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Slovo starosty
Vážení spoluobčané.
Společně kráčíme do nového kalendářního roku 2013 a pevně doufám, že
to bude rok plný pohody, štěstí a spokojenosti jak v kruhu rodinném, tak i v
kruhu přátel a kamarádů. Většina našich předsevzetí, jak být lepším a
zdravějším, jsou brzy zapomenuta, ale jsou i výjimky a těm fandím a držím
palce. Přeji Vám, abyste se dovedli vyrovnávat s uměle vneseným či
skutečným pesimismem, buďte optimisté, bojujte se závistí a kritikou
všeho a všech. Věřte v nezničitelné hodnoty, jako jsou radost, naděje, láska
a víra. Každý z Vás si již jistě sám vyhodnotil minulý rok a bude se snažit o
to, aby ten letošní byl ještě lepší.
Co se týče obce a obecního rozpočtu, budeme muset opět rozumně šetřit
na provozních výdajích s cílem zajistit si maximální prostředky na investice
roku 2013. Podobným způsobem se nám podařilo profinancovat
rekonstrukci a intenzifikaci čistírny odpadních vod v celkové částce 47,5
mil. Kč. Dotace ze SFŽP činila 75%, z Jm. kraje jsme obdrželi cca 2,4 mil Kč a zbytek si musela obec zajistit z vlastních zdrojů.
Rovněž se nám podařilo dokončit II. etapu rekonstrukce topného systému v ZŠ v částce cca 1,1mil Kč. Na přání řady občanů jsme
uvolnili finanční prostředky i na opravy obecních cest a opravu veřejného osvětlení, provedli úpravu
chodníků a vjezdů do domů, odstranili náletové dřeviny v Kamenici, v areálu MŠ upravili odtok
povrchových vod,... Při všech těchto investicích ještě splácíme své závazky u peněžních domů.
Poněvadž v obecním vrtu ubývá vody, musíme zajistit nový zdroj. V roce 2013 bychom chtěli většinu
obecních příjmů proinvestovat v jedné velké akci a to „Vodovodní přivaděč a rozšíření vodovodní
sítě.“ V současné době probíhá jednání na SFŽP o výši přidělení dotace. Pokud vše půjde dle
harmonogramu, tento rok bychom měli kopnout do země a stavbu začít. Kromě toho počítáme i s
běžnou údržbou obecního majetku. V této oblasti mi velmi pomáhají i vaše jednotlivé připomínky a
náměty, jak danou situaci zlepšit, co udělat pro zkrášlení naší obce, aby se v ní žilo lépe a vy občané,
jste byli v ní spokojeni. I pro letošní rok je připravena řada záměrů ve výstavbě, společenském a
kulturním životě.
Jsem velmi potěšen, že na kulturní a společenské akce chodí čím dál více našich občanů. Na
silvestrovském pochodu jsme opět zlomili rekord účastníků, počasí přálo a rodiče s dětmi se bavili na
kulturním domě do půlnoci. Chtěl bych všem organizátorům za tuto akci poděkovat. Rovněž chci
poděkovat místním hasičům, vinařům, mužskému a ženskému pěveckému sboru, dětem z MŠ a ZŠ,
průvodkyním v muzeu, prostě všem, kteří nám na poli kultury ochotně a upřímně pomáhají. Jejich
úsilí je vždy poznat v maximální spokojenosti návštěvníků jednotlivých akcí. Rád Vás také pozvu na
další kulturní akci a to Krojový ples, který jistě překvapí. Chtěl bych tímto požádat jednotlivé sponzory
i ostatní občany o dary do tomboly, protože každý vyhraný dárek potěší.
Minulý rok ze svého pohledu hodnotím kladně. I přes začínající ekonomickou krizi a menší přísun
státních peněz do obecní pokladny se nám podařilo dokončit výstavbu ČOV a v řádných termínech
splácet obecní pohledávky u bankovních domů. Jsem optimista. Budeme-li rozumně hospodařit i
nadále, zvládneme naplánované úkoly také letos.
Ing. Vladimír Hanák, starosta

