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Vážení občané,
v prvé řadě bych Vám ještě jednou rád popřál štěstí, zdraví a mnoho krásných chvil v roce
2012.

V polovině listopadu 2010 bylo zvoleno nové zastupitelstvo naší obce a tím pádem byla
uskutečněna i výrazná změna ve vedení obce. Nové vedení převzalo své funkce a chod
obce. Plánů mělo dost. Jako první, čím se začalo zabývat, byla ekonomika obce a stav
jejich financí. Byly provedeny jednotlivé ekonomické analýzy hospodaření s přihlédnutím
k jejich efektivnosti. Téměř ve všech těchto oblastech bylo přikročeno k zeštíhlení počtu
pracovníků, k obnově jiţ uzavřených hospodářských smluv za účelem zvýšení výhodnosti
pro obec při maximálním šetření všech nákladových účetních poloţek.
Ekonomika obce nebyla ale v optimálním stavu. V den našeho nástupu musela obec
urychleně doplatit rok starou pohledávku firmě Swietelsky s.r.o. ve výši 400 tis. Kč. Zaplatilo se a pak byl vypracován
plán investic na rok 2011, který zahrnoval částečnou rekonstrukci kulturního domu a rekonstrukci čističky odpadních
vod /ČOVky/. Dne 20.1.2011 naši kancelář navštívil právní zástupce firmy Střecha Konečný pan JUDr. Šibor
s poţadavkem doplacení pohledávky ve výši 2.284.140 Kč. Vše jsme prověřili a zjistili jsme, ţe údajný dopis o
odpuštění této pohledávky, jak tvrdil bývalý starosta, neexistuje. Po dlouhém vyjednávání jsme nakonec dohodli
splátkový kalendář, kde jsme se zavázali kaţdý měsíc platit splátku ve výši 200tis Kč. Kromě těchto splátek musíme
platit naše závazky vůči KB Praha a Peněţnímu domu Uh. Hradiště a to v celkové měsíční výši cca 333 tis. Kč za
měsíc. Naše měsíční splátky dluhů činí přes půl miliónů korun. Kromě toho obec musí platit energie, které
spotřebovává, mzdy zaměstnanců, příspěvek na chod školy a školky, sluţby firmy RUMPOLD a jiné další důleţité
poloţky. Šetřilo se všude. Vím, ţe mnohá opatření se spoustě lidem nelíbila a nelíbí. Ovšem díky nim a díky dalším
vyjednáváním s firmami a dodavateli na základě slušného a vstřícného chování se podařilo minulý rok udrţet finance
na uzdě a vytvořit dobrý odrazový můstek na profinancování ČOVky. Díky nim jsme dokázali z ušetřených peněz
profinancovat i rekonstrukci topení na I. stupni ZŠ ve výši cca 1mil. Kč, provést částečnou rekonstrukci veřejného
osvětlení, vyměnit okna v knihovně, zahájit rekonstrukci ordinace MUDr. Krši v budově staré školy aj., neméně
důleţité akce, které následně povedou k dalším úsporám.
ČOVka je sama o sobě velká investice. Počítali jsme s obvyklou dotací od SFŢP. Kdyţ jsme ovšem předloţili na
fond jiţ výslednou finanční analýzu, kterou zpracovalo minulé vedení obce, tak poskytnutá dotace by byla ve výši
pouze 48%. Katastrofa pro obecní finance! Po mnoha konzultacích na fondu jsme museli vše, co se dalo, překopat a
přepočítat a nově slíbená dotace by měla činit cca 75%. Paráda, ale půl roku práce pryč. Navíc návrh stavby je pro
velikost naší obce předimenzován /vyhovoval by obci velikosti Bzence/, tam uţ ovšem ţádné změny bez následných
obrovských finančních postihů udělat nejdou. Takţe obec si musí sama našetřit na tuto akci cca 10mil. Kč, protoţe
ţádný bankovní dům z důvodu exekuce, která byla na naši obec uvalena za minulého vedení, nám nepůjčí. Ptám se
proto kritiků, kteří nás stále kritizují za nečinnost a úsporná opatření, kde na to vzít? Pokud víte, přijděte, rád si Vás
vyslechnu.
Ale byly i momenty, které jsme i dle kritiků zvládli na jedničku. Jedná se zejména o spolupráci s jednotlivými
sloţkami obce, coţ není nedůleţitá oblast. Chci poděkovat dobrovolným hasičům, ţenskému a muţskému
pěveckému sboru, dechové hudbě Blatničané, souboru Vavřínek s cimbálovou muzikou Blatnická studánečka,
sportovcům, rybářům, vinařům, blatnické chase, kulturní komisi a jejímu předsedovi Antonínu Hanákovi a komisi pro
občanské záleţitosti. Prostě všem, kterým není rozvoj naší obce lhostejný. Všem, kteří jsou ochotni přiloţit své ruce
k dílu, aby se vše vydařilo, jak má. Jsem tomu rád a moc děkuji.
Chtěl bych touto cestou také poţádat všechny občany o pomoc při udrţování pořádku a pěkného prostředí v okolí
vašich domů, o trpělivost při nápravě všech nedostatků v obci, o chápání všech překáţek, které máme při práci. Přál
bych si, abyste hojněji navštěvovali veřejná zasedání zastupitelstva a tam se dotazovali na problémy obce a spojitosti
s nimi a nevěřili všem fámám, které vypouští někteří lidi, s cílem zbrzdit či zastavit naši práci. Věřte, ţe já ani
místostarostka jsme nezvolili tuto práci pro své vlastní potěšení.
Váţení občané, nikdo neví, co nás čeká tento rok. Předpovědi ekonomů a politiků nejsou růţové. Přesto věřím, ţe
pokud budeme pouţívat zdravý selský rozum při řešení i obtíţných situací v zaměstnání, v rodinách i v obci,
zvládneme vše. A pokud si někdy i pomůţeme.... Moc bych to přál nám všem. Ještě jednou všem občanům děkuji a
drţte nám palce. Potřebujeme to.

