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N O V I N Y O B Č A N O V O B C E B L AT N É
Slovenskosť a OSLAVY,
blatňanskosť

OSLAVY, OSLAVY,

To, že my Blatňania – Šarfiania
sme praví Slováci je nespochybniteľné. Po kolonizácii – osídlení
obce Nemcami sa naši predchodcovia poslovenčili. Po kolonizácii
Chorvátmi v 15. storočí sa proces
zopakoval. Svedčia o tom historické zápisy, napríklad v diele o
Chorvátoch na Slovensku sa
uvádza, že v Šenkviciach,
Chorvátskom Grobe, Devínskej
Novej Vsi, Jarovciach si prisťahované obyvateľstvo zachovalo svoje
zvyky, reč. V Blatnom sa prisťahovalci poslovenčili. Z jednej stránky
je to krásne, z druhej strany treba
pozrieť, čo sme si tým zachovali.
Často vo svojich vystúpeniach
spomínam Svätoplukove prúty –
symbol jednoty a sily v jednote. V
histórii aj v súčasnosti sú spomínané preto, aby sme vymietli z
našich radov hašterivosť, závisť. V
politike to vidíme v tom, koľko je
na Slovensku politických strán,
straničiek, zoskupení. Každý chce
byť najvyšším šéfom, nedokáže
svoju jednu odlišnosť vtesnať do
pomerov strany do ktorej vstúpil.
Ako inak ako závisťou a hašterivosťou možno nazvať toto
delenie. Samozrejme na tomto má
svoj podiel aj arogancia moci – ako
by mohol šéf priznať, že jeho
podriadený, či podpredseda má
pravdu v tom, čo navrhol. Zabudli
sme na jednoduchú pravdu – ži a
nechaj žiť. V nedávnej minulosti aj
u nás v obci ktosi tvrdil, že všetci
sa mu budú klaňať. Nemal záujem
spolupracovať, aby to preňho aj
pre iných išlo lepšie. Po vzore z
iných obcí sme chceli založiť klub
podnikateľov v obci. Po hašterení a
nevyberaných slovách (ktoré sú
pre podaktorých z obce samozrejmé), ktoré odzneli, prvý pokus bol
aj posledným. Ak sa niekomu v
obci darí viac ako iným, nie aby
sme boli naňho hrdí, ale závidíme
... pokračovanie na str. 15 ...

OSLAVY,

OSLAVY ...
práci medzi spomenutými obcami.
Súbežne na školskom
dvore začali predstavovať svoje umenie prizvané dychové hudby,
celkovo 6 súborov. Medzi nimi sa predstavili aj
naši mladí dychovkári.

Ako všetci vieme 9. a 10.
júna tohto roku sa konali v našej
obci oslavy 85. výročia založenia
dychovej hudby Šarfianka.
Nie každý však vie, že tieto
oslavy boli spojené aj so slávnostným podpisom „zmlúv o
spolupráci“ medzi dedinami
Blatné-Mlynky (Pilisszentkereszt), Blatné-Rakvice (Morava).
Bolo zaujímavé vypočuť si názory ľudí pred oslavami a po
oslavách. Niektorí ľudia pred
oslavami nedúfali, že to dopadne až tak dobre, ako to dopadlo.
Osobne si myslím, že nikdy sa
nedá vyhovieť všetkým a dôležitý je názor väčšiny.
Sami sme mali možnosť vidieť
spokojnosť na tvárach prítomných, či už to boli hostia, účinkujúci, organizátori alebo samotní
Blatňania.
Až na samotnej oslave sme si
uvedomili, ako je dôležité sa
stretávať aj s inými ľuďmi, hlavne dnes, v tak uponáhľanej dobe.
Dôležité je, že atmosféra týchto dní ostáva v nás, veď predsa

išlo nielen o posilnenie vzťahov
medzi obcami, ale aj o prehĺbenie dobrých vzťahov medzi
ľuďmi v našej rodnej obci.
A čo samotný priebeh?
Po privítaní väčšiny hostí pred
obecným úradom, sme sa všetci
presunuli pred kostol, kde členovia Šarfianky srdečne privítali
pána biskupa, a kňazov –
rodákov z Blatného.
O 10.00 h sa konala slávnostná
svätá omša, ktorú celebroval pán
biskup Tóth. Sv. omšu hudobne
doprevádzala aj naša dychová
hudba.
Hostia sa presunuli do školy,
kde nasledoval obed, pri ktorom
sa prezentoval s výbornými kuchárskymi kvalitami náš spoluobčan Erik Ožvald.
Po obede sa konalo slávnostné
podpisovanie zmlúv o spolu-

Novým členom sa teší nielen
samotná dychová hudba, ale
určite aj veľká časť obce. Je
dobré, keď sa Šarfianka obohacuje o nových členov, pretože
vieme, že sa aj naďalej môžeme
tešiť z jej hudby.
Zábava pokračovala až do
neskorej noci.
Na druhý deň sa mnohí hostia,
ale aj domáci zúčastnili sv. omše
aj s procesiou.
Pred cestou hostí domov sme
mali spoločný obed a všetci sme
sa s nimi srdečne a s dojatím rozlúčili.
Hostia odchádzali domov síce
smutný z toho, že sa oslavy
skončili, ale bohatí o krásne
zážitky.
... pokračovanie na str. 5 ...
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Z rokovaní Obecného zastupiteľstva v Blatnom
Z mimoriadneho zasadnutia, dňa 18. 4. 2007
Prerokovanie finančného zabezpečenia projektu Naša kultúra a priateľstvo
Stanovisko k zabezpečeniu projektu a osláv
85. výročia založenia DH Šarfianka predniesol
starosta obce Milan Šarmír:
Na základe podania projektu k spolupráci
obcí Blatné – Pilisszentkereszt (Mlynky) –
Rakvice o dotáciu z Vyšehradského fondu je
potrebné zapracovať do rozpočtu obce
finančné zabezpečenie celého projektu na
tento rok. V projekte „Naša kultúra a priateľstvo“ je uvažované so šiestimi stretnutiami v
priebehu rokov 2007 a 2008. Z toho tri sú
plánované uskutočniť v tomto roku, čo nebolo
zahrnuté do rozpočtu obce na tento rok. Z
uvedeného dôvodu je potrebné, aby Obecné
zastupiteľstvo v Blatnom naplánovalo k uvedeným podujatiam finančné zabezpečenie –
doplniť rozpočet.
Prvé stretnutie v uvedenom projekte sa má
uskutočniť 2. júna 2007 v Mlynkoch pri
príležitosti 260 výročia znovuzaloženia obce.
Na túto časť nám postačuje navýšenie rozpočtu o úhradu autobusu na podujatie. To by
malo byť približne vo výške 13 000,- Sk.
Počas osláv 85. výročia založenia DH Šarfianka je plánované potvrdenie zmluvy o
spolupráci medzi Obecnou samosprávou
Mlynky, Slovenskou samosprávou Mlynky a
našim zastupiteľstvom. Tým by sa zvýšil
počet účastníkov z Mlynkov na cca 50 ľudí,
čím by sme potrebovali navýšiť prostriedky
na ubytovanie a stravovanie. Ďalších 30 ľudí
by nám pribudlo z Rakvíc. Táto položka by

musela tým vzrásť aspoň o 35 000,- Sk. Patrilo
by sa DH - aktívnym členom dať nejaké
upomienkové darčeky za vzornú reprezentáciu obce – pokiaľ by to vyšlo z reprezentačného fondu, som za to, aby to bolo z neho,
ak by sme uvažovali potom neskôr aj s inými
potrebami z reprezentačného fondu, aby sme
vedeli z akého dôvodu by bolo potrebné ho
navýšiť. Uvažoval som aj o možnosti dať Cenu
obce Blatné za rok 2007 práve DH Šarfianka.
DH ma požiadala o úhradu nákladov na
zvukára – predbežne sme sa s jedným dohodli
na honorári 5 000,- Sk. Podľa môjho názoru nie
je to položka, ktorú by sme neuniesli. A
nakoniec v prvej polovici decembra by sme
mali navštíviť Rakvice – kde by sa DH od nás
a z Rakvíc predstavili Vianočnými koncertmi.
Aj na toto podujatie by bolo potrebné
zabezpečiť autobus – čo by bolo zhruba rovnako ako do Mlynkov – 12 000,- Sk.
Samozrejme je potrebné, aby sa do všetkých
týchto podujatí zapojili aj členovia Obecného
zastupiteľstva účasťou aj v Maďarsku aj v
Česku.
Rekapitulácia nákladov:
Autobus Mlynky
13 000,- Sk
Ubytovanie a stravovanie
45 000,- Sk
Zvukár, výzdoba, vlajky,
drobné výdaje
15 000,- Sk
Spolu
73 000,- Sk
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schválilo
navýšenie rozpočtu na plánované podujatia v

rámci projektu Naša kultúra a spolupráca na
73 000,- Sk.
Zabezpečovanie plánovaných podujatí
komisiami:
Dňa 30. apríla plánované Stavanie mája –
potrebné, aby predsedníčka komisie v dostatočnom časovom predstihu zabezpečila účasť
DH Šarfianka, treba spracovať organizačné
zabezpečenie podujatia – zodpovedá
predsedníčka kultúrnej komisie.
V druhú májovú nedeľu sa má uskutočniť
plánované podujatie Deň matiek – sociálna
komisia – organizačné zabezpečenie – osloviť
MŠ, ZŠ, Školský klub o program, DH účinkovanie – spracovať organizačné zabezpečenie
s rozdelením úloh.
Oboznámenie s prebiehajúcimi prácami a
čerstvé informácie:
starosta obce oboznámil prítomných s prebiehajúcou výstavbou viacúčelového ihriska –
betónovej plochy,
pripravuje sa zmena rozmiestnenia kancelárií
– v terajšej kancelárii starostu umiestniť pracovníčky, on prejde do ich terajšej kancelárie.
Je potrebná výmena okien, prestavba dverí –
úprava, aby sa z kancelárie pracovníčiek – prípadne chodbičky vchádzalo do rozhlasovej
miestnosti.
na internete je už uvedené, kto dostal dotácie
z Environmentálneho fondu, žiaľ naša obec
medzi nimi znovu nie je.

Zo zasadnutia dňa 27. 4. 2007
Uznesenie č. 76/2006 -Z – k zameraniu
spornej hranice pozemku Ing. Slezákovej
bol prizvaný geodet Ing. Kocmunda –
predbežne oznámil, že časť pozemku
pravdepodobne zasahuje do kanála v ulici
Glanec. Dnes oznámil, že má novú satelitnú techniku, ktorou dokáže určiť hranice
pozemkov podľa plotov s presnosťou na 5
cm – pre zdravotné problémy zatiaľ
neprišiel.
Uznesenie 43/2007 – Z Obecné zastu piteľstvo v Blatnom žiada starostu obce
vykonať opatrenia na zabezpečenie úhrad
za vodu – maximálne tri upozornenia,
potom vydať exekučný príkaz, ak nebude
do 15 dní po prevzatí uhradené, odpojiť
neplatičom vodu – vykonáva sa.
Schválilo:
- predaj stavebného pozemku p. č. 1756/12
záhrada o výmere 477 m2 a 1846/12 ostatná
plocha o výmere 114 m2, dovedna 591 m2
žiadateľom Milanovi Homolovi a
manželke Ľubici Homolovej, rod.
Haramiovej v kúpnej cene 1 182 000,- Sk,
- predaj pozemku p. č. 402/150 o výmere

