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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
přeji všem radostný a pohodový vstup do druhé poloviny léta, dětem bohaté vyžití ve
dnech volna a odpočinutí od školních povinností.
Jak jste si již jistě všimli, zahájili jsme, po delší době zbytečných námitek a průtahů ze
strany některých zastupitelů, investiční akci „Vodovodní přivaděč a rozšíření vodovodní
sítě“. Akci, kterou jsme vysoutěžili za cca 22 mil. Kč, nám staví dvě stavební firmy. A to
Artesia spol. s.r.o. a firma SWIETELSKY stavební s.r.o. Podařilo se nám získat dotaci ze
SFŽP ve výši 67,82%, Jm. kraj přispěl částkou 1.070 tis. Kč a zbytek cca 6 mil. Kč si
musíme sami zaplatit ze svých zdrojů. Vím, že řadě z Vás tato výstavba zkomplikovala
život, a proto se všem za vzniklé problémy omlouváme. Přípojky k rodinným domům se
mohou dělat až po předání hotového díla, což bude nejdříve na podzim, proto
s obnovou zahrádek nespěchejte. Zásobování pitnou vodou v dnešní době patří mezi
priority každé obce. Sami jste poznali, že to není jednoduché, když je náhlá havárie,
protože např. došlo k poruše čerpadla ve vrtu a voda neteče. Stávalo se to i dříve. Oprava samozřejmě chvíli trvá a já
se ptám, kde žil ten občan, který dnes okamžitě posílá udání na hygienickou stanici? Dříve mu voda nechyběla?
Zpochybňování našich rozhodnutí, stížnosti, udání některými občany a věřte, že jich není málo, zbytečně protahuje a
prodražuje jejich realizaci. Nešlo by to řešit přímo v mé kanceláři? Máte strach? Proč si nejdříve nevyslechnout
situaci kolem a teprve potom jednat? Jenom slaboši se schovávají za druhé či anonymy. Jsem velmi rád, že jsme se
mohli napojit na zdroj kvalitní pitné vody v katastru obce Lipov. Zároveň musím ale zmínit jeden velmi negativní jev.
Ztráty pitné vody v našem zastaralém vodovodním potrubí a rozvodné síti. Ty jsou větší, než je celorepublikový
průměr a v převážné míře jsou dány netěsností a destrukcí stávajícího vodovodního řádu. To znamená, že je před
námi další náročný a finančně nákladný úkol. Ale ten až po investici do školy.
Na bývalém smetišti u Hájku byly vysázeny okrasné jeřáby, ve školce jsme po havárii vody museli opravit
popraskané omítky spolu s vymalováním, u tělocvičny jsme na přání zaměstnanců školy dodělali chodník, na
ubytovně u koupaliště proběhla rekonstrukce sociálního zařízení a kuchyňky, na kulturním domě jsme provedli
úpravu části vrchního hlediště. Zkušební provoz čističky zatím běží velmi dobře, dosahujeme při čistění odpadní vody
dobrých ukazatelů, podařila se nám snížit její energetickou náročnost, prostě funguje. Dluhy splácíme v termínech,
někteří z Vás říkají, že je to samozřejmost. Spíše je zajímá, proč není ještě cyklostezka do Veselí, koupaliště, škola
v pořádku.… Takže info pro občany, kteří chtějí a rozumí stávající situaci. Do dnešního dne jsme uhradili bankovním
domům přes 9mil.Kč, to je cca 40% obecního dluhu. Přičteme-li k tomu pohledávku za firmu Střecha Konečný, tak se
dostáváme k zajímavým číslům. Za tyto finance mohla mít škola právě ta okna, zateplení i střechu, kterou neteče.
Jistě se objeví hlasy, že se ale pořídil větší majetek. Ano, je to pravda, ale na dluh a ten se musí nyní splácet.
Na zastupitelstvu i mimo něj zaznívají kritické hlasy na adresu čistoty v obci, sečení trávy a likvidaci bioodpadu.