Ing. Vladimír Hanák, starosta
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Životní prostředí a (ne) pořádek v naší obci
Váţení a milí spoluobčané, ráda bych se s vámi podělila o pár postřehů, které se týkají našeho ţivotního prostředí a tím i pořádku
v naší obci. K příznivému obrazu obce přispívá ve velké míře právě čistota a pořádek na veřejných prostranstvích a pozemcích
soukromých majitelů. Většina lidí se snaţí, aby kolem svých domů měli pěkné prostředí a tak nějak automaticky k tomu
„opatrování“ přiberou i kousek pozemku obecního, coţ je určitě chvályhodné. A to obzvláště tehdy, kdyţ tento pozemek sousedí
s jejich vlastním, tvoří předzahrádku a dolaďuje tak pohled na jejich obydlí. Vţdyť stačilo se projít v adventním čase po ulicích
Blatnice a hned bylo vidět, komu na jeho domově záleţí a kdo chce i pro své spoluobčany navodit příjemnou atmosféru Vánoc.
A to samé platí i v jarním a letním období, kdy vše kvete a pak jsou zahrádky a okolí domů o to pestřejší. Obec samozřejmě chce
i v tomto čase občanům vyjít vstříc a tak se pořádají „ jarní úklidy“ a pravidelná sečení trávy. Pracovní
četa Sluţeb obce Blatnice má na starosti nejen veřejná prostranství, ale pomáhá i tam, kde na úpravu
zeleně sami majitelé nestačí.
Kdyţ vidím na jedné straně snahu některých občanů o to, aby naše obec byla pěkná a upravená, o to
víc mě pak mrzí, kdyţ vidím, jak někdo dokáţe hodit například PET láhev do potoka (a to pár metrů od
kontejnerů, které jsou na sběr PET odpadu určeny).
Vývoz a likvidaci komunálního odpadu musí dle zákona a obecně závazné vyhlášky obce hradit kaţdý
občan, proto nechápu, proč někdo vysype pytel s odpadky na břeh potoka a přitom ho můţe dát do
popelnice, či kontejneru. A kdo šel v novém roce procházkou po silnici na kopec Sv. Antonína, musel se
určitě pozastavit nad tím, jak někdo můţe bez výčitek vyhodit více jak 20 pneumatik přímo do lesa. A to
je jen pár příkladů, podle kterých si můţeme udělat představu o vztahu a necitlivosti některých našich
spoluobčanů k přírodě.
Takţe potom na „práci škodiče“ musí být nasazena práce zaměstnanců obce, nebo těch, kterým jejich
okolí není lhostejné. Místo likvidace napáchaného nepořádku, by klidně tento čas mohli věnovat něčemu
přínosnému, právě třeba úpravě a pečování o okolí svého domova.
Proto vás tedy prosím: buďme na naši Blatnici vlídní a starejme se o ni. Je to přece náš domov.

