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Za Svätým Otcom
Alexander Veľký, Ceasar, Napoleon.
Osoby, ktoré hýbali dejinami, ktoré sa
stali svetovými osobnosťami vďaka tomu, že svoje presadzovali a dosahovali
silou bez ohľadu na hromady mŕtvol,
ktoré zostávali za nimi. Po ich smrti si
oddýchli milióny, celé národy, lebo pre
nich znamenala novú nádej v lepšiu budúcnosť. Sloboda-rovnosť-bratstvo, pred
Bohom sú si všetci ľudia rovní. Pre tieto
ídey boli a i dnes sú ochotné milióny ľudí i celé národy položiť životy. Pre väčšinu sveta však z nich zostali len zdrapy
papiera, prázdne slová v ústach politikov. Len malé a svetlé výnimky z popredných svetových politikov nie sú klamári,
podvodníci a dokonca zločinci, ktorí svoje záujmy kladú bezprízorne nad záujmy
spoločnosti.
Svet sa však prednedávnom rozlúčil
s osobnosťou, ktorá v dejinách ľudstva
nemá obdobu. Osobnosťou, ktorá pohla
svetom nie hlásaním a presadzovaním,
ale vzorom v skutočnom prežívaní pravdy a lásky. Svätý Otec videl tieto nešváry,
smutnú realitu. Nádej ľudstva však vkladal do mladých a do rodiny. Aj preto
značnú časť tohto čísla venujeme našej
mládeži - školákom a škôlkarom i duchovnému životu v našej obci.
Pripomíname si tiež jednu z najvýznamnejších spoločenských udalostí
v živote dediny - hody. Popri radosti a zábave však nezabudnime na jej duchovný
pôvod a podstatu - uplynulo totiž 260 rokov od vysviacky nášho Božieho chrámu,
ktorý naši predkovia 20. júna 1745 venovali patrónovi svätému Vojtechovi. S nádejou, ochotou a radosťou ho stavali
a oslávili jeho konsekráciu. S úctou
a vďakou si spomeňme na ich nezištnosť a veľkosť darov i diela, ktoré nám
zanechali.
Redakčná rada
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Priateľstvo
s Pánom Ježišom

V

Všetci máme ešte v pamäti druhý ap- dojem, že Pán Ježiš nám viac berie ako
ríl tohto roku, kedy svetom preletela dáva. Berie nám neviazané zábavy,
správa o smrti pápeža Jána Pavla II. hriešne známosti, zbytočne strávené
Nám Slovákom bol osobitne blízky a je- hodiny pred televízorom či počítačom,
ho príklad určite zostane natrvalo v na- čas strávený v spoločnosti „priateľov“,
šej pamäti. Sme vďační Bohu za všetko, ktorí nás podporujú v zlom a pod.
čo urobil pre CirMožno po tomto
kev a pre celé ľudveľmi túžime, aj
stvo. A ďakujeme
keď si to nie vždy
z úprimného srdpriznáme. Ale tenca aj za nového
to dojem by sme
Svätého Otca Bemali iba vtedy,
nedikta XVI. Nakeď by sme nevideli, čo nám Pán
priek tomu, že
Ježiš dáva. Svätý
má už 78 rokov,
Otec hovorí, že
duchom je blízky
všetko. A čo sa
každému. Podobskrýva pod týmto
ne ako Ján Pavol
slovom „všetko“?
II., aj on si už zísJe to predovšetkal srdcia mlakým priateľstvo
dých ľudí, ktorým
s ním a zjednotepočas inauguračnie našej vôle s jenej svätej omše
ho Vôľou: Chcem
24. 4. 2005 adresoval tento odkaz:
to isté, čo chce
Pán Ježiš! Chcem
„Rád by som povetak žiť, ako on!
dal vám, mladým:
Chcem sa mu otNemajte strach
Ján Pavol II.
voriť, aby mohol
z Krista! On vám
nič nezoberie a dá vám všetko! Kto sa čo najčastejšie prebývať v mojej duši!
dá jemu, dostáva stokrát viac. Áno, On sa nám teda celý dáva a dáva nám to
otvorte dokorán brány Kristovi najcennejšie: večný život. Svätý Otec
nám preto pripomína, že všetko raz poa nájdete pravý život.“
Tieto slová sú určite pre nás všetkých minie a čo zostane na konci? „Ani pepovzbudením a výzvou, aby sme si ich niaze, ani budovy, ani knihy. Po istom
nielen znova vypočuli, ale aj sa zamys- čase sa všetky tieto veci stratia. Jediná
leli, čo pre nás znamenajú.
vec, ktorá zostane večne, je ľudská
Možno sme niekedy mali dojem, že duša, človek stvorený Bohom pre večto, čo od nás žiada Pán Ježiš, je ťažké. nosť.“
Napríklad odpustiť hneď tomu, kto mi
Pán Ježiš nám dá stokrát viac, v ňom
ublížil, kto ma urazil alebo sa mi vy- nájdeme pravý život, ale musíme si zasmial. Alebo každý deň sa v niečom za- chovať čistú dušu. Čistú od všetkých
prieť, denne brať do rúk Božie Slovo hriechov nečistoty a pýchy, od nesprávalebo ísť na sv. omšu, či cvičiť si pev- nych a hriešnych túžob, od každej nenosť vôle v každodenných prácach a povinnostiach. Možno sme niekedy mali
Pokračovanie na strane 6
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Mimoriadne zasadnutie 7. marca

Mimoriadne zasadnutie 17. marca

Zasadnutie 8. apríla

Predaj obecných pozemkov na IBV

Starosta obce bol uznesením poverený
zabezpečiť rozpočty predpokladaných nákladov na vybudovanie inžinierskych sietí
v lokalite „Pažiť“. Zosumarizoval predložené návrhy, podľa ktorých by tieto siete (cesta, chodník, plynovod, vodovod, elektrosieť, kanalizácia) bolo možné vybudovať
celkovo za sumu cca 12,5 mil. Sk. Pritom
je možné ušetriť pri dostavbe vodovodu - ak
by sme realizovali rozvody spolu s kanalizáciou, elektrosiete, ak dohodneme vhodnejšiu trasu spolu s pripojením plánovanej
výstavby za ihriskom. Pri odpredaji zhruba
14 000 m2 pozemkov v cene 1 800,- Sk/m2
môže obec dosiahnuť príjmy 25,2 milióna
Sk. Po odrátaní nákladov vo výške 12,5 milióna Sk, by obci zostalo 12,7 milióna Sk.
Pri odpredaji uceleného pozemku mimo
ciest v cene 900 Sk/m2 by bol príjem 12,6
milióna Sk.

Oprava MKS

Starosta obce oboznámil obecné zastupiteľstvo s možnosťami predaja obecných pozemkov určených na individuálnu bytovú
výstavbu. Vychádza vhodnejšie, ak obec zabezpečí výstavbu inžinierskych sietí a pozemky odpredá samostatná obec a nie cez
„ďalšiu ruku“. Môže tým udržať prijateľnú
cenu pozemkov a určite si zabezpečí výstavbu inžinierskych sietí, aby bola výstavba rodinných domov možná. Obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce zabezpečiť spracovanie štúdie s predpokladanými nákladmi na vybudovanie inžinierskych sietí a cesty lokalite „Pažiť“.
Situácia vo futbalovom klube
V rámci rokovania predniesol Ing. Stanislav Fekete, CSc. pripomienku na zlú situáciu vo futbalovom klube TJ družstevník
Blatné. Poukázal najmä na nevhodnosť šatní futbalového klubu, hlavne na ich nedostatočnú úroveň hygieny. Požiadal poslancov - členov OcZ, aby ich navštívili a utvorili si obraz, za akých podmienok tri družstvá
reprezentujú obec. Požiadal zastupiteľstvo
o podporu pri ich rekonštrukcii, ktoré sú
majetkom obce, prípadne o pomoc pri hľadaní iného riešenia, nakoľko ani pozemky,
na ktorých je terajšie futbalové ihrisko, nie
sú majetkovo vysporiadané.

Prezliekárne futbalového mužstva

Starosta obce uviedol, že v rámci územného plánu obce schváleného v roku 2002
bolo navrhnuté vybudovať nové ihrisko na
inej ploche, kde by sa mali vybudovať aj nové šatne. Keďže sme pri rokovaniach zatiaľ
neboli úspešní, obecné zastupiteľstvo sa
zhodlo na tom, že treba znovu rokovať
o možnom odkúpení inej plochy na výstavbu futbalového ihriska. Zastupiteľstvo požiadalo starostu obce, aby znovu oslovil
vlastníkov pozemkov, kde by bolo vhodné
umiestniť futbalové ihrisko.
Poslanci zároveň pripomenuli, že treba
spracovať projekt na detské ihrisko v Parku
na námestí Andreja Hlinku. Zároveň bude
potrebné primäť vlastníkov psov, aby ich nechodili do parku „venčiť“.

Obecné zastupiteľstvo
schválilo
• predaj samostatných rozparcelovaných
pozemkov
• predajnú cenu stavebných pozemkov
2 200,- Sk
• vybudovať v lokalite „Pažiť“ aj prípojky
k jednotlivým stavebným pozemkom
a dobudovanie vodovodu priamym zadaním firme Cesty Nitra, budujúcim
kanalizáciu na základe úspešnosti
vo verejnej súťaži.
poverilo starostu obce
• zabezpečiť rozparcelovanie pozemkov
geometrickým plánom, zverejniť výzvu
na predaj pozemkov v celoštátnom
denníku Senecko a na internetovej
stránke www. reality s podmienkami
predaja.
• 1. výberom dodávateľov projektov
na inžinierske siete a komunikácie
do 15. 4.
2. pripraviť podmienky na výber dodávateľov inžinierskych sietí verejnou
súťažou do 30. 4.
3. po príprave vypísať verejnú súťaž
do 15. 5.
• osloviť Jozefa Šarmíra k odhradeniu
časti obecného pozemku za jeho pozemkami. Zároveň jeho i manželov
Režuchovcov požiadať o vysporiadanie
predných častí užívaných obecných pozemkov s tým, že obec žiada zameniť
časť ich pozemkov na konci záhrad
do úrovne pozemku Vincenta Lopoša
a zvyšok im odpredať. V prípade nesúhlasu trvať na odstránení oplotení
z obecných pozemkov. Vincent Lopoš
súhlasí s tým, že zo svojho pozemku
ako náhradu obci dá časť zo svojho pozemku, aby sa mu vytvoril prístup na jeho pozemok, kde chce mať dva stavebné pozemky. Bližšie podmienky je potrebné špecifikovať.

Obecné zastupiteľstvo schválilo opravu podlahy MKS doskami OBS 3 v zmysle predloženého návrhu s predpokladanými nákladmi do 60 000,- Sk.
Obecné zastupiteľstvo
zobralo na vedomie
informáciu o prevádzke a výchovno-vzdelávacom procese v MŠ prednesenú zástupkyňou riaditeľky Martinou Schenkovou
a ZŠ prednesené riaditeľom ZŠ Mgr.
Jozefom Slezkom a vznesené požiadavky.
schválilo
• predaj časti obecného pozemku p. č.
404/5 žiadateľom Ladislavovi a Marte
Tavalyovej vo výmere cca 200 m2 v cene
podľa znaleckého posudku. Žiadatelia
na vlastné náklady zabezpečia geometrický plán, znalecký posudok, kúpnu
zmluvu a uhradia návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Kúpna cena musí
byť uhradená do jedného roka od podpisu zmluvy.
• odovzdanie pozemku p. č. 1661/10 o výmere 537 m2 - ochranného pásma potoka z vlastníctva obce do vlastníctva štátu - SR v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. Banská Štiavnica, odštepný závod Bratislava v rámci
dodatku zámennej zmluvy medzi obcou
Blatné a SVP, š. p..
• poskytnutie príspevku vo výške 3 000,- Sk
Detskému domovu Opora v Pečeňadoch na zakúpenie oblečenia pre Mareka Klenoviča
• umiestnenie pamätnej tabule Antona
Vosátka na budove Materskej školy
• cenu vody od 1. apríla 2005 vo výške
16,- Sk/m3
• stočné za odvedené splaškové vody kanalizáciou vo výške 10,- Sk/m3
• poplatok za zvážané splaškové vody vo
výške 10,- Sk/m3
• plat starostu obce v zmysle zákona NR
SR č. 253/21994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Minimálny plat starostu obce Blatné je pre rok 2005 vo výške
34 900,- Sk.
poverilo
starostu obce požiadať VÚC o rekonštrukciu štátnej cesty III. triedy na Šarfickej ulici.
Kontrola pripravenosti osláv 760. výročia
prvej písomnej zmienky o obci
Ústnu informáciu o stave príprav na oslavy 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci predniesol starosta obce. V sobotňajšom
programe osláv navrhuje potvrdenie zmluvy o spolupráci s obcou Mlynky - Pilisszentkereszt na ďalšie obdobie, príhovor k 760.
výročiu o prvej písomnej zmienke a kultúrny program - prehliadku dychových hudieb
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a jedno vystúpenie na ktoré by sme prizvali
buď skupinu alebo nejakých umelcov.
Večer navrhuje tanečnú zábavu pri DH
Stříbrňanka, ktorú by dopĺňal modernými
skladbami diskdžokej vo forme diskotéky.
Program pre návštevu z družobných Mlynkov zabezpečíme do nedele popoludnia.
Popoludní by mohol byť futbalový zápas - seniori hrajú v sobotu v Dúbravke, dorast v nedeľu v Ivanke pri Dunaji.
Informácie o stave výstavby kanalizácie
a zabezpečení prostriedkov na výstavbu
Informáciu predniesol starosta obce ústne. Situácia v zabezpečovaní kanalizácie
a finančných zdrojov na jej výstavbu je popísaná na inom mieste.

