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Slovo starosty
Vážení občané,
těmito info listy, posledními ve volebním období 2010 - 2014, Vás opět zdravím. Někteří jste
ještě bohatí zážitků z dovolených, jiní už v plném pracovním nasazení. Školákům jsem 1. září
popřál spokojenost v novém školním roce, ať už s jedničkami nebo bez. Věřím, že i vinaři
přijmou s pokorou letošní úrodu.
Čtyři roky, jedno volební období. Je to krátká nebo dlouhá doba? Jak kdy a jak na co. Zkusím
je shrnout a zrekapitulovat. Hodnocení nechám na každém z Vás.
Stanovili jsme si tři priority a dva bonusy. První a hlavní bylo zastavení zadlužování obce a
splácení dluhů. To bylo beze zbytku splněno. Doposud bylo splaceno 15 mil. Kč, tj. asi 70 %
celkového dluhu.
Druhý úkol - Čistírna odpadních vod. Byla úspěšně dokončena, proplacena, zkolaudována a
funguje. Přesto zde byl rok skluzu. A to ze dvou důvodů. Obec se musela finančně vypořádat
se svými závazky po době splatnosti a hlavně se muselo dokončit výběrové řízení na
dodavatele stavby. Celkem tato investiční akce stála 49 milionů korun. Minulé zastupitelstvo
dosahovalo na dotaci pouze ve výši 49%. Dotace, kterou se mi podařilo získat , byla ve výši
75%. Kraj přispěl částkou cca 2.1 mil. Kč. Zbytek cca 10. mil. Kč platila obec ze svých zdrojů.
Třetí úkol – Vodovodní přivaděč a rozšíření vodovodní sítě. Akce bude v nejbližší době zkolaudována a splacena.
Probíhá zkušební provoz a vše funguje dle potřeb obce. Investice v celkové výši cca 22 mil. Kč byla zajištěna 68%
dotace a cca 1mil Kč z Jm. kraje. Zbytek cca 6. mi.l Kč byl opět doplacen z našeho rozpočtu.
Čtvrtý úkol – investice do školy. Jistě jste si všimli, že na II. stupni ZŠ je udělána nová střecha. Investice v celkové výši
cca 1.6 mil. Kč byla zaplacena z financí obce. Dotace nebyla vyřízena, protože podmínky pro její získání byly pro obec
neakceptovatelné. Musely by se současně vyměnit okna, zateplit plášť budovy a opravit střecha. Vše se musí udělat
najednou, zaplatit a pak teprve žádat o dotace. Celkový rozpočet přes 10 mil. Kč. V současné době ale obec takovými
finančními prostředky nedisponuje. Chystáme ale další etapu a to postupnou výměnu oken na II. stupni ZŠ. Placeno
opět z obecních zdrojů. Pokud bude vyhlášen nový projekt s přijatelnými finančními podmínkami, rádi dotace
využijeme.
Pátý úkol, pro současný stav obecní pokladny nadstandardní, mému srdci ovšem velmi blízký – cyklostezka do
Veselí, bohužel musí být odsunuta. Neznamená to ovšem, že nic nepodnikáme. Pro trasu jsou navrženy dvě varianty.
Na katastrálním úřadě mapujeme polohy pozemků a jejich majitele. Zjišťujeme, zda by nešla její výstavba propojit
dotačně s jinou akcí.
