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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
pomalu končí polovina tohoto roku a jsme tu zase s nějakými potřebnými
informacemi, které Vám rádi poskytneme. Vy, co chodíte pravidelně na zasedání
zastupitelstva obce, jste aktuálně informováni o dění v naší obci a víte, co se
děje i kolem ní. Těch problémů je poměrně dost, ale společnými silami se je
snažíme řešit. Někdy se nám to daří více, někdy méně.
Poměrně velký problém vidím zejména v netečnosti některých našich občanů
v otázce ochrany krajiny a prostředí, ve kterém žijeme. Jaksi jsme si již zvykli
nekritizovat tzv. pejskaře za to, že po svých miláčcích neuklízejí exkrementy ani
v cizích zahrádkách, zvykli jsme si na to, že někteří rádoby vinaři nám v době
největšího podmáčení polních cest jedou do vinice, že někteří občané se
neobtěžují zajít si pro klíček od „rajzů“ na OÚ a domluvit se, kam mají vyvézt
svoji suť. Vždy ji vyvezou tam, kde je to výhodné pro ně. Nemají s tím problém a
i pan starosta si na Dětském šmoulím dnu vyzkoušel
co pak naše děti? Spousta návštěvníků naší obce je mile překvapena
střelbu ze vzduchovky, šlo mu to na výbornou ;o)
nádherným panoramatem, přístupem našich občanů k dědictví, které nám
zanechali naši předci a pak uvidí černou skládku, psí exkrementy, před domem
skladiště vraků, materiálu aj. a jsou rozčarováni. Spousta občanů považuje parkování svých aut na trávníku obecních pozemků
/mimo vjezd/ za samozřejmost, ale jeho posečení na něm už ne. Napočítal jsem i šest aut před jedním domem a zřejmě proto už
nezbývá peněz na trochu benzínu do sekačky. Samozřejmostí by mělo být, že přijde občan, upozorní na daný nešvar, a to klidným
hlasem a bez emocí, přijde další a nabídne pomoc. Tak se nám podařil vyřešit např. letitý problém se špatným stavem odbočky
obecní cesty ve Vrbovém. Za takovou pomoc vždy osobně rád poděkuji. Stejně tak si představuji, že dlužníci přijdou, v klidu se
domluvíme na řešení přijatelném pro obě strany a ne s křikem, že dříve by na ně nikdo netlačil a jaký že je to dnes nepořádek.
V posledních dnech proběhly v naší obci dva konkursy. První byl na ředitele ZŠ a MŠ, který vyhrál pan Ing. Vítězslav Juras, ze
Strážnice a ten druhý byl vyhlášen na pozici účetní na OÚ, který vyhrála paní Hana Kučerová. Oběma vítězům přeji, aby se jim
v novém pracovním prostředí dařilo a byli přínosem pro naši obec. Odcházejícímu panu řediteli ZŠ a MŠ Mgr. Jiřímu Čerešňákovi a
naší dosavadní účetní Věře Andráškové děkuji za jejich práci, kterou se snažili vždy dělat co nejlépe.
Kulturních akcí se účastní stále více občanů a stále více mladých lidí. Velmi mne těší, že mládež nečeká s nataženýma rukama,
ale sama se podílí a dokonce i vymyslí akci. Trochu mne ovšem mrzí, že někteří starší občané stále slyší na velmi osobní náhled
určitých našeptávačů a neudělají si svůj vlastní názor. Pokud se vám nezavděčíme akcemi, jako jsou hody, krojový ples, fašank,
výstavy obrazů, košt slivovice a krajanců /mimochodem, těšil jsem se právě na ty vaše staré recepty/, pak můžu doporučit už
jenom televizi. A pro ostatní – těšte se na podzimní „Blatnické vinobraní“, bude stát za to!
Vy, co pravidelně jezdíte kolem ČOVky, si jistě všímáte stavebního ruchu na této stavbě. Všimli jste si opravy stávající provozní
budovy, nově postavené dmýchárny a probíhajících betonářských prací na regenerační a dosazovací nádrži. Jsem velmi rád, že ve
spolupráci s některými našimi občany se nám podařilo vyřešit skládku zeminy z této stavby. Předpokládaný termín předání ČOVky
koncem tohoto roku by měl být dodržen.