Nová lokalita čaká na výstavbu

Poslanec Šuplata podotkol, aby sme sa
riadili závermi mimoriadnych zasadnutí
OcZ, na ktorých sme hovorili o rozbehu ďalšej výstavby v Mrázovej doline a po predaji
obecných pozemkov v tejto lokalite z uvedených prostriedkov budovali kanalizáciu.
Obecné zastupiteľstvo zobralo informáciu na vedomie.
Zasadnutie 13. mája

Obecné zastupiteľstvo
zobralo na vedomie
• informácie o činnosti komisie kultúry
sociálnych vecí a rodiny
• rozpočet Základnej školy v Blatnom
na rok 2005
• správu o audite hospodárenia obce
za rok 2004
požiadalo
• predsedu komisie zabezpečiť koncepčnosť práce komisie v zmysle jej poslania
• starostu obce prizvať prevádzkovateľa
Olympic baru na zasadnutie KOVP.
schválilo
• zámer vybudovania nových kabín futbalového klubu TJ Družstevník Blatné
s viazaním prostriedkov vo výške cca
2 000 000,- Sk v roku 2005 z obecného
rozpočtu
• žiadosť Rímskokatolíckeho farského

úradu v Blatnom na úpravu plochy
pred farským úradom a telefónnou
ústredňou od cesty po hranice pozemkov
• na žiadosť prednostky Obvodného úradu v Senci bezplatné poskytnutie futbalového ihriska dňa 25. júna na konanie
medzinárodného mládežníckeho futbalového turnaja. Obecné zastupiteľstvo pritom neschválilo poskytnutie finančnej podpory
• na žiadosť Františka Daniša prenájom
priestorov obecnej budovy súp. číslo
380 na prevádzkovanie živnosti - obchodného priestoru. Nájomná zmluva
bude uzatvorená po predložení živnostenského listu. Cena nájmu je v zmysle
schválených zásad o nájme nebytových
priestorov pre podnikateľské účely
• poskytnutie príspevku 3 000,- Sk mužskému robotníckemu spevokolu Bradlan pri príležitosti osláv 75. výročia,
s viazanosťou vystúpenia pri príležitosti osláv 760. výročia prvej písomnej
zmienky o obci Blatné dňa 27. augusta
2005
• zakúpenie darčekov vo výške do 370,- Sk
na jedno dieťa pri príležitosti uvítania
detí do života
• denný limit pokladničnej hotovosti pre
vodné hospodárstvo vo výške 10 000,- Sk
neschválilo
zníženie ani odpustenie poplatkov za odpady Základnej škole Blatné na rok 2005
zrušilo
uznesenie o zámene pozemku 1661/10.
Vzhľadom na to, že cez pozemok 1661/10
ide obecný vodovod, SVP nechce prevziať
tento pozemok. Kataster súhlasil, že ho nemusíme odovzdať- uznesenie možno
zrušiť
odložilo prerokovanie
zmluvy o založení združenia na zber separovaných odpadov - Podunajsko a stanov
združenia do zistenia právneho stanoviska
poverilo
starostu obce zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie na kabíny s tribúnou.
Informácie o činnosti futbalového
a stolnotenisového klubu
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom zobralo
na vedomie informácie o činnosti futbalového klubu TJ Družstevník Blatné podané
jeho predsedom Stanislavom Feketem
a stolnotenisového klubu podané jeho predsedom Vojtechom Horváthom. Vyslovilo poďakovanie za reprezentáciu obce vo futbalových súťažiach a poďakovanie členom
a starším pánom podieľajúcim sa na pokládke podlahy a reprezentácii obce v súťažiach. Súčasne požiadalo predsedu stolnotenisového klubu zabezpečiť ukončenie
prác v MKS.
Obecné zastupiteľstvo schválilo udelenie
odmeny vo výške 2.000,- Sk Jozefovi Čaplovi
za aktívnu prácu pri pokládke podlahy.
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Stará škola – MKS

Predaje pozemkov

Firme W.O.C.H. Slovakia, a. s. bol
schválený predaj pozemkov uznesením č.
91/2004 -Z zo dňa 27. 8. 2004. Vzhľadom
k neukončeniu zámeny medzi obcou a SVP
bol zástupca firmy požiadaný, aby nepredkladal geometrický plán na zápis a počkal
do ukončenia zámeny medzi obcou a SVP.
Tým nemohol splniť poslednú časť uznesenia č. 91/ 2004 -Z. Starosta obce navrhol
prijať nové uznesenie, aby mohol byť prevod uskutočnený.
Obecné zastupiteľstvo schválilo predaj
pozemku p.č. 1756/7, orná pôda o výmere
920 m2 z pozemku p. č. 1756/6, orná pôda a pozemku p. č. 1661/29 o výmere
63 m2, odčleneného z pozemku p. č
1661/25, trvalý trávny porast žiadateľovi
firme W. O. C. H. Slovakia, a. s., Družstevná 56/2, 900 82 Blatné v cene
500,- Sk /m2. Celková kúpna cena činí
491 500,- Sk.
Žiadateľom Jozefíne Halvonikovej s rodinou bol schválený predaj užívaného
obecného pozemku p.č. 402/2 v cene
100,- Sk/m2. Žiadatelia predložili geometrický plán až v tomto roku. V zmysle uznesení o predaji pozemkov sa odpredaj v tomto roku môže uskutočniť iba v cene podľa
znaleckého posudku. Znalecký posudok
udáva cenu 201,96 Sk/m2. Obecné zastupiteľstvo schválilo predaj pozemku, zastavaná plocha vo výmere 209 m2 kupujúcim
Jozefíne Halvoníkovej, rod. Králikovej,
Márii Červenákovej, rod. Halvoníkovej,
Antonovi Halvoníkovi a Jánovi Halvoníkovi
v cene 201,96 Sk/m2 v zmysle znaleckého
posudku. Celková kúpna cena predstavuje
po zaokrúhlení 42 000,- Sk. Kupujúci
uhradia polovicu kúpnej ceny pri podpise
zmluvy, druhú polovicu do 30. 04. 2006.

Zo zápisníc z rokovaní OcZ spracoval
Stanislav Fekete
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Blatňan
Spoločenská
kronika
Jubilanti
30. roční

Mário Daniš
Ingrid Rigová
Anna Jankovičová
Renáta Gregušová

09. 04.
16. 04.
03. 06.
09. 06.

40. roční

Eva Srnová
Radoslava Kulifajová
Rastislav Trubač

09. 05.
21. 05.
13. 06.

60. roční

Bohuslav Grosman
Oto Petrík
JUDr. Pavol Čičmanec
Irena Švrčková

28. 05.
02. 06.
7. 06.
28. 06.

65. roční

Anna Vošková
Ing. Ján Mišák
Mária Fulierová

05. 05.
11. 05.
28. 06.

ZO

ŽIVOTA OBCE

U susedov

v Rakúsku

Firma Eurea v rámci projektu
cezhraničnej spolupráce zorganizovala stretnutie regiónu Podunajsko a regiónu Marchegg v Rakúsku. Cieľom stretnutia bola výmena
skúseností samospráv v Rakúsku
a na Slovensku. Hostitelia nás privítali v reštaurácii pri zámku
v Marcheggu. Oboznámili nás s dedinami, ktoré sú v ich združení.
Starosta Tomášova informoval
o cezhraničnej spolupráci ich obce s Bergom, zorganizovaných kultúnych, športových podujatiach.
Následne nás Johan Feigl, starosta
malej dedinky Engelhartstetten
so 150 obyvateľmi, oboznámil

stavenú v roku 1976 pri obci
Weikendorf. Pri porovnaní s našou
bola síce zastaraná, ale účinná. Aj
tu nás zaujímali podmienky pripojenia, platby stočného. Za napojenie na kanalizáciu domácnosť platí 9,82 eura za každý m2 zastavanej
plochy. Takže pri domoch so zastavanou plochou 100 - 150 m2 to je
980 - 1473 EUR. K tomu pripočítavajú aj polovicu dvora v rovnakej
cene. Pýtali sme sa, ako to je, ak sa
niekto nechce napojiť na kanalizáciu, ak nemá dosť prostriedkov.
Napojený musí byť každý. Ak nemá
na úhradu pripojenia, môže dohodnúť splátkový kalendár. Ak na-

70. roční

Ernest Takács
Johanna Jankovičová
Alojz Janský

19. 05.
29. 05.
12. 06.

75. roční

Antonia Brunovská
Ján Buday
Anna Milošovičová

24. 05.
25. 05.
29. 06.

80. roční

Emerencia Pravdová
Magda Križanovičová
Anna Hajrová
Vincent Korič

07.05.
08. 05.
15. 05.
18. 06.

85. roční

Anna Lopošová

13. 06.

90. roční a viac

Pavlina Feketová
Pavlína Ožvaldová

04. 06. 1912
05. 05. 1913

Narodenia

Daniela Sabová,
rodičia Lukáš a Stanislava
Alexandra Dugovičová,
rodičia Roman a Ľuba
Ľubica Polakovičová,
rodičia Pavol a Kristína
Alžbeta Zelmanová,
rodičia Martina a Pavlína
Šimon Debnár,
rodičia Róbert a Petra
Sandra a Sára Marčišové
Rodičia Jaroslav a Zuzana
Lenka Knapová
Rodičia Miroslav a Lenka

Návšteva v čistiarni odpadových vôd
s výstavbou kanalizácie a ČOV.
Zaujal nás najmä fakt, že každá
domácnosť za pripojenie uhradila

priek tomu neplatí, nasleduje exekúcia majetku. Ročný poplatok za
odvod splaškových a dažďových vôd
je 2,08 eura za m2 zastavanej plochy a polovicu dvora bez ohľadu
na to, koľko osôb v domácnosti žije.
Potom sme navštívili
novú modernú vodáreň pri tejto obci. Pre
porovnanie s našou táto bola supermoderná.
Dva vrty s výdatnosťou
celkom 15 l/s, podzemný zásobník vody
Prehliadka zámku Schlossburg...
s objemom 450 m3, mo-

Sobáše

Stanislav Hanzlík
a Gabriela Stopková
Ľubomír Benkovský
a Lucia Halvoníková
Martin Milošovič
a Zuzana Nyáriová

...a pohľad z neho na Devín
09. 04.
09. 04.
16. 04.

Úmrtia

Terézia Palkovičová
Emília Kalivodová
Justín Kovačič
Oľga Jánošová

30. 01.
11. 03.
16. 03.
13. 04.

2 500 EUR. Na výstavbu použili tieto prostriedky, prostriedky
obce a dotáciu z krajinskej vlády.
Personál reštaurácie
tvorili aj Slováci zo Záhoria. Pri obede sa
nám ľahko objednávalo. Po obede sme šli pozrieť staršiu ČOV - po-
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derná technológia - ošetrovanie vody UV - žiarením miesto nášho
chlórovania, takmer všetky materiály z nerezovej ocele (dokonca aj
mreža na okne ovládacej miestnosti, kde je počítačové riadenie)
s ohlasovaním porúch na mobil
obsluhy. Celá vodáreň so zariadením dokončená v roku 2004 stála
3,7 milióna eúr. Tu nás zaujímala
cena pitnej vody - tá je okolo 1 eura. Takže premietnime si do našich pomerov, ako je to s kanalizáciou aj pitnou vodou u nás v Blatnom.
Nakoniec sme si ešte pozreli zámok Schlossburg, z ktorého bol
nádherný výhľad na Devín a Devínsku Novú Ves.

Milan Šarmír

Výročná
členská schôdza
Dobrovoľného
hasičského zboru
v Blatnom
Dňa 11. 03. 2005 sa zišli členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Blatnom v ESOBARE na výročnej členskej
schôdzi, aby zhodnotili svoju
činnosť za rok 2004.
Výročnú členskú schôdzu
členov DHZ Blatné otvoril
a viedol veliteľ DHZ František
Daniš, ktorý na úvod privítal
všetkých prítomných členov
a hostí: starostu obce Milana
Šarmíra, riaditeľa OR HaZZ
pplk. Emila Moťovského
a predsedu KV DPO Bratislava
Ing. Petra Hargaša. Po prednesení správ o činnosti, hospodárení a plánu práce
na rok 2005 veliteľ DHZ Blatné predniesol povýšenie členov v ich hodnostiach a otvoril
diskusiu.
V diskusii vystúpili všetci
hostia, a niektorí členovia
DHZ v Blatnom Konštruktívna
diskusia, ktorá prebehla, presvedčila hostí, že členovia vedia nedostatky riešiť, preniesť
sa cez ne a byť nápomocní
občanom obce svojou činnosťou a pomocou pri usporiadavaní kultúrnych či spoločenských akcií rovnako ako
pri potrebných zásahoch.
Po prednesení návrhu uznesenia a jeho schválení veliteľ
DHZ poďakoval členom, ktorí
sa podieľali na zabezpečovaní
činnosti v roku 2004.
Všetkým prítomným poďakoval za ich účasť na výročnej
členskej schôdzi. DHZ a tým
schôdzu ukončil.