Samotnou kapitolou v obecním rozpočtu je základní škola. Obec je zřizovatelem školy, a proto z obecního rozpočtu
musíme platit její provoz a investice. Provoz školy obec stojí 1.8 mil. Kč ročně. Jak efektivně se s nimi bude
hospodařit je na vedení školy. Navíc jsme každoročně do školy investovali ještě cca jeden milion korun. Provedli jsme
rekonstrukci vytápění cca 2.1mil. Kč, střecha 1.6 mil. Kč, generální opravu světel v tělocvičně a řadu dalších drobných
akcí. To vše z obecního rozpočtu. Škola je nevýdělečná organizace, proto za každý sponzorský dar i jménem žáků naší
školy děkuji. Věřím, že i managment školy bude v této oblasti aktivní. Přesto, že finanční zázemí je důležité, na
nových oknech a střeše kvalita a hodnocení školy určitě nestojí. Důležitá je spokojenost a spolupráce žáků, rodičů,
pedagogů a zaměstnanců. Pokud mohu, přiznám se, že spolupráci zřizovatel – škola si představuji trošku jinak. Další
podporou školy ze strany obce je financování autobusu. Jízdné pro žáky je nižší než jízdné u VYDOSbusu. Domovské
obce žáků zatím v tomto roce nepřispěly na provoz, a tedy naše obec dotuje děti z Nové Lhoty, Suchova a Blatničky.
Autobus je i celkově prodělečný. Není nejnovější, potřebuje více oprav a nových součástek. Ani jeho vytíženost není
nejideálnější. Poslední naší získanou dotací je nákup kompostérů a činí 90% uznatelných nákladů.
Další akce a práce, které byly provedeny, už nebyly tak finančně náročné. Úprava hřbitova, polních cest, položení
nového povrchu ve Vrbovém a Staré nádražní, pročištění lesa na Antonínku, na Smíchově, remízků pod vinicemi a
revitalizace zeleně, vybudování nové ordinace, přestavba staré na byt /probíhá/, výstavba dílen na OÚ, oprava
špatných omítek v obecních bytech a MŠ, nadekryté stanoviště na kontejnery a popelnice u školy, výměna
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energeticky náročných světel za úsporná asi u 50% veřejného osvětlení, výměna oken na celém zadním traktu
budovy OÚ.
Sami z vlastní zkušenosti víte, že se něco podaří více a něco méně. Tak tomu bylo a je i v naší obci. Uvedu například
Průtah obcí I/54, směr Blatnička spojený s úpravou prostoru u obecní hospody. Opravdu jsem věřil, že na podzim
tohoto roku se kopne do země a v brzkém termínu zvládneme nahradit kostkovou dlažbu novým povrchem. Příprava
materiálů a vyjednávání s firmou ŘSD Brno trvala dva roky. Ovšem vyvstal problém s některými občany a tento úkol
bude proto zpožděn. Ze stejného důvodu se nám nepodařilo do konce dotáhnout opravu silnice na kopec Antonínek.
Kvůli nesmyslným námitkám a stížnostem některých občanů se přezkoumáváním akce nejen opožďují, ale i
prodražují. Také jsme nepřikročili prozatím k vypracování nového územního plánu obce, termín vyhotovení byl
státem prodloužen.
Boj s větrnými mlýny je čistota a údržba v obci. Spousta pejskařů své miláčky sice vyvede na špacír, ale zapomíná po
nich uklízet. Jak k tomu přijdou občané, kteří pečují o své zahrádky? A pokud poklad zůstane na chodníku… Sečení
trávy ve dvou za teplého a deštivého počasí. Kdyby tak rychle rostla všechna úroda, jak plevel a tráva. Mýlil jsem se,
když jsem před čtyřmi lety předpokládal, že všichni občané pochopí mou prosbu o dočasných úsporách a
uskrovněních. Každý máme doma sekačku, přesto si raději přijdeme stěžovat, že je tráva vysoká. Těm pilným děkuji.
Bordel u kontejnerů se nám nelíbí, přesto sklo rozbíjíme po zemi. K dnešnímu dni evidujeme několik nezaplacených
pohledávek ze strany občanů vůči obci. Zasíláme upomínky, sám občany nabádám k zaplacení. Zbytečně. Je mi líto,
ale začínáme přistupovat k exekucím.
Ve Službách obce Blatnice jsme podnikli před čtyřmi lety velké kroky k úsporám. Vyplatilo se. Při sedmi nyní osmi
lidech a běžných údržbových pracích v obci, budujeme a prosperujeme. Také jsme uspořili tím, že místostarostka má
úvazek jen čtyři hodiny týdně a o její povinnosti jsme se společně podělili.