Všechny problémy se snažíme i s Vaším přispěním řešit. Přesto bych chtěl i ostatní z Vás požádat o maximální
součinnost při řešení tohoto „věčně zeleného“ problému. Jenom kritizovat je to nejjednodušší. Trávu na obecních
pozemcích posečeme, ale někdy nestihneme uklidit, odpadkové koše se snažíme pravidelně vyvážet, ale psí
exkrementy sbírat nebudeme. Na sběrném místě u hřbitova a na Svazarmu nacházíme v kontejnerech věci, které tam
nemají co dělat. Sklo patří do zeleného, případně bílého kontejneru a nerozbíjí se po zemi a na silnici. Hřbitovní
odpad má také své místo. A to není ani v zahradách za hřbitovní zdí. Za špatné třídění odpadu pak obec zbytečně
platí svozové službě větší poplatky. Snažíme se obecní majetek udržovat v pořádku, ale úmyslnému ničení nejsme
schopni zabránit. V každém případě ale děkuji těm, kteří nechodí se zavřenýma očima po obci a okamžitě mě
informují o vzniklém problému.
Stavební suť již nemáme kam vyvážet. Pokud je to hlína nebo něco jemnějšího, můžete, po domluvě se mnou,
vyspravit někde polní cestu, ale jinak vše odvážejte k firmě Přibyl do Veselí nad Moravou k recyklaci.
Putování po blatnických búdách proběhlo hladce a za velkého zájmu milovníků vína z celé republiky. Určitě to byla
dobrá prezentace nejen kvalitních blatnických vín, ale i celé obce. Také poutníci jistě prožili při poutích na Blatnické
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hoře krásné chvíle plné duchovní posily a obdivovali nádherné výhledy do okolí. Pověření pořadatelé letos podcenili
některé detaily při organizaci úklidu, ale jistě se poučili pro další roky a tuto situaci zvládnou příště na jedničku.
Chtěl bych touto cestou ale i chválit. A určitě je co. Jsem moc rád, že někteří z vás věnují svůj volný čas těm
nejmladším a učí je trávit chvíle volna smysluplně. Mladí hasiči – FIRE team vyhrávají, co mohou, fotbalisté se také
ve své soutěži dobře umísťují, rybáři se starají o své teritorium a těší se na úlovky, myslivci a hasiči připravují program
pro školčata i školáky, řada žákyň a žáků příkladně reprezentuje svou školu ve vědomostních i sportovních kláních,
společenské akce v obci obohacují svým vystoupením. Letáky a papír už několik let nekončí v popelnicích, ale díky
škole se recyklují a z výtěžku je podporována školní docházka dítěte z chudé země. SRPŠ připravuje moc hezké a
organizačně náročné akce pro děti. Také na hřišti jsou dobře zapsány a hojně navštěvovány dětské dny a další akce.
Blahopřeji fotbalovému klubu k 75. výročí jeho založení a přeji nejen úspěchy, ale hlavně radost z pohybu. Děkuji
ženám, které si vzaly za své zvelebování a údržbu pomníků a křížů. Květiny a svíčky sem dávají, aby uctily památku
zemřelých, ne aby si je druzí odnesli. Také Smíchov je díky vám udržován v pořádku, i když letošní sucho bohužel
udělalo své. Žádám myslivce či pytláky, ať zbytky zabitých zvířat odkládají jinam. Návštěvníci našeho muzea jsou mile
překvapeni bohatostí sbírek, jejich uspořádáním a péčí, která je jim věnována. Dík patří vám za půjčené nebo
darované exponáty, oběma ženám, které se o ně starají i dalším pomocnicím. Na popud Mgr. Romany Habartové ze
Slováckého muzea v Uherském Hradišti si muzeum v současné době hledá novou cestu, nový směr. Určitě by
pomohly i nové prostory, ale i tak přeji, ať se vše zdaří ku prospěchu věci. Děkuji sponzorům, kteří i v této nelehké
době věnovali finance na rozvoj aktivit v naší obci. A nejsou to jenom velké firmy. Vážíme si těchto darů a jsme za ně
rádi.