Svatava Blahynková, místostarostka

Představení kulturní komise
Po volbách do Obecního zastupitelstva v roce 2010, byla ustanovena nová kulturní komise pod vedením Antonína Hanáka, která
má za úkol zabezpečit kulturní akce naplánované obcí Blatnice pod Svatým Antonínkem. Její rozsah je však širší, spolupracuje
s okolními obcemi, Mikroregionem Ostroţsko, umělci, lidovými řemeslníky a podobně.
Kulturní komise /ten název byl jiţ několikrát kritizován, zatím jsme jej ponechali/ se stává ze sedmi členů : Bc. Jiří Těthal, Jan
Blahynka, Mgr. Alena Hanačíková, Josef Hanačík, Ing. Markéta Míšková, Ladislav Vyskočil a Tomáš Dominik.
Kaţdý z nich se svým dílem podílí na organizaci a zdárném průběhu jednotlivých akcí a přispívá i svými konkrétně zaměřenými
zájmy a profesí, coţ je dobrý předpoklad k naplánování vhodného celoročního programu a jeho provedení. Všechnu tuto práci
odvádí ve svém volném čase, hlavně o sobotách a nedělích, za coţ jim patří velký dík a obdiv.
Nadále zde ovšem nemohou pracovat Jan Blahynka /změna bydliště/ a Markéta Míšková /rodinné a pracovní důvody/, proto
hledáme nové členy KK. Dosud zde nejsou zastoupeni sportovci, čímţ se na ně otevřeně obracím, zda by mohli ze svých řad
někoho delegovat.
Nesmíme zapomenout poděkovat i jménem blatnické chasy p. Perutkové za obětavou a pečlivou pomoc při výzdobě sálu na
hody a krojový ples.
Antonín Hanák, předseda kk

Komise pro občanské záležitosti
Vedoucí komise je paní Dana Vyskočilová, dalšími členkami Jaroslava Hendrychová, Ludmila Cíchová, Alena Prachařová a Alena
Kneprová.
Připravujeme a organizujeme slavnostní obřady a události, které patří k nejšťastnějším i nejsmutnějším v ţivotě člověka. Svým
citlivým a profesním přístupem je činnost této komise a jejich členek přijímána občany s velkým povděkem.
Naše činnost: vítání občánků do ţivota, setkání padesátníků a šedesátníků, uzavírání manţelských sňatků, oslavy zlatých a
diamantových svateb, blahopřání našim spoluobčanům k ţivotnímu jubileu.
Dana Vyskočilová
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Dechová hudba Blatničané při Fašanku 2011

Křest CM Blatnická studánečka na krojovém plesu

Skvělá atmosféra na blatnickém fašanku

Mužský a ženský sbor na blatnickém vinobraní

(foto: Martin Laga)

Zhodnocení kulturních akcí
Je těţké v jednom odstavci zhodnotit uskutečněné kulturní akce a na něco nezapomnět, či někoho neopomenout. V zájmu obce
Blatnice pod Svatým Antonínkem je udrţet kulturní a folklorní základ z dob minulých, navazovat na něj a dále připravovat programy
dle aktuálních potřeb a zájmů. Cílem je zainteresovat všechny věkové kategorie, v jejich činnosti jich v rámci moţností podporovat
a propagovat.
Blatnice je (díky Bohu) akční slovácká obec, která má folklorní kořeny v hluboké historii. Váţíme si spolků, které tu máme
historicky hodně dlouho, zejména ochotnické divadlo, hasiče, myslivce, sportovce, dechovou hudbu a podobně. Dále jsou pro nás
velkým přínosem ,,relativně,, nové spolky jako například muţský sbor, ţenský sbor, CM Studánečka spolu s folklorním souborem
Vavřínek a jiné…. Není cílem tu všechny vyjmenovat, jen chci poukázat na to, ţe všichni společně dokáţí vytvořit skvělou
atmosféru, bohaté kulturní programy, které oslovují Vás občany. Svědčí o tom neustále se zvyšující účast na pořádaných akcích a
to mluví za vše. Je nám všem jasné, ţe prostor pro zlepšení je vţdy, tudíţ se budeme snaţit (i v rámci finančních moţností) o
maximální vstřícnost občanům a tvorbu programů tak, aby se líbily a byl o ně zájem.
Naše obec měla a má hodně významných osobností, o kterých se nemluví, nebo se jiţ na ně odstupem času zapomnělo.
Budeme se snaţit tyto osobnosti znovu představit a poukázat na to, co pro naši obec dokázaly, či jak ji svým počinem proslavily.
Hlavní uskutečněné akce: Hody s právem 2010. Silvestrovský pochod s gulášem p. A. Těthala, soutěţemi a diskotékou pro děti.
Krojový ples, křest cimbálové muziky Blatnická studánečka. Fašank, zabijačkové speciality místních hasičů, „boţí milosti“ děvčat
z Rytmiku. Putování po blatnických búdách – akce vinařů ve spolupráci s OÚ. Kinder Show – zábavné odpoledne pro děti,
Děkovná pouť, odhalení pamětní desky k 150. výročí narození Joţi Uprky za účasti hejtmana Jihomoravského kraje p. M. Haška a
arcibiskupa J. Graubnera. Bohatá účast krojovaných na Slováckých slavnostech vína v Uherském Hradišti. Vinobraní s nádherným
počasím, bohatým programem a společným závěrečným zpěvem všech účinkujících. Výstava obrazů blatnického rodáka, lidového
malíře Jana Těthala. Výstava fotek Filipa Fojtíka a křest CD Jana Blahynky. Tradiční hody s právem. Zpěvy z operetky –

