníci připravili komedii Antonína
Procházky s názvem Zácpa o tom, co všechno se může přihodit
během zácpy na dálnici a jak může změnit životy zúčastněných.
Jako bonus si mohli návštěvníci o přestávce prohlédnout výstavku korálkových obrazů, kterou přivezla autorka z Ostrožské Lhoty.
Velmi nás potěšilo, že i přes omezující opatření přišlo přes 80 diváků, kteří se chtěli pobavit „živou kulturou“. Doufáme, že zájem
veřejnosti o tato představení bude i nadále a že se brzy setkáme
na dalším plánovaném divadelním představení.
Milena Nejezchlebová
vedoucí kulturního výboru

Hodová vernisáž obrazů
V pátek v podvečer proběhla vernisáž obrazů navazující na slavné „salony umění“, které v naší obci v devadesátých letech začal
galerista, sběratel, znalec umění, kurátor
a hlavně blatnický rodák Vojtěch Petratur
spolu s Ladislavem Evjákem, za podpory
starosty Ladislava Vyskočila. Původně byla
výstava věnována Tomáši Bublákovi z Veselí nad Moravou. Jelikož je naše obřadní
síň velká, tak byla výstava rozšířena o díla
od malířů: Václava Bláhy, Jana Botka, Mi-

roslava Bystřického, Richarda Konvičky
a fotografa Patrika Pavlici. Prostor doplnily
ocelové plastiky od uměleckého kováře Jaroslava Válka, jehož rod pochází z kovářské
rodiny Válkových z Blatnice. Vojtěch Petratur odborně zhodnotil díla jednotlivých autorů a dodal, že jsou na mimořádné úrovni.
Jako srdcovou záležitost vyzvedl obraz válcového mlýna od Tomáše Bubláka. Jedná
se o dnes již zaniklou stavbu, kde Vojtěch
prožil své mládí, jelikož patřil do rodiny

a pantáta mlynář byl jeho kmotrem. Vernisáž navštívilo kolem stovky lidí a všichni
výstavu hodnotili velmi kladně. Atmosféru
dotvořila Blatnická cimbálová muzika pod
vedením primáše Jana Valáška, která se po
delší pauze znovu obnovila a začala hrát.
Šlo jim to na výbornou, spousta návštěvníků si zazpívala společně. Velké poděkování
patří všem vystavujícím a taktéž kulturnímu výboru obce za přípravu vernisáže.
Antonín Hanák, místostarosta obce
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Blatnické hody byly, sú a budú! I když letos trochu jiné…
Po loňském roce, kdy se nekonaly hody žádné, jsme letos
měli možnost zorganizovat aspoň částečné „venkovní hody“.
Zaměstnanci SOBu zajistili májky, vykopali jámu a pomáhali,
kde se dalo. Členové chasy se
kvůli karanténám měnili ještě
na poslední chvíli, a tak bylo
nacvičování hodového pásma
značně obtížné. I když neproběhla hodová obchůzka chasy
po dědině, sobotní slavnostní
průvod obcí a nebyla v plánu
ani hodová zábava v kulturním
domě, sobota 20. listopadu patřila přece jen hodové chase.
Stavění hlavního máje bylo totiž
naplánováno na sobotní dopoledne. Po ránu chasa nazdobila
připravený máj růžemi, přichystala občerstvení a v deset hodin
mohlo za doprovodu Dechové
hudby Blatničané a vydatné pomoci přihlížejících chlapů začít
stavění máje. A že se těch pár
kluků a chlapů muselo snažit!
Dívky z chasy průběžně hostily
všechny stavitele i přihlížející,
protože svařák, štamprle něčeho ostřejšího a něco dobrého
k zakousnutí vždy přijdou vhod.
Odpoledne, už ve čtrnáct hodin,
začínal u obecního úřadu letošní hodový program. Zahájení se
ujala paní starostka Svatava Blahynková, která přivítala nejen
chasu a přihlížející hodaře, ale
i Horňáckou cimbálovou muziku Marka Potěšila. Po přípitku
už patřilo prostranství cimbálce a osmi párům krojované
chasy, která zatančila sedlcké.
Ty s nimi nacvičila paní Lenka
Cíchová. Pak už následovala
beseda u cimbálu, sousedská
setkání všech přítomných, kteří
se mohli zahřát připraveným
svařákem či čajem a smlsnout
si na připraveném občerstvení.
I letos bylo slyšet: „Čí sú hody?
Naše!“ Nám nezbývá než doufat, že příští rok to uslyšíme
opět, a tentokrát při těch hodech, na které jsme zvyklí.
Milena Nejezchlebová
vedoucí kulturního výboru
Fotografie: Petr Nedoma
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Základní škola
Vážený čtenáři,
i v tuto nelehkou dobu se snažíme, aby provoz školy běžel a mohli jsme tak vyučovat naše žáky prezenčně a také nevynechat některé akce, které můžeme uskutečnit. Všechny aktivity naleznete
na našich webových stránkách a také ve druhém vydání našeho
školního časopisu Pod lavicí, který vychází pod vedením paní učitelky Mgr. Markéty Svobodové a žákovského parlamentu. Mimo
jiné se účastníme také několika školních projektů.