František Daniš
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Kanalizácia
oncom apríla bude už rok,
čo sme ukončili prvú etapu
výstavby kanalizácie. Na 1 420 m
vedenia sa malo možnosť napojiť
104 budov. Zväčša sú takmer všetky napojené, predsa však zostalo
niekoľko domov nenapojených.
Netrápi nás to v domoch neobývaných, bez kúpeľne, používaných
iba občas. Samozrejme, budeme
trvať aj na ich napojení, alebo
riadnom dokladovaní zneškodňovania odpadových vôd v čistiarniach odpadových vôd. Kto sa nebude môcť takýmto dokladom
preukázať, bude považovaný za znečisťovateľa podzemných zdrojov
vôd s pokutou v zmysle zákona
o vodách. V druhej etape sa vybudovalo doteraz zhruba 800 m vedenia, kde má možnosť napojenia
60 domov. Vzhľadom k tomu, že
práce meškali a prišlo nepriaznivé počasie, netrvali sme na urýchlenom napájaní. S príchodom jari
a lepšieho počasia budeme požadovať napojenie čo najskôr. Po skúsenosti s poškodením vodovodu
na Chorvátskej ulici bude každý
povinný požiadať o rozkopávkové
povolenie verejného priestranstva. Mnohí občania požadujú,
aby práve ich ulica bola zahrnutá
čo najskôr do výstavby. Plne s tým
súhlasím, až do výšky finančných
možností obce. Pritom však musíme mať na mysli aj racionalizáciu
výstavby kanalizácie a zároveň
protipovodňovú ochranu Podháj-

skej ulice. Tým, že prepojíme Kráčice a Podhájsku ulicu, dosiahneme zrušenie prečerpávacej stanice na Podhájskej ulici a odtok
splaškových vôd gravitačne. Nebudeme potrebovať čerpadlá (ktoré
vydržia tak dva - tri roky), elektrickú energiu (iba stály plat ročne je
minimálne 3 700,- Sk, k tomu
za spotrebované kWh), čo predražuje prevádzku. Obec plánuje odpredať pozemky na výstavbu rodinných domov v lokalite Pažiť.
Z toho dôvodu je potrebné vybudovať kanalizáciu popri potoku
od ulice Na Prosniská po kino. Je
to takmer 600 m aj s dvomi odbočkami - jedna k záhrade Vincenta
Lopoša, druhá na Bratislavskej
ulici. Potom by mala nasledovať
rekonštrukcia cesty - oprava po výstavbe kanalizácie na Hoštákoch od Petríkových po Milošoviča - s dosiahnutím prirodzeného odtoku
povrchových vôd do kanála Glanec.
Hovoríme, že všetko sa vyvíja,
kadečo možno urobiť lepšie, ako
je plánované. Tak nás oslovujú
i občania, prečo neuvažujeme
o možnosti napojenia niektorých
častí na kanalizáciu cez záhrady.
S touto myšlienkou sme sa pohrávali už pri zadávaní trás kanalizácie. Napríklad pre občanov ulice
Hradská od kina až po Kulifajových by bolo takéto napojenie
výhodnejšie. Mnohí môžu mať
problémy výškovo sa napojiť do ka-

V roku 2005 uplynie 760 rokov
od prvej písomnej zmienky o našej
obci. Koncom minulého roku sme
spracovali projekt
„760 rokov prvej
písomnej zmienky
ako začiatok rozvoja cestovného
ruchu v Blatnom“.
Podľa neho sme
chceli dobudovať
tribúnu s garážou, pripraviť betónovú plochu na dvore Základnej
školy, ktorá by slúžila ako hľadisko,
tanečný parket, či mnohostranná
športová plocha - v lete ako basketbalové ihrisko, v zime ako podklad
klziska. Projekt dal hodne zabrať,
aby bol kvalitný. Prvé ohlasy z ministerstva boli, že má obrovskú nádej na úspech, aby sme získali nejaké prostriedky z eurofondov aj
pre našu obec. Podmienkou úspešnosti je aj cezhraničná spolupráca
medzi Rakúskom - Slovenskom
a Maďarskom. Toto všetko sme si
doň zakomponovali. Veď už dlhé
roky spolupracuje naša Dychová
hudba Šarfianka so speváckym súborom Páví krúžok z Piliszentkeresztu - Mlynkov v Maďarsku.
Cieľom tejto spolupráce je aj uchovanie slovenčiny za našimi južný-

mi hranicami - vzájomnými návštevami a kultúrnymi programami.
Jozef Milošovič - náš rodák dlhoro-
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nalizácie na ulici, možno budú
musieť prečerpávať aspoň časť
splaškových vôd, aby ich do kanalizácie dostali. Verejnú kanalizáciu po súkromných pozemkoch
viesť nemôžeme, to by sme museli robiť množstvo zmlúv o vecnom
bremene, s potrebou geometrických plánov. A pritom prehovárať
množstvo občanov, aby s tým súhlasili. Stačí jeden nesúhlas a už
by sme museli končiť a ísť na verejné priestranstvo. Pritom majetkoprávny stav je taký, že podaktorí
občania ešte stále nemajú usporiadané vlastníctvo k užívaným
pozemkom. Nechcem týmto tvrdiť, že to je nemožné. Rád by som
mal na obecnom úrade vyjadrenie vlastníka každej nehnuteľnosti, aký je jeho názor a čo je ochotný pre to urobiť. Rovnaká možnosť sa javí aj od kina cez záhrady
minimálne po cestu do mlyna, za
určitej úpravy tejto cesty až po
Jozefínu Martišovičovú. Táto trasa v priamke by mala asi 500 m,
mám už vlastný nákres, kde by vychádzali šachty (po každých
50 m). Zašleme dotazníky do každého domu, aby ste sa mohli vyjadriť. Budem príjemne prekvapený, ak bude súhlasiť maximálne
85 % opýtaných. Potom sa podľa
toho môžeme rozhodnúť ako ďalej. Ak nám dobre vyjde predaj pozemkov, prípadne dostaneme aspoň akú - takú dotáciu na výstavbu
od štátu, túto časť kanalizácie by
sme dokázali postaviť možno
v tomto či budúcom roku.

Milan Šarmír
či neúspech. Nebudú síce až natoľko veľkolepé ako v roku 2001,
ale budú.
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva sme schválili
termín osláv na sobotu 27. augusta
2005. Program je
predbežne navrhnutý nasledovne:
10.00 h - slávnostná svätá omša
k 760. výročiu prvej písomnej zmienky
14.00 h - kultúrny program na nádvorí Základnej školy pozostávajúci z vystúpení:
- robotnícky spevokol Bradlan z Trnavy
- prehliadky dychových súborov z okolia
- Pávieho krúžku z Mlynkov
- spoločné vystúpenie prítomných súborov
17.00 h - futbalový zápas Športový novinári - „starí páni“ Blatné
20.00 h - tanečná zábava - (podľa
počasia - MKS alebo školský dvor) - Stříbrňanka prípadne iná dychovka
z Moravy
Je možné ešte doplnenie programu, ak ho budeme mať zaistené,
budeme Vás informovať.
Milan Šarmír

760. výročie

prvej písomnej zmienky
čne pracujúci v Rakúsku, sprostredkoval zas futbalové vystúpenia
našich zástupcov vo Viedni na
Práter štadióne, návštevu a zápas
rakúskych športových novinárov
pri našich oslavách „Siedmich
tisícročí osídlenia našej obce“ v roku 2001.
Za čias rímskej ríše sa hovorilo
„dať ľudu chlieb a hry“ a národ ťa
bude milovať. Nechceme vytĺkať
akýkoľvek kapitál z osláv obce,
chceme však pripomínať našu históriu, na ktorú môžeme byť právom hrdí. Čo by za takú históriu
dali Američania?
Projekt bol podaný, do dnešných
dní ho ešte komisia na ministerstve nevyhodnotila. Povedali sme
si, že oslavy 760. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci urobíme bez ohľadu na jeho úspech,
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Historický kalendár
4. júl 1945
Cyprián Majerník
- akademický maliar, pedagóg
- 60. výročie smrti, Praha
17. júl 1995
Maša Haľamová
- poetka, významná autorka medzivojnovej poézie, prekladateľka, obľúbená autorka kníh pre deti
- 10. výročie smrti, Bratislava
27. júl 1880
Milan Rastislav Štefánik
-vedec, politik, diplomat, vojenský letec, minister vojny ČSK, generál
francúzskej armády
-125. výročie narodenia, Košariská
30. júl 1825
Mikuláš Štefan Ferienčík
- spisovateľ, národný buditeľ - účastník zhromaždenia Tatrína v Čachticiach (1847), správca Jednoty mládeže slovenskej, účastník Slovenského povstania v roku 1848, autor
divadelných hier, básní, poviedok
- 180. výročie narodenia, Zvolen
1. august 1905
Rudolf Dilong
- básnik - predstaviteľ básnickej skupiny „katolícka moderna“, spisovateľ, dramatik, od roku 1945 emigrant (Argentína, USA)
- 100. výročie narodenia, Trstená
2. august 1905
Zlata Dônčová
- spisovateľka, učiteľka, autorka poézie pre deti, publicistka, recenzentka
- 100. výročie narodenia, Nitrianska
Streda
4. august 1965
Ján Vojtaššák
- katolícky biskup, jeden z tvorcov
Martinskej deklarácie, zakladateľ
časopisu Svätá rodina, 2x väznený rehabilitovaný v roku 1990
- 40. výročie smrti, Říčany
10. august 1555
Benedikt Vavrinec z Nedožier
- humanistický vzdelanec, jazykovedec, pedagóg, matematik, básnik,
hudobník
- 450. výročie narodenia, Nedožery Brezany

18. september 1935
Zoltán Palugay
- maliar - zakladateľská osobnosť modernej slovenskej akvarelovej tvorby, spolupracovník J. Alexyho a M.
Bazovského, autor pozoruhodných
olejomalieb, kresieb, portrétov
- 70. výročie smrti, pod Ďumbierom
18. september 1915
Blahoslav Hečko
- prekladateľ, redaktor, recenzent,
svetovo uznávaný prekladateľ románskej literatúry (talianskej
a francúzskej), nositeľ Ceny Nadácie MS J. C. Hronského za literatúru
- 90. výročie narodenia, Suchá nad
Parnou
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Priateľstvo s Pánom...

da, zapáchajúca špina a početné choroby
ho obklopovali zo všetkých strán. On s vyhrnutými rukávmi, no najmä s Božou poposlušnosti a kritiky, klamstva a hnevu. mocou a s láskou k Pánu Ježišovi, pustil sa
Nezabúdajme preto na tento krásny cieľ do zápasu o prijateľnejšie ľudské poda snažme sa ho dosiahnuť spoznaním a na- mienky a o zasievanie viery do sŕdc týchto
sledovaním povolania, ktoré nám Boh dá- jednoduchých ľudí. Neodradili ho ťažkosti
va. A nezabudnime
ani dotierajúca maešte na jedno: sami to
lomyseľnosť. Po čase
nedokážeme. Potremu prichádzali na pobujeme pomoc, spomoc ďalší dobrovoľločenstvo druhých,
níci. Medzi nimi aj
aby sme sa vedeli opamerický lekár, ktorý
rieť o iných, povzbuúprimne povedal todiť i napomenúť sa
muto kňazovi: „Otvzájomne. Aj Svätý
če, ja by som tu na
Otec nás potrebuje,
vašom mieste neveď nás všetkých prochcel byť ani za tisíc
sil o modlitby: „Milí
dolárov za deň.“ Don
priatelia, modlite sa
Orfeo mu pohotovo
za mňa, aby som sa
a rovnako úprimne
naučil čoraz lepšie
odpovedal: „Veru, za
a viac milovať Pána,
to by som tu nebol
modlite sa za mňa,
ani ja!“
aby som zo strachu
Milí čitatelia, praneutiekol pred vlkmi,
jem vám, aby ste stámodlime sa navzále budovali priateľjom jedni za drustvo s Pánom Ježihých, modlime sa,
šom, kvôli svojej večBenedikt XVI.
aby nás Pán niesol na
nej spáse vedeli sa
svojich pleciach, aby sme sa my naučili zriekať všetkého, čo by vás brzdilo na ceste
niesť sa, čiže pomáhať si jeden druhému.“ do neba a aby ste pomocou spoločenstva,
A na záver jeden príklad.
úprimných svätých spovedí a duchovnej
Taliansky salezián Orfeo Mantoroni sa pomoci slúžili Bohu v radosti.
dobrovoľne vydal do Indie, usadil sa v juhovýchodnej časti tejto obrovskej krajiny.
To vám praje váš kňaz
Nepredstaviteľná chudoba, neľudská bieRoman Stachovič
Pokračovanie zo strany 1