Jiná a složitější situace je kolem vodovodního přivaděče a rozšíření vodovodní sítě v naší obci. Byl vysoutěžen dodavatel stavby,
podařilo se nám projektovanou cenu soutěží snížit, ale při požádání o prodloužení lhůty Registračního listu na tuto investiční akci
nám SFŽP oznámil, že i naše žádost, tak jako všechny ostatní v republice, nebyla kladně posouzena z důvodu zařazení do
seznamu potenciálně problematických projektů z pohledu Evropské komise a to ze dvou důvodů. První důvod – požaduje od
ministerstva upravit stávající podmínky u poskytovaných dotací tak, aby podmínky poskytnutí dotace byly transparentní a
průhledné a v maximální míře se snížila možnost korupce. Jak dlouho tato úprava bude trvat, se zatím neví. Druhý důvod spočívá
v uznatelné změně v provozní smlouvě tak, aby EK pochopila, co je to sdružený vodovod. Objevily se již informace, že jsme něco
nezvládli, že jsme zaspali, není tomu tak. Vítězně jsme prošli i správním řízením, které bylo zahájeno ÚOHS Brno ve věci
neprůhlednosti soutěže na výběr dodavatele stavby. Tento úřad výše popsaný návrh zamítl.
A co se chystá dál? Vyčlenili jsme požadovanou finanční částku na opravu části cesty Stará nádražní, kde bychom rádi upravili
cca 100 m délky tak, aby zde mohli malé děti bez problémů jezdit na kolečkových bruslích. Po dobu prázdnin počítáme s konečnou
rekonstrukcí plynové kotelny na II. stupni ZŠ v částce cca 1mil. Kč. Zde musím poděkovat sponzorům za finanční dary, které
poskytli na tuto rekonstrukci. Díky prodání Práva výsadby vinic budeme měnit část nevyhovujících oken na našem OÚ, počítáme s
podáním žádosti na dotaci na výměnu oken na ZŠ a MŠ a opravu nevyhovující střechy na II. stupni ZŠ. Všechny tyto aktivity ale
budou stát spoustu peněz a proto směr šetření, který jsme nastolili, je nanejvýš nutný.
Aktuální velký problém, který tíží naši obec, je obecní vodovod a dodržení rovnoměrnosti dodávek pitné vody pro spotřebitele.
V rámci vlastních sil jsme si sami zabezpečili všechny potřebné náhradní součástky pro zabezpečení pravidelnosti v dodávkách,
ale jaksi nejsme již schopni zabezpečit např. to, že nepraskne potrubí, že EON nenahlásí opravu a den jsme bez el. energie
v Oboře, že se porouchá čerpadlo a jiné. To jsou provozní problémy, které řešíme v co nejkratším možném čase. Problém ale
vidíme v tom, že nám klesá hladina spodní vody ve vrtu. Z Blatinie bereme čím dál více vody, abychom zabezpečili dodávky pitné
vody pro obyvatele naší obce. Proto bych Vás rád požádal o maximální šetření pitné vody, pokud možno v období sucha
nezalévejte trávníky a zahrádky a tímto drahocenným darem maximálně šetřete.
Závěrem bych Vám všem chtěl popřát klidné prázdniny, klidnou dovolenou a spoustu nově načerpaných sil na další, jistě náročné
období.
Ing. Vladimír Hanák, starosta
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Činnost Služeb obce Blatnice
Během zimních měsíců se pracovníci Služeb obce zabývali kromě údržby chodníků v případě sněžení také úpravami prostor pro
novou ordinaci praktického lékaře v budově obecního úřadu. Byly tak vyslyšeny žádosti občanů, aby ordinace byla umístěna ve
středu obce a tím byla tato lékařská služba přístupnější a současně by navazovala na blízkost lékárny. Za velkého přispění
pracovníku „rychlé roty“ se toto podařilo a od 1.3.2012 pan MUDr. Krša ordinuje v nových moderních prostorách, které mají
celkovou výměru 147m². V současnosti se dokončuje bezbariérový přístup vytvořením nájezdové plochy. V původním místě
ordinace se výhledově uvažuje o vybudování malometrážního bytu. Rádi bychom v budoucnosti také zrekonstruovali za stejným
záměrem i bývalou kuchyni v budově MŠ.