Pozvánka na Fašank 2013

Foto: Martin Laga 2012

Obec Blatnice a
Sbor dobrovolných
hasičů Vás srdečně
zvou na tradiční
Fašank, který se
uskuteční v sobotu
9.2.2013 v areálu
vinných búd pod
Starýma horama. Začátek je ve 13 hodin. Těšit se můžete na vynikající zabijačkové speciality a ovarovou polévku. Dále smažené
mrváně, svařáček, pivo, limo a jiné občerstvení všeho druhu. Zahraje místní dechová hudba Blatničané, vystoupí ženský a mužský
pěvecký sbor. U této příležitosti bude otevřena od 18ti hodin Vinárna Blatnický Roháč. Od 20 hod vystoupí v doprovodném
programu skupina Hadramašmátrá.
Tonda Hanák, KK
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Představení místních spolků - Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů v obci byl založen v roce 1904 a v roce 2014 uplyne 110 let od jeho vzniku. Založení organizace
dobrovolných hasičů mělo za úkol vypomoci při hašení požárů a zasahovat při živelných pohromách (např.povodních). Organizaci sboru
dobrovolných hasičů v naší obci řídí sedmičlenný výbor pod vedením starosty. Tuto funkci zastává Antonín Peprna. Současný stav
členské základny k 1. lednu 2013 je: mládež 15 členů, ženy 7 členů, muži 29 členů.
Činnost mladých hasičů za rok 2012: V roce 2012 se zúčastnili 14-ti hasičských závodů. Celkem za loňskou sezonu přivezli ze soutěží 8
pohárů, z toho 4 x za 1. místo a 3 x za druhé místo a jeden putovní pohár. Vedoucí mladých hasičů: Silvie Buzíková, Petr Buzík, Martin
Hruška, Jakub Buzík. Činnost Fire Teamu v roce 2012: V roce 2012 jezdili s dětským družstvem na závody. Sportovní tým se dále
zúčastnil 8 závodů v rámci Grand Prix okresu Hodonín a 3 okrskových závodů, ze kterých přivezl 2 x první místo. Nejlepší dosažený čas v
požárním útoku našeho družstva je 20,74 sekund. Vedoucí sportovního týmu je Petr Buzík.
Zásahové družstvo pod vedení velitele Siebera Josefa dbá o to, aby hasicí a hasební technika jednotky byla neustále udržována v
provozuschopném stavu. K zásahům používají vozidlo CAS –25 vyrobené v roce 1971 a požární stříkačku PS –12. Za dary od sponzorů
bylo v roce 2012 zakoupeno přenosné kalové čerpadlo v hodnotě 25.000,-Kč., které již bylo vyzkoušeno na nově budované čističce
odpadních vod a při čištění studny na Antonínku. Dobrovolní hasiči v obci se účastní mnoha kulturních a společenských akcí,
pořádaných v obci. V měsíci únoru fašank , v červnu výpomoc při parkovném na kopci Antonínku, v září vinobraní pod búdama, v měsíci
listopadu blatnické hody. Mnoho hodin členové zdarma odpracovali na opravě místní zbrojnice.
Antonín Peprna, Starosta SDH

Krojový ples

 projekce filmu: Pouť 1941  přehlídka starého blatnického kroje 

Přijměte pozvání na tradiční blatnický „Krojový ples“, který se uskuteční v sobotu 26. ledna 2013. Překvapením večera bude
premiéra krátkého filmu „Pouť u Sv. Antonínka“ z roku 1941, který doposud ležel na 8mm filmu v českém národním filmovém
archívu a nikdo jej zatím neměl možnost zhlédnout.

