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Rok ve vinici 

 
Vinařství je chloubou Blatnice a většina úrody hroznů je zpracovávána v místních sklepích tradičním 

způsobem. Podzim se chýlí ke svému naplnění a mnozí vinaři už získávají představu, jak se podepsala 

poslední sezóna na kvalitě nového vína. Co ovšem předchází tomu, než nová produkce potěší 

zákazníky? 

Práce ve vinici mají jednu zajímavou vlastnost – nikdy totiž nekončí. Nezasvěcený člověk by mohl 

usoudit, že po sběru má vinohradník do jara odpočinek, což je ovšem pořádný omyl. 

 

 
Zimní vinohrady 

 

Počátek prací začíná už v zimním období. Již v prosinci je možno začít s omlazovacím řezem révy 

vinné. V současnosti většina vinohradníků upřednostňuje tzv. rýnsko-hesenský řez využívající drátěné 

opěrné konstrukce. S řezem souvisí následné vynášení réví, vyvazování tažňů a kmínků a také údržba 

sloupků a drátěnky. 

     
    Vinohrad před omlazovacím řezem                              Vinohrad po řezu 

 

 

Na jaře prací úměrně přibývá. Je nutné dokončit řez a práce s ním související. Mnozí vinohradníci 

nahrazují nyní vynášení réví mulčováním. Jeho výhodou je i to, že nadrcená hmota z vyřezaného réví 

zůstává ve vinici a obohacuje půdu biologickým materiálem.  
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Vyvázaný vinohrad na jaře 

 

V březnu či dubnu se také provádí první chemické ošetření – postřik proti přezimujícím škůdcům. 

V květnu nás čeká vylamování neplodných letorostů a fazochů (zálistků), aby zbytečně neodčerpávaly 

živiny, a také to umožňuje lepší přístup vzduchu a snadnější ochranu proti škůdcům a chorobám. 

Podle potřeby na konci května provádíme už i chemické ošetření proti peronospoře a oidiu. 

 

 
Mladý vinohradník sleduje hrozny v květu 

 

Letní měsíce jsou ve znamení chemické ochrany proti houbám a plísním, kde je nutné dodržování 

vhodných intervalů, rovněž hrozí nebezpečí od hmyzích škůdců. Průběžně též provádíme zelené 

práce. 
 

    
Vinohrady před provedením zelených prací           Mladý vinohradník hodnotí kvalit provedení                                                                                  

                zelených prací 
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V úvodu podzimu, když hrozny začínají dozrávat, přemýšlíme, jak se ubránit náletům špačků, máme 

možnost instalovat sítě, různé ptákoplaše nebo prostě plašit špačky střelbou apod. V říjnu už probíhá 

sklizeň naplno, někdy se protáhne i do listopadu, zejména máme-li v plánu výrobu ledových vín 

(někdy je nutno čekat i do prosince). Na závěr sezóny vinohrad přihnojíme a přioráme, i když od 

tohoto kroku mnozí vinohradníci upouští. 

A teď třešeň na dortu – po celé vegetační období svádíme souboj s různými plevely. Symbolem tohoto 

souboje je oblíbený nástroj – motyka. V dnešní době máme však i jiné možnosti, jako plečkování 

v místech, kam má přístup technika, nebo používání herbicidů, které tuto práci značně ulehčily. 

 

 Mgr. Miroslav Břeň 

 

Putování po blatnických pamětihodnostech 

 
 

 

 

Kříž u místního kostela 
   Daroval blatnický farář František Vlk jako  

          poděkování za 25 let kněžství. 

 

 

 

 

 

 

 

Pomník u místního kostela 
Narukovat do 1. světové války  /1914 – 1918/ museli  

všichni dospělí muži i z naší obce. Nevrátilo se 54 občanů.  

Z úcty k těmto obětem postavili blatničtí občané  

roku 1926 pomník. Těmto padlým v upomínku prolité  

krve napsal verše lidový básník František Kuřina. 

 

Vy, jež sen věčný v cizí zemi spíte, 

kde v boji pro vlast, pro národ jste padli, 

vy sůl jste země, stromů, jež již chřadly, 

zas na přání se boží probudíte. 

Krev Vaše, drazí, vrátila nám práva 

Vám za to věky paměť buď a sláva.   

