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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rok 2013 je již minulostí a nastal čas se tak trochu zastavit a pomalu jej rekapitulovat. Byl to
rok plný nečekaných zvratů a změn. Povodně, pád vlády, rozpuštění Sněmovny, nová vláda,
volby a odmítání i sebenepatrných rizik. Všechny tyto faktory zasáhly naši společnost a
z poměrné části i naši obec.
Hlavní úkol minulého roku naší obce byl splněn. Jednalo se o kolaudaci nově
zrekonstruované čistírny odpadních vod. Tato stavba plní předpokládané hodnoty a to jak v
úrovni čištění odpadních vod, tak i v oblasti energetické náročnosti. Po jejím úplném
zaplacení a kolaudaci nám tento rok zbývá jenom její vyúčtování s Jihomoravským krajem a
SFŽP.
Druhý, neméně závažný úkol, byla výstavba Vodovodního přivaděče a rozšíření vodovodní sítě v naší obci. I zde se
nám podařilo všechny doposud vystavené faktury zaplatit a na posledním kontrolním dnu bylo konstatováno, že i
stavební ukončení této stavby bude dle předpokladu splněno. Kolaudace se očekává v letních měsících.
Třetí a poslední oblast, v které naše obec byla aktivní, se týká rekonstrukce průtahu vozovky I/54 /od křižovatky po
zastávku ve Vrbovém/a to rekonstrukce generální. Po dvouletém vyjednávání a přesvědčování proběhlo 21. 11. 2013
na naší obci stavební řízení, kde se kompetentní orgány vyjadřovaly k projektové dokumentaci s tím, že by tato byla
v I. Q. 2014 schválena a následně bylo vydáno stavební povolení k jejímu provedení. Věřím, že pokud vše půjde bez
problémů, tak v tomto roce i zde kopneme do země.
Chlapi z čety si pro své práce a stroje postavili dílnu na dvoře OÚ. Bude zde také parkovat nově koupený traktor,
který umožní rozšíření služeb pro občany. Možnou koupí přídavného zařízení budeme moci poskytovat služby i ve
vašich vinicích. Poslední stavební akce, kterou jsme začali, byla demolice domu č. p. 322 „Na Štrku“. Na tomto domě
nám statik doporučil z bezpečnostních důvodů demolici, kterou v současné době provádí Služby obce Blatnice. Jedna
z možných variant využití tohoto místa je stavba domu o dvou bytových jednotkách pro matky s dětmi, či jako
startovací byty pro mladé rodiny.Na kulturním domě jsme upravili horní část hlediště. Posledně jsem naříkal nad
velkou dlouhodobou spotřebou vody. Nedalo mi to spát a opravdu. Speciálním přístrojem jsme našli čtyři místa, kde
voda unikala do země. Poruchy jsme opravili a spotřeba okamžitě klesla. K dnešnímu datu jsme již zaplatili zhruba
50% obecního dluhu, což činilo cca 10mil. Kč a tuto samou částku ještě máme platit našim bankovním domům.
Myslím si ale, že naše obec nebyla aktivní jenom ve stavební činnosti. Snažili jsme se i v péči o zeleň a životní
prostředí. Byly vykáceny nemocné a nebezpečné stromy na Antonínku, v parku v Dědině a částečně na hřbitově.
Nově jsme vysazovali mladé a budeme v tom pokračovat. Nadále se upravuje osada Smíchov. A už dnes si vás
dovolím sem pozvat na další jarní brigádu. Vyčistíme ještě kousek zarosteného lesa. Špekáčky a občerstvení budou
připraveny. Také vyhlašujeme soutěž ve výrobě ptačích budek, které sem pověsíme. Těšíme se na stavební díla
dospělých i mládeže. V oblasti kultury letos proběhly tradiční akce opět za vysoké návštěvnosti občanů - krojový ples
s prezentací původních blatnických krojů, v sále KD fašanek se zabijačkovými specialitami, košt krajanců a gořalek,