V jarních měsících pracovníky služeb nejvíce zaměstnávala údržba zeleně obce, prořezávání křovin a dřevin, příprava prostoru u
nádraží na uskladnění zeminy, která se vyvážela při výkopových pracích na přípravě rekonstrukce ČOV. Na území obce pak
opravovali lavičky, dětské hřiště, části místních chodníků, kde byly např. uvolněné dlaždice.
Na konci dubna se pak konal každoroční sběr nebezpečného odpadu v prostorách bývalého Svazarmu. Tam měla „rychlá rota“
vše pěkně zorganizované a pod kontrolou, takže zvládali s nasazením i momenty, kdy se při odevzdávání ledniček, pneumatik,
vysloužilého elektrozařízení, starého nábytku a podobně sešlo naráz více občanů.
Pracovníci Služeb obce se také zapojili do přípravy kulturních akcí, jako je např. Putování po blatnických bůdách, kdy připravovali
terén, stavěli podium na kulturní doprovodné vystoupení, vyráběli a instalovali 4 ks mobilních WC a zajistili také úklid po akci.
Závěrem bych jim touto cestou chtěla poděkovat za dobrou spolupráci, kdy i při sníženém počtu zaměstnanců dokázali zadané
úkoly plnit.

Svatava Blahynková, místostarostka

Zprávy z Mikroregionu Ostrožsko
členské obce Mikroregionu Ostrožsko schválily prostřednictvím svých zastupitelů na veřejných schůzích změnu stanov
Mikroregionu Ostrožsko. Změna se týkala přijetí města Veselí nad Moravou za člena mikroregionu a to od 13.1.2012.
Za pomocí Mikroregionu Ostrožsko požádala obec Blatnice pod Sv. Antonínkem 3.2.2012 o dotaci na opravu hřbitovního kříže.
V minulém roce nebyla bohužel schválena dotace obcím mikroregionu na „Protipovodňová opatření“, takže letos se žádost
podávala opětovně. Protipovodňová opatření zahrnují taktéž zavedení bezdrátového rozhlasu s digitálním kódováním. Pro
občany Blatnice to znamená kvalitnější příjem zpráv z místního rozhlasu. Předpokládané celkové náklady jsou cca 2 miliony Kč,
z toho obec Blatnice se bude podílet v případě přidělení dotace 10 %, tj. cca 200.000,- Kč.
Mikroregion Ostrožsko vypsal výběrové řízení na místo externího šéfredaktora časopisu Krajem Svatého Antonínka. Dne
12.6.2012 se konalo výběrové řízení a z pěti kandidátů byl vybrán staronový redaktor Radek Bartoníček z Hluku.
Jelikož na přípravu vydání časopisu, které mělo vyjít v červenci zbývá málo času, na nové číslo se můžete těšit již pod novým
redakčním vedením začátkem září. V tomto čísle budou shrnuty události za měsíc květen, červen, červenec a srpen.
(Blah)

Představení místních spolků
V každém vydání Infolistů Vám představíme jeden z místních spolků. Dozvíte se něco o jeho činnosti, zaměření a vazbou na naši
obec. Místní spolky mají různou formu. Nemusí se vždy jednat o právní formu tj. „sdružení“ jako takové, ale může to být jen
společenství stejně smýšlejících lidí. V dnešním vydání se premiérově představuje místní Myslivecké sdružení Roháč.
Každé sdružení či uskupení je přihlášeno na Obecním úřadě v Blatnici, vyplnilo vstupní formulář, kde jsou kontaktní informace pro
možnou spolupráci a stručný předmět činnosti.
Myslivecké sdružení Roháč Blatnice, o.s.
MS je občanským sdružením, založeným k společnému provádění myslivosti v honitbě vinařské obce Blatnice pod Svatým
Antonínkem, na úpatí Bílých Karpat. Nachází se v severo-východní části okresu Hodonín, bezmála polovinou hranice sousedí se
Zlínským krajem. Hospodaří na 2026 ha honební plochy. Z toho převážná část je zemědělská půda, lesní a vodní plochy jsou spíš
zanedbatelné. Je to typická honitba nižších poloh, kdy významnou část zemědělských pozemků tvoří vinice. Nadmořská výška je
od 204m/m v trati Lůčky a nejvyšší je Střečkův kopec 354 netrů nad mořem.