29 m2 žiadateľke Márii Szabovej, bytom
Blatné, Hoštáky 468 v kúpnej cene vo
výške 8.700,- Sk,
- predaj pozemku p. č. 402/140, zastavaná
plocha, dvor o výmere 273 m2 žiadateľom
Vojtechovi Mihalovičovi a manželke
Zuzane Mihalovičovej, rod. Dugovičovej,
bytom Blatné, Chorvátska 498/4 v kúpnej
cene 136.500,- Sk,
- zámenu výmery 204 m2 z pozemku p. č.
402/147, zastavaná plocha, dvor o výmere
273 m2 s Jarmilou Čapkovičovou, bytom
Bratislava Toryská 19 za pozemky p. č.
227/2, zastavaná plocha o výmere 54 m2,
227/3, zastavaná plocha o výmere 36 m2,
229/1, zastavaná plocha o výmere 32 m2 a
pozemok p. č. 229/2, zastavaná plocha o
výmere 32 m2,
- odpredať výmeru 87 m2, ktorá prevyšuje
zamieňanú plochu v kúpnej cene 73 950,Sk Jarmile Čapkovičovej,
- poskytnutie priestorov futbalového
ihriska na futbalový turnaj mládežníckych
mužstiev v dňoch 22. – 23. júna 2007,
- poskytnutie finančného príspevku vo

výške 500,-Sk na člena Kynologickému
klubu Blatné zaregistrovaného k 30. 4. 2007
s trvalým pobytom v obci Blatné,
- predaj dielu 2 z pozemku parc. číslo
409/1 o výmere 669 m2 žiadateľke Kataríne
Farkašovej, rod. Hulíkovej, bytom Senec,
Tehelná 30 pričlenený k pozemku p. č.
409/2, v kúpnej cene 650.000,- Sk,
- Základnej škole v Blatnom pridelenie
financií do výšky 30.000,- Sk na dostavbu
ihriska v areáli základnej školy a na
zabezpečenie zariadení ihriska v rámci
projektu Otvorená škola, oblasť športu,
- návrh zabezpečenia osláv 85. výročia
založenia DH Šarfianka zo strany obce,
rozpracované podľa návrhu Naša kultúra a
priateľstvo,
- udeliť Cenu obce za rok 2007 DH Šarfianka, za vzornú reprezentáciu obce na svojich
vystúpeniach,
- venovať každému členovi DH Šarfianka
vecný darček v hodnote do 400,- Sk,
- vyslanie Adriany Augustovičovej na
školenie na získanie odbornej spôsobilosti
...pokračovanie zo strany 2...
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prevádzkovateľa pohrebiska a úhradu nákladov na školenie a skúšky,
- 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 pre rok 2007 vo výške
43.100,- Sk a podľa § 4 ods.2 uvedeného
zákona zvýšenie minimálneho platu o 10 %
s účinnosťou od 1. 1. 2007,
- doplnenie komisií:
- komisiu sociálnu a rodiny o Janu
Skalkovú,
- komisiu kultúry, mládeže, školstva a
športu o Lenku Knapovú,
- komisiu finančnú, pre služby a obchod
o Adrianu Augustovičovú,
Vzalo na vedomie:

- informáciu o príprave výstavby II. etapy
ČOV, III. etapy kanalizácie a sieti v lokalite
Pažiť,
- informáciu o zabezpečení prostriedkov na
výstavbu sietí v lokalite Pažiť. Až po ich
vybudovaní bude možné zabezpečovať
ďalšiu výstavbu kanalizácie a ČOV.
Zvolilo:
- v tajnom hlasovaní nadpolovičnou väčšinou za hlavného kontrolóra obce Blatné
Helenu Naďovičovú.
Neschválilo:
- odmenu starostovi obce za I. štvrťrok
roku 2007.
Poslankyňa Anna Kubicová sa informovala, či všetci občania sú napojení na
kanalizáciu v lokalitách, kde je vybudovaná a ako obec odkontroluje napojenie.
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Uviedla, že na ulici Kráčice vo vetve „A“
slabo odteká splašková voda.
Poslankyňa Ivana Benkovská predniesla
žiadosť dôchodcov, stravujúcich sa v ŠJ pri
MŠ Blatné o poskytnutie príspevku obce na
obedy. Obecné zastupiteľstvo odporučilo,
aby predložili žiadosti individuálne a
môžu byť uspokojené na základe posúdenia výšky dôchodku.
Poverilo:
- starostu obce požiadať SVP o určenie termínu vyčistenia koryta potoka.
Požiadalo:
- starostu obce predkladať fotokópie mate’riálov a žiadostí občanov pred konaním
zasadania OcZ.

Zo zasadnutia dňa 16. 5. 2007
Schválilo:
- súhlas s realizáciou projektu „Revitalizácia
Námestia Andreja Hlinku“ a zabezpečením
spolufinancovania vo výške minimálne 5 %
nákladov, maximálne do výšky 100 000,- Sk z
vlastných zdrojov,
- predaj posledného pozemku po ľavej strane
cesty vytvoreného rozdelením pozemku p. č.
1756/11 v cene 1 600,- Sk/ m2 vo výmere do
580 m2 Mariánovi Gajdošíkovi a manželke
Márii, rod. Takácsovej, bytom L. Novomestského 24, Pezinok z dôvodu, že na pozemku
nie je možné postaviť dom tak, aby časť z
neho neležala na bývalom koryte potoka,
- zrušenie uznesenie 48/ 2007 – Z o predaji a
zámene pozemkov s Jarmilou Čapkovičovou.
- kúpu pozemkov p. č. 227/2, zastavaná
plocha o výmere 54 m2, 227/3, zastavaná
plocha o výmere 36 m2, 229/1, zastavaná
plocha o výmere 32 m2 a pozemok p. č. 229/2,
zastavaná plocha o výmere 32 m2, t. j súhrnná
výmera 154 m2 od Jarmily Čapkovičovej v
cene 173 400,- Sk,
- predaj dielu č. 11 vo výmere 257 m2 odčlenený od pozemku p. č. 402/2 a s dielom 13 z
pôvodného pozemku p. č. 235 vo výmere 16
m2 vytvárajúcim nový pozemok p. č. 402/147,
zastavaná plocha vo výmere 273 m2 a dielu č.
14 vo výmere 34 m2, ktorý s dielom 13 vytvára
nový pozemok p. č. 235, zastavaná plocha vo
výmere 112 m2 Jarmile Čapkovičovej, bytom
Toryská 19, Bratislava. Súhrnná výmera
predávaných pozemkov je 291 m2., kúpna
cena je 247 350,- Sk. . Kupujúca uhradí rozdiel
kúpnej ceny medzi predávanými pozemkami
obci a kupovanými od obce, t. j. 73 950,- Sk,
- predaj dielu č. 7 vo výmere 23 m2 a dielu č. 8
vo výmere 45 m2 odčlenené od pozemku p. č.
402/2 a pričlenené k pozemku p. č 233/2, zastavaná plocha a pozemku p. č 402/148, zasta-

vaná plocha vo výmere 114 m2, t. j súhrnná
výmera 182 m2 v cene 154 700,- Sk kupujúcim
Halidovi Trnačevičovi a manželke Eve
Trnačevičovej, bytom Romanova 27, Bratislava. Zároveň schvaľuje aj predaj pozemku p. č.
402/149, zastavaná plocha vo výmere 431 m2
v cene 366 350 Sk, ktorý môže byť zrealizovaný až po prevedení celého pozemku p. č.
402/149 na obec,
- použitie spevnených plôch /mimo trávnatej
plochy/ - parkoviska pri futbalovom ihrisku
Blatné na western - ridingové preteky dňa 7.
júla 2007,
- podieľanie sa na organizácii pretekov
zabezpečením cien pre pretekárov v jednej
disciplíne v hodnote do 2 000,- Sk,
- zaradenie do plánu výstavby na roky 2008 2010 výstavbu nájomných bytov a zariadenia
sociálnych služieb,
- mesačný plat hlavného kontrolóra vo výške
6.650, - Sk,
- spätne vykonanie kontroly hospodárenia od
začiatku roku 2007 hlavným kontrolórom
obce. Za uvedené mesiace schvaľuje odmenu
vo výške 50 % schváleného platu hlavného
kontrolóra,
- presun v rozpočte obce z položiek materiál,
palivo a súťaže pre požiarnu ochranu na
položku transfer DHZ vo výške 40 000,- Sk.
Neschválilo:
- zmenu uznesenia 5/2006 – Z o predaji
pozemku Matilde Strihovskej.
Vzalo na vedomie:
- informáciu o činnosti komisie sociálnych
vecí a rodiny,
- informáciu o eurofondoch prednesenú
starostom obce. Spomenul, že je pripravený
na podanie opakovaný projekt na Revitalizáciu námestia Andreja Hlinku – na parkové a
sadové úpravy s výstavbou detského ihriska.

Iné výzvy momentálne nebežia. Treba však
pripraviť projekt na rekonštrukciu základnej
školy aj s výstavbou telocvične. Treba
pripraviť aj projekt rekonštrukcie materskej
školy, problém je v tom, že tento zatiaľ nemá
byť v nasledovnom období medzi vyhlásenými výzvami, takže obec bude musieť
rekonštrukciu hradiť z vlastných prostriedkov.
Poverilo:
- starostu obce požiadať o cenové ponuky na
opravu strechy Pošty a Hasičskej zbrojnice.
Pripomienky poslancov a občanov:
Štefan Fiala
– zabezpečiť pokosenie obecných pozemkov,
- reklamovať betónovú plochu – v strede je
preliačina, kde po daždi stojí voda,
- požiadať správu ciest o obnovenie náterov
prechodov pre chodcov,
- treba už osadiť chýbajúce dopravné značky
po obci
Bc. Katarína Takáčová - požiadať dopravnú
políciu o meranie rýchlosti na cestách, najmä
na Bratislavskej ulici, zasielať materiály na
OcZ
Ivana Benkovská - požiadala o orezanie tuje
pred kostolom, nakoľko znemožňuje výhľad
na cestu.
Mgr. Marek Kovačič – pri Ivčičových zapácha
kanalizácia
Vojtech Horváth – informoval sa o dôvode,
prečo zastupiteľstvo schválilo pre kynologický klub iba na členov s trvalým pobytom v
obci. Zároveň informoval OcZ o plánovanom
podujatí pre deti, dňa 2. júna 2007 a požiadal
komisiu kultúry, pre mládež a šport o aspoň
symbolickú finančnú podporu, požiadal o
vysielanie oznamu o dni detí v miestnom
rozhlase.
...pokračovanie na str. 4...
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Spoločenská
kronika
30-roční
Demovičová Janka
Augustínová Elena
Danišová Monika
Pinkasová Silvia
Kováč Martin
Švrčková Silvia
Dugovičová Mária
Daniš Samuel
Brateková Libuša
Iuhanyak Ludvik
40-roční
Polakovičová Alena
Tavali Štefan
Uličná Zuzana
Mališ Drahomír
50-roční
Šarmírová Oľga
Hanzlík Stanislav
60-roční
Petríková Oľga
Horváth Kamil
Feketová Helena
65- roční
Mihalovič Pavel
70-roční
Jánoš Ladislav
90-roční a viac
Ožvaldová Pavlína
Budinská Mária
Narodenia
Šimon Petrík
Alexandra Fialová
Martin Vladimír Jaško
Jakub Ožvald
Natália Pyšná
Lukáš Švrček
Veronika Mišáková
Eliška Slezáková
Sebastián Krajčovič
Sobáše
Jozef Knap a Denisa Lörinczová
Anton Vavríček
a Miroslava Kačmárová
Miroslav Maťašak a Anna
Srnáková
Marek Kriška a Eva Hurtová
Richard Grell
a Silvia Kučerová
Vladimír Zmajkovič
a Mária Horváthová
Úmrtia
Milan Milošovič
Zita Strapáčová
Justína Maráková
Ján Greguš
Dušan Kučera
Terézia Voronová
Štefan Novák
Jana Tuššová

číslo 2

JÚN 2007

Zo zasadnutia dňa 15. 6. 2007
...pokračovanie zo strany 3...