Naše škola se společně se zřizovatelem (Obcí Blatnice pod Svatým
Antonínkem) snaží o co nejlepší a bezpečné prostředí pro žáky
a učitele. Během prázdnin byly zbudovány nové šatny pro žáky
a následovala výměna vstupních dveří.
Ze srdce Vám všem přeji krásné prožití vánočních svátků, především zdraví, mnoho radosti, hezkých vzájemných vztahů a mnoho úspěchů i v novém roce.
Mgr. Ladislava Nosková, ředitelka školy

šatny

vstupní dveře
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Zprávičky ze Základní školy Blatnice pod Svatým Antonínkem
Naši prvňáčci
1. září 2021 proběhlo slavnostní přivítání
žáků naší školy. Nejvíce se jistě těšili na prv-

ní školní den naši nejmenší prvňáčci.
Za účasti paní starostky, pana místostarosty a pana faráře je na půdě školy přivítala

Celoškolní preventivní projekt
V září byl pro žáky naší školy připraven v rámci prevence celoškolní projekt. Ke škole se sjel Hasičský záchranný sbor z Blatnice
pod Svatým Antonínkem i Policie ČR. Žáci se dozvěděli mnoho
nového. Zástupci Policie měli přichystaný program, který se týkal
dopravní problematiky a psovodi předvedli žákům, co vše musí
umět vycvičený pes. Žáci se s radostí zapojili. Hasičské auto nenechá žádného žáka v klidu a tak opět měli možnost vše vyzkoušet na vlastní kůži. Hasiči (velké poděkování panu Buzíkovi a jeho
ženě) připomněli zase požární prevenci. Všem moc děkujeme.

ve vestibulu paní ředitelka s paní učitelkou
třídní. Všem prvňáčkům přejeme hodně
úspěchů ve škole.

Projekt Komenský
Cílem tohoto projektu je připomenutí odkazu Komenského pro 21.
století a také jeho 430. výročí od narození v roce 2022. Učitelé se snaží
žákům J. A. Komenského přiblížit
napříč předměty a chystají pro žáky
různé vědomostní soutěže. Projekt
škola završí plánovanou návštěvou
Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě a Přerově.
3D tiskárna
Žáci druhého stupně se v kroužku seznamují s 3D tiskárnou. Práce
je velmi baví. U žáků budeme co nejvíce rozvíjet digitální kompetence.
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Barevný týden zdraví ve škole
Každoročním projektem Barevný týden zdraví ve škole si žáci připomínají, jak důležitá je správná životospráva, zdravé stravování
a pohyb pro naše tělo.

Drakiáda a dýňování ve školní družině

Sportovní akce
Ve škole se také hojně věnujeme sportu. Mimo tělovýchovných
chvilek ve vyučování naši žáci letos absolvovali plavání, cvičení
v přírodě, Olympijský den T - Mobile běh, jízdy na dopravním hřišti aj.
Naše škola se také zúčastnila projektu Penny a AŠSK „ HÝBEME
SE HEZKY ČESKY“ a umístila se v hlasovací soutěži v našem
okrsku na skvělém 2. místě a vybojovala si tak výhru v hodnotě 5 000 Kč. Peníze byly použity k nákupu nových sportovních
pomůcek.