 
 

 

 

 

 

Pamětní deska u obecního hostince 
                                                                                  je věnována obětem 2. světové války /1939 – 1945/. 
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Kříž na Strání 
V době pruské války roku 1866 přecházeli vojáci od  

Uherského Ostrohu přes Blatnici. Utábořili se ve  

Vrbovém u potoka.Když se v pruském vojsku objevila 

 cholera, zachvátila i naši obec. Mrtví byli pochováváni  

na Strání. Církevní obřady probíhaly hromadně v míst- 

ním kostele. Nemoc zachvátila celé rodiny. Strání se stalo  

pohřebištěm slz a srdcervoucích výkřiků. Z písemných  

záznamů víme, že se zde pochovávalo v době epidemií 

už v roce 1786. Je to památné místo a každý občan, který 

jde kolem, by se měl pozastavit, zavzpomínat.  

 

 

 Mgr. Jitka Hrušková 
 

 

Pohybem ke zdraví 
Co je to aerobik? 

 

Aerobik je kondiční cvičení při hudbě, zaměřené na 

 rozvoj oběhové soustavy, na zvýšení úrovně vytrvalosti 

 a výkonnosti. Příznivě ovlivňuje funkci a strukturu  

 pohybového ústrojí a pozitivně působí na 

 nervovou soustavu. 

 

Dětský aerobik 

Dětský aerobik je zaměřen na zlepšení koordinace,  

flexibility a rytmiky u dětí. Dětský aerobik: 

*je propojení aerobiku, gymnastiky, tance a pohybových her 

*je vhodným cvičením pro zlepšení fyzické kondice dětí 

*pomáhá při snížení přebytečných kil 

*napomáhá správnému držení těla. 

 

Kdy a kde cvičíme? 

V rámci mimoškolních aktivit probíhá v naší škole aerobní cvičení jednou týdně. Je určeno dětem 

1.stupně ZŠ. Scházíme se každé pondělí v zrcadlovém sálku. Děvčata zvládají jednoduché 

choreografie aerobiku i taneční zumby. Nyní se připravujeme na vánoční besídku. Ze cvičenek  se 

stanou lehoučké sněhové vločky, které se budou snášet v rytmu „Dády“. Všechny srdečně zveme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Jitka Hrušková 
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Na naši školu zavítal pan režisér Robert Bellan 

 
     Každý by jednou chtěl být slavný … Tato touha se občas vynoří v každém člověku. Někdo jí 

nevěnuje žádnou pozornost, jiný v sobě objeví talent, který rozvíjí. Další si jde tvrdě za svým cílem, 

až se opravdu stane slavným. Určitě to ale není záviděníhodný svět. 

     Ve středu 28. listopadu 2012 kolem poledne se na naší škole objevil herec a režisér Robert Bellan. 

Zadejte si jeho jméno do internetového vyhledávače a zjistíte, že už opravdu něco dokázal. Určitě 

nemá zapotřebí objíždět základní školy a vykládat dětem o práci režiséra. Vyhověl pouze mému 

osobnímu přání a za to mu patří velké poděkování. 

     Co všechno se děti dozvěděly? Jedna z otázek dětí byla: „ Jak jste se vlastně stal hercem?“  

Maminka pana Bellana obeslala snad všechna divadla v republice se žádostí, zda by zaměstnali jejího 

syna, který má přirozený komický talent. Tak se po absolvování gymnázia ocitl v divadle. Jeho 

handicapem však bylo koktání. Postupně se vlastní pílí a vůlí vypracoval na skvělého a oblíbeného 

herce Slováckého divadla v Uh. Hradišti. Najednou cítil potřebu po nějaké změně. V dětství hltal 

Foglarovy Rychlé šípy. Rozhodl se, že příběhy party kluků upraví do jevištní podoby. Jeho úprava se 

ukázala být geniální. Rychlé šípy uvedl ve své režii na scénu v roce 2000 a od té doby se s úspěchem 

hrají dodnes. Přijal nabídku na angažmá v pražském divadle Rokoko, kde taktéž režíroval Rychlé 

šípy, tak jako i v jiných oblastních divadlech po celé naší republice. Jak jsme se dozvěděli, nebylo 

vůbec jednoduché najednou režírovat herce, které do té doby znal třeba z televizní obrazovky, 

například Lucku Vondráčkovou, Ljubu Skořepovou. Zase musel překonávat sám sebe, aby si získal 

autoritu. Po naší Moravě se mu však stýskalo, ukončil angažmá v Praze a zůstal „na volné noze“. Je to 

pro něj výhodnější. Jednou za dva roky hostuje jako režisér ve Slováckém divadle. Naposled režíroval 

hru ve Zlínském divadle. 

