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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
ÚVODNÍK
V kaÏdom ãísle na‰ich novín
venujeme niekoºko ãlánkov
odpadom. Kritizujeme, poukazujeme, navádzame, radíme, prosíme. SnaÏíme sa primäÈ obãana k
vy‰‰ej zodpovednosti za to, ako
vyzerá jeho okolie, ako v koneãnom dôsledku pripravuje budúcnosÈ pre svojich potomkov.
Súãasná doba je dobou aÏ neuveriteºného materiálna. Je dobou
konzumu, na ão poukazoval aj
Svät˘ otec Ján Pavol II. Duchovná
stránka zapadá do úzadia, cieºom
takmer v‰etkého snaÏenia je materiálne blaho. Je prirodzené, Ïe
ãlovek sa snaÏí konaÈ tak, aby sa v
budúcnosti mal lep‰ie, aby stúpala
kvalita jeho Ïivota. Ale je to v skutoãnosti tak? Produkujeme neskutoãné mnoÏstvá odpadov, sú
zaloÏené na tom celé odvetvia
priemyslu a mnohé obrovské medzinárodné spoloãnosti si na tom
mastia vrecká. Kedysi vratné obaly nahradili, pre pohodlie obãanov,
ale hlavne tuãné zisky spoloãností,
nevratné. Na ich spracovaní si
mastia vrecká ìal‰ie nadnárodné
konglomeráty. UÏ takmer v˘luãne
vo v‰etk˘ch oblastiach Ïivota sa
vyrábajú produkty, ktoré zámerne
majú ÏivotnosÈ takú, aby dosiahla
presne garanãnú dobu. Po jej
uplynutí sme nútení kupovaÈ
opäÈ. Kedysi otec vymieÀal elektrickú Ïiarovku raz za päÈ rokov.
Dnes ju mením po troch dÀoch, v
lep‰om prípade po troch mesiacoch. KaÏdé zariadenie má súãasti
z umelej hmoty. Kedysi vydrÏalo
10 - 20 rokov, dnes dva - tri. A tak
to ide dookola.
Pravda, tieto skutoãnosti môÏeme asi ÈaÏko ovplyvniÈ. ZmeniÈ
v‰ak môÏeme iné. Pozrite sa okolo
seba, pozrite sa na brehy potoka, v
ktorom sme kedysi bosí chytávali
do rúk ryby a raky, o ktor˘ch dnes
niet ani ch˘ru. Pozrite sa do „Údolia Macchu Picchu“ - za Potoãnou
ulicou, za b˘valou „tabaãiarÀou“ -

pod záhrady, ãi okolo b˘valého
mlyna v strede dediny, na b˘valé
konopnice. Pozrite sa okolo
poºn˘ch ciest: k vinohradom, na
Prosniská, k igrámskemu kríÏu, k
Doln˘m Lúkam a nakoniec i k

seneckému kríÏu. A vy star‰í si
spomeÀte, ako to tam vyzeralo
pred niekoºk˘mi desiatkami
rokov. A ak vám to nepríde ºúto, ak
vy v‰etci ktorí to uvidíte sa nezaãervenáte, potom ºutujem ja vás.

PretoÏe toto v‰etko je len na nás. A
nie na Ïiadnych nadnárodn˘ch
spoloãnostiach.
Stanislav Fekete

Liga proti rakovine
V máji sme dostali
ìakovn˘ list ústredia ligy
proti rakovine. Pozabudli
sme v‰ak pred uzávierkou
predo‰lého ãísla BlatÀana
poìakovaÈ v‰etk˘m, ktorí sa
na zbierke podieºali a prispeli, zverejniÈ. Vravíme si:
„Rad‰ej neskoro ako nikdy!“