Mateřská škola
Školní rok 2021/2022 jsme zahájili 1. září.
V letních měsících došlo k rekonstrukci
oken a dveří, za což jsme velmi rádi a děkujeme. V budově MŠ je teploučko a ani
vítr severák už nám ho nevyfouká.
Mateřskou školu navštěvuje celkem 66
dětí ve věku od 2 do 7 let. Do jednotlivých
tříd jsou rozděleny podle věku a vzdělávají
je plně kvalifikované učitelky. V blatnické
školce máme třídy tři a na odloučeném

pracovišti v Suchově jednu. Provozní doba
je od 6.30 – 16.00 hod. Úplata za předškolní vzdělávání je pro školní rok 2021/22
stanovena na částku 300,- Kč/měsíc. Děti
s povinnou předškolní docházkou a odloženou školní docházkou navštěvují školku
bezplatně.
Mateřská škola je zapojena do projektů Se
Sokolem do života, Celé Česko čte dětem
a nově do projektu Markétina dopravní

výchova. V oblasti vzdělávání se v tomto
školním roce zaměříme na logopedickou
prevenci, na grafomotorické obtíže a pomůžeme dětem vytvářet jejich portfolio
– vzpomínkové album, které je bude provázet po celou dobu předškolní docházky.
Každodenní setkávání ve školce nám pomáhá se lépe poznat, zvyknout si na nová
pravidla, kamarády… V naší mateřské škole se neustále něco děje. Děti se rozvíjejí
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den po dni a my se těšíme, co všechno
společně ještě v průběhu školního roku
dokážeme.
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro
školní rok 2022/2023 proběhne 3. května
2022. Předškolní vzdělávání je povinné pro
děti, které do začátku školního roku dovrší
pěti let.
Pokud nám to covidová situace dovolí,
chceme prezentovat mateřskou školu na
veřejnosti, organizovat oblíbené kultur-

ní, sportovní a vzdělávací akce, exkurze,
výlety, kroužky, dále posilovat součinnost
rodiny a školy a prohlubovat zájem rodičů
o dění v mateřské škole.
Prostory školky se snažíme postupně dovybavovat, obměňovat a doplňovat tak,
abychom dětem vytvářeli dostatečně
podnětné a zajímavé prostředí, kde se cítí
dobře a bezpečně.
Informace a dění z mateřské školy můžete
sledovat na www.skolablatnice.cz v sekci

MATEŘSKÁ ŠKOLA.
Mé poděkování patří všem sponzorům,
kteří nám přispěli na nákup nových pomůcek, hraček a knih, ale také rodičům a příznivcům naší školky, pedagogům a ostatním zaměstnancům za jejich spolupráci,
porozumění a ochotu. Za celý kolektiv MŠ
Vám přeji krásné, ničím nerušené vánoční
svátky a do nového roku 2022 především
zdraví.
Bc. Radka Máčalová – vedoucí učitelka MŠ

Podzimní putování se skřítky
Tak jako každý rok, i letos připravily paní učitelky z MŠ Blatnice pod Sv. Antonínkem pro děti
projektový den - podzimní hru,
tentokrát na téma „Putování se
skřítky“. Naše podzimní hra se
nesla v duchu soutěží a úkolů,
spojených s lesem, lesními plody, a hlavně s lesními skřítky.
Děti měly možnost si v lese na
Strání projít několik stanovišť
a na nich vyzkoušet svoji zruč-

nost, všímavost, pohybové dovednosti, ale i znalosti. Úkolem
bylo například prohodit šišku
obručí, vyskočit do výšky na list,
roztřídit, co do lesa patří a co ne,
poskládat obrázek z kaštanů
a podobně.
Motivací pro děti byl dopis
od lesních skřítků, na základě
kterého se vydaly do lesa plnit
úkoly, které jim připravili samotní skřítci, jako například skřítek