Jistě řada z Vás sleduje finanční situaci obce. K datu převzetí tj. 31. 10. 2010 novým zastupitelstvem, byla obec
zadlužena ve výši cca 24,4 mil. Kč /22 mil. Kč u bankovních domů plus 2,4 mil. Kč pohledávka pro firmu Střecha
Konečný/. Kromě tohoto dluhu jsem při přebírání úřadu získal ještě klíče ode dveří kanceláří, hozené mi na stůl,
počítač, z kterého byly odstraněny veškeré informace, kontakty a data, 13 zaměstnanců SOBu, čtyři na DPS a čtyři
šikovná děvčata v kanceláři. Co následovalo? Roznášení lží a pomluv ze strany ukřivděných občanů a těch, kteří přišli
o dosavadní výhody, desítky stížností na různé úřady, odbory, policii, ministerstva, udání, většinou anonymní,
dokonce domovní prohlídka. Protože nejednám bezhlavě, zvažuji důsledky svých rozhodnutí ze všech stran s
výhledem do budoucnosti a snažím se jednat s úřady i lidmi slušně a korektně, nevznikl procedurálně žádný problém.
Výsledek každého vyšetřování, soudního jednání byl samozřejmě vždy v náš prospěch. A proč nekývnu hned na každý
váš návrh či požadavek? Protože zodpovídám za obecní majetek a ručím svým svědomím, čistým rejstříkem trestů a
osobním majetkem. A nic z toho nehodlám měnit.
Kdybychom neuložili za poslední čtyři roky 15 mil. Kč do bankovních domů, mohli jsme je proinvestovat a obec
mohla mít například nové chodníky a povrch vedlejších cest v celé obci a ještě by zbylo třeba na před 13lety novou,
dnes zatékající střechu nad tělocvičnou. Jsem ale rád, že jsme spláceli pravidelně a řádně. Sečteme-li získané dotace,
proinvestované prostředky a naše splátky dluhů, tak zjistíme, že jsme dosáhli na čísla, která v obecním rozpočtu ještě
nebyla.
Na konci našeho volebního období chci poděkovat všem fungujícím spolkům a organizacím. Dávejte svou činností o
sobě vědět, získávejte nové aktivní členy. Je dobré, když i po náročné práci v zaměstnání se lidé schází a komunikují.
Děkuji za pomoc při organizaci obecních akcí, za práci s dětmi a mladými lidmi, za reprezentaci naší vesnice. Děkuji
těm, kteří nám umožnili vystavit díla svá a svých rodinných příslušníků. Pochvalu a obdiv si zaslouží čtyři občané, kteří
z vlastního popudu sesbírali materiál a sepsali knihu o zvycích a písních v Blatnici. Koupit si ji můžete na OÚ. Děkuji
všem ženám za obětavou péči o sakrální stavby a zeleň kolem, za údržbu exponátů v muzeu, za pomoc při výzdobě
společenských míst při akcích, nástěnky, při oblékání mladých do krojů, mladým za aktivitu, kterou mě úplně
odzbrojili. Děkuji za upozornění na nedostatky i za kritické připomínky. Věřte, že jsem si Vaší pomoci vždy velmi vážil
a vážím a byl jsem za ni rád. Existuje ještě jedna cesta, ta jednodušší, nepátrat po pravdě, šířit lži, kritizovat, škodit,
sabotovat jakoukoliv pomoc. Těm, kteří se po ní vydali, bych chtěl jenom vzkázat: “ Pomohli jste nám mnohdy najít
ten správný směr“. Při OÚ pracuje Sbor pro občanské záležitosti. Díky těmto lidem a jejich nadání odchází ze svateb,
vítání občánků, setkání spolužáků desítky slavnostně naladěných a dojatých lidí. Členům kulturní komise, ale hlavně
guru všech kulturních akcí v obci, vedoucímu kulturní komise, patří velký dík. Dík patří také našim největším
sponzorům Siempelkampu, Seiku, VÍNO Blatel a. s., Blatinii a.s. a Rumpoldu. Se všemi se výborně spolupracovalo.