NuÏ tu je poìakovanie
Bratislava 7. mája 2007
VáÏení a milí priatelia,
ìakujeme, Ïe sme s Va‰ou pomocou premenili
piatok 13. apríla na ‰Èastn˘ deÀ. DeÀ, ktor˘
sa rozÏiaril farbou optimizmu, dobrej nálady,
pozitívnej energie a v ktor˘ sa beznádej premenila
na nádej.
Sme presvedãení, Ïe sa spolu s nami pote‰íte po
obdrÏaní tohto listu, v ktorom Vám okrem úprimného poìakovania chceme oznámiÈ, Ïe ste sa opäÈ
zaradili do veºkej rodiny spoluorganizátorov,
dobrovoºníkov, prispievajúcich, ktor˘m sa podarilo prispieÈ k prekonaniu rekordnej hranice vyzbieranej sumy v rámci verejnej finanãnej zbierky
DeÀ narcisov, pretoÏe sme spoloãne pokorili hranicu dvadsaÈ miliónov a v˘nos tohtoroãnej zbierky
je:

20.678.712,- Sk.

Okrem ná‰ho srdeãného poìakovania nám
dovoºte vyjadriÈ i dúfanie, Ïe tento úspech
si vychutnáte spolu s nami, Ïe tak ako nás, i vás

v‰etk˘ch bude naìalej motivovaÈ do budúcnosti
a opäÈ sa ku nám pripojíte, opäÈ v jeden jedin˘ deÀ
zbierky v nás prevládne entuziazmus a pote‰enie,
Ïe robíme správnu vec a pomáhame na správnom
mieste.
Prosíme vás o tlmoãenie ná‰ho ‰peciálneho
poìakovania v‰etk˘m zainteresovan˘m, na ramenách ktor˘ch bola zodpovednosÈ za organizáciu dobrovoºníkov a zbierky vo va‰om meste obci. Dovoºte nám zaÏelaÈ Vám v‰etk˘m, nech sa
vám v ìal‰om Ïivote darí tak skvele, ako to bolo v
piatok 13. apríla, aby bol vá‰ Ïivot radostn˘ a jasn˘
ako deÀ, ktor˘ aj Va‰ou zásluhou mohol tak˘to
prívlastok maÈ.
Záverom v‰etk˘m Ïeláme pevné zdravie, pohodu, porozumenie a nádej, Ïe nad chorobou, voãi
ktorej spoloãne bojujeme, budeme postupne víÈaziÈ.
S úprimnou vìakou a úctou.
Eva Siracká
Eva Kováãová