Větvička, který si pro děti připravil překážkovou dráhu z větví nebo skřítek Pařezovník, který
rozvíjel jejich znalosti při určení
a pojmenování místa věcí u pařezu. Za splnění všech úkolů si
děti našly od skřítků poklad.
I když jsme se báli deště, počasí
naší podzimní hře přálo. Děti si
dopoledne na čerstvém vzduchu užily a s nadšením absolvovaly všechny stanoviště. Pro

paní učitelky pak bylo největší
odměnou sledovat, jak děti spolupracují, navzájem si fandí, společně se radují ze splnění úkolů,
ale také to, že se povedlo splnit
cíl podzimní hry – poznání lesa,
spojení s přírodou a uvědomění
se její důležitosti. Všichni už se
těšíme na další podobné akce.
Barbora Dominiková,
učitelka MŠ

Zkuste prohlédnout rodinné fotky a podělte se o ně.
Možná máte doma „poklad“ a ani to nevíte
V sousední obci Ostrožské Lhotě se téměř před 120 lety narodil
(ne)obyčejný muž – Antonín Šuránek, který dnes patří mezi čtyři kandidáty na blahořečení v olomoucké arcidiecézi. Na Svatém
Antonínku, v Blatnici a v Blatničce strávil co by kněz snad více času
než v rodné farnosti. Jeho současníky oslovil Šuránkův příkladný
život natolik, že již krátce po jeho smrti začali sbírat materiál na
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případnou beatifikaci. Mnoho lidí napříč republikou si i dnes jeho
osobnost automaticky spojí se Slováckem a možná ho znají i více
než my a platí zde ono přísloví, že „pod svícnem je největší tma“.
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s prosbou nejen o dobové fotografie poutního místa, ale i fotky
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víc když se blíží některé z jeho výročí! (V roce 2022 uplyne 120 let
od narození a 40. výročí úmrtí.) Je pochopitelné, že dříve se nefotilo tak často jako dnes a P. Šuránek určitě nepatřil mezi ty, kteří vyhledávají místo v hledáčku fotografů. Prosíme o zapůjčení, popř.
o naskenování fotografií, které třeba již někdy byly zveřejněny,
vytištěny. Získáme tak vlastní a kvalitnější kopie. Může jít o snímky např. ze svatby, křtu, 1. svatého přijímání, ze školy, z rodinných
a soukromých setkání, o momentky, rovněž budeme rádi i za fotky a jiné upomínky dokreslující období jeho života. O prohlédnutí
domácích archivů prosíme zvlášť rodiny těch, jejichž předkové

byli s P. Šuránkem v užším kontaktu. Uvítáme i podobenku těchto
jeho spolupracovníků. Obzvlášť prosíme ty z vás, kteří máte nějakou věc, upomínku, kterou vám či vašim příbuzným P. Šuránek
věnoval anebo je s P. Šuránkem nějakým způsobem spojena.
Všechny zapůjčené materiály budou vráceny. Předem děkujeme
všem, kdo se touto formou rozhodnou zavzpomínat na staré časy.
O svých „pokladech“ nás můžete informovat na telefonním čísle:
731 402 196, nebo přes e-mail: Maticesvatoantoninska@seznam.
cz.
Alena Skřenková

Výjezdová jednotka hasičů Blatnice pod Sv. Antonínkem
Druhá polovina roku 2021 začala pro nás
zcela nenadálou a doufáme, že i ojedinělou živelnou událostí. 24. června večer
zasáhla celou republiku zpráva o tornádu
u Hodonína. Nemusím nikomu popisovat,
co se stalo – všichni to viděli v televizi. Přes-

to, když jsme přijeli na pomoc při odklízení
trosek, realita nás zaskočila a zanechala
v nás hluboký dojem. Jen při představě, co
museli prožívat bezmocní klienti S-centra
ve zcela zdevastované budově, nám běhal mráz po zádech. Další odklízecí práce