Díky poloze, úživnosti a klimatu se v honitbě vyskytuje především zvěř drobná a spárkatá srnčí. Ostatní druhy přicházejí zejména
v době vegetace pěstovaných kultur. Poslední dobou s oblibou navštěvuje černá zvěř kukuřici, řepku a obiloviny. Členům se ale
daří předcházet případným škodám na porostech intenzivním pronásledováním a lovem. O tom, že to není jednoduché a zárověň
velmi časově náročné, zde nemusíme více rozepisovat.
Sdružení má v současné době 32 členů a 4 adepty, kteří se aktivně zapojují do všech činností. Myslivecký rok začíná řízeným
přikrmováním zvěře v zimním období. Na jaře se věnuje hodně péče v údržbě krmných zařízení a opravám posedů. V květnu se
členové účastní loveckého výcviku na střelbách na asfaltové terče. Na střelnici se zajíždí do Kuželova, ale v minulosti se hodně
navštěvovala i střelnice v Tasově. Myslivecká ,,Červencová noc“ je v širém okolí velmi známá. Schází se tam lidé z širého okolí
nejenom za dobrou hudbou, ale především za mysliveckými specialitami, které umí členové vždy dobře připravit. Letos je termín
červencové noci stanoven na 14.7.2012. V měsíci srpnu je organizována společná čekaná za účelem snížení počtu spárkaté
srnčí zvěře. Využívá se období říje, kdy jsou srnci velmi aktivní a v pohybu. Cílem je vyčlenit z chovu slabé kusy, nevhodné pro
další reprodukci. Spolehlivě se stav srnců pozná dle váhy, stavby těla a velikosti paroží. V letních měsících se zajišťuje krmivo pro
zimní období, zejména jetelina a různé druhy obilovin, což stojí vždy nemalé finanční prostředky. Na podzim se plánují hony na
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drobnou zvěř. V roce 2011 bylo zatím nejmíň zajíců v historii blatnické myslivosti, proto byly i některé společné hony zrušeny. Letos
se zdá být stav drobné zvěře o trochu lepší, ale jak se s oblibou říká: ,,Zajíci se počítají až po honě“ ;o)
Úživnost honitby už není taková jako v minulých letech. Může za to částečně sjednocení polností, ale zejména plošné používání
chemie v zemědělství a velký podíl škodné (lišky, kuny, toulavé kočky), včetně stále se rozšiřujícího počtu dravých ptáků a krkavců.
Tlumení škodné zvěře je taktéž prioritou MS, svědčí o tom i nárůst chovu norníků – jezevčíků drsnosrstých. Myslivost je náročný
koníček, jak časově, tak finančně. I tak má ale členská základna pevné obsazení a členové včetně adeptů odpracují každoročně
tisíce hodin k udržení a zvelebení naší blatnické přírody. Manželkám a přítelkyním myslivců patří poděkování za trpělivost při
snášení tohoto nejstaršího, ale také nejkrásnějšího koníčku.
Ing. Antonín Hanák, jednatel MS

Plánované kulturní akce v tomto roce
Reprezentace naší obce na Slavnostech vína a otevřených památek v Uherském Hradišti
Tak jako v minulých letech se bude obec Blatnice reprezentovat na slováckých Slavnostech vína. Jedná se o mimořádnou
krojovanou akci, která neměla dlouhé desetiletí obdoby. Jedinečnost Slováckých slavností vína a otevřených památek spočívá v
tom, že jde o ryze nekomerční přehlídku kulturního dědictví tohoto regionu, kterou pod odbornou garancí Klubu kultury Uherské
Hradiště spolupořádají mikroregiony Staroměstsko, Ostrožsko, Východní Slovácko, Dolní Poolšaví, Za Moravú a Buchlov. Do
programu se tak spontánně zapojuje více jak 50 měst a obcí z okolí Uherského Hradiště, ke kterým se každoročně připojují
partnerská města Uherský Brod, Skalica a Trenčín. Historické jádro Uherského Hradiště se tak již od roku 2003 pravidelně vždy
začátkem září proměňuje v jedno velké pódium, na kterém se představují desítky folklorních souborů, cimbálových muzik i
dechových kapel, aby společně s ochutnávkou vín, burčáku a regionálních gurmánských specialit vytvořily nezapomenutelný
zážitek pro desetitisíce návštěvníků. V blatnické krojované reprezentaci budou zástupci obce, blatnická chasa, DFS Vavřínek, CM
Blatnická studánečka a ženský sbor.