kde bylo 151 vzorků. Putování po blatnických búdách opět přálo počasí, Vinobraní s velmi bohatým programem,
perfektně organizačně zvládnuté a hezky nacvičené hody s právem, vernisáž obrazů blatnických rodáků učitele
Antonína Pojety a mladých nadaných malířů Radima Skočíka a Štěpána Gumana. Pouze letošní poslední akce
Silvestrovský pochod byla částečně ovlivněna počasím, přesto přišlo téměř 200 lidí. Úroveň těchto akcí přispěla
k tomu, že si mikroregion Ostrožsko - Veselsko vybral letošní Blatnické vinobraní jako prezentační akci pro své
partnerské mikroregiony. Samozřejmě ho podpoří i větší finanční částkou. A my pro vás chystáme na tuto akci milé
překvapení. Určitě jste si všimli, že k letošní vánoční atmosféře přispěly i další ozdoby na sloupech veřejného
osvětlení a nově dva osvětlené stromy. Žárovky jsme pořídili my a energii u masny nabídl zajistit p. Ant. Valášek.
Myslím, že to stálo za to.
Úkoly a plány na letošní rok nejsou malé.
Při každé cestě na Antonínek mne napadá, co si asi myslí poutníci o stavu silnice na kopec. Podařilo se nám
zabezpečit pokládku asfaltového koberce od sochy sv. Antonína po konec obce. Začne se na jaře. Zároveň naši chlapi
položí zámkovou dlažbu na chodník. Také se v této ulici provede rekonstrukce veřejného osvětlení. Na opravu
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střechy na II. stupni ZŠ jsme z rozpočtu obce vyčlenili cca 2mil. Kč a v letní prázdniny proběhne její rekonstrukce.
Věřím, že také dokončíme vodovodní přivaděč a rozšíření vodovodní sítě v naší obci.
A co mne trápí a bolí? To, že se o naší obci v okolí nemluví a v tisku nepíše jenom v pozitivech. Kde je více lidí
pohromadě, zákonitě vznikají problémy. Ale proč je neřešit domluvou, slušnou a férovou cestou? Nenechme se
ovlivňovat a vést politickými často nečestnými boji nahoře. Bez vaší sounáležitosti s děním v obci se nám nepodaří
ani ochránit obecní majetek. Opět nabádám ty „prácechtivé“ občany, kteří za deštivého počasí ničí polní cesty stroji,
aby mysleli i na ostatní vinaře, ty, kteří zakládají černé skládky, aby si uvědomili, že v tom budou žít oni, jejich děti i
vnuci. Žáci naší školy měli radost z vánočního stromu u kostela, který vyzdobili. Ale jenom čtyři dny. Polovinu ozdob
totiž společensky unavená a neukojená mládež zničila. Stejně tak jí vadily vzrostlé stromy v Roháčích, které uřezala a
ještě jimi zatarasila cestu. Pokud nad takovou zábavou budeme přivírat oči, zítra se i něco horšího může stát nám.
Svůj majetek budeme muset mít za vysokou zdí a ještě hlídat psy. Stejně tak se mi nelíbí neustálé pomlouvání a šíření
zaručených „pravd,“ a to stále stejnými lidmi. Každý z nás se přece někdy cítil být ukřivděný. Ale svět a život jde dál.
Jsou tu i jiní. Povzneste se nad tím, ničíte sami sebe. A vy ostatní, pokud chcete, vyslechněte si, ale vemte rozum do
hrsti.
Vážení občané, děkuji Vám všem, kteří se aktivně zapojujete do dění v naší obci v celé škále aktivit. Uvítáme i Vás
ostatní, protože stále je co dělat. Děkuji těm, kteří se starají o mládež, těm, kteří chodí s otevřenýma očima. Děkuji
všem současným i budoucím sponzorům našich akcí. Děkuji předem i těm, kteří poskytnou nějaký dárek do tomboly
na krojovém plese. Vážíme si každé Vaší pomoci, rady, návrhu, postřehu. Přijměte, prosím, do nadcházejícího roku
mé přání dobrého zdraví, pohody a pokoje a ať se Vám splní vše, co si sami přejete.
Ing. Vladimír Hanák