Odklízení trosek po tornádu v Hodoníně v Bažantnici

se týkaly odstraňování stromů u obytných
budov a lesoparků – z těch nezůstalo téměř nic. Několika výjezdů do Hodonína se
zúčastnilo celkem 12 členů výjezdové jednotky a další členové SDH.
Začátkem července jsme byli vysláni k požáru strniště v trati Miliova. Hořelo strniště
se dvěma ohnisky o délce téměř 200 metrů. Spolu s jednotkami z Veselí nad Moravou a Velké nad Veličkou se podařilo dostat
hořící živel pod kontrolu a zamezili jsme
rozšíření ohně na lán obilí. Dalších několik výjezdů se týkalo popadaných stromů
v okolí Blatnice. V letošním roce jsme měli
celkem 16 výjezdů k různým událostem.
Členové výjezdové jednotky procházejí
různými školeními – letos složili strojnické
zkoušky další tři členové naší jednotky. Pokud covid dovolí, proškolení nositelé dýchací techniky provádějí dýchání s dýchacími přístroji a cvičné jízdy. Děkuji členům
výjezdové jednotky za nezištné nasazení
při plnění úkolů – ať už to bylo po tornádu,
nebo při ostatních událostech. Jsem rád,
že se mohu na kluky spolehnout a že do
naší jednotky přibývají noví mladí členové,
kteří se rekrutují z řad mladých hasičů, kteří
dovršili 18 let.
Petr Buzík, velitel výjezdové jednotky
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Vatra republiky se opět rozhořela
V předvečer státního svátku
založení samostatného Československého státu se na
Antonínku sešlo více než 200
lidí, aby vzdali hold naší krásné
vlasti. Byli jsme moc rádi, že po
loňské nucené pauze dorazilo
letos tolik lidí. Během dopole-

dne vyrostla na louce dřevěná
vatra, kterou postavili hasiči.
Před sednou hodinou večerní
přivítal přítomné velitel hasičů Petr Buzík. Přivítal starostu
okresního sdružení hasičů Hodonín pana Miroslava Kuchaře
a paní starostku Svatavu Bla-

hynkovou. V krátkém projevu
připomněl, jak je důležité, aby
lidé drželi pohromadě a nedali
se ničím rozdělit. Při té příležitosti vzpomněl letošní ničivé
tornádo, které zasáhlo nedaleké obce a poděkoval všem, kteří se zapojili do pomoci posti-

Hotovo – Vatra už je hotová. Zbývá jen připravit zázemí a občerstvení.

ženým. Pan Kuchař poté předal
členům výjezdové jednotky
a SDH medaile za pomoc při
tornádu. Oceněno bylo 14 hasičů a hasiček.
V 19 hodin pak velitel jednotky Petr Buzík zapálil vatru
republiky a zazněla naše nejkrásnější píseň – Kde domov
můj. Z Antonínku bylo možné
pozorovat další vatry v okolí –
v Kozojídkách, ve Vnorovech,
v Radějově, v Tasově a v Hroznové Lhotě. Víme, že vatru zapalovali i ve Velké nad Veličkou
a dalších obcích. O občerstvení
se postarali hasiči a hasičky se
svařákem, čajem a drobnými
zákusky. Závěr večera patřil
pětiminutovému ohňostroji
za doprovodu skladby Vltava
od Bedřicha Smetany. Věříme,
že příští rok budeme moci pokračovat v této krásné tradici
a opět se sejdeme na Antonínku.
Silvie Buzíková, SDH Blatnice