Ve filmu uvidíte záběry na naši obec, krojované procesí, autentickou blatnickou dechovku v kroji,
stánky s občerstvením a jiné. Velmi zajímavý je styl oblékání, poměr krojů a civilního oblečení a
zastoupení jednotlivých obcí. Film byl původně natočen černobíle na 8mm pásce, ale díky
moderní technologii se jej podařilo digitalizovat a částečně převést do barevné podoby. Film
nebude prodejný, proto využijte jedinečné příležitosti promítání.
Prezentace blatnického starodávného kroje
V průběhu plesového večera bude představen starý, původní blatnický kroj, který ze své iniciativy
a podle dostupných materiálů dala dohromady paní Marie Perutková spolu s etnografkou MgA.
Kristýnou Petříčkovou z Napajedel. Můžete si tak porovnat odlišnosti, které se postupem času
aplikovaly na kroj stávající. Dnešní materiály a technologie ne vždy vedly ku prospěchu věci. Kroj,
který bude předveden na dvou modelkách, je z autentických krojových částí, které darovali
blatničané do místního muzea. Nosil se kolem roku 1900 a díky péči a šetrnému zacházení se
dochoval (i když po částech) dodnes. I díky Vaší vstřícnosti se prezentace kroje může uskutečnit, za což všem, co svými exponáty
přispívají, patří velké poděkování. Muzejní sbírka se neustále rozrůstá, což umožní pohled do minulosti v příštích generacích.
Poděkování patří všem, co o sbírku vzorně pečují a neustále ji rozšiřují.
Na krojovém plesu vystoupí: Dechová hudba Šarovec, Dětský folklorní soubor Vavřínek, CM Blatnická Studánečka, mužský a
ženský sbor, veselé slovácké scénky. Začátek v 19 hod, prezentace kroje v 20 hod, promítání filmu v 21 hod. Letos bude tombola
z časových důvodů provedena obálkovou metodou, aby byl prostor pro letošní velmi pestrý program. Losy se budou prodávat
jenom v kulturním domě, vstupenky budou slosovatelné o hlavní ceny. Kdo je ochotný přispět cenou do tomboly, ať ji přinese do
24.1 na obecní úřad. Ceny zapisuje přímo pan starosta.
Tonda Hanák, KK

Česká křesťanská akademie připravuje
V první polovině roku 2013 připravujeme přednášky:
Mgr. Karel Bejček: Planeta Země je zázrak. Karel Bejček je astronom, působí na hvězdárně v Hradci Králové. V Blatnici
již několikrát přednášel. Přednáška bude 23. března. Doc. Josef Honěk: Geologie Bílých Karpat. Téma je pro nás
zajímavé, dotýká se i blatnického vinařství. Prof. Jan Bednář: Jan Bednář působí na katedře fyziky na UK v Praze. Téma a
termín přednášky je dosud v jednání. Jan Prachař: Atentát na Heydricha. Jan Prachař studuje filosofii. Přednáška je zaměřena na
souvislosti s atentátem. Zamýšlí se nad tím, proč v nedávné minulosti uspělo tolik krutých diktátorů a čím jsme se nechali ošálit.
Jaroslav Pavlíček: Jak přežít v drsných podmínkách. Jaroslav Pavlíček je polárník, žije na ostrově Nelson v Antarktidě. Termín
přednášky je v jednání. Přednášky oznamujeme týden předem na plakátech na obecním úřadě, ve vývěsce u kostela a na
internetu v Blatnických nezávislých novinách: www.bnn.sk
Ing.Michal Cáb

Společenská kronika
Obec měla k datu 31.12.2012 celkem 2095 obyvatel. Nejstarší občan obce má 97 let. Celkem v roce 2012 bylo 26 svateb z toho 5
civilních. Úmrtí občanů celkem 20, z toho v druhém pololetí zemřelo 8. Narozených občánků bylo 21, z toho v druhém pololetí 11
dětí (chlapci: Lukáš, Bruno, David, Hynek, Roman, Jakub, Štěpán a Tomáš. Děvčata: Zora, Agáta a Anna.) K. Nováková, matrikářka
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