Činnost služeb obce Blatnice
Milí spoluobčané,
ráda bych se konkrétně věnovala stavebním pracím a činnostem, které prováděli právě pracovníci služeb obce a
které již zmiňoval p. starosta ve svém článku. Výstavba garáže a dílny ve dvoře obecního úřadu je momentálně ve
finální fázi, pracuje se na vnitřních omítkách.
V minulém roce proběhla rekonstrukce sociálních zařízení na turistické ubytovně na koupališti. Nyní tedy můžeme
ubytovaným a návštěvníkům Blatnice poskytnout odpovídající hygienické zázemí. Na kulturním domě došlo k úpravě
čelní galerie, kdy byla ze stěn strhnuta stará zvuková koženková izolace, byly odinstalovány „kinové“ stupínky a
sklápěcí dřevěné židle, stěny byly vymalovány, na zem byla položena nová podlahová krytina a prostor byl vybaven
novými polstrovanými židlemi a stoly. Tím se zvýšila kapacita sálu o 36 míst k sezení u stolu.
Rekonstrukci neunikla ani místnost po pravé straně nad pódiem, která sloužila při plesech jako bufet. Pracovníci
služeb vystavili směrem od pódia zděnou příčku, čímž se zrušil „komínový efekt“, který odváděl teplý vzduch ze sálu.
Takto vznikl fakticky oddělený prostor, který bude sloužit mladým muzikantům jako zkušebna. V tomto roce
plánujeme v kulturním domě (opět vlastními silami) rekonstrukci sociálních zařízení.
Na konci minulého roku nakoupila obec 120 jehličnatých stromků (90% smrků a 10% borovic). “Rychlá rota“ pak
následně provedla výsadbu v lesích na Antonínku, v parčících v Dědině, Pod Floriánky a na čistírně odpadních vod.
Toto je výčet činností a prací, které jsou nepřehlédnutelné a „viditelné“. Druhou stranou věci jsou výkony běžné,
každodenní. Toho, že se např. na sběrném dvoře u hřbitova válí u kontejnerů krabice papíru, či pytel s PET odpadem,
toho si všimne každý. Ale toho, že hned další den po odvozu odpadů firmou Rumpold nastoupí „rychlá rota“ a dá vše
do pořádku, toho si všimnou jen ti vnímavější. Dalším příkladem je spolupráce na kulturních akcích: .... ano, akce
skončila, dopadla výborně s pozitivními ohlasy...... a ráno nastupují pracovníci SoBu, aby Pod Bůdama uklidili, aby
vysypali koše, opravili rozbité lavečky, zametli sklo, odvezli židle a stoly atd. Za to jim patří velká pochvala.
A na závěr prosím Vás občany, nepřidělávejme jim zbytečnou práci. Děkuji.
Svatava Blahynková, místostarostka