Mladým hasičům se dařilo
Letos byla situace v první polovině roku velmi nejistá a dlouho ní místo stejně jako Kristýna Farkašová. Nikol Šedová obsadila
jsme nevěděli, jestli se vůbec budeme moci scházet a trénovat. krásné druhé místo. Velký úspěch našich hasičů podtrhly další
Naštěstí se v květnu restrikce uvolnily a my jsme mohli s mla- závody o týden později v Petrově. Zisk dalších pěti medailí a čtyř
dými hasiči začít trénovat. Rádi jsme mezi námi přivítali další pohárů v celkovém vyhodnocení bylo nádhernou tečkou za lenové členy a naše členská základna se rozrostla na více než 30 tošními šedesátkami a stovkami. V celkovém pořadí se umístil
mladých hasičů. Všichni se aktivně zapojili do tréninků a do zá- Ondřej Mezuliáník na prvním místě v kategorii starší chlapci
vodů a výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Do prázdnin i mladší dorostenci. Lukáš Křápek suverénně vyhrál kategorii
jsme sbírali cenné kovy ve třech závodech na 60 a 100 metrů mladších chlapců a Kristýna Farkašová skončila druhá v okrese
a v druhé polovině roku 2021 se našim mladým hasičům dařilo mezi mladšími dívkami.
neméně úspěšně.
4. září se mohli naši svěřenci předvést
v závodech na 60 a 100 metrů v Blatnici
na fotbalovém hřišti. Závodů se zúčastnilo téměř 130 dětí a dorostenců. Z Blatnice
závodilo 14 mladých hasičů a pro mnoho
z nich to byla premiéra. Náročné závody
zvládli všichni skvěle a odpoledne při
vyhlášení výsledků se na hrudích našich
mladých hasičů houpalo 8 medailí! Ondřej Mezuliáník vyhrál kategorii starší
chlapci i mladší dorostenci, Simon Vyskočil skončil na třetím místě ve starších
chlapcích, Monika Kuřinová brala 3. místo mezi středními dorostenkami a Adéla
Nejezchlebová byla druhá ve starších
dorostenkách. V žákovských kategoriích
si skvělý Lukáš Křápek doběhl pro prv- Účastníci hasičského kempu z Blatnice
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Závody na 60 metrů nám sice skončily,
ale hned 18. září jsme jeli na okresní závody TFA do Strážnice. Mezi chlapci 1012 let závodil Lukáš Křápek a Dominik
Klepáč (14-15 let). Pro Lukáše to byla sice
premiéra, ale svým soupeřům nedal šanci a s náskokem 7 sekund si doběhl pro
první místo!
Stejně tak se blýskla Monika Kuřinová
a mezi dorostenkami si doběhla pro první místo. Velkou naději na senzační umístění měl dlouho i Simon Vyskočil mezi
dorostenci. Nakonec ho o jednu sekundu
překonal soupeř z Bedřichova a Simon si
odnesl stříbrnou medaili. Chuť si ovšem
spravil o několik dnů později na krajských
závodech TFA v Brně, kde už neponechal
nic náhodě a za skvělý výkon si odnesl
medaili za 1. místo. Další první místa vybojovali Lukáš Křápek v kategorii mladší
chlapci, Ondřej Mezuliáník v kategorii Na závodech v Blatnici získali naši mladí hasiči osm medailí!
starší chlapci a Monika Kuřinová mezi dorostenkami. Štěpán Žufan si doběhl pro solidní 6. místo.
že tady můžeme vyzdvihnout sportovní úspěchy dětí, které se
Náročný podzim jsme zakončili Závodem požární všestrannos- svědomitě připravovaly na každé závody, protože každé závody
ti. Patnáct našich svěřenců se popralo o umístění mezi družstvy byly jiné a příprava byla opravdu náročná.
mladších a starších žáků a tři dorostenci závodili jako jednotlivci. Hasičský kroužek ale není jen o závodech – v srpu jsme uspořáMladší žáci byly na dvoukilometrové trati nejrychlejší, ale posbí- dali pětidenní hasičský kemp. Zázemí jsme opět naši v kempu
rali pár trestných bodů a skončili na krásném třetím místě. Druž- na Babí Hoře a spolu s hasiči z Petrova jsme si užili krásných 5
stvo starších žáků si vedlo také velmi dobře a obsadilo 4. místo. dnů. Tentokrát nás z Blatnice jelo 27 a dalších 20 z Petrova. NeDorostenci mezi sebe nikoho nepustili a brali první tři místa.
chyběla zábava, hry, výlet, ale ani kurz první pomoci a ekologie.
Možná se Vám zdá výčet úspěchů příliš dlouhý, ale kdo se byl na Doufáme, že budeme moci v naší činnosti pokračovat a těšíme
některých závodech podívat ví, že úspěch není zadarmo a rozdí- se na další akce a závody.
ly mezi závodníky se počítají v setinách sekund. Proto jsme rádi,
Petr Buzík

Ondřej Rybnikář – blatnický hasič sbírá tituly
Ondřej Rybnikář se věnuje náročnému sportu TFA (Nejtvrdší
hasič přežije).
U tohoto tvrdého sportu si
každý závodník sáhne na dno
svých sil.
Je to poměrně mladý sport,
ale v posledních letech si získává stále větší popularitu
jak mezi hasiči, tak mezi veřejností. Dokážeš říct, proč
tomu tak je?
Protože každý závod je svým
způsobem jiný, někde se běhá
na rozhlednu a jinde je závod
na fotbalovém hřišti a jedná
se spíše o sprint. Podle mě je
i mezi lidmi oblíbený proto, že
se všichni při závodě podporují, což se v dnešní době už bohužel moc nevidí a je to velká
škoda.