- navýšenie prostriedkov o

tavbu bytov nad školou urobiť

Schválilo:

100.000,- Sk na nákup čerpadla

výmenu okien a zateplenie

- predaj stavebného pozemku

k PPS 12 a hadíc 100 m B a 100

školy. Bližšie podmienky zatiaľ

p. č. 1756/16 vo výmere 598

m C pre DHZ Blatné,

neboli dohodnuté. Uvedený

m2 Mgr. Petrovi Španovi,

- udelenie odmien obsluhu-

záujemca pravdepodobne by

bytom 966 23 Lovčica 11 a Mgr.

júcej mládeži pri oslavách 85

chcel robiť (na základe pred-

Eve Vojtechovej, bytom Južná

výročia založenia DH Šarfian-

bežných rokovaní) aj ďalšie

3, 060 01 Kežmarok v kúpnej

ka a ďakovných listov pomá-

byty na Pažiti – chce prísť na

cene 1.196.000,- Sk,

hajúcim organizáciám,

obecné zastupiteľstvo rokovať

- predaj stavebného pozemku

- poskytnutie rúr na odvedenie

o cene pozemkov. Záujemcovi

p. č. 1756/22 vo výmere 580

vody z cesty pred Mariánom

uviedol, že v tejto lokalite je

m2 Mariánovi Magulovi a

Benkovským na ulici Hradská

1,5 m navážka zeminy a

manželke

Mag-

cez záhradu k potoku a

zároveň v blízkosti je staré

ulovej, bytom Robotnícka 71,

10.000,- Sk na materiál a ulože-

koryto potoka. Vybraný dodá-

903 01 Senec v kúpnej cene

nie potrubia a prác s tým spo-

vateľ urobil pokládku plynu

1.160.000,- Sk

jených,

na Pažiti.

-

Miroslave

zrušenie

uznesení

číslo

-

uzatvorenie

zmluvy

na

Pripomienky

občanov a

29/2005 – Z a 89/2006 -Z o

zverejnenie informácií o obci v

poslancov:

predaji pozemku 404/38 vo

knižnom vydaní Cestovného

Ivana Benkovská:

výmere 191 m2, kúpnej zmlu-

informátora a na webovej

- požiadala, aby starosta vyz-

vy medzi obcou Blatné a

stránke, ktorú si môžeme do-

val p. Trnačeviča o opravu

kupujúcimi Ladislavom Tava-

pĺňať a upravovať v cene 11

chodníka na ulici Hoštáky. Pri

lym a manželkou Martou

600,- Sk + DPH ( 13 804,- Sk)

vývoze odpadu zo svojho

Tavalyovou a vrátenie spla-

Vzalo na vedomie:

pozemku vychádzal na ulicu

tenej časti za pozemok v plnej

- informáciu o činnosti dobro-

Hoštáky a zničil pritom chod-

výške ako uhradili, okrem

voľného

ník,

znaleckého posudku,

(DHZ) v Blatnom,

Anna Kubicová:

- predaj časti pozemku p. č.

- informáciu o činnosti KOVP

- požiadala o zrušenie značiek

404/5,

a tvorby životného prostredia.

zákazu vjazdu po obci

kupujúcej

Kataríne

hasičského

zboru

uží-

- výšku nákladov na oslavy

Emil Bosáčik:

vaným pozemkom Magdalé-

založenia DH Šarfianka a

- predniesol požiadavku obča-

nou Tavalyovou a pozemkom,

družobnú spoluprácu obcí

nov ulice Kráčice na opravu

ktorého predaj bol schválený

Blatné – Mlynky – Rakvice a

miestnej komunikácie. Uvie-

Irene

Urbančokovej,

medzi

konštatovalo, že plánované

dol, že Róbert Haramia prišiel

sením 79/2006 – Z, Kupujúca

náklady neboli prekročené

s návrhom, aby sa vybrala

na svoje náklady zabezpečí

Požiadalo:

zemina v zelenom páse, uloži-

Buchamerovej

uzne-

la fólia, zasypala kameňom a

uhradí

Ing. Sergeja Chomu o dopra-

kúpnu cenu, ktorú schváli

covanie štúdiu na rekonštruk-

všetko sa zhutnilo.

obecné zastupiteľstvo po pred-

ciu Materskej školy.

Starosta navrhol, aby poslanci

ložení geometrického plánu,

Starosta obce informoval o

zvážili prijatie VZN na zákaz

poplatok za návrh na vklad do

rokovaniach k rekonštrukcii

parkovania nákladných auto-

katastra nehnuteľností a po-

základnej školy – našiel záu-

mobilov na verejných pries-

platok 400,- Sk za vypracov-

jemcu, ktorý by bol ochotný za

transtvách po obci.

anie kúpnej zmluvy,

poskytnutie priestoru na výs-

OSLAVY, OSLAVY, OSLAVY
... pokračovanie zo str. 1 ...
A sami vidíme, že aj domáce
podujatia podobného smeru sa
dajú pripraviť k spokojnosti
zúčastnených. Sám som bol
milo prekvapený, že pri prí-

prave, aj pri samotnej realizácii
sa nezištne podieľalo veľa
ochotných jednotlivcov ale aj
organizácií. Týmto sa chceme
poďakovať všetkým, ktorí
akýmkoľvek spôsobom pomohli k plynulému a bohaté-

geometrický

plán,

mu priebehu týchto osláv,
zároveň veríme, že to nebola
posledná akcia podobného
zamerania.
Emil Bosáčik
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P riate ľ s ké s tre t n u t i e
V dňoch 2. a 3. júna 2007 si obec Mlynky v
Maďarsku pripomínala 260 rokov znovuosídlenia obce obyvateľmi slovenskej národnosti.
Slovenská samospráva v Mlynkoch, v rámci
družobných vzťahov medzi obcami, na túto
oslavu pozvala starostu obce, obecné zastupiteľstvo a Dychovú hudbu „ Šarfianka“.

Osláv sa zúčastnili i vzácni hostia
Ivan Gašparovič, prezident Slovenskej republiky, Juraj Migaš, veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku, Antal Heizer, veľvyslanec
Maďarska v Slovenskej republike a
predsedníčka parlamentu Maďarskej
republiky Katalin Sziliová.
Po srdečnom a milom privítaní
obyvateľmi obce Mlynky sa oslavy
začali slávnostnou svätou omšou v
slovenskom jazyku. Po svätej omši
pozvaní hostia položili vence k pamätníku významných výročí, sprevádzaní
hrou dychovej hudby „ Šarfianka“.
Potom nasledoval kultúrny program, v
ktorom okrem Pávích krúžkov z obcí Mlynky,
Santov a Čiv vystúpili ďalší speváci, tanečníci
a Šarfianka. Aj večer hrala na počúvanie i do
tanca naša dychová hudba, ktorá je v

Mlynkoch medzi obyvateľmi veľmi obľúbená.
V nedeľu sme sa zúčastnili svätej omše, na
ktorej opäť hrala „ Šarfianka“.
Po slávnostnom obede a priateľskom posedení sme sa so srdečnými a milými obyvateľmi
obce Mlynky rozlúčili a poďakovali sme sa im za
ich pozvanie. Lúčili sme sa s vedomím, že sa
čoskoro uvidíme v Blatnom pri podpise obnovy zmluvy v rámci cezhraničnej spolupráce medzi obcou
Mlynky a obcou Blatné. Sme radi, že
v rámci priateľstva a spolupráce
napomáhame slovenskej
samospráve a obyvateľom obce Mlynky
zachovávať si svoj materinský jazyk
a kultúru.
Dozvedeli sme sa, že naša čestná
občianka Gizela Molnárová dovŕšila
nedávno životné jubileum – 75
rokov. Keďže býva neďaleko hotela,
kde sme boli ubytovaní, nedalo
nám, aby sme sa u nej doma nezastavili a nezagratulovali pani Gizke
ako ju všetci volajú a

piesňou a tancom sa
rozlúčili. Potom sme nasadli do autobusu a
odišli sme domov na Slovensko.
Anna Kubicová

Historický
kalendár
2. júl 1907 - Ľudo Zúbek
- prozaik, publicista, prekladateľ i
tvorca slovenského historického
biografického románu, autor mnohých fejtónov, reportáží, cestopisných pásem, poviedok a rozhlasových hier
- 100. výročie narodenia, Malacky
3. júl 1982 - Ján Čajak
- spisovateľ, novinár, redaktor, profesor slovenského gymnázia v Bačskom Petrovci
- 25. výročie úmrtia, Bratislava
8. júl 1817 - Andrej Radlinský
- kňaz, jazykovedec, pedagóg, redaktor, vydavateľ, náboženský spisovateľ, národný buditeľ, organizátor slovenského národného hnutia
po revolúcii 1848-49
- 190. výročie narodenia, Dolný Kubín
27. júl 1927 - Miroslav Válek
- básnik, publicista, prekladateľ, politik, kultúrny organizátor, významný predstaviteľ modernej slovenskej poézie (Nepokoj, Dotyky, Slovo,
Jesenná láska)
- 80. výročie narodenia, Trnava
8. august 1937 - Martin Rázus
- spisovateľ, publicista, kňaz, politik,
autor spoločensky angažovanej
poézie a autobiografickej literatúry
pre deti a mládež (Maroško)
- 70. výročie úmrtia, Brezno
9. august 1887 - Vavro Šrobár
- politik, publicista, lekár, predseda
povstaleckej SNR, reprezentant DS
v povojnovej vláde, autor memoárových prác, poviedok, ideovopolitických článkov a zdravotníckoosvetových príspevkov
- 140. výročie narodenia, Liskova
10. august 1922 - Vladimír Mináč
- spisovateľ, literárny kritik, novinár,
filmový scenárista
- 85. výročie narodenia, Klenovec
14. august 1927 - Ján Kákoš
- dramatik, riaditeľ Novej scény a
SND, autor divadelných a rozhlasových hier, filmový scenárista
23. september 1922 - Roman Kaliský
- riaditeľ STV, pracovník kancelárie
prezidenta SR, dramaturg, redaktor, novinár, spisovateľ
- 85. výročie narodenia, Slovenská
Ľupča
25. september 1657 - Imrich Tököli
- uhorské a sedmohradské knieža,
vodca stavovského povstania proti
Habsburgovcom (1678-1687)
- 350. výročie narodenia, Kežmarok
Eva Zimányiová
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Šarf i c ké h o d y
Anketa:
Blížia sa šarfické hody, preto sme oslovili našich
občanov, aby nám odpovedali na nasledovné otázky:
1. Čo ťa prvé napadne, keď poviem ,,šarfické
hody“?
2. Uvítal by si hodovú zábavu, alebo radšej
diskotéku?
3. Prečo si myslíš, že v Blatnom už viac rokov
nebola hodová zábava?
4. Koľko si v súčasnosti ochotný minúť na
kolotoče?
5. Aký je tvoj NAJ zážitok zo šarfických hodov?
6. Čo by si navrhol zmeniť na šarfických
hodoch?
A takto nám odpovedali:
Danka Vontorčíková:
1. Veľa práce: varenie, pečenie, upratovanie.
2. Uvítala by som hodovú zábavu.
3. Nemá to kto organizovať, ľudia stratili
záujem o kontakty s inými, každý sa uzavrie
sám do seba.
4. Každý rok 1.000,- Sk.
5. Naj zážitok alebo radšej spomienky na
zábavy spred 20-tich rokov – boli krásne,
dobrá atmosféra, hralo sa a spievalo aj do
rána.
6. Je to v ľuďoch. Mali by vychádzať viac do
ulíc, aby našli k sebe cestu.
Martina H.:
1. Sviatok patróna kostola, dedinská zábava
(ktorá nie je).
2. Uvítala by som hodovú zábavu.
3. Nemá to kto usporiadať.
4. Ani korunu, nemám rada kolotoče.
5. Vždy sa mi vybaví, keď som ako dieťa
sedávala s kamarátmi pri kolotočoch a zabávali sme sa.
6. Hlavne aby sa konala zábava pre mladých aj
starších.
Ján Polakovič:

1. Posedenie s priateľmi, stretnutie s rodinou, kolotoče.
2. Uvítal by som hodovú zábavu.
3. Nemá to kto zorganizovať a je tu aj nezáujem
ľudí.
4. Asi okolo 1.000,- Sk
5. Nemám žiadny naj zážitok.
6. Rozložiť kolotoče aj na školskom dvore, aby
bol priestor na viac kolotočov pre deti.
A na záver sme poprosili o vyjadrenie sa k
otázkam aj nášho starostu Milana Šarmíra:
1. Kolotoče, uprataná obec, plné ulice aút.
2. Osobne mi to je v podstate jedno, ale hodová
zábava to bol pojem: kedysi trvala tri dni –
sobota, nedeľa, pondelok. A organizácie sme
sa o ňu „bili“. Mali sme prostriedky na ďalšiu
činnosť.
3. Každý čaká, že ju niekto urobí. Organizácie
sú už asi dosť bohaté, keď ju nepotrebujú zor
ganizovať. My, už v trošku pokročilejšom
veku, chceme stráviť hody s rodinou, priateľmi. Mládež sme nenaučili zodpovednosti,
aby sa dala do organizácie takýchto podujatí
a snáď všetci sa cítia preťažení zo zhonu v
práci.
4. Už čakám na vnukov, osobne už kolotoč
nepotrebujem, navozil som sa na rušňoch aj
autách dosť, teraz sa radšej iba prejdem.
5. Bol z hodov v roku 1976 – kvôli finálovému
zápasu na majstrovstvách Európy vo futbale
v Belehrade sme meškali aj na zábavu. Myslím, že krásne boli aj hody v roku 2001 – keď
sme ako obec slávili 7 000 rokov osídlenia.
6. Možno v prvom rade zmeniť dátum na
pôvodný apríl – veď patrónom kostola je sv.
Vojtech. Terajšie teploty už hodom nesvedčia –
ale každý rok je iný.
Ďakujeme za poskytnuté rozhovory.
Odpovede spracovali:
Marek Kovačič a Miriam Jevošová

! ! ! Va n d a l i u n á s pokrač ujú!!!
Sotva sme stihli pred 85. výročím založenia
DH Šarfianka dať do poriadku autobusové
čakárne, vývesné skrinky, keď prešli oslavy, v
utorok ráno, nás čakalo nepríjemné prekvapenie. Rozbitá vývesná skrinka Matice slovenskej
pred Obecným úradom, ďalšie pred miestnym
kultúrnym strediskom. Pravdepodobne rovnaký hrdina rozbil aj tri okná na Základnej
škole. Autobusová čakáreň znečistená výkalmi
je tiež vizitkou „kultúrnosti“ dakoho. Kto,

prečo, toto porobil je zatiaľ záhadou. Jedno je
však isté. Nesieme na tom podiel všetci svojou
nevšímavosťou, a hlavne rodičia mládeže, ktorá
sa v neskorých večerných hodinách potuluje po
obci. Na to, aby sme vytvorili obecnú políciu
prostriedky nemáme, upozornenie na to, že sa v
obci niečo nekalé deje, však prijmeme s
radosťou, aby sme už konečne nedávali vandalom šancu.
Milan Šarmír

Uvítanie detí do života
Už hodne rokov je milou tradíciou pripraviť
spoločné uvítanie detí do života, narodené v
predchádzajúcom roku. Za rok 2006 sa rodičom
žijúcim v našej obci narodilo 17 detí - 7 chlapcov
a 10 dievčat. Do každej rodiny tak pribudlo
jedno slniečko, potešenie, ktoré je potešením i
pre nás všetkých. Drobný darček od komisie pre
sociálne veci a rodinu, želanie šťastia v živote od

predsedníčky komisie znásobené v príhovore
starostu sprevádza naše minuloročné novorodeniatka životom ďalej. Kultúrny program
pripravili deti z materskej školy, ktorý predviedli svojim nasledovníkom v sobotu 5. mája
2007.
Milan Šarmír
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Deň
učiteľov
V dnešnej dobe, keď má byť
práca učiteľov jednou z najdôležitejších, pri príprave na
informatizovanú spoločnosť často sa stretávame s menším záujmom spoločnosti o riadne
ohodnotenie tejto práce, znižovanie autority učiteľov najmä zo
strany rodičov, ktorí pri snahe o
dobro pre svojho dieťaťa zaujmú
postoj v prospech dieťaťa, v
neprospech učiteľa. Často si neuvedomujeme, že takýmto postojom podkopávame aj vlastnú
autoritu a pri preveľkej snahe o
demokraciu a dobro detí, nám
deti prerastajú cez hlavy. Určite
netreba deti biť, za každú cenu
trestať, treba im však dať jasne
najavo, že cesta k demokracii uplatneniu vedie cez riadnu disciplínu. Iste nás mrzí, že hodnoty
života ako slušnosť, pravdovravnosť, disciplína sú bežne
považované za slabosť ľudí, i detí
a tak žijeme podľa vzorov z
akčných filmov, z bežného života
aký poznáme. Aj takéto problémy sa spomínali na stretnutí
učiteľov so starostom obce, ktorý
ich prijal v rámci medzinárodného dňa učiteľov 4. apríla, v
stredu pred Veľkonočnými sviatkami. Pri priateľskom posedení
sa nielen vyžalovali zo svojich
starostí, ale záujem o osud nastávajúcej generácie bol ich
hlavným motívom rozhovoru.
Spomenul som veľmi krátko o
čom sme hovorili. Pomôžete nám
to uskutočňovať?

Združenie

ZPOZ –
Človek človeku
v našej obci
Krátko po „nežnej“ došlo na
Slovensku k útlmu činnosti
ZPOZ. Mnohým prekážalo zameranie, vraj odpútavanie od viery,
nahrádzanie úkonov cirkvi.
Lenže pozabudli mnohí, že nielen cirkev má čo povedať človeku
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či pri slávnostných alebo smútočných udalostiach. Nechceme
robiť protivenstvá cirkevným
obradom, iba ich doplniť, obohatiť, pre tých ktorí sú iného zamerania pripraviť slušné obrady
bez náboženského či politického
zamerania. Zhruba desať rokov
sa zbor v Blatnom odmlčal.
Nahradila ho činnosť sociálnej
komisie, ktorá má však mať
trochu odlišné zameranie. Začali
sme znovu pripravovať uvítania
do života, občas sa vyskytli sobáše (napríklad aj rozvedení chcú
žiť v riadnom manželskom zväzku), nakoniec sme pridali aj rozlúčky so zosnulými. Myslím, že v
tomto ohľade veľmi dobre spolupracujeme aj s našim kňazom,
ktorý pripravuje veľmi dôstojné
kresťanské obrady, my ich v podstate dopĺňame občianskou rozlúčkou. Vždy ponechávame na
vôli pozostalých, či chcú občiansku rozlúčku alebo nie. Už mi z
jednej rodiny povedali, že sa na
nich hnevám, lebo ju nechceli. To
v žiadnom prípade. Nepožadujem ani vysvetľovanie prečo áno,
prečo nie. Vždy majú slobodnú
vôľu a tú si ctím.
Terajšie, obnovené združenie si
vlani pripomenulo 15. výročie
vzniku. U nás v Blatnom znovu
fungujeme ôsmy rok. Sme aktívni aj v rámci Bratislavského kraja, pričom som ako zástupca obce
bol zvolený za predsedu krajskej
rady združenia. Keďže ako
starosta mám veľa povinností v
obci, požiadal som o uvoľnenie z
funkcie, s tým, že ochotne pomôžem predsedníčke pri organizácii
krajských zasadnutí, prehliadok
a ostatnej činnosti trebárs ako
tajomník krajskej rady. Dvakrát
sme sa zúčastnili krajských prehliadok, s organizáciou ktorých
sú najmä časové problémy. Na
začiatku mája 3. – 4. sme privítali
v obci Ústrednú radu Združenia
ZPOZ na jej rokovaní. Predviedli
sme znovu naše, tentokrát individuálne uvítanie dieťaťa do života. Hosťami boli zástupcovia
miest a obcí nielen z Bratislavského, ale aj z Trnavského kraja.
Ocenenie našej práce z úst členov
Ústrednej rady dobre padlo nielen nám už trošku starším ale aj
mladým – Martuške a Márii
Jánskej, Romanovi Gregušovi. Aj
touto cestou ďakujem Márii
Jánskej, Vierke Srnákovej, Jane
Skalkovej, Márii Bagoňovej, Radkovi Strihovskému aj Hasíkovi za
ochotu pomôcť pripraviť dôstojné
občianske obrady.
Milan Šarmír
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Praje počasie
Teplý priebeh počasia napomáhal výskytu
škodcov, preto boli všetky porasty pšenice,
jačmeňa a ovsa ošetrené podľa potreby. Toho času
sú obiloviny prihnojené, slnečnica a osivová
kukurica boli ošetrené prihnojovaním a plečkovaním, pri repke ozimnej bola urobená aj nitrácia
letecky. Ešte pred dažďami bola celá osivová

kukurica zavlažovaná potrebnou dávkou. Kvôli
dlhodobejším suchám sa zavlažoval aj jačmeň.
Očakávaná zmena počasia však prišla s ľadovcom a záplavami. Ľadovec poškodil cukrovú repu
na výmere asi 12ha. Všetky porasty po búrke s
ľadovcom sú riešené v spolupráci s poisťovňou.

družstevníkom?

Musia sa urobiť ešte dve obhliadky porastov, aby
sa spresnil rozsah poškodenia. Cukrová repa sa
teraz regeneruje a veríme, že sa pozviecha, preto
nepredpokladáme veľký výpadok v úrode.

Ak by sme teda mali zhodnotiť
vplyv počasia na úrodu, tak momentálne nám
počasie praje a vďaka častejším dažďom
nemusíme zavlažovať. Striedanie zrážok a teplého
počasia pôsobí veľmi priaznivo na porasty.
Miriam Jevošová

Deň detí
V piatok 1. júna žiaci našej školy oslávili svoj sviatok. Navštívili jazdecký areál u Wocha v obci.
Jazdili na koníkoch a občerstvili sa v jazdeckom salóne. Na susednom ihrisku súťažili v rôznych
disciplínach, ktoré pre nich pripravili triedni učitelia. Záver osláv ukončili porciou dobrej zmrzliny.
Jozef Slezko
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Podpis zmlúv o spolupráci Majáles
Vo februári tohto roku uplynulo 10 rokov od
podpisu zmluvy o spolupráci medzi obecnými

z Vyšehradského fondu. Podporili nás iba tým,
aby sme náš projekt

z a s tupiteľstvami v Blatnom a v Mlynkoch –
Pilisszentkereszte v Maďarsku. Pritom priateľské vzťahy našej Dychovej hudby Šarfianka
a Pávieho krúžku v Mlynkoch už trvajú takmer
24 rokov. Keďže predošlú zmluvu uzatvorili
naši predchodcovia v Mlynkoch, obnovenú sme
sa rozhodli podpísať u nás v Blatnom. Vhodným
termínom sa stalo práve 85. výročie založenia
DH Šarfianka. Oslavy sa uskutočnili v 9. júna
2007. Mottom obnovených zmlúv
s Obecnou samosprávou a aj Slovenskou samosprávou v Mlynkoch je: „Časy a ľudia sa menia,
priateľstvo pretrváva...“. Toto sme pociťovali po
celé doterajšie obdobie a sme presvedčení, že
spolupráca sa bude rozvíjať aj v ostatných oblastiach života – školstve, športe, v spolupráci
spoločenských organizácií. Rovnako s českou,
alebo ak chceme bližšie určiť, tak s moravskou
obcou Rakvice sme nadviazali priateľské kontakty. Cez internet sme sa snažili o sebe
dozvedieť čo sa dá. Tak sme zistili, že Rakvice sú
veľkosťou o čosi väčšie
ako Blatné, prírodné podmienky majú podobné,
pestujú vinnú revu, obilniny, zabávajú sa pri
dychovke (samozrejme aj
iných hudbách) ako my.
Takže sme si dosť podobní. Prieskum sme ukončili
návštevou starostu a jeho
zástupcu u nás a povedali
sme si, že pôjdeme do toho.
V predošlom čísle Blatňana som písal o projekte

zopakovali,
prostriedky pre nás sa
zatiaľ nenašli. Určite
ho zopakujeme najmä
po tom čo sme uzatvorili aj zmluvu o vzájomnej
spolupráci. Stretnutie v Rakviciach má byť už
začiatkom decembra, na ktorom sa predstavia
ich i naša dychovka vianočným koncertom. Ako
povedal starosta Rakvic Petr Vajbar pri podpise
zmlúv: Najrýchlejším zblížením je hudba. Pri
nej padajú jazykové bariéry a ľudia si rozumejú.
My sme ich nemali ani pri podpise zmlúv, ani
pri kultúrnom programe, v ktorom vystúpili
súbory zo všetkých troch dedín. Predsedníčka
slovenskej samosprávy v Mlynkoch Marta
Demjénová, starostovia všetkých troch obcí –
Jozsef Lendvai z Mlynkov, Petr Vajbar z Rakvic
i ja z Blatného sme mohli konštatovať dobré naštartovanie spolupráce. A s našimi predchodcami Jozsefom Havelkom a Ing. Jánom Fabiánom
zároveň aj pokračovanie spolupráce podľa
zmluvy spred desiatich rokov. A ďalšia
spolupráca nenechá
na seba čakať. Už sa
dohodovali stretnutia
futbalistovi,
možné požiarnikov,
a ak budú chcieť aj
záhradkári
či
poľovníci si môžu
vymieňať
svoje
skúsenosti.
Milan Šarmír