Co říct závěrem. Užívejte sluníčka, odpočiňte si, načerpejte sílu na další dny, které nás čekají. Ing. Vladimír Hanák

Protipovodňová opatření Mikroregionu Ostrožsko
Milí spoluobčané, ráda bych Vás seznámila s investiční akcí, která bude v příštím roce probíhat v naší obci.
Obec Blatnice pod Svatým Antonínkem, společně s ostatními členskými obcemi Mikroregionu Ostrožsko požádala o
dotaci na projekt s názvem „Protipovodňová opatření Mikroregionu Ostrožsko “. Projekt nám byl schválen dne 1.11.
2012 .Finanční pomoc ve výši 90% nákladů nám bude poskytnuta z prostředků Operačního programu Životního prostředí,
který je spolufinancovaný Evropským fondem regionálního rozvoje a státním rozpočtem ČR a SR. Tato dotace má celkové
náklady cca 15.5 milionu ( pro 8 obcí ) .
Náklady na zařízení a jeho instalaci v Blatnici činí 2 miliony .Obec se tak bude spolupodílet 10% nákladů na „ projekt“ ve
výši 200 754,- Kč. V současné době probíhá upřesňování zadávacích podmínek výběrového řízení na zhotovitele , které
proběhne v listopadu 2013.
V obci je v součastné době využíván částečně
funkční stávající 100V drátový rozhlas, který již
v některých částech není v provozu. Proto v Blatnici
dojde k výměně drátového rozhlasu za kvalitní
bezdrátový , na mostě přes řeku Svodnici bude
umístěné čidlo, které bude předávat informaci o
zvýšeném stavu vody na vysílací pracoviště, které
bude umístěno na obecním úřadě. Pro ozvučení
obce je navrženo celkem 42 ks bezdrátových hlásičů
se 114 ks reproduktorů, čímž se zkvalitní i hlášení zpráv místního rozhlasu.
Na OÚ bude instalováno vysílací pracoviště varovného a informačního systému. To umožní hlášení v samotné obci
prostřednictvím bezdrátových hlásičů.
Svatava Blahynková, místostarostka

Představení místních spolků – Mužský sbor ,,Blatničané“
Mužský sbor zpívá slovácké písně , které vyprávějí o životě naší generace a také našich předků. Snažíme se oživovat
písně z různých starých i nových zpěvníků. Máme 10 stálých členů a pravidelně se scházíme každou středu ve
zkušebně na Obecním úřadě. Náš veřejný pěvecký život spočívá v různých vystoupeních po okolních nebo i
vzdálenějších obcích, pokud nás pozvou na různé obecní oslavy. Obyčejně všechno proběhne tak, že MS z těchto obcí
navštíví zase naši obec, v případě že se pořádá nějaká oslava. V poslední době jsme se omezili pouze na Blatnické
vinobraní, kde můžeme jiné zpěváky pozvat a tak si vzájemně oplatit vystoupení. Žádná mzda se za to neplatí, pouze
se všem musí zajistit občerstvení. Při těchto vzájemných návštěvách vzniká zajímavá atmosféra a uzavírají se mnohá
přátelství , jak mezi sbory, tak také mezi jednotlivými zpěváky.Je zajímavé sledovat jaký je v které obci o tyto zpěvy
zájem.
Největší zájem je vždy na jihu Moravy. Vždycky si přivezeme krásné zážitky. Všechno se snažíme fotografovat a
ukládat do naší kroniky , kterou nám vede paní učitelka Hedvika Bachanová, které bych chtěl tímto veřejně
poděkovat. Snažíme se také utužovat vzájemné přátelství, ať je to formou oslav, v létě grilování nebo oslavy
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narozenin a také pravidelná setkání na ukončení roku. Těchto větších setkání se zúčastňují i naše manželky. Dokonce
jsme pořádali i několik zabijaček a tím si připomněli, jak to bývávalo dříve, téměř v každé rodině.