prezidentka LPR SR
v˘konná riaditeºka LPR SR

Zbierka prebehla úspe‰ne aj v na‰ej obci.
Vyzbieralo sa 20.169,- Sk.
Vìaka patrí ãlenkám Klubu dôchodcov, ktoré
akciu organizovali, taktieÏ vìaka patrí v‰etk˘m
obãanom, ktorí prispeli do tejto zbierky.
Poìakovanie patrí dobrovoºníãkam: Pavle
Kováãovej, Anke Kovaãiãovej, Marike Strihovskej,
Anke Strihovskej, ·tefke BoÏikovej, Anke Klenoviãovej, Magde Ongerovej, Katke Stopkovej,
Silvii ·uplatovej, Helene ·armírovej.
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Z rokovaní Obecného zastupiteºstva v Blatnom
Z mimoriadneho zasadnutia, dÀa 3. 7. 2007
Obecné zastupiteºstvo v Blatnom schválilo:
- ‰túdiu nadstavby a rekon‰trukcie Materskej
‰koly v Blatnom a úhradu za vypracovanie
‰túdie vo v˘‰ke 11 900,- Sk,
- zadanie vypracovania projektovej dokumentácie k realizácii nadstavby a rekon‰trukcie Materskej ‰koly v Blatnom verejnou
súÈaÏou
cez
internetovú
stránku
www.123dopyt.sk. súÈaÏ vyhral Ing. S.
Choma, vypracováva projektovú dokumentáciu),
- predaj stavebného pozemku p. ã. 1756/19,
záhrada vo v˘mere 634 m2 Mgr. Jurajovi
·ímovi, bytom Jurkoviãova 394/12, 949 11
Nitra - Klokoãina v cene 2.000,- Sk/m2,
celková kúpna cena pozemku ãiní 1.268.000,- Sk.
Kupujúci uhradí kúpnu cenu, kolkové
známky ako poplatok za návrh na vklad do
katastra nehnuteºností a poplatok vo v˘‰ke
400,- Sk za vypracovanie kúpnej zmluvy,
- predaj stavebn˘ch pozemkov p. ã. 1756/17,
záhrada vo v˘mere 631 m2 a 1756/18, záhrada
vo v˘mere 633 m2 Ïiadateºom Ing. Michalovi
·tenclovi, bytom Kozia 29, 811 03 Bratislava a
Ing. Ele ·tenclovej, Björnsonova 5, 811 05
Bratislava v cene 2.000,- Sk/m2, celková
kúpna cena pozemkov ãiní 2.528.000,- Sk.
Kupujúci uhradia kúpnu cenu, kolkové
známky ako poplatok za návrh na vklad do
katastra nehnuteºností a poplatok vo v˘‰ke
400,- Sk za vypracovanie kúpnej zmluvy,
- predaj pozemkov p. ã. 1756/29, záhrada a
1846/19, ostatná plocha Ïiadateºom Petrovi
Gurbaºovi a manÏelke Lenke Gurbaºovej,
obidvaja bytom Zemplínska 7, 903 01 Senec v
cene 2.000,- Sk/m2 ako uceleného stavebného

pozemku. Celková kúpna cena pozemkov
bude spresnená po dodaní geometrického
plánu s v˘merou pozemkov. Kupujúci uhradia kúpnu cenu, kolkové známky ako poplatok za návrh na vklad do katastra
nehnuteºností a poplatok vo v˘‰ke 400,- Sk za
vypracovanie kúpnej zmluvy,
- predaj pozemkov p. ã. 1756/11, záhrada a
1846/17, ostatná plocha Ïiadateºom
Rastislavovi Fukasovi a manÏelke Elene
Fukasovej, obidvaja bytom Zemplínska 7, 903
01 Senec v cene 2.000,- Sk/m2 ako uceleného
stavebného pozemku. Celková kúpna cena
pozemkov bude spresnená po dodaní geometrického plánu s v˘merou pozemkov.
Kupujúci uhradia kúpnu cenu, kolkové
známky ako poplatok za návrh na vklad do
katastra nehnuteºností a poplatok vo v˘‰ke
400,- Sk za vypracovanie kúpnej zmluvy,
- predaj pozemkov p. ã. 1756/18, záhrada a
1846/17, ostatná plocha Ïiadateºom Michalovi
Fenikovi a manÏelke Jane Fenikovej, obidvaja
bytom Zemplínska 9, 903 01 Senec v cene
2.000,- Sk/m2 ako uceleného stavebného
pozemku. Celková kúpna cena pozemkov
bude spresnená po dodaní geometrického
plánu s v˘merou pozemkov. Kupujúci uhradia kúpnu cenu, kolkové známky ako poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteºností a poplatok vo v˘‰ke 400,- Sk za
vypracovanie kúpnej zmluvy,
- predaj pozemkov p. ã. 1756/21, záhrada vo
v˘mere 635 m2 Ïiadateºom Ing. Marekovi
Fukasovi a manÏelke Monike Fukasovej,
obidvaja bytom Zemplínska 7, 903 01 Senec v