Prvé sväté
prijímanie
5.

júna sa konala v našom kostole
opäť jedna milá slávnosť. 21 detí
z farnosti po prvýkrát pristúpilo
k prvému svätému prijímaniu. Svoje malé
ovečky si tiež po prvýkrát pripravoval náš nový duchovný otec vdp. Roman Stachovič.
V sobotu ráno po sv. omši prebehla ešte „generálka“, čo sa týka organizácie slávnosti.
Každé dieťa sa snažilo získať nejakú úlohu,
aby sa mohlo prezentovať pred svojimi najbližšími. Potom nasledovala prvá svätá spoveď. Mala som tú možnosť byť pri deťoch,
keď čakali pre dverami spovednice. Bola to
až neuveriteľná zmena, ktorá sa udiala s tými šantivými a neposednými deťmi počas
sviatosti zmierenia (aspoň na chvíľu). Keď
sa predtým hlasno bavili, hádali sa, kto pôjde prvý, po východe zo spovednice si v tichosti kľakli, pomodlili sa uložené pokánie
a vyšli z kostola, alebo ticho čakali na kamarátov.
V nedeľu ráno sa všetky deti spolu s rodič-

mi a príbuznými zhromaždili na fare, odkiaľ v sprievode prišli do kostola. Keďže som
trochu sledovala tieto deti počas ich predchádzajúcich účastí na sv. omšiach, mala
som obavy z ich správania. Boli však neopodstatnené. Pán farár ich zaujal zaujímavými príbehmi počas homílie, potom nasledoval obrad obnovenia krstných sľubov, prinesenie obetných darov, takže boli stále zapojení do liturgie a na vyrušovanie nebol
čas. Svätú omšu opäť obohacoval svojim
spevom spevokol Radka Hasíka. Niektoré
piesne poznali i deti a s radosťou sa pridali
k spevákom. Myslím, že každý kto bol prítomný v preplnenom kostole, si odnášal pekný duchovný zážitok.
Teší ma, že veľa detí chodí i v týždni na sv.
omšu, že majú odhodlanie vytrvať v čistote
a nábožnosti aj v ďalšom živote. Prosím
o modlitby za ne aj za ich rodičov, aby im toto odhodlanie vydržalo do konca života.
Viera Srnáková
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Ako

počas hodov

V týchto dňoch si pripomíname 260.
výročie od posviacky nášho kostola, ktorý
dňa 20. júna 1745 konsekroval k sláve
patróna svätého Vojtecha biskup Michal
Ignác Frivajs. Súčasne posvätil na oltári
Sedembolestnej Panny Márie relikvie
svätých mučeníkov Valentína a Teofila.
19. júna
Na počesť výročia posviacky chrámu
budú sa vysluhovať dve sväté omše: tradične malá ráno o 8,00 hod a veľká
o 10.00 hod slávnostná svätá omša obetovaná za veriacich našej farnosti, pri ktorej bude hrať aj dychová hudba Šarfianka. Obetné dary prinesú mladí Blatňania v tradičných šarfických krojoch.
22. júna
sa bude slúžiť o 9.30 hod rekolekčná
svätá omša kňazov seneckého dekanátu,
ktorej sa zúčastní asi 10 kňazov z farností spadajúcich pod dekanát v Senci.

27. júna
sa v našom chráme bude slúžiť o 18.30
hod. primičná svätá omša novokňaza
Martina Kročku zo Senca (pochádzajúceho pôvodom z Báhoňa). Veriaci na jej
záver môžu prispieť darom pre primicianta.
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– knihy pre tých, ktorí chcú niečo viac
Hwee Hwee Tan

Úvodník
Čo sa Vám vybaví v mysli, keď sa povie leto? Mnohí ľudia
si predstavia čas dovoleniek – pri mori, na horách, iným sa vybaví
bežná práca na záhradke, či v garáži pri aute, zaváranie, a kopec inej
práce okolo domu.
V lete máme aj viac času vziať do ruky dobrú knihu (a cítiť
pri tom jej váhu, či vôňu papiera), pohodlne sa usadiť v kresle,
alebo sa „hodiť“ na posteľ a len tak... čítať. Nájdeme si čas
sa zastaviť, popremýšľať.
A veríme, že Vaše čítanie „len tak“ sa po prvých obrátených
stránkach našich kníh zmení na hĺbavé skúmanie. Naším cieľom je,
aby sa ľudia zastavili a rozmýšľali o živote, o sebe, o svete okolo
nás a o Bohu.
V tomto čísle Blatňana Vám bližšie predstavíme tri knihy:
Cudzie telá v nás – humorne ladený príbeh troch mladých ľudí
hľadajúcich odpovede na základné otázky života; a dve knihy,
ktoré veríme, že pomôžu všetkým rodičom: Ako milovať svoje dieťa
a Výchova chlapcov.
Prajeme Vám krásne leto.
Za vydavateľstvo Mgr. Milan Belák

Cudzie telá v nás
„Sú veci, ktoré nás silno ovplyvňujú… ale také veci
nemožno vidieť, lebo sú hlboko pod povrchom. Naše
rany boli hlboko vryté, neboli viditeľné ani tým
najbystrejším okom… Povieme vám príbeh o tom,
ako sme prišli k našim ranám … skutočný príbeh,
ten, o ktorom vieme len my, príbeh o cudzích telesách
v nás.”
Mei je právnička, Andy jej priateľ, ktorý
v Singapure učí angličtinu, a ktorého práve zatkli za ilegálne futbalové
stávky, a Eugene spoločný kamarát – traja mladí ľudia vo svete plnom
popkultúrnych ikon, techna, superhrdinov, vo svete, kde „dobrí trpia
a zlí si žijú spokojne“. Hľadanie kľúča, podľa ktorého chcú žiť, je hlavnou
myšlienkou tohto románu. Pri hľadaní dôkazov o Andyho nevine sa
dobre ukryté tajomstvá minulosti – „cudzie telesá” dostávajú na povrch.
Zneužívanie, vražda, klamstvá. Pomôže odhalenie týchto tajomstiev
oslobodiť Andyho alebo zničí budúcnosť každého z nich?
cena: 295,- Sk

James Dobson

Výchova chlapcov
V dnešnej kultúre je veľmi ťažké vychovávať
chlapcov. Rodičia, učitelia a tí, ktorí sa zaoberajú
formovaním charakteru chlapcov, majú mnoho
otázok:
• Sú chlapci úplne iní ako dievčatá? Ak áno, v čom?
• Aká je úloha otca vo výchove syna?
• Aká je úloha matky?
• Ako môžeme formovať ďalšiu generáciu mužov?

Kto sme
Vydavateľstvo Porta libri sa zameriava na vydávanie kvalitnej
literatúry z oblasti filozofie, psychológie, rodiny a výchovy detí,
kresťanstva a teológie, ako aj beletrie a poézie.

Náš cieľ
Cieľom nášho vydavateľstva je vydávať knihy, ktoré sú zaujímavé
a príťažlivé pre ľudí, ktorí hľadajú niečo viac. Knihy, ktoré čítať
je nielen potešením a radosťou, ale aj dobrodružstvom a výzvou
k objavovaniu nových svetov.

Informácie
Čakáme na Vaše názory, príbehy a skúsenosti s výchovou. Najzaujímavejšie odmeníme knihou a uverejníme v nasledujúcom čísle.
Všetky naše knihy nájdete na www.porta.sk
Objednať si môžete na telefónnych číslach: 02/53 41 68 61
0915 813 135
0904 652 190
cez e-mail: milan@citygate.sk
alebo pošlite vyplnenú objednávku na adresu: Porta libri
Liptovská 10
821 09 Bratislava 2
Učitelia alebo pracovníci miestnej knižnice
sa môžu informovať o zľavách.

Dr. Dobson, jeden z nauznávanejších a najdôveryhodnejších amerických
odborníkov na rodinné otázky, sa v knihe Výchova chlapcov púšťa do
týchto otázok a ponúka rady a povzbudenie založené na pevnom základe
biblických princípov. Vysvetľuje, prečo sú chlapci takí, akí sú, ako
rozumieť ich citovému a fyzickému rozvoju a ako ich motivovať, aby sa
stali Božími mužmi.
cena: 295,- Sk

Dr. Ross Campbell

Ako milovať svoje dieťa
Sme dobrí rodičia? Milujeme svoje deti viac než
čokoľvek iné a radi by sme im to aj prejavili. Dr.
Campbell v tejto knihe hovorí o tom, že pre zdravý
vývoj dieťaťa je nevyhnutná bezpodmienečná láska
rodiča. Odporúča štyri spôsoby vyjadrenia tejto
lásky deťom, a to kontaktom očami, telesným
kontaktom, venovaním sústredenej pozornosti
a usmerňovaním.
Dr. Ross Campbell je odborník, ktorý sa dlhé roky venuje výchove detí
a vzťahom rodičov s deťmi.
cena: 210,- Sk

Knihy pošlite na adresu

Záväzná objednávka
Názov knihy

Počet kusov

Meno a priezvisko

...............................................................................................

...........................

..................................................................

...............................................................................................

...........................

...............................................................................................

...........................

...............................................................................................

...........................

...............................................................................................

...........................

..................................................................

...............................................................................................

...........................

tel.

...............................................................................................

...........................

...............................................................................................

...........................

Ulica
..................................................................

PSČ
..................................................................

Obec

..................................................................

e-mail
..................................................................
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Informatívne vyhodnotenie školského roka 2004/2005
Vyučovacia a výchovná činnosť
V školskom roku 2004/2005 nastúpilo do našej ZŠ 159 žiakov. V priebehu školského roka
pribudla jedna žiačka. Zvýšila sa kvalifikovanosť
učiteľov. Od tohto školského roka je plno kvalifikované vyučovanie matematiky a anglického
jazyka, ktorý sa povinne vyučuje od 3. ročníka.
Využívame variant s vysokou dotáciou hodín
na výučbu cudzích jazykov. Od septembra 2004
sme pokusne zaviedli výučbu nepovinného
predmetu anglický jazyk v 1. a 2. ročníku s dotáciou jedna hodina týždenne. Nakoľko sa nám
tento spôsob osvedčil /neprihlásil sa z oboch
ročníkov iba jeden žiak/, plánujeme pokračovať aj v budúcom školskom roku. Výrazne sa
zvýšila úroveň výučby práce s PC. Zlepšili sme
technické vybavenie učebne, zakúpili sme 3 nové PC. 9 učiteľov našej školy sa zapojilo do rôznych kurzov a školení na získavanie a rozširovanie počítačovej gramotnosti. Dobré výsledky
dosiahli žiaci 9. ročníka v MONITORe 9 - 2005
Priemerný počet bodov - naša ZŠ
Slov. jazyk - 22,2 b.
Matematika - 22,7 b.
Priemerný počet bodov - SR
Slov. jazyk - 21,3 b.
Matematika - 23,4 b.
V tomto školskom roku končí na našej škole
9. triedu 14 žiakov. Z toho 9 žiakov je prijatých
na stredné školy s maturitou, 4 žiaci na učňovské školy, 1 žiak je zatiaľ neumiestnený. V budúcom školskom roku by malo do 1. triedy nastúpiť 16 žiakov. Pri ZŠ pracuje školský klub detí, ktorý navštevuje 30 detí.
V rámci výchovno - vzdelávacej činnosti sme
uskutočnili v tomto školskom roku:
- lyžiarsky výcvik
- školu v prírode spojenú s plaveckým výcvikom
- exkurzie, výlety, návštevy kultúrnych podujatí

Mimoškolská a záujmová činnosť
V tomto školskom roku odovzdalo na našej
škole 160 žiakov vzdelávacie poukazy.
Na základe zisteného záujmu a podmienok
školy pracujú žiaci v nasledovných krúžkoch: literárno - dramatický II. st., tvorivé dielne, hra

na klavír a zobcovú flautu, spevácky súbor Slniečko, športová streľba, tanečný krúžok, aerobik, brúsime si jazýček, šikovná veverička, prírodovedno - zdravotnícky I. st., športový, krúžok
slovenského jazyka, matematický, prírodovedný II. st., literárno - recitačný I. st., konverzácia
v anglickom jazyku, štyri krúžky PC a internetu.
Žiaci našej školy sa pravidelne zúčastňujú
okresných a vyšších súťaží v rôznych oblastiach:
cezpoľný beh, streľba, biblická olympiáda, geografická olympiáda, matematická olympiáda,
pytagoriáda, recitačné súťaže Hviezdoslavov
Kubín a Šaliansky Maťko, medzinárodná matematická súťaž Klokan, dejepisná súťaž História
mojej školy, spevácka súťaž Slávik Slovensko
2005, vybíjaná, beh M. R .Štefánika v Ivanke
pri. Dunaji, futbal, hliadky mladých zdravotníkov, ľahká atletika, športovo - vedomostná súťaž
k Roku Euchristie, Superkvíz Junior v ST.
V týchto súťažiach dosahujeme pravidelne
veľmi dobré výsledky na úrovni okresu a kraja.
Výsledky sú pravidelne zverejňované v obecných novinách Blatňan.
V rámci obce poriadame zaujímavé podujatia pre deti: Lucie, Šou svetlonosov, Beh MDD,
Silvestrovský beh a podobne.