Neznamená to, ovšem, že si necením darů od ostatních občanů. Naopak.
A co bych si přál do následujících let? Jako občan především zdraví pro sebe a své blízké, také spokojenost, i nadále
radost z práce ve vinici a vůbec bych se nebránil stát se dědou. Jako starosta bych chtěl popřát novému vedení obce,
ať se mu i při splátkách daří rozjíždět nové investice, ať buduje ve větším klidu a menším stresu, než to bylo doposud,
ať má méně stěžovatelů a kritiků a více pomocníků. A Vám občanům přeji spokojený život v naší obci.
Ing. Vladimír Hanák - starosta
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Činnost služeb obce Blatnice
Pěkný den přeji všem spoluobčanům. Nastává doba voleb do zastupitelstev a tudíž i doba bilancování. Ráda bych se
tedy společně s vámi ohlédla za uplynulými čtyřmi lety a informovala vás o činnosti Služeb obce Blatnice, příspěvkové
organizace. Zaměstnance SOBu jste mohli nejčastěji vidět, jak pečují o veřejná prostranství a obecní pozemky. Jinými
slovy – jak upravují zeleň, prořezávají stromy a křoviny, sekají trávu, opravují hřiště, lavičky a podobně. V zimních
měsících pak zajišťují úklid sněhu a posyp chodníků. I na tyto činnosti jsme minulý rok pořídili malotraktor značky
YUKON.
Pracovníci „rychlé roty“ ochotně pomáhali při zajišťování kulturních akcí jako je Silvestrovský pochod, Krojový ples,
Fašank, Putování po Blatnických búdách, Búdy pod hvězdami, Blatnické vinobraní, hody atd.
Za týmem služeb obce je vidět i práce „trvalejšího charakteru“. V minulém období proběhla rekonstrukce
sociálního zařízení na ubytovně „Na koupališti“, pak se pracovníci pustili do vybudování ordinace obvodního lékaře v
budově obecního úřadu. Pro zázemí vozového parku postavili ve dvoře obecního úřadu garáž, u ZŠ upravili prostor
pro umístění kontejnerů, při rekonstrukci střechy školy vystavili vodovodní šachty, zajistili demolici staticky
nevyhovujícího domku „Na štrku“. Při rekonstrukci cesty v Antonínkové ulici pomáhali betonovat vjezdy k rodinným
domům. Momentálně se pracuje na výstavbě další bytové jednotky v budově mateřské školy. Tím, že tyto práce
zajišťovali právě zaměstnanci Služeb obce Blatnice, se ušetřilo nemálo financí z obecního rozpočtu, protože
provedení od externích firem by bylo bezesporu nákladnější.
Touto cestou bych ráda poděkovala zaměstnancům SOBu za dobře odvedenou práci a vám občanům za důvěru,
kterou jste mi před čtyřmi lety dali.
Svatava Blahynková - místostarostka
přístřešek na kontejnery u jídelny ZŠ.

Úprava studánky při Staré cestě na Antonínek.

Činnost kulturní komise
I na poli kultury je třeba shrnout to, co se podařilo, co méně a kde je potřeba nadále pracovat. Posláním kulturní
komise je zabezpečení kulturních akcí pořádaných obcí Blatnice, dále spolupořádání tradičních akcí jako jsou hody,
programy pro děti ve spolupráci se SRPŠ a podobně.