Samozřejmě že všechny naše akce končí zpěvem za pomoci našich žen. Na všechno se pak dobře vzpomíná a vše se
zaznamenává v naší kronice.
Poslední dobou nás nejvíce tíží finanční situace naší obce. Dostáváme přesto každý rok dotace na činnost a údržbu
krojů. Všechno je vždycky o penězích. Rozhodně nám snaha pořádat různé kulturní akce vůbec nechybí. Protože náš
věkový průměr se neustále nebezpečně zvyšuje, rád bych se obrátil na mladší a mladé v Blatnici, aby přišli mezi nás a
stali se našimi zpěváky. Je to opravdu krásný zážitek a zůstávají nádherné vzpomínky. Musí se to zažít. A proto
všechny mladší a mladé, kteří umějí zpívat (nebo se chtějí naučit), zveme. Nebudete mezi námi žádnou vyjímkou,
protože tak je to ve všech jiných sborech a obzvlášť na Podluží. Tam je to ještě obohacené o různé cimbálové muziky
a samozřejmě o taneční snahu vystupujících zpěváků. Myslím, že jsem Vám již všechno popsal, tak mladší a mladí
přijďte mezi nás a vy ostatní se těšte na naše další vystupování.
Antonín Grňák –vedoucí MS Blatničané

Blatnické muzeum
19.3.2013 uplynulo od otevření blatnického muzea 7let. Proto si dovolím několik vět o jeho existenci v minulém
roce. Začnu návštěvností: již v posledním roku 2011k nám začala vozit lázeňské hosty C.K.Luhanka z Luhačovic. Celý
další rok k nám přijížděli 2x do měsíce. Tím by nám mohla jiná muzea závidět. Kromě Čechů a Slováků navštívili
muzeum Rakušané, Němci, Skoti, Irové, Francouzi a také hosté ze Sibiře. Nejvíce byli návštěvníci uchváceni našimi
pestrými kroji. Rakušané projevili zájem zejména o sbírku šicích strojů, protože stroje značky Singer se ve Vídni také
vyráběly.
Musíme však počítat s tím, že nebudou jezdit stále, protože někteří lázeňští hosté pobyt opakují a v našem muzeu
byli opakovaně. C.A.Luhanka si najde zase nové zajímavé místo. Jednou přijel také mikrobus hostů z Lázní v Ostrožské
Nové Vsi. Další návštěvy ze Slovenska, důchodci z Hodonína a jiné skupiny. Cizích návštěvníků si k nám našlo cestu
mnoho, zato našich spoluobčanů méně. Je to škoda, protože muzeum je tak obsáhlé, že při jedné návštěvě není
možné všechno prohlédnout a pročíst!
Exponáty: Letos v lednu dosáhl počet knoflíků v muzejní sbírce 10530ks různých druhů. Tupláky dáváme do ZŠ, kde
z nich žáci navlékají hada. Rovněž sbírka šicích strojů je stále rozšiřována, k dnešnímu dni činí 35 kusů. Nedá mě to,
abych nezmínila doporučení Prahy a okolí. Při prohlídce našeho muzea se zeptali, zda mohou poradit. Navštívili prý
všechny muzea v okolí a říkali, že je teď doba budování muzeí v každé obci. Blatnické muzeum má ale budoucnost v
tom, když se bude držet krojů, knoflíků a šicích strojů, protože v tom jsme jiní, originální.
Jen by sbírka potřebovala jiné prostory. Prosíme naše zastupitelstvo, zda by výhledově bylo možno s tímto počítat.