Ondřej Rybnikář (první zleva) se umístil na druhém místě na Mistrovství republiky v TFA dobrovolných
hasičů. Jihomoravský kraj obsadil v hodnocení krajů první místo.
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Proč zrovna TFA? Co tě přivedlo k tomuto sportu?
Rád zkouším nové věci
a v době, kdy jsem s TFA začínal, se jednalo o málo rozšířený
hasičský sport, běhal se hlavně
požární sport a požární útok.
Na první závod na Salaši jsme
se připravovali s bráchou a kamarádem, bohužel ze zdravotních důvodů ho nemohli absolvovat, tak jsem to zkusil sám
a rozhodně nelituji.
Studuješ vysokou školu
a pracuješ u profesionálních
hasičů. Jsi členem Sboru
dobrovolných hasičů a také
výjezdové jednotky v Blatnici. Je asi náročné to všechno
skloubit dohromady.
Vysokou školu studuji v Ostra-

PROSINEC 2021
vě, v rámci praxe u studia chodím 5x do měsíce sloužit k hasičům. Časově to náročnější sice
je, ale zkušenost je to ještě větší, navíc máme skvělou partu.
Jak náročná je příprava na
závody? Kolik času věnuješ
tréninku?
Příprava vlastně nikdy nekončí,
jedna sezóna skončí a člověk
se může začít připravovat na
následující rok. Během zimy je
mým největším kamarádem
železo v posilovně, na jaro se
snažím skloubit vytrvalost se
sílou, a to bych řekl, že nejtěžší vyvážit, aby z obou bylo tak
akorát.
Jak dlouho trvalo, než jsi dosáhl takových úspěchů?

Hasiči pořádají
Adventní hru pro
děti i rodiče
Možná jste si všimli ozdobené bedýnky mezi
kostelem a obecním úřadem. Nevíte, o co jde?
Je to Adventní bedýnka, ve které najdou děti
každý den jeden vánoční úkol. Hra začala ve
středu 1. prosince a bude trvat až do Štědrého dne. Pokud jste nestihli hru od začátku, nic
se neděje. Můžete začít hrát i teď – v bedýnce jsou po celou dobu k dispozici hrací karty
a také tam najdete Archiv úkolů, takže si můžete dohledat chybějící dny. Děti, které správně vyplní hrací kartu dostanou odměnu - podrobnosti včas zveřejníme. Bližší informace
najdete na plakátech a v Adventní bedýnce.
Věříme, že v této nelehké době se děti trochu
zabaví a zkrátí si dlouhé čekání na Ježíška.
Petr Buzík, Sbor dobrovolných hasičů Blatnice

Adventní bedýnka u obecního úřadu je plná
úkolů pro děti

22

TFA jsem se začal věnovat
v roce 2017 a hned první závod jsem si zamiloval. Bylo to
na Salašské rozhledně a od té
doby tam jezdím každý rok,
protože jak organizačně, tak
i konkurencí patří mezi špičku
v republice.
Letos jsi vyhrál téměř všechno – jsi vicemistr republiky
dobrovolných hasičů, vyhrál
jsi Zlínskou ligu Železných
hasičů a v listopadu jsi vyhrál
Akademické mistrovství republiky. Kterého úspěchu si
nejvíc ceníš?
Cením si každého závodu, který doběhnu do cíle a všechno
vyjde, jak má. Stupňe vítězů
jsou jen bonus a motivace se
zlepšovat.