PO DU NA JS KÁ DE DI NA
Na Morave, v rodnom kraji Antonína
Václavíka sa pripravuje nové vydanie knihy
Podunajská dedina, ktorá vyšla okolo roku
1928. V knihe je podrobne zachytený život v
Chorvátskom Grobe, so všetkými zvykmi, folklórom, stavbami, nárečím, piesňami. Na viacerých miestach sa spomínajú a porovnávajú so
zvykmi v okolitých obciach, medzi inými aj v
Šarfii – v našej dedine. Dokonca je tam aj spomínaná prvá písomná zmienka o našej obci z roku

1158, čo však je zápis o Nitrianskej Blatnici,
kedysi tiež Šarfii, čo sme v podstate zistili až pri
tvorbe knihy „V svetle siedmich tisícročí“.
Napriek tomu je to veľmi poučné dielo o živote
Chorvátov aj Slovákov na západnom Slovensku, ktorí aj v našej obci žili dlhé roky bok po
boku. Cena nového vydania má byť okolo 650,Kč. Kto má o knihu záujem, sa môže do konca
júla prihlásiť na obecnom úrade.
Milan Šarmír

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 a na počúvanie
sa postarala Dychová hudba Šarfianka. Aj takéto akcie prispievajú k
utužovaniu vzťahov medzi ľuďmi
v našej obci, no pomáhajú nám aj
získavať finančné prostriedky tak
potrebné pre naše deti. I keď bolo
studenšie počasie, neodradilo to
občanov, ktorí sa prišli zabaviť a
podporiť nás. Snažili sme sa obohatiť i ponuku občerstvenia o
domáce klobásy a kapustnicu. No
najviac chutila cigánska, ktorá sa
vypredala ako prvá a bola najžiadanejšia. Ospravedlňujeme sa
tým, ktorým sa neušla, ale už pri
85. výročí dychovky Šarfianka sme
jej urobili dvojnásobok. Bohaté
občerstvenie bolo z časti zabezpečené cez sponzorov. A preto
dovoľte, aby sme sa touto cestou
poďakovali v mene organizátorov
a detí materskej školy za sponzorskú pomoc a všetkým tým,
ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
zaslúžili o tento príjemný večer.
Ďakujeme
Schenková, Andrisová

MDD KARNEVAL
Dlho očakávaný deň konečne
nastal. Bol to deň detí, plný
zábavy, prekvapení a túžob. V
tento okamih pani učiteľky
pripravili deťom karneval, na
ktorý si deti priniesli rôzne masky,
či už zvieracie, rozprávkové alebo
fantazijné. Prekvapením pre deti
bolo, že do masiek sa preobliekli aj
pani učiteľky a teta školníčka.
V rámci prehliadky dedinou
deti poukazovali miestnym občanom svoje krásne masky. Aby
nám bolo veselšie, sprevádzali
sme sa hudbou na rytmických
hudobných nástrojoch a spevom.
Občania deti sprevádzali potleskom.
Po prehliadke sme sa vrátili na
školský dvor, kde na deti čakalo
občerstvenie formou čaju a koláčika. Akonáhle deti nabrali sily,
rozdelili sme ich do družstiev,
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ktoré sprevádzali počas súťaží
mamičky detí.
Po skončení súťaží na deti čakali
ovocné misy a taštičky plné prekvapení.
Na deti čakala karnevalová
diskotéka spoločne so svojimi
rodičmi. Domov deti odchádzali
plné radosti, šťastia a spokojnosti z
krásneho prežitého karnevalového popoludnia a s množstvom
darčekov k ich sviatku.
Potočárová

SVET A MY - ZO ŽIVOTA DETÍ

Plavecký výcvik
Plávanie po zdravotnej, ale i rekreačnej
stránke patrí bezkonkurenčne medzi najkrajšie
a najpopulárnejšíe športy. Aby naše deti vedeli
plávať je potrebné, aby sa plávaniu venovali od
útleho veku. Plávaním dochádza k pozitívnym
zmenám v organizme, ktoré posilňujú

ROZPRÁVKOVÁ
NOC DETÍ MŠ
Deti prežili v MŠ celý rok, kde
na obed spinkali. No chceli si aj na
vlastnej koži vyskúšať, aké by to
bolo stráviť v MŠ celú noc. Pre
splnenie detskej túžby sme vypracovali projekt „ROZPRÁVKOVÁ
NOC“.
Pre deti sme pripravili deň plný
zábavy, súťaží, prekvapení a varenia. Rozprávkové popoludnie
začalo prečítaním rozprávky Dlhý,
Široký a Bystrozraký. Táto rozprávka na deti veľmi silne zapôsobila, po prečítaní si chceli vyskúšať
svoju šikovnosť v súťažiach. Deti
súťažili v 4 disciplínach, v rámci
ktorých si cvičili svoju odvahu,
šikovnosť a presnosť.
Po súťažiach si naši športovci
pochutnali na chlebíkoch s vlastnoručne pripravenou nátierkou,
pani učiteľky im nachystali hot dog na ich prianie. Po voľnej
zábave čakala na deti večera puding, ktorú pripravili naše malé
kuchárky – dievčatá, chlapci
medzi tým nachystali stoly k
spoločnej večeri. Deti sa konečne
dočkali „HĽADANIA POKLADU“, ktorý hľadali baterkami. V
ukrytej truhlici deti našli bublifuky a sladkosti.
Deti svoje baterky využili i pri
nočnej prechádzke dedinou, pri
ktorej deti prekonali svoj strach z
tmy a ticha. Do materskej školy
sme sa vrátili osviežený čerstvým
vzduchom a bola diskotéka.
Šťastné a unavené deti si ľahli do
postieľok a krásne sny sa im snívali až do rána. Prebudenie bolo
príjemné a veľmi radostné medzi
svojimi kamarátmi.
Sabová, Potočárová
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zdravie a zvyšujú telesnú
zdatnosť. Posilňujú srdcovo – cievny, dýchací a
termoregulačný systém, činnosť pohybového
aparátu a látkovú výmenu. Plávanie má pre deti
osobitný význam, sú menej choré, sú otužilejšie
a samostatnejšie. Preto sme v spolupráci s
plaveckým klubom Sharks zorganizovali pre
deti predškolskej triedy v dňoch od 4. do 8. júna
2007 plavecký výcvik v bazéne hotela Senec.
Výcvik viedli kvalifikovaní tréneri plávania,
ktorí hravou formou zoznamovali deti s vodným prostredím a v nemalej miere posilňovali
vôľové vlastnosti ako sú trpezlivosť, vytrvalosť,
sebaovládanie a úsilie prekonávať prekážky
spojené s fyzickou námahou. Aby sa deti tešili
na každú ďalšiu hodinu plaveckého výcviku,
bolo zabezpečené pestrosťou cvičenia, hrami,

súťažiami. Najskôr kráčali po dne bazéna
samostatne s doskami, kolesami, s loptami,
hračkami, imitovali pritom zvieratká, potom
nenásilne precvičovali plavecké pohyby rúk,
nôh, ponáranie tváre, fúkanie, púšťanie bubliniek. Plavecky vyspelejšie deti nacvičovali splývanie, skoky do vody, nacvičovali rozložený
plavecký spôsob kraul a znak. Príjemne
unavení, ale šťastní dostali za svoju námahu i
ocenenia vo forme mokrých vysvedčení a sladkostí. Deti sa boli pozrieť aj na Seneckých
jazerách a pred odchodom na autobus sa zastavili párkrát i na zmrzline.
Prichádza koniec školského roka a vytúžený
čas dovoleniek, kde rodičia budú môcť pokračovať v plávaní v popoludňajších hodinách v
plaveckom klube na bazéne hotela Senec, alebo
zdokonaľovať zručnosti detí získané na
plaveckom výcviku na dovolenkách. Prajem
Vám všetkým počas prázdnin veľa slnečných
dní plných pohody a oddychu.
Andrisová

Jazda historickým vláčikom
V sobotu 2. júna si žiaci prvého stupňa užívali svoj sviatok na zážitkovej jazde parným
vláčikom po trase Bratislava – Lamač - Hlavná
stanica – Východ. Prezreli si múzeum dopravy a
porozprávali sa s redaktormi televízie TA3.
Vychutnali si jazdu i spev v sprievode šašov
Pepele a Nemele i dvoch krásnych dám z minulého storočia. Na konečnej stanici sa deti
povozili v pripravených drezinách. Najviac ich
lákal krásny parný rušeň, ale i osobné auto na
koľajniciach. Zaujímavé boli,

najmä pre chlapcov, vojenské dreziny a rôzne
železničné mechanizmy. Historickým autobusom sme sa premiestnili do najbližšieho Mc Donaldu, kde sa takého počtu najprv troška zľakli,
ale obsluha bola k nám veľmi milá a pozorná.
Všetci sme si príjemne oddýchli, pochutili na
rôznych dobrotách, vyšantili sa a odniesli si
domov i malé darčeky. Spokojní sme sa vrátili
domov, kde na nás už netrpezlivo čakali rodičia.
Anna Šuplatová
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Misijná púť detí – Rajecká Lesná 2007
Dňa 12. 5. 2007 sa deti z Blatného
zúčastnili misijnej púte detí v Rajeckej Lesnej. Púť organizoval prípravný výbor
Slovenského orla Blatné. Keďže mali dlhšiu
cestu, autobus mal po príchode do Frívaldu pridelené číslo 77, čo svedčí o množstve
detských účastníkov. Deti spolu absolvovali krížovú cestu na miestnej kalvárii,

prezreli si Slovenský Betlehem a zúčastnili
sa spolu so 4 000 ostatnými deťmi dobre
pripraveného duchovného animátorského
programu na tému Zmierenie – Slávenie
plného spevu a tanca. Podľa vlastného
rozhodnutia sa mohli zúčastniť sv. spovede, čo viacerí urobili už doma pred púťou v rámci prípravy na púť. Slávnosť

skončila sv. omšou, ktorú celebroval vpd.
Kováčik - hovorca Konferencie biskupov
Slovenska. Mokrí ale plní radosti a veselosti sa so spevom vrátili domov. Dúfame,
že im radosť a zážitok zo spoločne prežitého dňa vydrží do budúcej púte.
Mária Heribanová

Prvé sväté
prijímanie

ceste do neba a nesú so sebou svoje dobré
skutky a predsavzatia.
Duchovný otec vo svojej homílii zdôraznil
deťom, aký veľký dar dostávajú. Niet nič
väčšie na svete, čo by sa mohlo tomuto vzácnemu daru vyrovnať. Slávnosť bola obohatená
peknými spevmi našej mládeže ako aj samotných prvoprijímajúcich.
Slávnostnú atmosféru umocňovalo i krásne
počasie. Na záver ešte tradičné spoločné
fotografie pri Lurdskej jaskyni a v kostole a
potom nasledovala oslava tejto výnimočnej
udalosti v kruhu svojich rodín.
Želáme všetkým deťom, aby im zápal pre
Ježiša, ktorý z nich vyžaroval počas prípravy
a samotného prvého sväté prijímania, vydržal

po celý život.