Spolupráca s obcou, ZRPŠ,
organizáciami, občanmi obce
Škola pravidelne zabezpečuje kultúrny program pre obecný úrad, komisie pri obecnom zastupiteľstve, spoločenské organizácie. Naši žiaci vystupovali pri uvítaní detí, Mesiaci úcty
k starším, rozlúčke s brancami, udeľovaní Ceny starostu obce a ocenenie občanov na OÚ,
oslavách oslobodenia obce, Dni Matiek, výročných schôdzach spoločenských organizácií,
klubu dôchodcov. Spolu so ZRPŠ sme usporiadali 5. rodičovský ples, vianočnú besiedku, veľkonočné trhy. V spolupráci s rodičmi, podnikmi
a, obchodmi v obci prebieha celoročný zber papiera. Zisk z tejto akcie nám umožňuje vylepšovať podmienky pre záujmovú činnosť žiakov. V
tomto roku sme sa spolu so ZRPŠ zapojili do získavania 2% z daní F a PO. Srdečne ďakujeme
všetkým podnikom i jednotlivcom, ktorí sa roz-

hodli podporiť našu školu. Konečné výsledky
tejto aktivity budú známe v januári 2006.
Veľký význam pre kvalitný vyučovací proces
a záujmovú činnosť má finančná a materiálna
pomoc zo strany sponzorov. Mená sponzorov
a spôsob sponzoringu zverejňujeme pravidelne
na stránkach týchto obecných novín.
V rámci projektu Otvorená škola poskytujeme svoje priestory pre všetkých obyvateľov obce. Deti, mládež a rodiny s malými deťmi
môžu využívať na hry a oddych školský dvor, ktorý je sprístupnený verejnosti, ženy využívajú
na relaxačné cvičenia minitelocviňu. Aj týmto
spôsobom sa snažíme opätovať občanom priazeň, ktorú nám poskytujú.

Projekty na škole
Škola sa zapojila do projektov: Zdravá škola,
Mliečna liga - DANONE, Cesta k emocionálnej
zrelosti - problémy dospievania, Projekt Živly ochrana životného prostredia, Pozitívna energia pre šport, Školy pre budúcnosť - matematika hrou, Otvorená škola - oblasť športu.
Pomocou týchto projektov a ostatných aktivít sa
snažíme urobiť výchovu a vzdelanie príťažlivým, získať financie na rozvoj aktivít školy.
Umožniť našim žiakom, aby sa vzdelávali
v zdravom a čistom vidieckom prostredí, ale
na vysokej technickej a odbornej úrovni.

Úspešní strelci
Po úspešnej účasti v Okresnom kole tejto súťaže postúpili 4 žiaci našej školy do krajského
kola, ktoré sa konalo 14. decembra 2004
na strelnici v Jarovciach. V kategórii jednotlivci - dievčatá vybojovali
Veronika Vargová 1. miesto, Ivana Stúpalová
9. miesto. Simona Rigová 13. miesto. V kategórii družstiev obsadili tieto dievčatá 3. miesto.
V kategórii jednotlivci chlapci získal Jakub Matyašovič 7. miesto. 22. apríla 2005 Veronika
Vargová reprezentovala našu školu a Bratislavský kraj na Majstrovstvách Slovenska v Partizánskom. V silnej konkurencii obsadila 25.
miesto.

Jozef Slezko, riaditeľ školy

Aktivity mimoškolskej činnosti ZŠ
Divadlo nás zaujalo...

Tešíme sa na výlet!

Dňa 25. apríla žiaci 1.stupňa ZŠ navštívili
„Divadlo J. Palárika“ v Trnave. Divadelné predstavenie moderne spracovanej rozprávky - Pinochio bolo pre nás žiakov veľmi zaujímavé, zábav-

Čas neuveriteľne rýchlo letí. Ani sme sa nenazdali a ďalší školský rok je za nami. Celý rok mravčej práce sa tradične na všetkých školách končí
výletmi.
Pedagógovia 1. stupňa ZŠ pre nás organizujú
zaujímavý výlet spojený s ekologickou výchovou Vodný mlyn Kolárovo. Už sa tešíme na EKO vedomostné súťaže, na poznávanie rastlín a živočíchov. Dozvieme sa „čosi“ o výrobe elektrickej energie, ale najviac sa tešíme na člnkovanie po ramene Dunaja. Keďže výlety sú za zásluhy počas celého roka... asi sme boli všetci dobrí, no nie?
4. trieda ZŠ

lante. S našimi žiakmi sú už dobrí kamaráti.
Stretávajú sa pravidelne dva razy v školskom roku a učia ich osvojovať si pravidlá dopravnej výchovy. Táto aktivita sa deťom veľmi páči a vždy sa
im hier, kvízov a ostatných aktivít v areáli doprav-

Dopravná výchova...
né aj poučné. Deň sa nám vydaril, len počasie
nám troška neprialo. Cestou späť sme poriadne
premokli, ale príjemný zážitok stál za to. Nám
štvrtákom bolo ľúto, že sme si nemohli spoločne
pozrieť Trnavu - naše najstaršie mesto, ale snáď
sa nám to pri budúcej návšteve vydarí.
4. trieda ZŠ

Opakovanie základných predpisov pre chodcov, cyklistov, oboznamovanie sa s najčastejšími
dopravnými nehodami, správanie sa na vozovke,
v dopravných prostriedkoch, na ulici...
Tieto i mnohé ďalšie témy preberali naši žiaci
6. mája 2005 s pani inštruktorkou a s pánom inštruktorom autoškoly na dopravnom ihrisku v Ga-

ného ihriska máli. My pedagógovia sme rovnako
spokojní, že touto hravou formou môžeme deti
viesť k zodpovednému správaniu sa na ceste, ulici a dokonale v nich pestovať a utvrdzovať dopravnú disciplínu.

Šuplatová
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·kolav prírode
„Uni, uniškola, vždy si príma bola.
Smiech, tance a karty, to je super párty...“
Tento refrén sa ešte dosť dlho ozýval na školských chodbách ZŠ. Žiaci sa od 16. 5. - do 21. 5.
2005 zúčastnili týždenného rekreačného poby-

tu v škole prírody v Nitrianskom Rudne.
Strávili tam úžasné chvíle plné hodnotných
zážitkov. Celodenný program vynikal jedinečnosťou a originálnosťou uniškolských hier a súťaží, ktoré sme žiakom spestrili plaveckým výcvi-

kom, návštevou hvezdárne v Partizánskom,
prehliadkou príslušného regiónu a organizovaním aktivít zameraných na oblasť mimovyučovacieho života. Posledný deň strávený spolu s učiteľmi, kamarátmi a inštruktormi vyvolal v mnohých očiach veľké slzy, čo svedčí

o tom, že deti boli spokojné. Všetci si priniesli
domov neopísateľné zážitky a milé spomienky.
Vyznamenali sa i malí prváci, ktorí mali rovnakú
vytrvalosť ako ostatní žiaci, zapájali sa do všetkých aktivít a na clivotu nebol jednoducho čas.

Naša škola
aša škola sa v tomto školskom roku zapojila do viacerých súťaží z matematiky. V apríli sme sa zúčastnili okresného kola
matematickej olympiády, kde sa naša žiačka
6. ročníka Lucka Polakovičová umiestnila na prvom mieste v okrese Senec.
V marci sme sa pripojili k takmer 83 000
žiakom na celom Slovensku, ktorí spolu
so žiakmi z celého sveta riešili úlohy
z Matematického Klokana, čo je známa celosvetová matematická súťaž. „Klokanie“ úlohy riešilo 44 žiakov a z nich ôsmi predbehli
aspoň 80% súťažiacich na Slovensku vo svojej kategórii a stali sa úspešnými riešiteľmi:
Kristínka Kostková (3. ročník), Lucia Šiflová
(4. ročník), Paulínka Šuplatová, Ivanka Hegedüšová (obe 6. ročník), Ľubka Milošovičová,
Eva Targošová (7. ročník). Najlepšie z našej
školy sa v tejto súťaži umiestnili: Lucka
Polakovičová na 1. - 32. mieste v rámci Slovenska a Monika Hasíková na 1. - 37. mieste
taktiež v rámci Slovenska.

N

Počas školského roka pracuje na škole viacero záujmových útvarov. Jedným z nich je
i krúžok výpočtovej techniky a internetu, ktorý sa teší veľkej účasti našich detí. Vďaka pánovi riaditeľovi sa podarilo získať ďalšie dva
nové počítače a žiaci získavajú dôležité poznatky z oblasti informatiky. Tento rok sa
i učitelia úspešne zapojili do viacerých vzdelávacích školení z oblasti informatiky, čo im
umožní zakomponovať svoje nové zručnosti
i v bežnom vyučovacom procese. Pri práci
s počítačom využívame i to, že deti sa od prvého ročníka učia anglický jazyk a môžu tu
spoznať i tzv. technickú angličtinu.
Školský rok sa pomaly chýli ku koncu
a ja chcem poďakovať všetkým žiakom, ktorí
sa zapájali do súťaží a prezentovali našu školu. Prajem im veľa energie a záujmu o matematiku a informatiku i v budúcom školskom
roku.

Lenka Mitáková, učiteľka ZŠ
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Takéto akcie prispievajú nielen k poznávaniu našej krásnej krajiny, ale vedú naše deti
k samostatnosti, komunikatívnosti a pracovitosti... Rozvíjajú v nich zmysel pre zodpovednosť a to nielen za svoju, ale i skupinovú prácu.
Sme radi, že takéto akcie môžeme v spolupráci s rodičmi, ZRPŠ a sponzormi organizovať
a ktorým chcem touto cestou úprimne poďakovať. Zároveň ďakujem pedagógom, ktorí ochotne prevzali na seba obrovskú zodpovednosť
za 52 detí, tešia sa však na podobne akcie i v budúcnosti.
Šuplatová

Monitor 9 - 2005
2. februára 2005 všetci žiaci 9-tych
ročníkov základných škôl na Slovensku sa museli zúčastniť testovania vedomostí zo slovenského jazyka a matematiky.
Naši deviataci obstáli v testovaní veľmi dobre. Tu sú výsledky:
- priemerný počet bodov získaných
v teste zo slovenského jazyka v rámci
Slovenskej republiky bol 21,3 bodu,
v našej škole bol 22,2 bodu,
- priemerný počet bodov získaných
v teste z matematiky v rámci Slovenskej republiky bol 23,4bodu, v našej škole bol 22,7 bodu,
- priemerná percentuálna úspešnosť
v testoch zo slovenského jazyka v rámci Slovenskej republiky bola 71,1%,
v našej škole bola 74%,
- priemerná percentuálna úspešnosť
v teste z matematiky v rámci Slovenskej republiky bola 65,1 %, v našej
škole bola 63,1%.
To, že všetci žiaci 9-eho ročníka boli
už v polovici mája prijatí na stredné
školy, je „zásluha“ výborných výsledkov testov - Monitor 9.
Eva Zimányiová

Mladí zdravotníci
Dňa 6. mája 2005 sa zúčastnila
5-členná hliadka mladých zdravotníkov
II. stupňa územnej súťaže v Senci, kde
boli zastúpené hliadky Malackého, Pezinského a Seneckého okresu. Z našej
školy tvorili HMZ žiaci 7. ročníka - Monika Hasíková, Lenka Jankovičová, Eva
Bosáčiková, Veronika Farkašová, Petra
Štellárová. Súťažili v štyroch disciplínach - poskytovanie prvej pomoci, resuscitácia, vedomosti o ľudskom tele, vedomosti o Červenom kríži a vedomosti
o liečivých rastlinách. Umiestnili sa
na 6. mieste, ale hlavne získali cenné
vedomosti a nové skúsenosti pre záchranu ľudského života.
Mária Dudíková
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ČÍSLO

2 / JÚN 2005

Poľnohospodárske
družstvo
zostáva optimistom

zort poľnohospodárstva (a nielen naň).
Bedákať sa však nedá. Kto chce prežiť,
musí kráčať, napredovať, rozmýšľať, byť
nápaditý, vedieť umiestniť svoje produkty,
neúprosne bojovať s konkurenciou a stále
sledovať nové trendy. K tomu patrí i šťas-

tegórii v regióne Bratislava naozaj potvrdzuje kvalitu hospodárenia s majetkom.
Určite ste si všimli, že na PD sa pohybuje snáď už prevažne ,,mládež“. Dostávajú
šance presadiť sa, odovzdať svoj um
a schopnosti, nasadiť moderné a úspešné