Propagace obce nejenom v oblasti kultury
V dnešní době Internetu, rádia a televize je hodně věcí jednodušších, ale je také třeba tyto média náleţitě vyuţívat. Asi nebude
třeba představovat webové stránky obce Blatnice, ale pro úplnost je uvedu www.obecblatnice.cz. Najdete zde aktuální informace o
dění v obci, zápisy ze zastupitelstev, obecní vyhlášky, plán kulturních akcí na rok 2012 a podobně.
Další informační zdroj jsou webové stránky pana Ing. Michala Cába, který se snaţí mapovat aktuální dění v naší obci. Najdete je
na adrese: www.bnn.sk. Stránky mimo jiné obsahují hodně naučných článků o vesmíru, křesťanství, ale třeba také zajímavostech a
pamětihodnostech naší obce.
Redaktorku časopisu ,,Krajem svatého Antonínka,, Lenku Fojtíkovou taktéţ nemusím více představovat. Potkáváme ji na téměř
všech kulturních, sportovních a společenských akcí nejenom v Blatnici, ale v celém regionu Ostroţsko. Přináší nám aktuálně
informace o dění v mikroregionu na webových stránkách: www.ostrozsko.cz, ale také uceleně ve výše uvedeném časopise. Její
fotografie (dnes i jejího syna Filipa) jsou vţdy ozdobou článků a výstiţně charakterizují průběhy akcí. Jiţ hodně se zaslouţila o
propagaci obce a za to jí patří velké poděkování!
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Základní a mateřská škola se prezentuje na stránkách www.zsblatnice.websnadno.cz, kde je přetlak informací o činnosti školy,
plánovaných a uskutečněných akcích. Další důleţitý odkaz je na naši farnost, který najdete na stránkách www.antoninek.cz. Jsou
zde informace o poutním místě na kopci Sv. Antonína, ale také farnosti a pořádaných akcích. Stránky udrţuje P. Mgr. Zdeněk
Stodůlka spolu s Lenkou Fojtíkovou.
Stránek, novin a časopisů, které píši o Blatnici, a tím presentují její činnost je hodně. Lidem, kteří se o tyto stránky starají a
udrţují je, patří velké poděkování. Je to kolikrát nevděčná činnost, velmi časově náročná na úkor svého volného času. Dnes je
doba taková, ţe informace musí být přinášeny aktuálně, nejlépe ihned po akci, včetně fotodokumentace.

Společenská kronika
Počet obyvatel obce ke dni 31. 12. 2011 je 2100. Mateřskou školu navštěvuje 56 dětí /z Blatnice 47, z Blatničky 8, z Nové Lhoty 1
dítě/ ve 2 třídách. Na odloučeném pracovišti na Suchově je 9 dětí. Základní škola má 10 tříd, celkem ţáků 207 /z Blatnice 143,
z Blatničky 27, ze Suchova 24, z Nové Lhoty 13/. Počet zaměstnanců OÚ je 16. V obřadní síni proběhly tři svatby.
V roce 2011 nás předešlo a spí spánkem věčného pokoje celkem 27 obyvatel.
Narodilo se celkem 17 dětí a to: chlapci: Vojtěch, Václav, Martin, Miroslav, David, René a Dominik
děvčata: Simona, Sabina, Stella, Natálie, Viktorie, Tereza, Michaela, Ema, Aneţka a Nicol

Pozvánka na Krojový ples
Srdečně Vás zveme na blatnický Krojový ples, který se uskuteční v sobotu 18. února 2012.
Vystoupí: DH Lipovjanka, Dětský folklorní soubor Vavřínek, CM Blatnická Studánečka s verbuňky, muţský sbor, ţenský sbor,
blatnická krojovaná chasa. Program zpestří slovácké scénky.
Zvláště zveme přespolní, či exotické kroje! ;o) Začátek je v 19hodin.
Prosíme sponzory o poskytnutí ceny do tomboly.

Pozvánka na Fašank 2012
Obec Blatnice a Sbor dobrovolných hasičů Vás srdečně zve na tradiční Fašank, který
se uskuteční v neděli 19.2.2012 v areálu vinných búd pod Starýma horama. Začátek
je ve 13 hodin.
Těšit se můţete na vynikající zabijačkové speciality a ovarovou polévku. Dále smaţené
"mrváně", svařáček, pivo, limo a jiné občerstvení všeho druhu. Zahraje místní dechová
hudba Blatničané, vystoupí ţenský a muţský pěvecký sbor.
U této příleţitosti bude otevřena od 16ti hodin Vinárna Blatnický Roháč.
Pořádají: Kulturní komise, Služby obce Blatnice, Sbor dobrovolných hasičů, a místní
vinaři.
Vstupné zdarma.
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