     Ti, kteří navštěvují umělecký kroužek na naší škole, měli možnost poznat pana režiséra přímo 

osobně. Podle vyjadřování, mimiky a gest dokáže pan režisér každého zařadit do určité skupiny, 

odhalit skrytý talent. Slyšeli jsme spoustu užitečných rad ke studování divadelních rolí a scének. 

Někteří si vyzkoušeli dialogy a zjistili, že vůbec není jednoduché například položit správně otázku. 

Pan režisér děti z kroužku pozval na jarní exkurzi do Zlínského divadla. Už teď se všichni móóc 

těšíme. 

     Kdoví, třeba se jednou stane ředitelem Slováckého divadla v Uherském Hradišti a my si jednou 

vzpomeneme, že jsme měli možnost jej osobně poznat. Vidět jeho gesta, vyjadřování úplně běžného 

člověka. Přejme mu do dalších let hodně úspěchů…  

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Alena Hanačíková 
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Naši bývalí žáci se podíleli na letošních blatnických hodech 

 
 

 

Uspořádat blatnické hody s právem je rok od roku  

těžší. Ročníky, které mají hody na starost jsou rok od 

roku slabší co do počtu a těch, kteří jsou ochotni tančit 

v krojích, je stále méně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Velké poděkování patří těm starším, kteří ochotně  

   mladším s organizací hodů pomohou společně s  

obecním úřadem. Do hodů se letos ochotně pustila  

    děvčata z pořádajícího ročníku: 

        Martina Kuřinová (stárka),  

   Barbora Brhelová (stárka), 

Kateřina Maňáková, Hanka Nejeschlebová a Pavel     

Nikel s pomocí ostatních mladších i starších. 

K hodům se všichni postavili velmi zodpovědně. 

 

 Za to jim patří velké poděkování. 
      

 

 

 

 

 

A jak vlastně ty letošní hody proběhly?  

 
 

V pátek 23. 11. 2012 se za doprovodu dechové hudby Blatničané postavil máj, který je mimořádně 

vysoký a za tmy nádherně září nad celou Blatnicí. Večer tradičně patřil bigbítovým skupinám. 

V sobotu 24. 11. 2012 udělil pan starosta v 9.00 hodin hodové právo chase u obecního úřadu. Stárci se 

poté vydali s chasou na obchůzku po dědině a zvali na hlavní hodovou zábavu s vystoupením 

blatnické krojované chasy. Zábava proběhla v sobotu večer za hudebního doprovodu horňácké 

dechové hudby Lipovjanka. 

V neděli 25. 11. 2012 se blatnická krojovaná chasa zúčastnila slavnostní hodové mše. V 17 hodin 

proběhla vernisáž obrazů blatnického lidového malíře Stanislava Petratura. V restauraci Roháč pak 

večer proběhla „hodová neďela“ s cimbálovou muzikou Jožky Staše z Lipova. 

 

 

 
 

 

 Mgr. Alena Hanačíková 
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Mikulášská nadílka 
      

A je tu opět předvánoční čas. K prvnímu  

těšení na Vánoce již tradičně patří  

mikulášská nadílka. Na naší škole tradičně  

patří k úkolům deváťáků. Přípravy probíhají 

již dlouho dopředu a všichni zúčastnění  

berou tuto roli velmi zodpovědně. 

 

A je tu středa 5. prosince 2012. V deváté  

třídě už od první hodiny probíhají velké  

přípravy. Kostýmy jsou nádherné, dárečky  

připravené a vyráží se do tříd za dětmi. 

Ve školce je ještě slyšet i pláč, děti ve škole 

se už ale nebojí. Někteří zlobiví se ocitnou 

 i u čerta v pytli. V každé třídě je pro  

Mikuláše připravená básnička nebo písnička.  

Všichni si „mikulášské dopoledne“  

náležitě užili. 

  

 

Deváťákům za přípravu patří velké poděkování. 
                                                                                                     

 Mgr. Alena Hanačíková 

 

Řím – legionáři, gladiátoři a Caesarové 

 
     Ve čtvrtek 22. listopadu 2012 měli všichni žáci naší školy možnost zhlédnout představení 

k doplnění výuky vlastivědy a dějepisu.  