Na sviatok zoslania Ducha Svätého,
27.5.2007 sa konala v našej farnosti milá
slávnosť. 12 detí – tretiakov prijalo z rúr svojho
duchovného otca Romana Stachoviča po
prvýkrát Pána Ježiša. Na túto veľkú udalosť sa
pripravovali už od začiatku školského roka.
Predovšetkým pod vedením pána farára, ale aj
za výdatnej spolupráce našich animátoriek,
ktoré sa s nimi stretávali každý piatok na fare.
Z týchto stretnutí priniesli ako obetný dar na
oltár symbolickú nástenku, na ktorej kráčajú
všetci v podobe malých bielych ovečiek na

Viera Srnáková

Zastavenie pútnikov
V pondelok po hodoch sa zastavili v
našej obci deti s učiteľmi, niekoľkými rodičmi z Novej Dediny, kde pôsobí Mons.
Ján Plank. Samozrejme, že na púti do
Marianky ich náš drahý a milý „ujo Janko“
sprevádzal, či viedol. Krátku zastávku na
oddych dohovoril so sestrou Terkou a
Jakubom Jánskym. Aby si za autobus
pútnikov mohol chvíľku oddýchnuť, občerstviť sa potrebovali vhodné miesto. To
sme im s radosťou poskytli v zasadačke

Ocenenie detí
Koniec školského roka sa vždy nesie v znamení, kedy sa zatvoria brány škôl a žiaci sa
rozutekajú na všetky svetové strany za svojimi záujmami, v ústrety novým zážitkom, priateľom. Koniec školského roka je tiež obdobím
bilancovania celoročnej práce našich detí.
Kvalifikovaní pedagógovia hodnotia aktivitu
svojich žiakov známkami. Hodnotia úsilie
svojich zverencov, ako sa dokázali popasovať
s novými vedomosťami, čo sa komu podarilo
dosiahnuť.
Komisia kultúry, školstva, mládeže a športu pri Obecnom zastupiteľstve v Blatnom v
zastúpení svojich členov, pod záštitou starostu
obce Milana Šarmíra, prišla s návrhom oceniť
najúspešnejších žiakov Základnej školy v Blatnom, inak ako známkami. Chceli sme deti
osobne pozdraviť a poblahoželať im k
výborným výsledkom či už v školských či

Obecného úradu v Blatnom. Veď
stretnúť a zvítať sa so vzácnym
človekom ako je Mons. Ján Plank
je pre mňa osobne vždy potešením a určite aj pre nás všetkých. Verím, že sa im u nás páčilo, aj keď len tých niekoľko minút,
aby mohli s pokojom, po púti a
oddychu, pokračovať na ceste
domov do Novej Dediny.
Milan Šarmír
mimoškolských aktivitách, ktorými nás
reprezentujú nielen doma ale i za hranicami
obce. Samozrejme sa pri tejto príležitosti nedá
nespomenúť na rodičov a pedagógov, ktorí
stáli po boku našich detí, podporovali ich
úsilie a boli im naporúdzi či už vo chvíľach
radosti ale i vo chvíľach námahy, ktorú museli
vynaložiť, aby dosiahli to za čo sme právom
na nich hrdí.
Prijatie detí sa konalo dňa 28. 6. 2007 v Obradnej sieni obecného úradu za účasti riaditeľa ZŠ
Mgr. Jozefa Slezka a zástupcu riaditeľa Mgr.
Pavla Gašaja. Hlavnými pozvanými boli
samozrejme tí, ktorým patril tento deň. Na
pamiatku tohto dňa prevzali deti z rúk starostu obce ČESTNÉ UZNANIA a drobné
darčeky, ktorý im zároveň osobne, v krátkom
príhovore poďakoval a poprial ešte viac úspechov.
Ocenenými deťmi sú:
1. Martuška Jánska - žiačka 1. triedy
2. Zuzka Bögiová - žiačka 2. triedy

3. Mária Jánska - žiačka 3. triedy
4. Dominika Polakovičová –
žiačka 4. triedy
5. Katarína Valovičová – žiačka 4. triedy
6. Linda Matyašovičová – žiačka 5. triedy
7. Patrícia Jarábková - žiačka 6. triedy
8. Tibor Slovák – žiak 7 triedy
9. Paulína Šuplatová – žiačka 8. triedy
10.Monika Hasíková – žiačka 9. triedy
Uvedené deti získali rôzne ocenenia za
reprezentáciu triedy, školy i obce na rôznych
literárnych, matematických, výtvarných,
tanečných, pohybových a športových súťažiach na národnej i medzinárodnej úrovni.
Okrem toho sú to výborní žiaci, ktorí dosahujú vynikajúce vyučovacie výsledky, ale i dobrí
kamaráti, ochotní vždy pomôcť. V kolektíve
sú obľúbení pre svoje kladné povahové vlastnosti ako sú precíznosť, čestnosť,
spravodlivosť a vzorné správanie.
Katarína Takáčová
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Blatné pozdravilo Svätého otca
a Svätý otec pozdravil Blatné

V dňoch 5. 5. - 10. 5. 2007 sa skupina
našich občanov zúčastnila púte do Ríma
pod vedením Romana Stachoviča, farského
administrátora v Blatnom, ktorý v Ríme
študoval a tak nám ukázal a upozornil nás na
veci, ktoré bežný turista nevidí a nevníma.
On sa zaslúžil o to, že púť sme prežili v
pokoji, radostne a vrátili sme sa duchovne
povzbudení a oddýchnutí.
Mali sme tam podľa neho priniesť svoje
starosti, zlé návyky, ktoré tam máme
nechať a vyprosiť si požehnanie a splnenie
našich spoločných, rodinných i súkromných želaní.
Boli sme ubytovaní 10 minút od Námestia
sv. Petra v hoteli Velehrad, ktorý spravujú
moravskí Saleziáni.

Program bol nabitý, ale s dobrou
náladou a pohodou sme ho bez problémov
zvládli.
Hneď v prvý deň zaviala na Námestí sv.
Petra slovenská a šarfická zástava. Boli sme
účastní na modlitbe Raduj sa nebies
kráľovná a pápežskom požehnaní. Blatné
pozdravilo Svätého otca hlasným volaním,
on sa nám prihovoril v slovenčine a pozdravil pútnikov z Blatného a ich blízkych,
teda nás všetkých. Správu o tomto uverejnil na druhý deň Observatore Romano.
Začala sa odvíjať stužka udalostí a
zážitkov. Navštívili sme Baziliku sv. Petra,

mnohé ďalšie rímske baziliky (sv. Pavla, sv.
Klimenta, sv. Ondreja, Lateránsku baziliku), ale i katakomby, Mamertino, Koloseum a ostatné pamiatky.
Navštívili sme rodný dom sv. Márie
Goretti a v Nettune a jej zasvätený kostol,
oddýchli sme si pri mori, navštívili sme
benediktínsky kláštor v prekrásnom
prostredí Subiaca v talianskych horách.
Všetky tieto vnemové zážitky boli
umocnené každodennými bohoslužbami,
modlitbami, rozjímaním a spevom. Sprevádzali nás často slovenskí bohoslovci
študujúci v Ríme, rektor seminára Ústavu
Cyrila a Metoda - priatelia vdp. Stachoviča.
Z muzikantov sa vytvorila slušná
kapela – Roman Pravda - harmonika,
Vojtech Horváth ml. - gitara, vdp. Roman

Stachovič - gitara,
Marta Beňová z Hlohovca - gitara.
Spievali sme všade, v autobuse, na
námestí, večer v hoteli.
Účastníci zájazdu sa prejavili
ako dobrí speváci hlavne počas
spoločenského večera, ktorý bol
spojený s diskusiou s členom sekretariátu Sv. otca, ktorý nám rozprával o svojej práci a o pripravovanej návšteve sv. otca
v Južnej Amerike.
Veľmi milé bolo stretnutie v Slovenskom
ústave sv. Cyrila a Metoda spojené so sv.
omšou a pohostením. Porozprávali sme sa

so sestričkami, ktoré tam pôsobia.
Prekvapila nás prosba milej počernej
sestričky: „ Ja som z východu, volajú ma
Čarna, zahrajte a zaspievajte mi A ja taká
čarna..., a tak sme hrali a spievali na
želanie.
Domov sme sa vracali plní duchovných
zážitkov, s novými priateľstvami, obnovení
vo viere a v posilnení susedskej spolupatričnosti.

Veľká vďaka preto patrí
vpd. Romanovi Stachovičovi za zorganizovanie zájazdu a jeho starostlivosť o nás.
Dúfame, že sa takého farské púte stanú
každoročnou tradíciou.
Mária Heribanová
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WESTERNOVÉ PRETEKY

Martin Rázus
(18. 10. 1888 – 8. 8. 1937),
sa narodil vo Vrbici v sedliackogarbiarskej rodine. Chudobný študent, podporovaný štipendiom
Jána Borbisa chodil do škôl v Liptovskom Mikuláši, v Banskej Bystrici a Kežmarku. Teológiu študoval v Bratislave a aj vďaka
štipendiu a podpore škótskeho
historika slavistu Scota Viatoru
mohol uskutočniť poznávacie
cesty do Švajčiarska a Paríža. Po
štúdiách pôsobil ako kňaz na
rôznych miestach – v Modre, v
Pribyline, v Moravskom Lieskovom a nakoniec v Brezne, kde aj
zomrel. Pochovaný je v Banskej
Bystrici.
Do literatúry vstúpil zbierkami
To je vojna, Hoj, zem drahá. V nich
sa premietajú emócie, vojnové
udalosti a nádeje spojené so
vznikom republiky. V neskorších
prácach sa však staval kriticky k
realite doby. V rozsiahlom románe
Svety sa Martin Rázus pokúsil
zachytiť zložitý poprevratový
život pod západoslovenskou
Javorinou. Jeho ďalšie romány
Júlia, Krčmársky kráľ, Odkaz
mŕtvych, i keď čerpajú témy z
histórie, predstavujú autorovo
zreteľné úsilie podriadiť literatúru
zápasu za samobytnosť Slovákov a
Slovenska. Mimoriadne pútavé sú
autobiografické romány pre
mládež Maroško a Maroško
študuje. V nich s veľkou básnickou
silou evokuje obrazy proletárskeho detstva a prihlasuje sa v sociálnom boji na stranu ubiedených.
Martin Rázus vstúpil aj do politického života. Aktívne pôsobil v
SNS, ktorej bol predsedom.
Známy bol aj svojou novinárskou činnosťou – svojimi v nacionálnom duchu písanými úvodníkmi v Národných novinách.
I keď uplynulo už 70 rokov od
smrti Martina Rázusa, stále patrí
medzi popredné osobnosti kultúrneho a spoločenského života.
Eva Zimányiová

7. júla 2007 sa Blatné stane centrom westernového jazdenia na Slovensku. Areál u Wocha
usporiada v spolupráci so Slovenskou asociáciou
westernového jazdenia a ródea westernové
preteky, ktoré sú zaradené do celoslovenského
kalendára roku 2007 v rámci kategórie B a C.
Súťažiť sa bude v drezúrnych a rýchlostných disciplínach, v triedach mládeže, ale aj otvorených
určených pre dospelých a profesionálov. Budú tu
disciplíny predvádzajúce schopnosť koní a umenie jazdcov zdolávať rôzne prekážky, s ktorými sa
stretávajú v prírode pri práci s dobytkom alebo
presne a bezchybne plniť predpísané úlohy, ďalej
disciplíny „na ohlávke“, kde sa hodnotí zručnosť
a umenie jazdca pri predvádzaní koňa a
kráľovská disciplína – reining, pri ktorej
preukazuje jazdec schopnosť perfektného ovládania koňa a všetkých pohybov, ktoré vykonáva .
Pre divákov určite najatraktívnejšou časťou
celých pretekov bude slávnostný nástup. Najzaujímavejšie však pre nich budú rýchlostné disciplíny, ktoré budú určite pútať
pozornosť aj v Areáli u
Wocha.
Najtypickejšími pretekmi v
Spojených štátoch boli
„dostihy“ na vzdialenosť
štvrť míle. Odtiaľ pochádza aj
názov pretekov – quarter of a
mile a dokonca aj plemeno
koňa, ktorý na túto vzdialenosť bol rýchlejší ako
anglický plnokrvník. Na
Slovensku nie sú podmienky
na takéto dostihy, a preto sa
nebehávajú. V Blatnom však
budú na jestvujúcej cvalovej
dráhe v blízkosti areálu. Bude
to určite atrakcia a

snáď sa stane aj začiatkom tradície.
Preteky začínajú o 8.00 hod.
Program je nasledovný:
8.00
Prezentácia účastníkov
8.30 – 12.30Trail, Western horsemanship,
Pole bending, Western pleasure
13.30
Slávnostný nástup
13.45
Showmanship et halter, Reining L,
Barrel race
17.00
Quarter of a mile –
dostihy na štvrť míle
18.30
Záver
Po ťažkej, poctivej a namáhavej práci potrebovali aj naši predkovia uvoľnenie – preto sa konalo
toľko zábav. A verní tejto tradícii zostaneme aj my.
Večer bude pokračovať v duchu folku, country a
western COUNTRY BÁLOM o 19.30 hod, na
ktorom bude hrať už známa hudobná skupina
Neznámi.
Stanislav Fekete
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POZITÍVNA ENERGIA PRE ŠPORT 2007
Poskytovateľ grantu:
Nadácia Pontis na základe rozhodnutia
komisie Nadačného fondu
Západoslovenská energetika, a.s.
Spolufinancovateľ projektu:
Obec Blatné
V tomto roku sme podali projekt Areál
zdravia, oddychu a relaxácie detí, mládeže a
dospelých, na ktorý sme získali financie vo
výške 300 000 Sk z grantu Nadácie Pontis,
Nadačný fond Západoslovenská energetika, a.s.
Obec Blatné prispela finančnou čiastkou 420 000
Sk. Zemnými prácami vypomohlo Poľno-