Čím více toho budeme moci v obci nabídnout, tím více to turistů přitáhne. Často se ptají, co máme ještě v Blatnici
zajímavého a také proč nejsme spojeni s cyklostezkou z Veselí.
V minulém roce se přihodila ještě jedna zajímavost. Starostka Blatničky paní Jarmila Hrušková k nám do muzea
poslala etnografku paní Kristýnu Petříčkovou. Ta byla velice překvapena, kolik vzácných starodávných krojových
součástí díky našim spoluobčanům v muzeu máme. Přivedla nás na myšlenku pořídit chybějící rukávce a tím bychom
měli kroj kolem roku 1900 pro příští generace zachován. Paní Petříčková vysvětlila švadleně Renatě Stúpalové jak
mají rukávce vypadat a ta ušila dva druhy. Rovněž paní Anna Janečková ušila jeden typ své známé. Na krojovém plese
26.1.2013 byly kroje předvedeny v plné parádě veřejnosti. Nedá se všem, kteří darovali do muzea krojové součásti
jmenovitě poděkovat, je jich totiž podle knihy rovných 60. Takže děkujeme všem dárcům jak za věci krojové, tak za
ostatní exponáty. Dále prosíme spoluobčany, aby nevyhazovali věci, které patří do muzea. Také různé knoflíky a šicí
stroje. Pokud by se našly dobrovolnice, které by rádi pomohli v muzeu, rádi je mezi sebou přivítáme. Marie Perutková
( Ještě malé vysvětlení pro některé „starostlivé“ občanky. V pátek před Krojovým plesem 2013 odpověděla na otázku, zda se
účastní krojového plesu paní Zdislava Kuřinová toto, cituji: ,,Nemohu, sedím ve volební komisi, než spočítáme volební lístky…. Ne,
nepůjdu!“…) … Proto se musel udělat program ,,ukázka starých krojů“ bez její účasti.
/pozn. redakce/
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Co nás čeká na folklorní akci ,,Blatnické vinobraní“ ?

neděle 15.9.2013

Každý rok je třeba dělat změny, aby program nebyl jednotvárný. Jedno ale měnit nikdy nebudeme, prostor na vystoupení
dostanou vždy všechny místní složky, které si taktéž chystají nové pásma a písničky. Takže vystoupí Mužský a ženský sbor, Dětský
folklorní soubor Vavřínek, CM Studánečka a místní dechová hudba Blatničané.
Jako hosté budou pozváni: Mužský sbor Javorník, pod vedením Jarka Hrbáče, dále dětský soubor z Velkých Levárů, (další dva
hosté zatím nepotvrdili účast, tak je zatím uvádět nebudeme). S předstihem budou po obci plakáty, tam už budou vystupující
uvedeni kompletní. Programem nás doprovodí skvělá moderátorka Svatava Vozárová a jako její sekundant bude pozván zdatný
lidový vypravěč z horňácka (zajišťuje Tonda Vrba). Na závěr bude tradiční dražba velkého hroznu – symbolu vinobraní.
V 13:30 vyjde slavnostní krojovaný průvod od kostela, kde budou seřazeni všichni vystupující, ale uvítáme, když i občané
přijdou v kroji. Není mnoho příležitostí, kde se dá v kroji chodit a právě na vinobraní máte příležitost ukázat nový fěrtůšek, nebo
kordulu. Občerstvení bude zajištěno a burčák si můžete nechat načepovat o otevřených búdách.
Tímto srdečně zveme na vinobraní všechny místní občany, ale i vaše známé a kamarády. Letos bude program opravdu pestrý.
Přijďte se pobavit nejenom u lidové písničky, ale i u burčáku.
Ing. Antonín Hanák

Smíchov a jeho obnova

Ještě před rokem by většina blatničanů nedokázala s jistotou určit v kterých místech se nacházela zaniklá obec Smíchov. Staří
pamětníci říkali že ,,u studní“ ale mladí ani to nevěděli kde je…. Dnes už všichni víme, že se toto naše bájné místo nachází za
lesíkem hájek. Dá se říct, že jezírko v hájku, které je určeno pro chov a lov ryb pramení právě na Smíchově.