Často jsem slýchal názory lidí, že místní akce jsou pořád dokola stejné. Tyto názory presentují zejména lidé, kteří na
tyto veřejné akce moc nechodí, nebo vůbec. Souhlasím ale s tímto názorem, ano, akce jsou téměř stejné. Oponovat
ale budu v programové části, kdy se snažíme, aby každý program byl jedinečný, aby vždy! vystoupily místní složky a
pestrost programu byla doplněna hostujícími soubory, jako například při vyhlášeném Blatnickém vinobraní. Rozsah
zejména folklorních akcí je historicky dán, jsme na Slovácku, bydlíme ve vinařské obci, vážíme si pestrosti krojů,
poutního místa, dokážeme při koštech ocenit kvalitu vín či destilátů, proto se vám může zdát, že je vše dokola stejné,
ale je to jako s vinicí. Máte vinohrad, o který pečujete celý život, pokaždé sklízíte stejné odrůdy, ale přitom je víno
každý rok jiné a rádi jej společně chutnáte.
Kulturní komise pracovala po svou dobu ve složení osmi lidí. Ze začátku jsme se často scházeli a dopodrobna
plánovali každou akci, zejména co se týče organizačního zajištění a programu. Nebyly to úkoly jednoduché, začínali
jsme, jak se říká od nuly. Důležitá byla vždy spolupráce s vedením obce, Služby obce Blatnice a místními složkami,
zejména se sborem dobrovolných hasičů, kteří byli často ochotně a obětavě nápomocni.
Není mým cílem tu zhodnotit každou pořádanou akci, ani pro to nemám prostor. Často jsem o jednotlivých akcích
publikoval v internetových Blatnických nezávislých novinách, které provozuje Ing. Michal Cáb na adrese: www.bnn.sk
. Byl jsem ale rád, že se nám například vždy při hodech podařilo ve spolupráci s Vojtěchem Petraturem navázat na
spíše pořádané „Blatnické salony“ a mohli jsme uspořádat několik uměleckých výstav blatnických autorů (Stanislav
Petratur, Jan Těthal, Mgr. Antonín Lukáš, Antonín Pojeta, Radim Skočík a Štěpán Guman). Díky výborné spolupráci
s okolními institucemi jako je Slovácké muzeum v UH a dále paní PhDr. Romaně Habartové se nám rýsuje letošní
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hodová vernisáž malířů rodu Hánů. Vystaveny budou zejména obrazy, které se nedostaly do její publikace, nebo byly
objeveny později. Dovolím si tvrdit, že to bude velmi zajímavá podívaná.
Dále si velmi vážím mladých obětavých
lidí jako je „Cech mladých blatnických
vinařů“. Jedná se o neformální spolek,
kterého jsem čestným členem. Toto
uskupení má sílu zejména v nápaditosti,
týmové práci, obětavosti a bezproblémové
spolupráci. Díky nim vznikl společný projekt
„Košt gořalek a blatnických krajanců“ který
nemá v okolí obdoby. Tento košt jsi strhl
oblibu jak v destilátech, které jsou
zastoupeny v širokém spektru, ale také
v krajancích. Mladí vinaři jsou nápomocni
při pořádání hodů, reprezentaci naší obce,
ale mají už i své cenné vinařské úspěchy.
Naskytla se nám otázka jak vhodně (mimo jiné) okořenit krojové plesy. Díky dostupné technice a archívním
záběrům se nám podařilo poprvé promítnout děkovnou pouť z roku 1941 a později i poutě z roku 1993 a 1994. Za
zapůjčení mladších záběrů děkuji jejich autorům panu Vlastiku Fojtíkovi a Stanislavu Chabičovi. V připomínání
historie vidíme velký potenciál. Je dobré s malou nostalgií zavzpomínat na časy dávno minulé a vzpomenout na lidi,
kteří již nejsou mezi námi.
V čem bych viděl prostor zlepšení, je navýšení podpory pro kulturu v naší obci. Je třeba podotknout, že o
každoročně schválených cca 200tis. z rozpočtu, se dělí mezi zabezpečení kulturních akcí a místní muzeum, které větší
polovinu odčerpá na údržbu exponátů a provoz. K muzeu ještě dodám, že je díky jejich ochotným pracovnicím na
velmi vysoké úrovni s řadou originálních exponátů, které jsou udržovány v perfektním stavu. Řada blatničanů ani
neví, co doma mají, dokonce jsou mezi námi lidé, kteří ještě místní muzeum nenavštívili. Najděte si čas při nedělním
odpoledni a navštivte muzeum. Garantuji vám, že hodina vám na prohlídku stačit nebude a ještě se tam několikrát
rádi vrátíte. Muzeum je perlou naší obce!