Nové sociální zařízení na turistické ubytovně

Výstavba garáže a dílny ve dvoře obecního úřadu
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Kompostéry – jejich význam a použití
Jedná se kompostér o obsahu 900 litrů a předpokládaná cena je cca
2.600,-Kč při životnosti více než 15let. Přednosti kompostéru jsou
zejména v ochraně životního prostředí, kdy zmizí nevzhledné hromady na
zahradách bio odpadu, zamezí se zápachu, zájmu hlodavců o tento druh
odpadu a urychlí se proces kompostování až o polovinu času. Výsledek
kompostování je zisk kvalitního přírodního hnojiva. Zaevidovali jsme
celkem 163 žádostí o tento druh kompostéru. Ve spolupráci s firmou
ENVIPARTNER, s.r.o. jsme 11.12.2013 podali žádost na SFŽP. Ve II.Q.2014
se uskuteční výběrové řízení a zde se rozhodne, zda naše obec dotaci
obdrží nebo ne. Pokud ano, tak distribuce kompostérů proběhne v měsíci
červnu. V tu dobu by mělo na obci proběhnout školení jak s kompostéry
zacházet, aby jejich užitná hodnota byla splněna. Bude možnost si
prohlédnout i školící film.
Ing. Vladimír Hanák
Popis Kompostér JRK PROFI: Objem (l): 900. Typ kompostéru: zásobník s víkem.
Kompostér je velkoobjemový, uzavřený a vysoce kvaltní. Jedná se o novinku na českém
trhu. Je vyroben z 100% recyklovaného plastu, který může být v budoucnu zpět recyklován. Je vyroben z extra pevných a extra silných
modulárních panelů, kterých životnost je díky silné konstrukci a UV stabilizátorům cca. 20 let. Otvory přívodu vzduchu jsou umístěny pod šikmá
větrací žebra, které zabraňují částečně rozloženému materiálu v blokování větracích otvorů - vzduchové bubliny vevnitř kompostéru tak
zabezpečují rovnoměrný rozklad biologického odpadu a rychlý vznik kompostu. Optimálně reguluje vlhkost a teplotu vevnitř
kompostéru. Rozklad biologického odpadu probíhá výrazně rychleji než v klasických kompostových hromadách. Speciální vlastností a výhodou
těchto kompostérů je jednoduchý a neomezený přístup do kompostu z každé strany. Kompostér je vybaven odklápěcím víkem se širokým
otvorem pro plnění a kontrolu vlhkosti. Tento kompostér získal v Rakousku – environmentální ocenění a ocenění za kvalitu.

Představení místních spolků - Ženský sbor z Blatnice
Ženský sbor Blatnice, byl založen v roce 2007. Tehdy měl 12 členek, v současné době má již členek 14. Scházíme se
pravidelně každý čtvrtek na pěveckých zkouškách v prostorách radnice. Zúčastňujeme se všech akcí pořádaných v
obci jako je účast na Farním plesu, Krojovém plesu, fašanku, zpívání pro vinaře při akci Putování po blatnických
búdách, Blatnické vinobraní a pravidelně se účastníme na Slavnostích vína v Uh. Hradišti. Také jsme vystupovaly v
okolních obcích za vzájemnou výměnu sborů. Pět členek našeho sboru se navíc účastní příležitostně na akci Vítání do
života a občanských svateb při OÚ. Několik členek je také současně členkami chrámového sboru.

Náš repertoár se skládá z lidových písní, ale několikrát jsme příležitostně zpívaly i klasiku: Mozarta, Beethovena.
Raději ale žijeme a děláme radost lidovou písní. Některé písně jsme si sami složily. Naše schůzky využíváme také k
blahopřání jednotlivým členkám, při jejich jubileu a koncem roku se společně sejdeme k hodnocení roku.
O vánocích jsme letos již podruhé pořádaly Vánoční besedu s občerstvením, kde naše členky přinesly cukroví a hosté
dostali kávu nebo čaj. Společně jsme zpívaly a mezi koledami naše členky vyprávěly příběhy vytahující se k
vánočnímu období. Beseda se dle návštěvníků vydařila, což bylo ohodnoceno velkým potleskem a ústním
poděkováním hostů. Takové ohodnocení nás potěší a povzbudí k další činnosti. Kromě zpívání v některých akcích
rozšíříme naše vystoupení o vtipy, nebo krátké scénky.
Vystupujeme většinou v našem blatnickém kroji a na údržbu a doplnění částí kroje nám přispívá každoročně
částkou Obecní úřad, za což jsme velmi vděčni. O všech akcích nám vede kroniku paní učitelka Heda Bachanová,
které patří náš velký dík. Za všechny členky můžu říct, že zpíváme rádi a máme radost, když to druhé potěší.
Kdo zpíváte rádi, přidejte se k nám !!.
Anna Křiváková – vedoucí ŽS z Blatnice
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Krojový ples s další projekcí Děkovné poutě, tentokrát z roku 1993!
Přijměte pozvání na tradiční blatnický „Krojový ples“, který se uskuteční v sobotu 25. ledna 2014. Překvapením
večera bude premiéra archivního filmu „Děkovná pouť u Sv. Antonínka“, který natočil v roce 1993 místní pan
kameraman Vlastimil Fojtík. Film byl speciálně zpracován pro letošní krojový ples. Z celkového času 45 min byl
vytvořen 15ti minutový sestřih těch nejlepších záběrů. Doposud byl záznam uložen na VHS kazetě, proto byla nutná
digitalizace s částečným hudebním doplněním. Film jako takový je i přes dvacetileté archivování ve vynikající kvalitě,
včetně autentického zvuku, o čemž se můžete sami na místě přesvědčit. Dokumentuje starou klasickou děkovnou
pouť, která se odehrávala u polního oltáře kaple Sv. Antonína. Pouť zahájil místní pan farář František Hrašák. Oproti
loňské projekci poutě z roku 1943, je na záběrech spousta spoluobčanů, kteří již nejsou mezi námi, ale ještě je
většina z nás pozná.