Oslavy a jubileá má PD za sebou. Slávnostná VČS sa niesla nielen v znamení
osláv, ale i hodnotenia a bilancovania.
Odzneli i plány do budúcnosti, jeho smerovania ako i podnikateľský zámer na rok
2005.
Je všeobecne známe, že naše PD hospodári úspešne a každoročne je ziskové. To,
ako sa mu darí, ako sa hospodári, aké sú výsledky, výnosy a zisky, aké budú dividendy,
ako bude prebiehať prerozdeľovanie zisku
zaujímalo všetkých 96 prítomných členov.
Ako by aj nie! Veď to oni dali i naďalej dávajú dôveru starať sa o svoj majetok, no na
druhej strane právom očakávajú jeho
zveľaďovanie a napokon i určitý prínos
a zisk. Samozrejme v prospech oboch
strán. Preto im výsledky a hospodárenie
družstva nie sú ľahostajné, no spoliehajú
sa na schopnosti a úsilie manažmentu
i všetkých pracovníkov.
Z médií, tlače i iných zdrojov vieme, aký
je vplyv vstupu SR do Európskej Únie na re-

tie, pozitívne myslenie a hlavne optimizmus. Dlhoročne dobré výsledky, umiestnenia v súťažiach a iné ocenenia sú toho dôkazom. A byť na prvom mieste v našej ka-

trendy. Samozrejme musia získať i potrebné skúsenosti a postupne prevziať zodpovednosť za zverený majetok.
To, že predstavenstvo PD požiadalo

gií zemného plynu a elektrickej energie.
Najekonomickejšími plodinami boli cukrová repa a osivová kukurica.
Predseda v rámci hodnotiacej správy poukázal aj na tvrdú konkurenciu, ktorá nastala po vstupe do EÚ. Vzhľadom na prebytok poľnohospodárskych produktov je problém mnohé produkty umiestniť na trhu,

družstva - o vydávaní družstevníckych podielnických listov oprávneným osobám.
V minulom roku prevzal predseda družstva Ing. Ján Mišák za výsledky dosiahnuté
v roku 2003 z rúk ministra Čestné uznanie
za umiestnenie v súťaži TOP - 100. V našej
kategórii sme sa umiestnili na poprednom
mieste v rámci SR a v rámci regiónu

napr. dopestované obilie aj za znížené ceny. Našťastie my tento problém nemáme.
Informoval o zákone č. 3/2005 Z. z., ktorý
vstúpil do platnosti od 1. februára 2005,
a ktorý hovorí o ďalšej etape transformácie

Bratislava na prvom mieste. Aj s minuloročnými výsledkami sme dokázali, že naše
miesto medzi poprednými v rámci SR je
pevné a trvalé.
Naše družstvo dosahuje dobré výsledky

Bilancia
roku 2004
na Poľnohospodárskom
družstve v Blatnom
Dňa 31. 3. 2005 sa konala v jedálni PD
Blatné výročná členská schôdza, na ktorej
sa tak ako každoročne hodnotil uplynulý
rok.
Tohtoročnú schôdzu otvoril a viedol podpredseda Jozef Kubica, ktorý srdečne privítal všetkých pozvaných členov, ktorí mali
záujem dozvedieť sa viac o úspechoch
i problémoch družstva, o plánoch družstva
a v neposlednom rade sa ako členovia stretnúť, spomínať a hodnotiť.
Správu o činnosti PD za rok 2004 predniesol predseda družstva Ing. Ján Mišák,
ktorý podrobne rozobral činnosť každého
úseku. Touto formou by sme radi sprostredkovali informácie, týkajúce sa hospodárenia družstva aj občanom našej obce.
Naše družstvo dlhodobo hospodári so ziskom, a inak tomu nebolo ani minulý rok dosiahli sme kladný a povzbudivý hospodársky výsledok.
Vďaka poveternostným podmienkam jar bola veľmi priaznivá - družstvo dosiahlo vysokú produkciu lucernových úsuškov.
Sušenie množstva zelenej hmoty lucerny
sa však prejavilo na zvýšenej spotrebe ener-
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RÔZNE

predsedu Ing. Jána Mišáka o zotrvanie
vo funkcii má svoje opodstatnenie a logiku. Áno, podielnici a členovia mu dôverujú ako dlhoročnému pracovníkovi rezortu s bohatými skúsenosťami i s dobrými výsledkami. Vysokoškolsky vzdelaný
človek, ktorý má v rezorte dobré meno,
vzťahy, kolegov, spolužiakov i kontakty
a je všeobecne veľmi uznávaný. Vie byť
variabilný, empatický, progresívny a rozvážny a dokáže (napriek veku) myslieť
i konať v intenciách doby. Na práci a výsledkoch mu patrične záleží. Je s ním
veľmi dobrá spolupráca nielen na úrovni rezortu, ale aj obecných organizácií.
Zatiaľ súhlasil ,,potiahnuť“, ak mu to
zdravie dovolí, ešte rok. Predpokladá sa
optimálne vyriešenie jeho nástupcu, hoci ktokoľvek to bude, po „ňom to nebude
mať jednoduché“ (hoci každý je nahraditeľný). On je však ochotný vždy pomôcť, poradiť, podporiť a usmerniť.
Tak teda i my na záver poprajme nášmu poľnohospodárskemu družstvu veľa
úspechov, dobré výsledky na každom úseku, vieru vo vlastné sily a hlavne dobrý
a úrodný rok. Nech ich optimizmus, napriek nástrahám a ťažkostiam sprevádza
v ďalšej práci.
Magda Dobrucká

nielen v hospodárskej činnosti, ale aj
v oblasti sociálnej a spoločenskej. Splnili
sme celú oblasť sociálneho programu, finančne a vecne sme prispeli miestnym
spoločenským organizáciám a aj na pomoc pri odstránení následkov katastrofy
v Tatrách a záplav v juhovýchodnej Ázii.
Za dobrým hospodárskym výsledkom je
treba vidieť hlavne dobrú organizátorskú
prácu a kvalitne, na vysokej odbornej
úrovni vykonané práce väčšiny našich
pracovníkov. Sme presvedčení, že naše
družstvo bude aj v nasledujúcich rokoch
úspešne napredovať a obháji si svoje
miesto aj v nových podmienkach. K tomuto nás zaväzuje aj odkaz našich predchodcov, ktorí začali budovať naše družstvo pred 55 rokmi a v dnešných dňoch si
toto výročie pripomíname.
Ani po takomto zhodnotení sa však výročná členská schôdza nekončila. Po výdatnom obede, o ktorý sa postarali pracovníčky kuchyne PD, nasledovala bohatá tombola, ktorá ešte viac prispela k dobrej nálade všetkých zúčastnených. Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým sponzorom, ktorí nám do tomboly
prispeli. Členovia (61,94% z celkového
počtu pozvaných) sa tešili nielen z výhier,
ale aj s pečeného prasiatka, ktoré bolo
po tombole posilnením pre tých, čo vyhrali a potešením pre tých, čo nemali
šťastie v hre.

Miriam Jevošová
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Ján Milan Dubovský
(*7. 6. 1933 - ✝1. 4. 2005)

ochádzal z Dechtíc, narodil sa však 7. 6. 1933
v Trnave. Ľudovú školu vychodil v Trnave.
Ako bývalého saleziánskeho
študenta ho šikanovali po roku 1950 tak, že posledné tri
roky gymnázia absolvoval na
troch školách: v Galante, Senci, Trnave. Maturoval v roku
1953. Chcel študovať na univerzite latinčinu a francúzštinu. Peňazí nebolo v dome dostatok a tak uprednostil mladšiu sestru Máriu, ktorá odišla študovať fyziku a chémiu
a on začal učiť na strednej
škole. Počas učiteľovania absolvoval 1. ročník na univerzite diaľkovo matematiku
a fyziku. V rokoch 1954-56 študoval na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave, neskôr prestúpil študovať na
FFUK, ktorú ukončil v roku 1960 v odbore
filológia - história. Stal sa archivárom
v Štátnom okresnom archíve v Pezinku, neskôr so sídlom v Modre, kde sa stal riaditeľom. V tejto funkcii pôsobil až do roku
2001, kedy odišiel do dôchodku.
Mimoriadne aktívne sa zúčastnil aj
na objasňovaní dejín našej obce. Pri príprave publikácie o histórii Blatného radil,
systematizoval, prekladal z latinčiny listinné dokumenty, vlieval optimizmus v schopnosti a vieru v naše hlboké poznatky. Pri
oprave sôch sv. Floriána, sv. Jána Nepomuckého i sv. Urbana vylúštil nápisy a napomohol úplnej identickosti pri ich obnove.
Za zásluhy o odkrytie bielych stránok
histórie našej obce a budovanie historic-

P

Zaznamenali
sme

Vladimír Ferko
bude oslavovať v auguste svoje
80-te narodeniny. Narodil sa
10. 8. 1925 v obci Veľké Rovné.
Je považovaný za zakladateľskú osobnosť literatúry faktu
na Slovensku.
Debutoval však cestopisnými reportážami a publicistickou tvorbou, pretože redakčne pôsobil v periodikách
Smena, Nové slovo a Smena
na nedeľu.
Zároveň je aj autorom kníh pre deti
a mládež, kde sa snažil pútavou formou
priblížiť mladým čitateľom poznatky
z rôznych oblastí.

kého povedomia Blatňanov mu obecné zastupiteľstvo pri príležitosti osláv 7 tisícročí
osídlenia obce a 755 rokov od prvej písomnej správy o obci udelilo čestné občianstvo
obce Blatné.
1. apríla tohto roku Ján Milan Dubovský,
prvý čestný občan našej obce usnul v Pánu
a jeho duša odišla k tomu, v ktorého celý život pevne veril a pre vieru v neho prešiel aj
na zemi tŕňovú cestu. O pár dní na to sme
odprevadili na poslednej ceste i jeho telo.
Zostane však v našej pamäti navždy, pre
svoje pevné postoje, láskavosť, vieru a optimizmus, ktorý rozdával okoliu. Učiteľ, prekladateľ, kronikár, bibliograf, historik, archivár, spisovateľ, ktorý nás naučil žiť ako
žil on podľa slov vyrieknutých historikom
zo 6. storočia: „Rodisku, či vlasti osož
dňom i nocou, koľko len môžeš. Rozprávaj
o pamiatke otcov, skúmaj počiatky svojho
ľudu a váž si jeho dejiny i dejepisné práce“.

Stanislav Fekete

Neskôr sa venoval aj esejistike. Vrcholom jeho literatúry faktu sú diela
Kniha o Slovensku a Svetom, moje, svetom.
K téme drotárstva sa vrátil
v úspešnom románe Ako divé
husi, ktorý napísal spolu so synom Andrejom a ktorý bol aj
sfilmovaný.
Je tiež autorom modernej vlastivedy pre deti Slovensko, moja vlasť, ale aj množstva rozprávok a ďalších umeleckých
próz.
Vladimír Ferko sa svojou bohatou a rôznorodou tvorbou zaradil medzi
popredných predstaviteľov slovenskej literatúry.

Eva Zimányiová
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Kam
kráča
MŠ
v Blatnom?
Ani sme sa nenazdali, školský rok nám
ubehol ako voda, a mne sa žiada zaspomínať na celé predchádzajúce obdobie.
Predškolský vek je veľmi krátky čas. Ale
aj za tento krátky čas je možné dosiahnuť veľa. Záleží to od pedagogického
zboru a rodičov, ako dieťaťu pomáhajú,
aby duševne i fyzicky rástlo.
V rámci komplexnej starostlivosti
o deti sa koncentrujeme na včasné podchytenie individuálnych osobitostí dieťaťa. Akceptujeme skutočnosť, že
k nám prichádzajú deti s rozdielnou
rozvojovou úrovňou a rôznymi hygienickými, stravovacími, pohybovými,
mravnými a emocionálnymi návykmi.
Naše predškolské vzdelávanie sme viac
orientovali na skúmanie, experimentovanie, praktické činnosti, osobnú skúsenosť, alebo zážitok dieťaťa. Obohatili
sme ho o zdravotnú, prosociálnu a environmentálnu výchovu, v elementárnej
forme výchovu k rodičovstvu, tvorivú
dramatiku, muzikoterapiu, rozvíjanie
grafomotorických zručností, logopedickú prevenciu a prevenciu protidrogových závislostí. Okrem výchovno - vzdelávacej činnosti deťom poskytujeme
možnosť pracovať v krúžkoch výtvarnom, hudobnom a logopedickom. Každý utorok sa tešia na výučbu anglického
jazyka, kde sa hravou formou učia nové
slovíčka, piesne, hry a básničky pod vedením Mgr. Hollej - učiteľky ZŠ.
Spestriť každodenný život detí v MŠ sme
sa snažili akciami - Deň úcty k starším,
Mikulášske posedenie, Vianočné trhy,
Fašiangový karneval, Deň matiek,
Majáles, divadelné predstavenia profesionálov i kúzelníka. Čaká nás výlet na
Červený Kameň, rozprávková noc v MŠ

ZO

ŽIVOTA MŠ

A ZŠ
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Voľný čas

v školskom klube detí

Blatnom
máme veľa
š i ko v n ý c h
a nadaných detí.
Voľný čas trávia aj
v našom školskom
zariadení, ktoré
mnohým nahrádza rodinu v čase
pracovných povinností rodičov.
Takto náš školský klub prispieva
aj k tomu, že sa
deti netúlajú po uliciach, nesledujú
pre deti nevhodné
telenovely a rodičia v práci sa môžu spoľahnúť, že je o ich deti postarané.
Zároveň sa deti učia vhodnými, pestrými
a pútavými činnosťami efektívne využívať
svoj voľný čas.
Našu činnosť si plánujeme spoločne
s deťmi tak, aby im prinášala radosť
a uspokojenie ich záujmov. Odpočinkovou, relaxačnou a rekreačnou činnosťou
po vyučovaní učíme deti hravou formou
aktívne oddychovať. Šikovnosť detí sa prejavuje prácami s farbami, papierom, texti-