      

Dva pánové předvedli vystoupení zvlášť  

pro první a druhý stupeň. Připravili si kulisy  

vystihující dobu počátku císařství v Římě.  

K atmosféře přiblížení doby přispělo oblečení  

a výzbroj legionáře a v neposlední řadě ukázky 

zbraní a na závěr souboj, který mimořádně zaujal. 

      

 

 

 

 

 

                                                        Svým hereckým uměním zapojili žáky do vytváření  

                                                                                   válečných tažení a zasvětili je do taktiky legií. Bylo  

vidět, že zapojení přímo do děje žáky mimořádně   

zaujalo. Jaká seskupení vytvořili, si můžete 

prohlédnout na přiložených fotografiích.                                                                              

Hrané scénky o životě gladiátorů a představení   

                                                                                gladiátorů a osobností tehdejší doby pomocí vtip - 

                                                                               ných dialogů jako jsou např. Julius Caesar, Nero,  
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 Caligula, Scipio, Afrikanus, Spartakus, byly velmi vydařené.  Pro žáky byla ukázka interaktivní 

výuka velkým přínosem a my děkujeme.  

 

    
 

Více se můžete dozvědět na internetových stránkách www.pernstejni.cz. 

                                                                                               

 Mgr. Alena Hanačíková 
 

Škola základ života 

 
     Někomu se snad vybaví název filmu pro pamětníky – nezapomenutelná hláška „Štěstí, co je štěstí? 

Muška jenom zlatá!“ Jedná se však o kulturní akci připravenou pro žáky druhého stupně. Jelikož by 

se mělo divadlo stát součástí života každého člověka, je dobré čas od času nějaký ten divadelní kus 

zhlédnout. 

     V úterý 25.září 2012 se celý druhý stupeň vypravil do Městského divadla ve Zlíně na sportovní 

muzikál ze života študáků a kantorů „Škola základ života“ autora Jaroslava Žáka v režii Hany 

Mikoláškové. Hudební komedie zobrazuje „laskavou“ dobu konce první republiky a připomíná 

nezničitelný studentský smysl pro legraci. Ukázku můžete zhlédnout na www.youtube.com/watch 

     Kulturní zážitek jsme propojili s předměty český jazyk a výtvarná výchova. Žáci měli za úkol 

vyjádřit své pocity. Co na ně zapůsobilo, zda viděli nějakou souvislost s dnešní školou, v čem se 

naopak vyjadřování a chování učitelů a žáků změnilo. Ve výtvarné výchově zase ztvárnili nějakou 

scénu nebo malbou vystihli jakoukoliv postavu z muzikálu. 

 Mgr. Alena Hanačíková 
Básnická tvořivost našich žáků 

 

Padá snížek celý den, 

    ráno vstanu a jdu ven. 

        Rychle vezmu sáně 

        a jdu na něj. 

        S kamarády sáňkuji 

        a poté se kouluji. 

        Postavíme sněhuláka, 

        každé dítě to pak láká. 

 

Eliška Pomajbíková, 5.B 

http://www.pernstejni.cz/
http://www.youtube.com/watch
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Blatnické vinobraní 16. září 2012 
 

 

V sobotu 16. září 2012 se v Blatnici konalo tradiční  

Blatnické vinobraní. Počasí bylo krásné, nálada  

vystupujících i organizátorů byla ukázková a vinaři  

ve svých búdách vítali každého jako největšího  

kamaráda. Cimbálová muzika Blatnická Studánečka 

s dívčím sborečkem z Vavřínku reprezentovala  

mládí obce jak v průvodu, tak i svižným muzicíro- 

váním na pódiu před blatnickými búdami. Fotorafie  

více přiblíží nádhernou atmosféru vydařeného dne.  