Další prostor pro zlepšení vidím v kulturním domě, který by si za svou dobu existence zasloužil razantnější opravy
jako výměnu oken, vyřešení hygienických zařízení, zateplení a podobně. KD bohužel není to hlavní, co by mělo v obci
„zelenou“ tudíž musíme počkat, až se nějaká koruna ušetří, nebo se získá vhodný dotační program.
V závěru tohoto článku bych chtěl poděkovat vedení obce za vzorovou spolupráci a vstřícnost. Dále děkuji !všem
složkám!, se kterými jsem často docházel do styku, a vždy byli ochotni se domluvit, kolikrát i za cenu kompromisu.
Dechové hudbě „Blatničané“ bych ze srdce přál, aby mezi sebe získali mladé lidi, kteří umí zahrát na hudební nástroj
a posílí tím jejich spolkovou základnu. Řada blatničanů si přeje, aby na blatnických hodech hrála místní dechovka.
Snad to už bude brzy možné, přeji vám to. Dále si velmi vážím spolupráce při kulturních akcích s paní Perutkovou a
Mgr. Boženou Hanákovou, které byly vždy nápomocny s výzdobou krojových plesů, fašanků a jiné. Paní Hanákové
ještě „sólo“ děkuji, za vzorové vedení informačních tabulí a kulturních panelů na ObÚ. V neposlední řadě děkuji
členům kulturní komise, kteří ochotně (vždy v rámci svého volného času) vypomáhali při všech kulturních akcích. Byly
to přípravy, plánování, výzdoba, organizování, vybírání vstupného, ale i následný úklid a podobně. Bigbítovým
muzikantům děkuji za jejich tvůrčí práci, úspěšná vystoupení a reprezentaci obce navenek.
Psát o kultuře v obci, to by se dala vydat menší knížka. Vždy (a teď mluvím za všechny organizátory, či účinkující)
nás těšila hojná návštěvnost občanů, byl to jasný signál, že místní zvyky či tradice je třeba udržovat a poli kultury
neustále pracovat. V poslední větě bych chtěl ujistit občany, že téměř všechny kulturní akce jsou již na rok 2015
naplánovány, například každý ples má již své pevné místo v kalendáři a podobně. Pro nové akce a nápady se místo
v kalendáři vždy najde. Kdo bude po volbách pracovat na poli kultury, je na rozhodnutí Vás občanů a ochotě
dobrovolníků.
Ing. Antonín Hanák – předseda KK

Česká křesťanská akademie připravuje
Do konce tohoto roku připravujeme přednášky profesorů Antonína Pištěka a Jiřího Komrsky pod názvem „Ernest
Mach rodák z Chrlic“. Další přednáška bude profesora Jana Bednáře „Bouřky, blesky a bible“ a jako třetí bude
polárníka pana Pavlíčka, jak přežít v drsných arktických podmínkách. Přednášky oznamujeme týden předem na
plakátech, ve vývěsce u kostela a na internetu v Blatnických nezávislých novinách: www.bnn.sk Ing. Michal Cáb

Společenská kronika
Všechny údaje jsou za I. pololetí r. 2014 - t.j. do 30.06.2014. Počet obyvatel: 2.074. Narození: 8. Jména dětí: Viktorie, Nikolas,
Vojtěch, Michal, Tobiáš, Isabel Emílie, Samantha a Anna. Úmrtí: 8. Rozvody: Nyní již tento údaj nemáme k dispozici. Sňatky:
Celkem 9 (církevní i civilní obřady) z toho jsou 2 naši místní občané.
Kamila Nováková - matrikářka
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