V

a Rozlúčka predškolákov. Budúci prváci mali možnosť zúčastniť sa ukážkovej
vyučovacej hodiny v ZŠ, pobudnúť
v Školskom klube i pozrieť si ich vystúpenia na pôde MŠ.
Nežiadúci trend celkového poklesu
zdravia obyvateľstva nás podnietíl k prepracovaniu projektu „Škola podporujúca zdravie“. Jedným z prostriedkov ako
čeliť rôznym negatívnym vplyvom prostredia je osvojiť si zdravý životný štýl.
Prieskumy nás stále utvrdzujú v tom, že
čím skôr budeme otvorene hovoriť
o otázkach ktoré deti kladú, tým skôr začnú vnímať zdravie ako jedinečný dar.
Tomu sme podriadili ďaľšie aktivity Ochutnávku zdravých šalátov, pomazánok a receptov, výstavku spoločne zhotovených prác detí a rodičov z plodov
v záhradkách, branný poldeň, olympiádu, Deň Zeme, ukážku cvičenia požiarnikov i policajtov, či Školu v prírode
v Detskej ozdravovni na Bielej Skale
spojenú s plaveckým výcvikom. Deťom

lom. Dievčatá, ale aj chlapci obľubujú vyšívanie. V speve, v hre na klavíri, či flaute
prejavujú a rozvíjajú svoje nadanie a talent. Pohybové hry vonku aj v školskej posilovni prispievajú k obratnosti a zdraviu
detí. Práca na počítači, ktorý tiež máme
v našom školskom klube zasa na rozširovanie technických znalostí.
Pravidelne sa venujeme príprave na vyučovanie, ktorou sa snažíme viesť deti
k školským povinnostiam, ako aj odľahčiť

pravidelne ošetruje chrup MUDr. Bálentová a úzko spolupracujeme s logopedickou a psychologickou poradňou.
Veľmi oceňujem spoluprácu s miestnym Obecným úradom. Problémy sme
riešili priebežne, vychádzali sme si
v ústrety a tak sme zabezpečili kvalitnú
prevádzku zariadenia. Spolok rodičov
detí MŠ i Rada školy boli veľmi aktívni
pri organizácii rôznych akcií. Vážim si
ich prácu ako aj spoluprácu všetkých rodičov i Poľnohospodárskeho družstva
v Blatnom, ktorí nám pomáhali sponzorsky i brigádnicky. Skrášlili sme nielen interiér o nábytok, lavice, učebné
pomôcky či hračky, ale i exteriér o novú
šmýkačku, nové nátery preliezok i ich
premiestnenie. Na záver by som chcela
poďakovať všetkým spomenutým v mene detí i celého kolektívu za spoluprácu, ochotu a pomoc pri riešení vzniknutých problémov.

Zlata Andrisová
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rodičovské povinnosti vo vzťahu k príprave na vyučovanie svojich detí. Medzi klubové akcie patrili: súťaže, diskotéky,
Gašparkov karneval, vlastná tvorba rozprávok, ilustrácií a spolupráca s materskou školou.
K výsledkom našej spoločnej práce patria aj vystúpenia a výstavy v tomto školskom roku. Pripravili sme viaceré programy, a to pri príležitosti mesiaca úcty
k starším, k Vianociam a ku Dňu matiek.
Naše deti radi vystupujú ako deťom tak aj

dospelým. Vystupovali sme v našej obci
v základnej škole, materskej škole, klube
dôchodcov, miestnom kultúrnom stredisku a v kinosále.
Okrem sponzorskej pomoci rodičov, za
ktorú veľmi pekne ďakujeme sa deti aktív-

MDD

v ZŠ Blatné

Tak ako každý rok i v tento sa školský dvor
ZŠ 1. júna rozozvučal radostným výskotom
a šantením detí.
Oslavy MDD začali tradičným Behom detí - 9. ročník (v obci), do ktorého sa zapojilo 116 detí. Súťažilo sa v ôsmich kategóriách s nasledovnými výsledkami:
1. a 2. ročník:
chlapci
1. miesto Milan Slovák –
2. ročník
2. miesto Marián Šuplata – 1. ročník
3. miesto Matúš Laho –
1. ročník
dievčatá
1. miesto Kristína Gregušová –1. ročník
2. miesto Laura Walzerová – 1. ročník
3. miesto Zuzana Žakovicová –1. ročník
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ne prispeli predajom vlastných výrobkov
našich tvorivých dielní na získaní finančných prostriedkov. Zo zisku sme mohli kúpiť zaujímavé hry, ktoré tiež spestrujú
a obohacujú našu činnosť.
Pri príležitosti Dňa matiek sme s deťmi
okrem hudobno-dramatického pásma
„Dar“ pripravili výstavku detských prác
školského klubu s fotografiami našej celoročnej práce v miestnom kultúrnom stredisku. Toto vystúpenie s výstavou patrilo
k najradostnejším v tomto školskom roku.
Ďakujeme predstaviteľom našej
obce za výdatnú
finančnú pomoc,
ktorá umožňuje
existenciu a činnosť
školského
klubu detí v našej
obci. Ďakujeme
všetkým rodičom
aj priateľom, ktorí sa akýmkoľvek
spôsobom podieľali na realizovaní našej klubovej
činnosti a tiež ďakujem aj všetkým
deťom školského
klubu za ochotu
a pomoc počas
školského roku
a reprezentáciu nášho školského zariadenia.
Na ďalšiu spoluprácu sa tešíme v nasledujúcom školskom roku 2005/2006.

Mária Jánska

3. a 4. ročník
chlapci
1. miesto Matúš Slovák –
4. ročník
2. miest. Patrik Štellár –
4. ročník
3. miesto Juraj Urbanovič – 4. ročník
dievčatá
1. miesto Ivana Rajcsányiová – 4. ročník
2. miesto Angelika Fábryová – 3. ročník
3.miesto Lucia Fábryová –
4. ročník
5. a 6 ročník
chlapci
1. miesto Jozef Brigant –
6. ročník
2. miesto Jozef Pišný –
6. ročník
3. miesto Róbert Vörös –
6. ročník
dievčatá
1. miesto Nikola Vörösová – 5. ročník
2. miesto Anna Mucová –
5. ročník
3. miesto Michaela Švrčková – 6. ročník
7., 8. a 9 ročník
chlapci
1. miesto Juraj Hasík –
9. ročník
2. miesto Tomáš Janský –
7. ročník
3. miesto Denis Backa –
8. ročník
dievčatá
1. miesto Lenka Jankovičová – 7. ročník
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Tento rok usporiadala Majáles Materská škola v Blatnom, spolu s Radou
školy a rodičmi detí
MŠ.
V predvečer 1. mája sa zišli občania
Blatného pri stavaní
mája. V areáli MŠ sa
pri občerstvení mladší i starší spoločne
zabávali. O hudbu
do tanca, na počúvanie sa postaral pán
V. Šúplata. Aj takéto
akcie
prispievajú
k utužovaniu vzťahov medzi ľuďmi
v našej obci, no pomáhajú nám aj získavať finančné prostriedky tak potrebné pre naše deti. Bohaté občerstvenie bolo z časti zabezpečené cez sponzorov.
A preto dovoľte, aby
som sa touto cestou
poďakovala v mene
organizátorov a detí
materskej školy za
sponzorskú pomoc
a všetkým tým, ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o tento príjemný večer.

Ďakujeme
Martina Schenková

2. miesto Eva Targošová –
7. ročník
Zuzana Tuššová – 7. ročník
3. miesto Natália Targošová – 9. ročník
Veronika Vargová – 9. ročník
Deti si mohli svoju šikovnosť vyskúšať aj
v 10 rôznych zábavných disciplínách ako:
Vrecúškový volejbal, Majster Krhlička,
Kengura, Miško umýva auto, Rybačka,
Skokani, Preteky s balónom, Parfuméria,
Letný hokej, či Majster Hádankár.
Vo všetkých disciplínách vyhrávala dobrá
nálada a smiech. Každý účastník bol ohodnotený sladkou odmenou. Hlad si deti zahnali párkom v rožku, smäd malinovkou,
mlsný jazýček balíčkom sladkostí či nanukom. Veselo bolo aj na tanečnom parkete či
pri súťaži v tanci.
Touto cestou chceme poďakovať za finančnú pomoc rodičovskému združeniu,
obecnému úradu a miestnemu družstvu,
ktorá nám pomohla pri organizovaní tohto
krásneho dňa. I vďaka vám budú naše deti
s radosťou spomínať na tento deň a úsmev
im bude dlho žiariť na tváričkách. Ďakujeme!
Alena Janíková
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Vinohrady I
Vinič. Niesol so sebou prácu nesmierne ťažkú a namáhavú. A zároveň presnú, precíznu až detailnú. Možno práve na ňu najpresnejšie padajú slová Svätého Písma: „V pote tváre svojej budeš jesť
svoj chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, z ktorej si bol vzatý.“
Aby sme vôbec pochopili, prečo ležali vinohrady v chotári práve na tých miestach kde ležali, je potrebné ozrejmiť si aj čo-to o samotnom vinohradníctve, resp. o jeho výslednom produkte - tekutom
moku - víne.
Počiatky vinohradníctva u nás
Počiatky vinohradníctva v našich krajoch siahajú ešte pred rímske obdobie.
Po Keltoch, ktorí dorábali na tomto území
kyslé víno, nastúpili Rimania. Viničové sadenice priniesli vojaci rímskych légií pri
svojich početných vojenských výbojoch
do našej oblasti. Po nich vinohradníctvo
prevzali aj Slovania.
Vinohrady sa vysádzali na pustých, ťažkých, prípadne kamenistých a štrkových,
neobrábaných a málo úrodných pôdach,
pôvodne zarastených kríkmi a stromami,
ktoré boli navyše i ťažko prístupné povozmi, pretože sa nachádzali na miernych,
alebo i veľmi strmých svahoch. Založenie
vinohradu bola mimoriadne ťažká a náročná práca, ktorou sa zároveň „zušľachťovala zem“. Pôda v danej lokalite sa rozdelila podľa určitého systému, preto veľkosť (rozloha) vinohradov bola vždy násobkom najmenšieho dielu. Na ploche sa
najprv odstránil porast - kríky a stromy aj
s koreňom - pôda sa vyklčovala. Ak vznikal nový vinohrad na svahu, odstránili sa
aj kamene a odniesli na nižšiu stranu svahu, poukladali sa na seba a vytvorili stenu
- medzu, aby sa zabránilo splavovaniu pôdy. Do vyčistenej pôdy sa sadili odrezky viniča.
Investície vkladané do výsadby viníc boli dlhodobou investíciou. Veď od začatia
prác pri zakladaní po získanie prvej akejtakej úrody uplynulo nezriedka 4 - 5 rokov
a najlepší výsledok sa dosahoval až v 7. - 8.
roku od výsadby vinohradu.
Vpádom Tatárov v roku 1241 bola prevažná časť vinohradov zničená. Vinohrady však rýchlo obnovovali a rozvíjali prichádzajúci nemeckí kolonisti. Vinohradníctvo dosiahlo v stredoveku, najmä
od polovice 13. storočia do konca 15. storočia veľký rozkvet a vysokú úroveň, ktorú
už neskôr nedosiahlo.
Už v 13. storočí boli vinohrady známym
a výnosným zdrojom príjmov. Po roku
1526 však bola časť vinohradníckych oblastí vystavená pustošeniu nielen zo strany tureckého, ale i cisárskeho vojska. Pre
obyvateľstvo sa prvoradou stala otázka
prežitia, preto bola výroba obilia dôležitejšia než pestovanie hrozna. Turecké ná-

Toto odvetvie nastúpilo pomalú,
ale neodvrátiteľnú
cestu
stagnácie
a úpadku.