 

 

 

 

                                                                                                                          Vystoupení 

 

     
    Krásný hrozen. Ve kterém vinohradě vyrostl?                                        Čelo průvodu 

 

 RNDr. Jitka Kubicová 
 

 

Žáci naší školy jako debrujáři v Paříži na jaře roku 2012 
 

V letošním roce ve dnech 4. dubna až 8. dubna jsme se spolu s debrujáry z Kyjova vydali za 

krásami Paříže. Cesta nám s novými kamarády z Kyjova ubíhala v přátelské atmosféře. Po příjezdu 

do tohoto romantického města jsme poznávání Paříže zahájili u Notre Dame, velkého gotického 

chrámu. Tady se nám podařilo udělat první a také poslední společnou fotografii. Při procházení 

fotografií v počítači se nám vrací vzpomínky na Eiffelovu věž, mosty přes řeku Seinu, Vítězný oblouk, 

třídu Champs Elysées, Louvre s obrovským množstvím uměleckých děl a památek, moderní 

Pompidouovo centrum – budova vypadající jakoby vnitřnosti měla vně budovy. V  čtvrti La Défence 

jsme mohli posedět pod novým moderním  obloukem s názvem La Grande Arche.  
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     Společně před Notre Dame. 

  

 

 

 

                                                  Umělecká čtvrt Montmartre s bílým kostelem Sacré Coeur a                                                            

                                                                    množstvím umělců nás přesvědčila o kráse Paříže při pohledu         

                                                                    shora. Paříž je bílým městem s přátelskou náladou. Při čekání   

                                                                     na autobus jsme stihli udělat foto před červeným mlýnem   

                                                                     Moulin Rouge, kterou vám také nabízíme. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

      Pod La GrandeArche. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Naše projížďka lodí po Seině.    Před Moulin Rouge s úsměvy pro fotografa. 
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Nebyl by to však zájezd pro debrujáry-tedy objevitele, šikuly, kdybychom minuli bez povšimnutí 

Muzeum vědy a Město vědy a průmyslu. Tady jsme hodiny procházeli jednotlivé exponáty a zkoušeli 

jejich funkce a možnosti. Kladli jsme si otázky – jak to funguje, co se stane, když? Vraceli jsme se 

obohaceni o mnohá poznání. Některé představy nabyly konkrétních podob a našli jsme si i nové 

kamarády.  Také jsme si uvědomili, jak důležité je učit se cizímu jazyku. Mnozí jsme měli odvahu, 

promluvili jsme anglicky a oni nám odpověděli.  To byl pocit! 

 

 RNDr. Jitka Kubicová 

  
 

Slovácké slavnosti vína 2012, Vavřínek a Blatnická 

Studánečka 
Letos, stejně jako již mnohá léta minulá, 

 jsme se v září (8. 9. 2012) nastrojili do krojů 

 a odjeli společně do Uherského Hradiště na  

Slovácké slavnosti vína. Tady nás čekala procházka 

 v průvodu přes Uherské Hradiště.. Bohužel, 

 díky organizační chybě se stalo, že Vavřínek  

 s cimbálovou muzikou se mohly připojit až na  

 náměstí.  

 

 

 

 

 

         Nicméně před tribunou jsme hráli a zpívali jako  

     o duši. Po krátké pauze mezi průvodem 

 a vystoupením v Redutě jsme si v podkroví Reduty 

        všichni zopakovali program, pojedli řízečky a  

koláčky a vydali se na nádvoří předvést svoje 

vystoupení. Vše se nám povedlo. Mladí chlapi 

– kluci z Vavřínku – předvedli báječně tanec 

verbuňk a sklidili velký potlesk. Po vystoupení 

děti s rodiči a mládež sama prošla náměstí a 

koupila si nějaký dáreček sobě i svým blízkým 

na trhu. Společně jsme pak odjeli domů. 

Někteří se doma jen otočili a vrátili se zpět do 

Hradiště prožít krásný den i noc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RNDr. Jitka Kubicová 
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Tradiční návštěva žáků 8. třídy na Úřadu práce v Hodoníně 
 

Každým rokem na jaře odjedou žáci 8. ročníku  

s výchovnou poradkyní na Úřad práce v Hodoníně.  

Zde je žákům nabídnut bohatý program. Pracov- 

nice úřadu práce žákům představí tuto interaktivní  

učebnu, seznámí je s možnostmi jejich činnosti  

v této místnosti.  

Žáci si mohou procházet složky s informacemi  

o jednotlivých povoláních, mohou si pustit video 

o různých zaměstnáních, jsou zorientováni na 

internetu o stránkách týkajících se volby 

povolání. Žáci mají možnost provést na počítači  

ve speciálním programu rozbor vlastní osobnosti.  