Je třeba, aby se nějaký Smíchov udržoval?.... Ano je. Zaniklá obec, nebo osada byla úzce spojena s Blatnicí a vždy byly patrné
nějaké vazby. Po nešťastném vypálení Smíchova se pár osadníků usadilo právě v Blatnici. Letos na jaře bylo po kolektivní
domluvě dobrovolníků rozhodnuto, že se na Smíchově uspořádá brigáda. Docházelo totiž
k zavážení tohoto místa hlínou, odpadem a velmi rychle by se ze starodávného místa
opřeného legendami stala pouhá skládka odpadu. V Blatnici je spousta míst kde se dá jen
tak zajít, je to třeba Antonínek, pak různé studánky, vinohrady, vrchol Střečkového kopce,
který vám nabídne jedinečný rozhled na jih Moravy, vinné sklepy, ale to je asi tak vše….
Smíchov bude další místo, které můžete doporučit známým na nedělní procházku, nebo
výšlap na kole. Aby toto místo bylo na návštěvy připraveno, musí se udržovat. Jenom za
první pololetí tohoto roku se uspořádalo 5 brigád, z toho první byla hlavní s účastí kolem
30 lidí. Na dalších menších brigádách se dodělávali lavky, upravovala studánka a koryto na
odtok vody. Sadila se tráva, květiny a celkově se místo nějakým způsobem ,,samo,,
udržuje. Tím to ale nekončí. Do konce prázdnin bude na místě nainstalována informační
tabule, kde bude podchycena historie, geografická poloha a odborný popis vykopávek
keramiky, včetně nákresů. Toto nám nyní zpracovává archeologické oddělení Slováckého
muzea v Uherském Hradišti pod vedením archeoložky Mgr. Dany Menouškové.
Na závěr je třeba poděkovat všem, co se brigád účastnili a nyní občas na Smíchov zajdou třeba pokosit trávu, zalít květiny,
nebo jen tak na kontrolu. Místo je připraveno i pro děti, které si tam najdou své vyžití. V doprovodu dospělých si můžete na
místě opéct špekáček (k tomu je tam připravena betonová skruž jako ohniště) a posedět na přírodních lavkách. Voda ze studánky
je povrchového charakteru, proto se nedoporučuje pít. Můžete se s ní ale osvěžit, umýt, nebo si vodou ochladit přinesené
nápoje. Choďtě na Smíchov, je to místo upraveno právě pro vás! ;o)
Ing. Antonín Hanák

Česká křesťanská akademie připravuje
Na podzim a v zimě tohoto roku připravujeme přednášku Prof. Jindřicha Štreita o jeho fotografiích. Přednáška bude 30.
září. Na druhou polovinu listopadu, pravděpodobně 16. listopadu, přislíbil přednášku Prof. Jan Bednář. Téma přednášky
je "Zázraky a přírodní vědy". Prof. Bednář se zabývá fyzikou atmosféry a působí na MFF Univerzity Karlovy. Z dalších
přislíbených přednášek, které se pravděpodobně uskuteční až začátkem příštího roku, uvádím jen některé: odložená
přednáška Mgr. Karla Bejčka "Planeta Země je zázrak", přednáška Mgr. Jana Prachaře "Heydrichiáda", přednáška Prof. Jana
Sokola "Morálka a mrav". 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
K 15.7. měla naše obec 2.097 občanů. K tomuto datu byly 4 svatby a 2 rozvody. Zemřelo 10 občanů a narodilo se celkem 12
dětí a to Sára, Matěj,Kateřina,Štěpán,Ester,Emily,Barbora,Ondřej,Patrik,Richard,David, Martina a Štěpánka.
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