Z činnosti

hospodárske družstvo Blatné.
V rámci projektu sme vybudovali špeciálne
upravenú betónovú plochu o rozmeroch 30 x 20
metrov, osadili konštrukciu na basketbal.
Stavbu realizovala firma Podlahy spol. s r.o.
Piešťany
Športovisko je od samého začiatku plne
vyťažené. Využívajú ho žiaci školy, mládež, ale
aj dospelí.
V budúcnosti plánujeme dobudovanie basketbalového zariadenia, rozšírenie možností
využitia na hádzanú a tenis.
Jozef Slezko

Kynologického klubu Blatné

Dňa 13. apríla 2007 bol na Ministerstve vnútra zaregistrovaný náš klub. Do tohto dňa sme sa
snažili pripraviť podmienky na našu činnosť, t.j.
oplotenie areálu ihriska, zhotovenie prekážok,
zabezpečenie materiálu na pomôcky potrebných na cvičenie. Po registrácii sme naplno
rozbehli nielen pravidelný výcvik, ale aj ďalšie
aktivity.
Výbornou myšlienkou bolo zorganizovanie
ukážkového dňa na MDD, ktorý bol aj napriek
krátkemu času na prípravu na prvýkrát
úspešný. V nádhernom počasí deti, ale aj rodičia
sa mali možnosť oboznámiť s ukážkami policajného výcviku, s výcvikom KKB v športovej
kynológii (poslušnosťou a obranou) a taktiež v
poslednej dobe stále viac sa rozvíjajúcim
odvetvím v agility, ktoré nám predviedol
popredný Agility klub Skiper z Bratislavy.
Doplňujúcim programom bolo predstavovanie
plemien, rôzne hry a súťaže pre deti počas
prestávok, za ktoré boli odmenené darčekmi,
sladkosťami a zmrzlinou. Touto cestou by som
chcel poďakovať všetkým členom výboru, ktorí
vo veľmi krátkom čase zhotovili potrebné
prekážky (hlavne na agility), všetkým ochotným, ktorí akokoľvek pomohli pred aj počas

tejto akcie (pečenie cigánskej, rýb, predaj v
bufete, zabezpečenie hudby) ako aj sponzorom
(M. Šuplata, M. Petrík, A. Marcina).

Potešujúcou skutočnosťou je aj narastajúci záujem o výcvik v našom klube. Momentálne máme
prihlásených 33 členov. Cvičí sa pravidelne v
nedeľu doobeda. Zabezpečení sú vždy figuranti,
ktorí sa striedajú, čo je pre výcvik pozitívne.
... pokračovanie na str. 14 ...
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Pnaopozžio
r
a re
Pre profesionálnych hasičov
patria teplé letné a suché obdobie,
obdobie spracovania a skladovania obilnín a objemových krmovín
medzi najkritickejšie, čo sa týka
počtu požiarov. Na území Slovenskej republiky vzniklo za
uplynulé obdobie roka 2006 150
požiarov s priamou škodou 10,4
mil. Sk a jedna osoba bola zranená.
Pri pozberovej úprave a skladovaní objemových krmovín vzniklo
25 požiarov so škodou takmer 6
mil. Sk. Požiar s najvyššou škodou
vznikol v mesiaci august 2006 v
katastrálnom území obce Olešná v
okrese Čadca, kde zhorel senník s
uskladneným senom a vzniknutá
škoda bola 4,5 mil. Sk. Medzi najčastejšie príčiny týchto požiarov
bolo úmyselné zapálenie.
V okrese Pezinok vznikli v tejto
súvislosti 3 požiare a v okrese
Senec 7 požiarov. Pri týchto požiaroch bola škoda vyčíslená spolu
vo výške 126 500 ,-Sk.
Poľnohospodári by mali zvýšenú pozornosť v súvislosti s ochranou úrody pred požiarmi venovať
technickému stavu zberovej a
pozberovej poľnohospodárskej
techniky, skladovacích priestorov
určených na skladovanie obilia,
slamy, sena a objemových krmovín a taktiež dodržiavať bezpečnostnú vzdialenosť na umiestnenie stohov od iných objektov.
S nadchádzajúcimi letnými
prázdninami, ktoré patria z pohľadu profesionálnych hasičov
medzi najrizikovejšie, obraciame
sa tiež na rodičov detí, aby venovali zvýšenú pozornosť svojim
ratolestiam práve v tomto období.
V tomto období často bez dozoru
dospelej osoby zapríčinili práve
deti svojimi nekontrolovanými
hrami veľa požiarov. Deti sú
obzvlášť vystavené nebezpečenstvu zranenia pri požiaroch.
Profesionálni hasiči Okresného
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku vyzývajú
občanov, aby nefajčili a nepoužívali otvorený oheň na miestach so
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, v blízkosti stohov
slamy a sena, lánov obilia a suchých porastov!
... pokračovanie na str. 14 ...

14

ZO ŽIVOTA OBCE - DO POZORNOSTI

... pokračovanie zo str. 13 ...
Výbor KKB:
Vojtech Horváth – predseda
Adrián Marcina – podpredseda
MVDr. Ján Kuštár – odborný poradca
Jozef Schenk – hospodár
Nikoleta Klíčová – výcvikár
Dušan Laho – pokladník
Pripravujeme v spolupráci s
Aglility klubom Skiper medzinárodný pretek v agility, ktorý sa uskutoční v dňoch 25. a 26. augusta 2007
na školskom dvore v Blatnom. Prihlásených je zatiaľ 60 pretekárov z
Čiech, Maďarska a Slovenska.
Zúčastníme sa ako diváci na Majstrovstvách sveta vo výkone psov, ktoré
organizuje tento rok naša republika
po prvý krát a to v októbri v
Bratislave na futbalovom štadióne
ŠKP Dúbravka. Je to výnimočná
možnosť vidieť na vlastné oči

najlepších psov a psovodov z celého sveta.
Nenechajte si ju ujsť.
Vojtech Horváth

klubová činnosť - pravidelné sa stretávanie detí
v Klube detí Orol /najbližšie stretnutie je 16. 6. o
16.00 hod v malej telocvični/, prázdninová cyklotúra ku Krížu pod hájom a k Morskému oku
spojená so sv. omšou a ďalšie aktivity.
Záujemcovia o klubovú činnosť a o aktívne
pôsobenie v klube sa môžu prihlá-siť u členov
rady MKSO Blatné, prípadne na tel. č. 64 59 490,
alebo na e-mailovej adrese:
herib@auditex.sk.
Podmienky členstva nie sú obmedzené vekom.
O svojich plánoch a o činnosti bude MK SO
informovať na informačnej tabuli pred Obecným úradom.
Mária Heribanová

Stolnotenisový klub Blatné
ukončil sezónu 2006/2007
Skončil sa ďalší súťažný ročník bratislavského regiónu v stolnom tenise. Keďže sme
prihlásili do súťaže tri družstvá (A- 5.liga, B,C6.liga), z dôvodu zapracovania mladých hrá-čov
a ďalších, ktorí mali chuť zahrať si majstrovské
stretnutia, nebolo ľahké sa umiestniť na vyšších
priečkach. Na to treba väčšiu a najmä kvalitnejšiu hráčsku základňu. Napriek tomu si každý
hráč splnil svoj sen nielen trénovať, ale aj
súťažne zahrať. A o to nám práve išlo. Dohodli
sme sa, že budeme v tomto trende naďalej
pokračovať a do nasledujúceho ročníka prihlásime opäť všetky tri tímy. Umiestnenie:
A družstvo – 6. miesto v 5. lige:
Peter Fekete, Vojtech Horváth st., Marcel Petrík,

číslo 2

Pozor na požiare
... pokračovanie zo str. 13 ...
Dúfame, že zodpovedným prístupom nás všetkých pomôžeme
uchrániť zdravie, ľudské životy a
predchádzať značným škodám na
majetku svojom, prípadne svojich
blízkych.
mjr. Ing. Eva Orlická

Upozornenie

Obnovenie činnosti
Slovenského Orla
Dňa 20. 5. 2007 bol založený MK SO - Miestny klub Slovenského Orla v Blatnom, ktorým sa
nadväzuje na spolkovú činnosť Slovenského
Orla v Blatnom z roku 1938, kedy mal miestny
klub 300 členov. Mnohí si pamätajú a sú hrdí na
skutočnosť, že ich rodičia a starí rodičia boli
hrdými členmi Slovenského Orla.
Klub bude pokračovať v tradícii organizáciou
športovej činnosti, organizáciou kultúrnych a
duchovných podujatí a na prácu s deťmi.
Členovia rady MK SO sú : Heribanová Mária predsedníčka, Šuplata Marián, Šuplatová Anna.
Súčasťou plánu práce na rok 2007 je zariadenie „Malej telocvične“ v škole novým náradím a
pomôckami na cvičenie, organizácia cyklistických pretekov pre deti a mládež o Pohár Orla,
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Róbert Čičmanec (Peter Valovič, Martin Srnák,
Michal Valovič, Vojtech Horváth ml.)
B družstvo – 10. miesto v 6. lige B skup.:
Peter Valovič, Stanislav Srnák, Peter Tušš,
Michal Valovič, Michal Valkár
C družstvo – 9. miesto v 6. lige A skup.:
Karol Bauer, Jozef Čapla, Martin Srnák,
Vojtech Horváth ml., Daniel Šuplata,
Štefan Horváth, Jozef Šuplata
Veľkonočný turnaj v Blatnom – výsledky :
1. miesto – Vojtech Križanovič
2. miesto – Vojtech Horváth st.
3. miesto – Juraj Bán
4. miesto – Kristián Križanovič
Vojtech Horváth

Aj v tomto čísle Blatňana chýbajú
informácie z niektorých podujatí, čo
sa udiali za posledný štvrťrok v obci.
Záleží na vás všetkých, o čom bude
obecný štvrťročník informovať. S
radosťou privítame každý príspevok
(ideálne v elektronickej forme) –
zaslaný buď emailom, alebo dodaný
na diskete, či CD. Zároveň aj
fotografie – ideálne digitálne, ktoré
dokážeme posielať elektronicky na
spracovanie pred tlačou, či do tlače.
Obyčajne sme žiadali predsedov
organizácií, komisií, aby o podujatiach dačo napísali. Sú veci, ktoré
zabezpečíme bez prispievateľov,
väčšinu by však mali tvoriť články
zo života obce, o plánovaných podujatiach. Ak budeme mať dostatočne
zavčasu príspevky aj Blatňan môže
vychádzať pravidelne bez omeškania týždeň či dva.
S príspevkami netreba čakať do
uzávierky čísla – tá by mala byť
bežne tri týždne pred koncom
každého štvrťroka, aktuality radi
doplníme. Chceme, aby Blatňan
naďalej zostal štvrťročníkom Blatňanov a nie redakčnej rady ani
starostu.
Redakčná rada