cene 2.000,- Sk/m2 ako uceleného stavebného
pozemku v cene 1.270.000,- Sk. Kupujúci
uhradia kúpnu cenu, kolkové známky ako
poplatok za návrh na vklad do katastra
nehnuteºností a poplatok vo v˘‰ke 400,- Sk za
vypracovanie kúpnej zmluvy,
- predaj pozemku p. ã. 404/39, zastavaná
plocha vo v˘mere 192 m2 Ïiadateºke Irene
Buchamerovej, bytom Budatínska ul.21, 851
05 Bratislava v cene 55.000,- Sk. Kupujúca
uhradí kúpnu cenu, kolkové známky ako
poplatok za návrh na vklad do katastra
nehnuteºností a poplatok vo v˘‰ke 400,- Sk za
vypracovanie kúpnej zmluvy,
- zníÏenie predajnej ceny pozemkov na v˘stavbu bytov˘ch domov v lokalite PaÏiÈ na
1.900,- Sk/m2 pod podmienkou, Ïe dodávateº
stavby bytov˘ch domov urobí na predan˘ch
pozemkoch chodníky, cestiãky, sadové a parkové úpravy, verejné osvetlenie a v˘‰ka zástavby nepresiahne tri obytné podlaÏia,
- uvoºnenie - vystúpenie Ivany Benkovskej
z redakãnej rady obecného ‰tvrÈroãníka
BlatÀan na vlastnú ÏiadosÈ,
- uvoºnenie - odstúpenie Mgr. Mareka
Kovaãiãa z Rady Materskej ‰koly v Blatnom.
Obecné zastupiteºstvo v Blatnom volí za zástupcu Obecného zastupiteºstva v Rade Materskej ‰koly v Blatnom Ivanu Benkovskú,
- vstup obce Blatné do mikroregiónu obcí „
·úr“ na podanie projektu na separovan˘ zber
odpadov ( spoloãne s obcami Kaplna, Igram,
âataj, Boldog, Reca a Veºk˘ Grob),

Zo zasadnutia 24. 8. 2007
Obecné zastupiteºstvo v Blatnom schválilo:
- predaj stavebného pozemku p. ã.
1756/20, záhrada vo v˘mere 634 m2 Martinovi Opatovi a manÏelke Kataríne Opatovej, bytom ·túrova 110/10, 018 41 Dubnica nad Váhom v cene 2.000,- Sk/m2,
celková kúpna cena pozemku ãiní
1.268.000,- Sk. Kupujúci uhradia kúpnu
cenu, kolkové známky ako poplatok za
návrh na vklad do katastra nehnuteºností
a poplatok vo v˘‰ke 400,- Sk za vypracovanie kúpnej zmluvy,
- predaj ãasti pozemku p. ã. 1661/1 a 400/1
vo v˘mere cca 4100 m2 ªubo‰ovi Magulovi
a manÏelke ªubici Magulovej bytom
Mierové námestie ã. 16, 903 01 Senec v cene
1.900,- Sk/m2, z dôvodu, Ïe znaãnú ãasÈ
pozemku tvorí b˘valé koryto potoka na
v˘stavbu bytov a v˘robnej haly pre firmu
Lama. Kupujúci uhradia kúpnu cenu,
kolkové známky ako poplatok za návrh na
vklad do katastra nehnuteºností a poplatok

vo v˘‰ke 400,- Sk za vypracovanie kúpnej
zmluvy. Celkovú kúpnu cenu pozemku
schváli obecné zastupiteºstvo po zameraní
pozemku,
- predaj ãasti pozemku p. ã. 400/1 vo
v˘mere cca 850 m2 Markovi Kri‰kovi
a manÏelke Eve Kri‰kovej, bytom Hradská
72/39, 900 82 Blatné v cene 2.000,- Sk/m2.
Kupujúci uhradia kúpnu cenu, kolkové
známky ako poplatok za návrh na vklad do
katastra nehnuteºností a poplatok vo v˘‰ke
400,- Sk za vypracovanie kúpnej zmluvy.
Celkovú kúpnu cenu pozemku schváli
obecné zastupiteºstvo po zameraní pozemku,
- predaj pozemkov p. ã. 402/151, zastavaná plocha vo v˘mere 12 m2 a p. ã.
402/152, zastavaná plocha vo v˘mere 87
m2 v celkovej kúpnej cene 20.000,- Sk Franti‰kovi Horváthovi a manÏelke Jane
Horváthovej, rod. Takácsovej, bytom
Ho‰táky 472/12, 900 82 Blatné, v ktorej sú
zohºadnené náklady na v˘stavbu chodníka