(A.Han)
Blatnické vinobraní - oslavy 10. výročí mužského a 5 výročí ženského pěveckého sboru
V neděli 16. září čeká naši obec velká sláva. Mužský sbor, pod vedením pana Antonína Grňáka, slaví deset
let od jeho založení, tudíž dostal volnou ruku při navržení a organizaci Blatnického vinobraní. Sbor si pozval
hosty z okolních obcí, zastoupeny budou MS Louka, MS Ostrožská Lhota, MS Kněžpole, MS Nedakonice,
MS Lipov, a ženy z Hroznové Lhoty. Místní ženský sbor pod vedením paní Anny Křivákové slaví 5. výročí od
svého vzniku. Každý týden se muži i ženy poctivě scházejí v prostorách Obecního úřadu a nacvičují lidové
písně. Vše začne v 13:30, kdy od radnice vyjde slavnostní průvod za doprovodu dechové hudby Blatničané,
nebude chybět kočár, ani symbol vinobraní „obří hrozen“, který bude po skončení programu vydražen. Jako
hřeb odpoledne vystoupí ženy z Hroznové Lhoty s nacvičeným zábavným pásmem. Loni sklidily s pořadem
„Varení trnek“ obrovský úspěch. Dále bude i jedno senzační překvapení, které je zatím v utajení. Příjemné
kulturní odpoledne bude moderovat Svatava Vozárová. Všichni jste srdečně zváni!
(A.Han)
Hody 2012 - budou?
Letošní hody s právem jsou naplánovány na 24. 11. 2012. Termín máme, ale to není to podstatné. Aby mohli hody proběhnout,
musí se mezi sebou domluvit ročník co to má letos na starosti. Letitý problém posledních slabších ročníků je v tom, že z vlastních
sil nedokáží obsadit alespoň minimální počet 8-10 krojovaných párů. Proto je dobré již teď, aby se ročník sešel a začal hody
systematicky plánovat. Je třeba oslovit krojovanou chasu ze starších ročníků, kdo může a má kroj, ať tančí. Prázdniny utečou jako
voda a mělo by se začít nacvičovat hodové pásmo. Obec Blatnice hody a konání se vším, co je s tím spojeno, podporuje. V zájmu
obce je hody udržet v rozsahu, jak tu v minulosti bývaly. Pokud nevyjde zájem ze strany ročníku, těžko s tím něco udělá.

Společenská kronika
Počet obyvatel obce ke dni 30.6.2012 je 2195 z toho 49,25% mužů a 50,75% žen. Průměrný věk je v naší obci 42,6 let,
nejstaršímu občanovi je 95let. V obřadní síni proběhly čtyři svatby. V prvním pololetí roku 2012 nás předešlo a spí spánkem
věčného pokoje celkem 12 obyvatel. Narodilo se celkem 10 dětí a to:
chlapci: Vojtěch, Max, David, Matyáš, Petr a Jakub,
děvčata: Natálie, Iveta, Vivien a Nikol.
Kamila Nováková, matrikářka

Dne 6.5.2012 proběhlo v obřadní síni Vítání občánků.
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Dětský šmoulí den
V neděli 24. června proběhl v mysliveckém areálu na kopci sv. Antonína Dětský šmoulí den, který zorganizovala místní akční
skupina SRPŠ pod vedením paní Andreji Pomajbíkové. Termín této akce byl dvakrát posunut z důvodu nepříznivého počasí a
obsazení poutního místa kolotoči při pouti. Už po jedné hodině odpoledne se začaly u chaty scházet modro-bílé postavičky všech
velikostí. Šmoulí převlek si oblékly nejenom děti, ale i hodně akční maminky ze SRPŠ. Připraveno bylo zhruba 14 soutěží, kde děti
plnili různé sportovní, či umělecké dovednosti. K zajímavým disciplínám patřilo: dojení kozy (s opravdovým mlékem), barvení triček
dle vlastního nápadu, adrenalinová chůze na lanu, kterou připravili místní dobrovolní hasiči a střelba ze vzduchovek, včetně
poznávání zvěře u místních myslivců. Šmoulí odpoledne zahájila děvčata tanečním aerobikem. O hladové krky se starali tatínkové,
kteří uvařili výborný guláš a grilovali vynikající špekáčky. Poslední tečku udělali hasiči, kdy nadšené děti povozili kolem chaty
v zásahovém autě za zvuku houkaček.