Máš před sebou nějaký cíl,
kterého chceš v této oblasti
dosáhnout?
Rád bych se podíval na závody do zahraničí a zkusil si zazávodit v jiném prostředí, než
máme tady u nás. Také mě dost
láká kategorie Master v TFA. Je
to úplně něco jiného, když soutěžící nenese dýchací přístroj
jen jako zátěž.
Všem přeji pohodové Vánoce,
do nového roku štěstí a hlavně
zdraví!
Díky za rozhovor - budeme tě
dál podporovat a držet ti palce
i v další sezóně.
Na Ondrovy výkony se můžete
podívat na webu blatnických hasičů www.SDHBlatnice.estranky.cz
Petr Buzík

Zdravotní ústav PAHOP
se konstantně s časem dostává do podvědomí stále většímu počtu občanů Zlínského a části Jihomoravského kraje. Slavili jsme letos 5 let, během kterých jsme
bezplatně pomohli již devíti stovkám rodin při péči o nemocné a umírající v domácím prostředí. Záměrně říkáme „rodin“, protože námi poskytovanou paliativní péči
vnímáme jako zázrak, který pomáhá všem, kterých se dotýká odchod člena rodiny
z tohoto světa. Stovky krásných dopisů pečujících, kdy vyjadřují svá poděkování za
naše služby, jsou pro nás hnacím motorem, inspirací a zároveň nás zavazují k odpovědnému přístupu k náročné práci. Bylo nám ctí pečovat i o občany Blatnice pod
Svatým Antonínkem a naše služby budou nadále k dispozici všem, kdo je bude potřebovat. Stojí za zmínku, že v blízkosti Blatnice připravujeme výstavbu lůžkového
zařízení, které otevře další možnosti péče o pacienty v terminálním stavu nemoci v tomto regionu. Protože se blíží vánoční čas, přejeme všem občanům Blatnice
pod Svatým Antonínkem a okolí, aby o Vánocích mohli být spolu se svými blízkými.
Mějte svátky klidné a požehnané, plné lásky a všeobecné pohody. V nadcházejícím
roce buďte zdraví, šťastní a také laskaví ke všem nemocným.
Roman Večeřa, prmanager
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Marii Perutkové byl udělen titul osobnost obce
U příležitosti folklorní akce „Blatnické vinobraní“, které se konalo 18. září, byl paní
Marii Perutkové udělen titul osobnost obce
za celoživotní zásluhy v oblasti kultury, propagace obce a u příležitosti dovršení životního jubilea 80 let. Sama na tento okamžik
ráda vzpomíná:
„Byla jsem překvapena, ale zároveň potěšena, že si spoluobčané všímají práce jiných
lidí. Moc děkuji zastupitelům obce v čele se
starostkou paní Svatavou Blahynkovou za
přiznání tohoto titulu. V klidu doma jsme přemýšlela nad tím, že člověk sám nic nesvede,
že jsem měla vlastně štěstí potkávat se s lidmi, kteří byli ochotni se mnou spolupracovat,
bez kterých bych nevykonala, co jsem zamýš-

lela. Nemohu zde všechny jmenovat, bylo
jich hodně. Vzpomenu alespoň některé: bývalí starostové Josef Vavřík a Vladimír Hanák,
Zdislava Kuřinová, Anna Křiváková, Zuzana
Skočíková, Eva Pippalová, Antonín Hanák.
Při psaní knížek byla zvolena taková témata,
že bez spolupráce většiny občanů by to nebylo možné. Bylo třeba různých informací a fotografií z rodinných archivů. Proto se na titulu
podílí také další spoluobčané. Moc všem
děkuji a moc si toho vážím! Na závěr musím
vzpomenout svého zemřelého manžela Ladislava Perutku a poděkovat mu za to, že mně
trpěl moje koníčky, ale hlavně za jeho pomoc
při zřizování muzea i jinde.“
Marie Perutková

Společenská kronika za celý rok 2021
Narození: 7 chlapců a 8 dívek.
Jména: Barbora (2x), Julia, Dorota, Nina, Viktorie, Šárka, Anna, Jakub, Igor, Ondřej, Jan, Matyáš, Simon a Dominik.
Sňatky: církevní: 17, civilní: 11.
Počet obyvatel: 1993.
Úmrtí: 22.
V prosinci oslaví paní Drahomíra Bachanová krásné životní jubileum 90let. Spolu v manželem Jaroslavem oslavili letos v měsíci září
platinovou svatbu - 70let společného života. Tímto jim přejeme pevné zdraví, rodinnou pohodu a Boží požehnání.
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