autentické záběry z Děkovné poutě konané 29.8.1993

Na krojovém plesu vystoupí: Dechová hudba Lipovjanka, CM Šmrnc a Dětský folklorní soubor Vavřínek, mužský a ženský sbor. Začátek v 19
hod, prezentace nově ušitých starodávných ženských i mužských krojů ve 20hod., promítání filmu v 21hod. Letos bude tombola z časových
důvodů opět 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 prosím přinese do 23.1. na obecní úřad.
Ceny zapisuje přímo pan starosta.
Ing. Antonín Hanák – kk

Společná brigáda na Smíchově bude 15.3.2014
V letošním roce se uskuteční další velká společná brigáda na Smíchově. Cílem bude vyčištění další části járku,
nejenom od náletových dřevin, ale i od odpadků, které se v místech časem nahromadily. Termín je stanoven na
sobotu 15.3.2014, ale pokud by byla nepřízeň počasí a pršelo, bude posunuta o další týden na termín 22.3. Tímto
žádáme všechny občany a spolky, kterým není naše příroda a historie lhostejná, aby přišli a pomohli s obnovou
Smíchova. Je to místo, které občané udržují i během roku a svépomocí vzniká nádherný přírodní areál, který je určen
pro širokou veřejnost. Mimo brigádu bude do projektu Smíchov zapojena školní mládež, která vytvoří a nainstaluje
ptačí budky pro hnízdění ptáků. Obec Blatnice provede výsadbu ovocných stromů, které budou později rodit ovoce
právě po návštěvníky Smíchova. Plánů je hodně. Je na každém z nás a naší pomoci, kolik se jich podaří zrealizovat. Na
březnové brigádě bude zajištěno občerstvení, již teď se můžete těšit na polední opékání špekáčků!

Česká křesťanská akademie připravuje
Pro letní semestr připravujeme 3 přednášky. V neděli 9.2. v 18:00 Mgr. Karel Bejček z hvězdárny v Hradci
Králové pro nás připravil přednášku „Planeta Země je zázrak“. Při jasné obloze budeme pozorovat hvězdy. V
pátek 4.4. v 19:00 přijede P. Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D. Přednese úvahu o Ekologii a křesťanství. P.
Marek Orko Vácha je přednosta Ústavu etiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Ve středu 25.6. v 19:00,
nám dobře známý P. Mag. Lic Grzegorz Kotynia, povykládá o životě v České a Rakouské církvi. P. Kotynia působí jako
farář v Kaisersdorfu. Všechny přednášky budou na Domě Svaté Rodiny. 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
Počet obyvatel k 31.12.2013: 2.080. Celkem za celý rok 2013 – svatby: 10, rozvody: 6, úmrtí: 20, narození: 22 jména od 15.7.2013 - David, Martina, Veronika, Pavel, Julie, Michaela, Jakub, Elen, Martin, Jan a Noemi.
matrika
4z4