Za toto počínání a práci s mládeží patří velké poděkování všem členkám SRPŠ, místnímu Mysliveckému sdružení Roháč za
spolupráci a bezplatné zapůjčení areálu a chaty. Dále všem sponzorům, hasičům a dobrým lidem, kteří tuto akci podpořili. (A.Han)

Putování po blatnických búdách
Cech blatnických vinařů již tradičně pořádá třetí víkend v květnu jednu z největších
vinařských akcí v naší obci a i v našem regionu pod názvem „Putování po blatnických
búdách“ Do naší obce přijede více jak tisícovka příznivců dobrého blatnického vína,
obdivovatelů staré slovácké architektury a historie. Přijíždí ti, kteří propadli kouzlu vína
v jeho nekonečné proměnlivosti, v jeho nesčetných podobách a variacích, kteří si
uvědomují, že v mytologii člověka víno představovalo a představuje důležitý subjekt.
Vinaři se snaží každý rok něčím novým překvapit a nalákat na tuto akci více lidí. Toto
Putování jsme chtěli dokázat, že blatnické víno patří do špičkové gastronomie a proto jsme
se snažili uspořádat pro omezený počet gurmánů zážitek, kde bychom skloubili chuť jídla a
vína. Z důvodu nemoci gourmeta p.Milana Ballika se akce nemohla uskutečnit. Škoda, snad vyjde příští rok. Největší překvapení
dne, pomiňme již stálice např. výborná vína, kulturní a doprovodný program, občerstvení aj. byl z našich dřevěných kadibudek, jež
byly vybaveny kompletní sanitární keramikou. Tyto kadibudky byly snad nejfotografovanějším objektem na Putování a pro mnoho
starostů vzor. Rovněž se zvýšila i návštěvnost našeho místního muzea, kde řada lidí zavzpomínala na své dětství, mládí a rodinný
život. Při večerním vystoupení skupiny Western vzniklo spontální uskupení, kdy základním kádrům kapely dělala při písničce „Na
Okoř je cesta“ sbor skupina školčátek z Blatnice. Vše se domluvilo na místě a zpívalo se bez zkoušky, přímo na mikrofon.
Jediná věc, která nás zamrzela, bylo nepochopitelné jednání některých místních mladých lidí, kteří si svou sílu a své destrukční
umění uspokojili v převrácení a částečné destrukci kadibudky u statku. Škoda, velká škoda této jediné červené tečky na této akci.
Jsme rádi, že přijíždí lidé z blízkého i vzdáleného okolí na naše Putování, že přijíždí za pěstiteli a výrobci vína, chtějí poznávat a být
poznáni. Jim všem a i našim trpělivým občanům za tento den je potřeba poděkovat.
(V.Han)

Česká křesťanská akademie
Česká křesťanská akademie přispívá k rozvoji vědy, umění a vzdělání v České republice. Žijeme v „informačním věku“
denně máme nové zprávy o všem, televize, internet, noviny se snaží, aby nám nic neuniklo. Jsme zahlceni informacemi,
přesto je zde prostor pro informace o naší „domácí“ kultuře, prostor pro vzdělání o našem světě o nejvzdálenějším kosmu
nebo struktuře nejmenšího světa.
V Blatnici Česká křesťanská akademie organizuje především přednášky pro veřejnost, ale také připravila několik koncertů vážné
hudby. Ze zajímavých přednášek z nedávné doby bych zmínil přednášku Ing. Jaroslava Smutného o lidové písní, přednášku RNDr.
Pavla Gábora z arizonské hvězdárny o vesmíru, nebo přednášku RNDr. Jiřího Komrsky z VUT v Brně o vlnách a částicích.
Všechny přednášky se dotýkají základních informací o nás a o našem světě, jsou dostupné i pro lidi bez odborného vzdělání a jsou
pěkné.
V letošním roce ČKA připravuje přednášku Mons. Václava Malého o kladech a záporech současné společnosti, přednášku RNDr.
Jiřího Grygara o procesu s Galileim a přednášku RNDr. Jana Bednáře o evoluci a stvoření. ČKA také vydává časopis
UNIVERSUM, ve kterém najdete články z oblasti etiky, teologie, historie a také politiky a přírodních věd. Universum je Svět. Tento
časopis si můžete půjčit v naší Lidové knihovně.
Ing.Michal Cáb
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