ODVOD

VÔD
Čoraz častejšie sa stretávame s
potrebou odvodu vôd po prudkých dažďoch, pri topení snehu.
Starší mi určite dajú za pravdu, že
všade po obci boli na uliciach jarky,
ktoré nielen že odvádzali zrážkové
vody, ale aj napomáhali jej vsakovaniu. V priebehu rokov si každý
upravoval pri svojom dome ako
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len chcel. Niektorí tvrdia, že je to
ich pozemok až po cestu – čo je
niekde v podstate pravda, niektorí
si len upravili vjazd do domu,
upravili priekopu do roviny, aby sa
im dobre kosilo, aby okolie ich
domu dobre vyzeralo.
Proti tomuto by sme v podstate
nemali námietky, horšie však je ak
niekto týmito úpravami zmenil
odtokové pomery v ulici. Tým sa
začala iným hromadiť dažďová
voda pred domom, postihnutí sa
bránili opatreniami, aby im voda
neškodila. Dnes už ťažko robiť
dakde sudcu, postihnutí sa obracajú na obec, aby urobila opatrenia,
aby im voda neškodila. Sme ochotní pomôcť tam, kde je zjavné, že
opatrenia treba urobiť, že si to
nezapríčinili vlastníci priľahlých
pozemkov. Na Podhájskej ulici
sme robili priekopu po celom
úseku, kde to bolo možné, na náklady obce. Pred tromi domami sa
robiť nedalo, aby sme nepoškodili
náročky postavené autá na verejných priestranstvách a pred jedným domom materiál. Menovať
netreba. Podaktorí už priekopu
zarovnali. Už však úpravy nebudeme robiť na náklady obce, ale
tých, ktorí priekopu zlikvidovali,
nedovolili urobiť alebo si ju urobia
na vlastné náklady. Som toho
názoru, že každý kto zrovnal
priekopu, je povinný si ju obnoviť
pred svojou nehnuteľnosťou na
svoje náklady. Kto poškodil chodník, je povinný opraviť ho tiež na
svoje náklady. V budúcnosti už
nebudeme povoľovať úpravy
vchodov do domov, môstikov
zabetónovaním, ale rozoberateľnou dlažbou. Vždy však bude
treba riešiť ucelené ulice, alebo ich
časti, aby sme jedným nepomohli a
druhým poškodili.
Milan Šarmír
Slovenskosť a blatňanskosť
... pokračovanie zo str. 1 ...
a skôr rozmýšľame, ako by sa mu
malo dariť menej a nie ako by sme sa
mu dokázali vyrovnať. Nevidíme, že
je za tým množstvo práce nad rámec
bežnej pracovnej doby, nad rámec
bežného pracovného nasadenia.
Chceli by sme mať aj voľno a pokoj aj
peniaze, či iné statky ako tí, čo majú.
Kam sa zaradíte, chcete dačo dosiahnuť, ste ochotní preto aj viac urobiť
ako je bežné, alebo budete len závidieť a pestovať svoje zvyky, ktoré nás
až tak nectia?
Milan Šarmír
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Žiacke futbalové mužstvo –
naša budúcnosť.
Žiacke mužstvo po nevydarenej jesennej časti
sa začalo pripravovať na jarnú súťaž s cieľom
prebojovať sa vyššie v tabuľke. Do prípravy sme
angažovali aj druhého trénera Romana Takáča,
ktorému chcem poďakovať za celé vedenie futbalového klubu.
Do mužstva prišli noví hráči - brankár Pavol
Kabatiar, Erik Takáč, Martin Krajčovič a Patrik
Krajčovič. S týmito posilami sa celé mužstvo
zohralo a vytvorilo silný kolektív. Svedčia o tom
výsledky so silnými súpermi. Výhry sme zaznamenali v Kaplne, Tomášove, Igrame, doma s
Malinovom.
Tým, že sa pravidelne trénovalo a vyhrávali
zápasy, začalo stúpať sebavedomie aj disciplína
a to sa preukázalo aj v tabuľke. Naše mužstvo

skončilo na peknom 7. mieste s 31 bodmi.
Najlepším strelcom sa stal Peter Šarmír.
Úspešne mužstvo tvorili hráči: Pavol Kabatiar,
Jakub Šarmír, Natália Augustovičová, Filip
Remenár, Roman Remenár, Patrik Krajčovič,
Martin Krajčovič, Marek Rodný, Tomáš Marcinek, Jakub Karas, Erik Takáč, Peter Šarmír,
Róbert Bögi, Juraj Urbanovič, Lukáš Horváth,
Jozef Brigant a Patrik Štellár. Trénermi mužstva
sú Roman Takáč a Štefan Fiala.
Všetkým hráčom, ale aj rodičom, ktorí sa
akokoľvek pričinili k úspešnému pôsobeniu
žiac-keho mužstva v sú-ťaži ďakujú tréneri a
celé vedenie TJ Družstevník Blatné
Štefan Fiala

De ň ma t i e k

D e ň o t c ov

V druhú májovú nedeľu – 13. mája najskloňovanejším slovom v kinosále v Blatnom bolo
slovíčko mama. Sociálna komisia pri Obecnom
zastupiteľstve práve na tento deň pripravila
oslavy najvzácnejších bytostí sveta – Deň
matiek. Bez pompéznosti, okázalosti - o to však
srdečnejšie ho matkám priblížili ratolesti od
škôlkarov cez školákov až po dospelých,
ktorých zastúpili predsedníčka komisie Ivana
Benkovská a starosta obce. Pesničkami, básničkami aj tancami a príhovorom spríjemnili
chvíle mamičiek i babičiek strávené na tomto
podujatí. Vďaka za pekný program patrí
všetkým učiteľkám z Materskej aj Základnej
školy v Blatnom, za prípravu kinosály (ktorú už
veľmi málo využívame) členkám sociálnej
komisie. Netradične po skončení programu dostali oslávenkyne poukážky
na zákusky, či zmrzlinu – veď v predchádzajúcich rokoch sa nám mnohé
rozutekali a týmto spôsobom sme chceli
poskytnúť možnosť občerstvenia
všetkým prítomným. Uvidíme aká
bude odozva a podľa toho sa zariadime v ďalšom roku. Ale matky
si predsa musíme vážiť každý deň,
nielen v DEŇ MATIEK.

Pomaly ale isto sa nám v kalendári množia
dni, venované vždy niekomu inému. Po Medzinárodnom dni žien, Medzinárodnom dni detí,
Dni matiek, Dni Zeme, Dni bez cigarety, dni bez
fajčenia, Dni vtákov (1. apríl) sa objavil v
kalendári Deň otcov – tento rok pripadol na 17.
jún. Sem – tam sa stane, že aj otcovia sú pre deti
a ich matky potrební, sem – tam aj viac užitoční
ako obvykle. Určite sú však otcovia, ktorí
nekladú manželke otázku: „Ako si to vychovala
tie naše deti?“ a ona sa ich nemusí naopak pýtať:
„ A ty si bol kde, na manévroch?“, ako sa to ujde
mne. Tí ktorí ma poznajú, vedia, že až tak veľa
času som s nimi nestrávil. Ako rušňovodič som
bol v práci v piatok, sviatok v noci – cez deň deti
v škôlke, potom v škole, manželka v práci. Predsa sa však na nich nalepilo dačo i z
mojich vlastností a zvykov.
Takže aj oni môžu oslavovať Deň otcov. Zatiaľ sa u
nás v Blatnom veľmi
neujal, snáď len v
niektorých rodinách.
Ale keď to bude
určite o tom napíšeme.
Milan Šarmír
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NOVÁČIK SPLNIL ÚLOHU
Vladimír Bertók, vedúcim Vojtech Horváth, zdravotníčkou Lucia Urbanovičová a
masérkou Marcela Feketová
O výsledkoch hovorí jasne tabuľka. Pritom
sme dosiahli niekoľko naj:
- ako jediní sme neprehrali doma
- dosiahli sme najviac remíz – 12
- z celej súťaže sme strelili najmenej gólov
- z dolnej polovice tabuľky sme dostali
najmenej gólov.
Z tejto štatistiky je jasné, že mužstvo bolo
nepoddajné, bojovné a pripravené neprehrať ani v jednom zápase. Káder mužstva
tvorili zväčša odchovanci a to dodávalo
mužstvu obrovskú silu. Chlapci si vypracovali v každom zápase množstvo šancí,
ale žiaľ premieňanie je achillovou pätou
mužstva. Ak sa v budúcnosti podarí tento
nedostatok odstrániť, verím, že remízové
zápasy sa zmenia na víťazstvá. Toto by
malo mužstvo posunúť do stredu tabuľky.

Futbalisti TJ Družstevník Blatné sa po
historickom minuloročnom postupe do III.
ligy – elitnej súťaže riadenej Bratislavským
futbalovým zväzom (BFZ) bojovali proti
takým mužstvám ako PŠC Pezinok, ŠK
Ružinov, Iskra Petržalka, ŠK Malacky. V
tejto konkurencii sa nestratili a cieľ –
udržať sa v tejto súťaži aj pre nasledujúci
ročník 2007/2008 splnili. Naše mužstvo
skončilo na peknom 10. mieste a už
niekoľko kôl pred koncom nemali obavy o
udržanie sa v súťaži. Úspešný kolektív tvorili hráči : Róbert Mikulášových, Juraj
Fiala, Martin Fiala, Marián Minárik, Michal
Kuruc, Vladimír Novák, Peter Ollé, Marek
Šarmír, Jozef Krajčovič, Martin Milošovič kapitán mužstva, Tomáš Konečný, Peter
Dugovič, Vojtech Mihalovič, Milan Dugovič, Jozef Bagoňa, Michal Ležovič, Michal
Dugovič, M. Roško a Vladimír Hulman.
Trénerom mužstva bol naďalej Mgr.

P ORADIE : M UŽSTVO :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Podľa predvedenej hry tam patrí už teraz.
Spokojnosť bola s hrou v obrannej fáze, kde
dominoval brankár Mikulášových, ktorý
bol skutočnou oporou. Obrana Ollé,
Minárik, M. Fiala, stredová formácia
Milošovič, J. Fiala, Krajčovič, hrali spoľahlivo. Dobre zapadli aj noví hráči – Kuruc,
Ležovič a Hulman. Najlepším strelcom sa
stal Peter Dugovič s 5 gólmi. Chcem
poďakovať všetkým funkcionárom (starým
aj novým), ktorí sa snažili vytvárať čo
najlepšie podmienky pre chlapcov.
Poďakovanie patrí aj verným fanúšikom,
ktorí hlavne v jarnej časti vytvárali dobré
prostredie či doma, či vonku a hnali mužstvo k úspešným výsledkom. Sezóna
2007/2008 začína 19. augusta 2007. Pevne
verím, že bude ešte úspešnejšia ako tá
predchádzajúca.
Vladimír Bertók

Z ÁPASY:

V ÍŤAZSTVÁ :

R EMÍZY:

P REHRY:

S KÓRE :

B ODY:

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

18
17
17
15
10
10
10
10
9
5
7
6
7
4

6
4
3
3
7
6
5
5
5
12
5
6
3
4

2
5
6
8
9
10
11
11
12
9
14
14
16
18

57:18
51:29
56:27
55:25
37:40
44:36
51:48
43:47
41:39
28:33
35:48
33:63
31:70
33:72

60
55
54
48
37
36
35
35
32
27
26
24
24
16

PŠC Pezinok
FC Ružinov
MŠK I. Petržalka
Inter B
Bernolákovo
FK Lamač
OFK Dun.Lužná
ŠK Čunovo
ŠK FO Malacky
Družst. Blatné
Tatran Stupava
ŠFK Jablonec
ŠK Svätý Jur
OŠK Slov. Grob

CYKLOMARATÓN B R AT I S L AVA - J A S N Á

V sobotu 16. júna sa konal jubilejný XV.

ročník cyklomaratónu Bratislava - Jasná
pod Chopkom.
Na 315 kilometrov dlhej trase malo
tento rok opäť zastúpenie aj Blatné.
Ráno o pol piatej stáli na štarte na
Zlatých pieskoch naši občania Igor Krajčovič s Mariánom Šuplatom a po necelých
dvanástich hodinách náročnej jazdy sa
spolu s ostatnými vytrvalcami, medzi
ktorými boli aj Ivan Mikloš a hokejista
Róbert Pukalovič, tešili z víťazstva v cieli,
nie nad súperom, ale z víťazstva nad samým sebou.
redakčná rada
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