Podmienky
pre zakladanie
vinohradov
v Blatnom
V lokalitách Blatného sa pestoval
vinič už v časoch
Veľkej Moravy. Chotár Blatného sa nachádza na juhovýVinice v blatnianskom chotári v 2. polovici 20. storočia
chodnom okraji malokarpatskej vinojazdy mali navyše za následok veľké pre- hradníckej oblasti. Podnebie je tu teplé,
suny obyvateľstva, čo ho odrádzalo od ná- nie príliš vlhké, s miernymi zimami.
kladných investícií s dlhodobou návratno- Priemerná ročná teplota, zrážky a slnečsťou, ktorou vinohrady boli. Preto po roku ný svit počas pestovateľského roka pred1526 nastal zjavný úpadok vinohradníc- stavujú skoro ideálne hodnoty pre jeho
tva. Vinice obnovovali najmä kolonisti, pestovanie.
ktorí pochádzali hlavne z Nemecka. Ich
Najvhodnejšie miesta na pestovanie viohromný prínos k rozvoju vinohradníctva niča sú svahy s juhovýchodnou konfigurása navždy zachoval okrem iného najmä ciou terénu a vhodnou pôdou. Takýchto
v zavedenej vinárskej terminológii. V po- v chotári Blatného nie je veľa, prakticky sa
lovici 16. storočia ich nahradili prichá- nachádzajú len na troch miestach:
dzajúci Chorváti. Títo, podobne ako
• na vyvýšenine na pravej strane popri
Nemci, požívali oproti domácemu obyvaceste smerom do Senca, v nadmorteľstvu určité výhody za predpokladu, že
skej výške 135 m nad morom. Jej rozvysadia vinice a postavia si domy.
Situácia sa zhoršovala aj v 19. a začiatkom 20. storočia. I keď vinohradníctvo bolo ešte stále výhodnejšie odvetvie ako poľnohospodárska výroba, gazdovia sa mohli čím
ďalej tým menej venovať svojim viniciam. S rastúcim
počtom obyvateľov
naviac nastupoval
trend drobenia usadlostí a pôdy. Tak to
bolo aj vo vinohradVinice západne od dediny
níctve.
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štrkové kamene
v noci uvoľňujú
naakumulované
teplo, zlepšujú mi-
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teda vinohrady nerozšírili. Je však pravdepodobnejšie, že vinice sa nachádzali vo vhodnejšom teréne pre ich pestovanie, ktorým boli
bezosporu svahy terasy vedľa cesty do Senca.
Len táto totiž zodpovedá danému popisu.

Vinice od šenkvickej cesty až k seneckému lesu

loha je asi 15 ha, chotárny názov je
Pusták.
• na zvažujúcich sa lánoch v západnej
časti katastra obce smerom od šenkvickej cesty k Martinskému lesu.
Vinohrady sa tu rozkladali jednak
na východ od kríža a studne smerom
k dedine. Táto časť chotára sa nazývala Horné kopanice, alebo tiež Šidunk. Väčšia časť výmery viníc (cca
30 hektárov) sa však rozkladala
na západ od studne smerom k Lišičím jamám v nadmorskej výške 177
metrov a nazývala sa Horné vinohrady. Plocha vpravo od cesty vedúcej
k vinohradom smerom do doliny sa
volala Domovina.
• na vyvýšenine na ľavej strane cesty
smerom do Čataja, chotárny názov
Diely od Igrámu, alebo Štrkové jamy

kroklímu
prízemných vrstiev a značne
vylepšujú úhrn prijaBývalé vinohrady na kopci smerom na Senec v Pustákoch
tého tepla.

Najstaršia písomná zmienka
o vinohradoch
Najstaršia písomná zmienka o vinohradoch v Blatnom pochádza z roku 1264.
Hovorí o majetkovom vyrovnaní medzi
Wochom a Benediktom a jeho bratmi pochádzajúcimi z Blatného. Dočítame sa v
nej, že:
„...idem Woch terram suam in Sarfev existentem iuxta fluuium Saar a parte Posonii
dedisset et contulisset perpetuo possidendam, excepta vinea sua, et exceptis viginti
iugeribus terrarum arabilium adiacentium iuxta eandem vineam, et excepto pomerio ...“ čo značí, že „...tenže Woch zem
svoju v Blatnom sa
nachádzajúcu blízko potoka Saar
zo strany Bratislavy
daroval a udelil
do trvalého vlastníctva, okrem vinice svojej a okrem
dvadsať jutár ornej
pôdy ležiacej v susedstve tejto vinice
a okrem ovocnej
záhrady...“

Pustáky

Vinohrady na Čatajskej ceste

V prvých dvoch lokalitách je rôznorodá
hlinitopiesčitá, väčšinou štrkovo-ílovitá,
až ťažká pôda tzv. červenica, v tretej štrkovitá pôda. Tieto nie sú príliš vhodné
na pestovanie iných kultúr, sú však temer
ideálne pre vinič. Počas dňa slnkom roz-

Ak nepredpokladáme príliš veľké
zmeny toku Stoličného potoka, predtým zvaného Šifák,
Sisek a totožného
z dávnym Saar (teda Blatný, alebo Bahenný potok), niekde
v priestore za potokom smerom k Bratislave boli teda vinice. Miesta bývalej
Pažice a rovina smerom k Boldogu boli zátopové oblasti, mokré a nachádzali sa tu lúky a pasienky. V tomto rovinatom teréne sa

Dedina v minulosti ležala pozdĺž potoka. Domy na dolnom konci, dnešnej Bratislavskej ulici, nestáli a po oboch jej stranách boli polia. Naviac, cesta do Senca
viedla prakticky cez terajšiu ulicu
k Mrázovej doline.
Na vyvýšenej terase (Pustáky, Záhumenice) jestvovala lokalita s vhodnou pôdou
i orientáciou pre pestovanie viniča. Môžme teda predpokladať, že niekde tu, pravdepodobne ešte hodne pred Pustákmi,
v mieste terajších domov, sa nachádzali
spomínané vinice patriace Wochovi, jednému z prvých známych blatnianskych
obyvateľov.
Existenciu viníc na týchto miestach
po dlhé stáročia potvrdili aj vykopávky
na Pustákoch v roku 2001 a 2003, ale aj
zaujímavá skutočnosť, ktorej sme sa dopátrali vo farských archívoch. Pred rokom
1780 vlastnil kostol aj dve vinice, ktoré dostal darom. Tieto vinice však boli však zaťažené obecným bremenom: prechádzala
cez ne umelá vodná priekopa. Jej vybudovaním chcela obec riešiť problém, že hlavnú cestu (zo Senca do Trnavy) zaplavovali
prívaly jarných, alebo búrkových vôd, čím
sa stávala neprejazdnou. Okrem toho vody
zaplavovali celú dolnú časť dediny vrátane
domov nachádzajúcich sa oproti kostola
cez cestu. V doline, do ktorej stekala voda
z polí, preto vybudovali priekopu, aby uľahčili jej odtok. Keďže vinohrady, ktoré sa
tu nachádzali boli zaťažené jej existenciou, boli navždy oslobodené od platby desiatku a niektoré i horného. Táto listina
tak potvrdzuje domnienku o lokalizácii vinohradu Wocha z Blatného spomínaného
v listine z roku 1264: nachádzal sa niekde
na svahoch medzi kostolom a Pustákmi.

Stanislav Fekete
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Zákon

a my

V poslednej dobe sa čoraz častejšie objavujú sťažnosti občanov, týkajúce sa pohybu
psov po uliciach našej obce, ako i venčenia
psov na verejných priestranstvách. Na túto
tému boli v miestnom rozhlase odvysielané
viaceré výzvy, ktoré sa týkali danej problematiky. Skutočnosť je však taká, že majitelia
štvornohých miláčikov na tieto výzvy nereagujú. Psy sa voľne pohybujú po uliciach, parkoch i trávnikoch. Ohrozujú občanov a znečisťujú prostredie. Sťažujú sa aj deti v škole,
ktoré sa boja behať okolo školy na hodinách
telesnej výchovy. Pozrime sa okolo seba
a zistíme, že okrem dopravných značiek,
ktoré tiež nikto nerešpektuje, tu máme aj
množstvo „značiek“ psích.
Nie je to príjemné pre občanov a majiteľov budov, ktorí si svoje okolie nemôžu
chrániť plotom. Podobne i pre všetkých tých,
ktorí sa o svoje okolie starajú a krášlia si ho
aby sa cítili príjemne. Žiaľ, sú medzi nami
i takí ľudia, ktorí sú spokojní keď si ich zvieratko vykoná potrebu na cudzom pozemku,
v parku či na ulici. Aspoň nemusia čistiť doma.
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schválilo v júni 1999 všeobecne záväzné nariade-
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nie ( ďalej len VZN) o chove domácich
a úžitkových zvierat, ktoré presne stanovujú
podmienky chovu psov. Vo všeobecnej časti
nariadenia sa hovorí, že účelom nariadenia
je: „... zlepšenie podmienok života obyvateľov obce, nerušeného užívania bytov a ich
spoločných zariadení, priestorov a tiež zlepšenie hygieny v obytných a medziblokových
priestoroch i na verejných priestranstvách.“
Ďalej sa v ňom píše:
• ... je zakázané vodiť zvieratá na detské
ihriská a pieskoviská.
• ... na verejných priestranstvách je dovolené vodiť psov na vodítku s náhubkom a zabezpečiť, aby zviera nepôsobilo rušivo
na okolie.
• ... bezodkladne odstrániť výkaly zvierat
do odpadových nádob.
• ... k povinnostiam chovateľa patrí aj to,
aby mal svojho psa vždy pod priamym dohľadom a aby neznečisťoval a nepoškodzoval kvetinové záhony, zeleň a okolie.
• ... každý chovateľ psa je povinný dôsledne
dodržiavať zásadné pravidlá hygieny,
ochrany zdravia a bezpečnosti občanov.
Toto je krátky výňatok zo zákona obce všeobecne záväzného nariadenia obce Blatné o chove zvierat, ktoré bolo prijaté, aby sa
dodržiavalo. Tak ako platí, že neznalosť zákona neospravedlňuje, rovnako platí aj o neznalosti VZN.
V mestách končí porušovanie všeobecne
záväzných nariadení blokovou pokutou, ale
u nás...

M. Šuplata

Výstava vína

História

2 / JÚN 2005

1. ročník
cyklistických pretekov
obce Blatné

sa vydaril
Dňa 11. 6. park na námestí A. Hlinku ožil.
Už veľmi dávno sa na tomto peknom mieste
našej obce nekonala žiadna akcia. V tento deň
to bolo inak.. Stretli sa tu deti každej vekovej
kategórie, aby si zmerali svoje zručnosti v jazde na bicykli, korčuliach a tí najmenší i na
trojkolkách. Celý pretek pozostával zo slalomovej jazdy, z prechodu cez náročnú lávku, z prenosu pohára s vodou na určené miesto a vedomostného testu. Súťažiť prišli i deti z blízkeho
okolia, čo nás veľmi potešilo. Ešte radšej sme
boli peknému počasiu, ktoré nám ako na želanie, prialo od zahájenia až po presný koniec
pretekov. Cieľom tejto športovej aktivity bolo
spríjemniť sobotňajšie popoludnie deťom i rodičom. Účasť detí bola naozaj hojná. Hudba,
vôňa cigánskej pečienky a pečených rýb prilákala veľa priaznivcov športu i dobrého jedla.
Chýbalo nám však viac rodičov tých detí, ktoré
súťažili. Rodičovské povzbudenie a aplauz im
určite chýbali.
Všetci súťažiaci i povzbudzujúci boli spokojní a odniesli si domov nielen darčeky a sladké
odmeny, ale i hlboký športový zážitok Sme radi, že sa táto športová akcia, ktorá sa v našej obci konala po prvý krát, vydarila a tešíme sa na
ďalšie podobné i v budúcnosti. Veľká vďaka
patrí všetkým, ktorí sa podieľali na jej organizovaní, sponzorom, ktorí prispeli vecnými cenami a sladkosťami pre našich malých športovcov.
Organizátori

IV. futbalová liga
skupina A

mojej školy

Viacerí žiaci 2. stupňa Základnej školy v Blatnom sa zapojili do VI. ročníka
dejepisnej olympiády na tému „História mojej školy“, ktorú vyhlásila sekcia
dejepisu ZŠ v Senci v spolupráci so ZŠ
J. G. Tajovského v Senci.
Tri najlepšie práce našich žiakov
sme zaslali do okresného kola. Dňa 9.
júna sa v ZŠ Tajovského v Senci uskutočnila prezentácia súťažných prác, vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie vecných cien a diplomov. Naši žiaci obstali veľmi dobre. Žiak 7. ročníka Vojtech
Milošovič obsadil I. miesto a Paulína
Šuplatová, žiačka 6. ročníka, získala
za svoju prácu čestné uznanie.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Čunovo
Blatné
Tomášov
Vajnory
Dev. N. Ves
Rovinka
Malinovo
Trnávka
Jarovce
Kráľová
Polygraf
SFMSenecB
BCT
Danubia
Chor. Grob
Dúbravka

29
29
29
29
28
29
29
29
29
29
29
28
29
29
29
29

18
19
17
15
15
13
14
12
11
11
10
9
7
5
6
3

8
4
6
5
4
9
4
7
10
4
7
5
5
6
3
5

3
6
6
9
9
7
11
10
8
14
12
14
17
18
20
21

62:19
56:31
72:28
62:38
43:41
55:31
69:50
47:31
47:43
46:42
47:49
39:64
43:67
32:67
35:80
25:99

62
61
57
50
49
48
46
43
43
37
37
32
26
21
21
14

Ľ . Milošovičová
Foto: R. Vavro
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Program 30. kola
Nedeľa 19. júna, 17.00h: BCT - Dúbravka, Polygraf - Kráľová pri Senci, Danubia - Tomášov, Rovinka - Dev. N. Ves,
Čunovo - Malinovo, Blatné - Jarovce,
Chorvátsky Grob - Vajnory, SFM Senec B
- Trnávka.