Program pak žákovi nabídne povolání, která jsou 

jeho osobnosti nejbližší. Je pravda, že žákovi jsou nabídnuta i velmi zajímavá povolání, jako je třeba 

kosmonaut. Ale možná jen nyní se nám jeví, že je to nereálné povolání. Čas ukáže, jestli tato nabídka 

v žákovi rozkývala správné kyvadlo a žák se jednou stane skutečně kosmonautem.  

 

 

 

 

Na podzim pak tito žáci již jako žáci 9. ročníku odjeli  

opět do Hodonína na Veletrh vzdělávání. Letos jsme  

zavedli novinku. Přizvali jsme k návštěvě tohoto veletrhu 

i žáky 8. ročníků. Na veletrhu si žáci mohou projít velké  

množství stánků. Ve vyzdobeném stánku, který  

reprezentuje konkrétní školu, mohli žáci hovořit s 

představiteli školy, ale i se studenty školy. Mohou si  

vzít materiály, které reprezentují střední školu.  

Je rozumné, vrátit se odpoledne na tuto akci s rodiči. 

 

 

 

 RNDr. Jitka Kubicová 
 

Něco málo z historie blatnického nádraží 

 

 

Jede jede mašinka, kouří se jí z komínka, 
jede jede do dáli……….. 
 

 

Víte, proč je nádraží tak daleko? Protože místní sedláci trati nepřáli a nechtěli dát svá úrodná pole 

na jeho výstavbu. Byli to veselští sedláci, kteří prodali své vzdálenější pozemky na tuto výstavbu, 

a proto je nádraží postaveno částečně na veselských pozemcích. 

Výstavba tratě z Veselí nad Moravou do Nového Města nad Váhom začala roku 1923. Největší 

problémy během stavby tunelů způsobovaly objemové změny odkryté horniny, hlavně břidlice, která 

způsobovala obrovské tlaky. Další značné problémy způsobovaly velké průsaky vody a nedostatek 
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Blatnické nádraží 1927                                                   První slavnostní vlak 1927 

 

vhodného kamene na zpevňování vyzdívky.  

Vybudováno bylo mnoho náročných stavebních objektů: 

Čachtický a Poriadský tunel (250 a 486m), 

Javornický zářez (délka 1 km a hloubka 13m),  

násep při Poriadu (výška 22m), a 5 viaduktů,  

Lipovský 209m, Devánský 209m, Myjavský 196m, 

Poriadský 254m dlouhý a 27m vysoký a  

Lipovecký 114m. Nejvyšší stoupání na této trati je  

13,8  promile. Mostů a propustků se celkem vystavělo 167. 

V letech 1923 – 1927 zde průměrně pracovalo 

5 407 dělníků. Během stavby se stalo  

21 smrtelných úrazů, hlavně při stavbě tunelů. 

 

 

 

První 10 kilometrová část trati z Veselí nad Moravou do Lipova přes Blatnici byla slavnostně 

otevřena 19. června 1927. Celá trať z Veselí nad Moravou do Nového Města nad Váhom měří 67,5 km 

a byla otevřena 1. září 1927. Je technicky stavebním unikátem.  Koncepce mimoúrovňového křižování 

byla v té době velmi ojedinělá. 

Stanice v Blatnici pod Sv. Ant. je projektově shodná se stanicí ve Vrbovcích. Byla postavena stejná 

výpravna obsahující vestibul s čekárnou, s místností pro zavazadla a úřední místnost. Peron je krytý. 

Byly zde pánské a dámské toalety, místnost pro prádelnu a lampárnu. Pro staniční zaměstnance byly 

k dispozici 3 byty se samostatnými vchody. 

Při pohledu na nádraží vidíte velkou budovu se slovácky zdobeným žúdrem. Celá výzdoba byla 

realizována akademickým malířem Vojtěchem Pernicou (1887 – 1977, studoval na UMPRUM v Praze 

v ateliéru profesora Hampeysa). Pernica několik let pracoval v ateliéru v Kněždubě spolu s  J. Úprkou 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Slovácké zdobení blatnického nádraží.                       
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Akademický malíř V. Pernica 1926. 

 

 

V současné době jsou prostory nádraží uzavřeny a nádraží funguje jako zastávka na znamení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Věra Švábová 

 

 
 

 

Časopis vydává ZŠ a MŠ Blatnice pod Sv. Ant. v počtu 50 výtisků. 

 

 