na verejnom priestranstve. Kupujúci uhradia kúpnu cenu, kolkové známky ako
poplatok za návrh na vklad do katastra
nehnuteºností a poplatok vo v˘‰ke 400,- Sk
za vypracovanie kúpnej zmluvy,
- predaj pozemku p. ã. 404/41, zastavaná
plocha vo v˘mere 167 m2 kupujúcej
Kataríne Urbanãokovej celkovej kúpnej
cene 48.000,- Sk. Kupujúca uhradí kúpnu
cenu, poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteºností a poplatok 400,- Sk za
vypracovanie kúpnej zmluvy,
- povolilo prístavbu rodinného domu
Ladislavovi Tavalymu a manÏelke Marte
Tavalyovej na obecnom pozemku 404/1
a ãasti pozemku p. ã. 404/5 za nasledovn˘ch podmienok:
- Ïiadatelia budú pri v˘stavbe postupovaÈ
podºa stavebného zákona,
- Ïiadatelia zabezpeãia na vlastné náklady
vyãistenie priºahlého pozemku po potok
a odvoz odpadov,
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- Ïiadatelia po v˘stavbe zabezpeãia na
vlastné náklady geometrick˘ plán so zameraním stavby, rozdelením stavby na ãasÈ
v ich vlastníctve a ãasÈ vo vlastníctve Magdalény Tavalyovej a na splátky odkúpia
pozemok, ktor˘ prejde do ich vlastníctva,
- schválilo predaj pozemku p. ã. 402/86,
zastavaná plocha vo v˘mere 198 m2
Jaroslavovi Novotovi a manÏelke Marte
Novotovej, bytom Novobanská 9, 851 01
Bratislava v cene 1 000,- Sk/m2, celková
kúpna cena ãiní 198 000,- Sk. Kupujúci
uhradia kúpnu cenu, kolkové známky ako
poplatok za návrh na vklad do katastra
nehnuteºností a poplatok vo v˘‰ke 400,- Sk
za vypracovanie kúpnej zmluvy,
- pridelenie obecného bytu do nájmu
zamestnancovi obce Jozefovi ·alkoviãovi
s rodinou.
- prenájom ãasti pozemku 402/2 vo
v˘mere 25 m2 pred pozemkom p. ã. 320/2
a 320/1 Romanovi Takáãovi a manÏelke
Kataríne, minimálne v‰ak 60 cm od cesty,
na dobu neurãitú s v˘povednou lehotou

6 mesiacov,
- uvoºnenie Róberta Remenára z funkcie
aktivistu komisie kultúry, ‰kolstva a ‰portu,
- Máriu Gregu‰ovú za aktivistku komisie
kultúry, ‰kolstva a ‰portu,
- zaradenie do plánu rozvoja obce nasledovné aktivity:
- dostavba II. etapy kanalizácie s napojením Eso baru, obecného bytu a preãerpávacej ‰achty zo ·portovej ulice,
- úprava cesty Kráãice spojením chodníka
s cestou,
- úprava cesty na OkruÏnej ulici s odvodÀovacím jarkom,
- prestavba obecnej budovy na Vosátkovej
ulici na byt,
- zabezpeãovaÈ prípravu lokality Mrázová
dolina,
- prijatie ìal‰ieho zamestnanca do trvalého
pracovného pomeru a zodpovedajúce nav˘‰enie
mzdov˘ch a odvodov˘ch prostriedkov,
- postup prípravy novelizácie VZN a predloÏenie pripomienok k návrhu do 7. septembra 2007,

Schválilo (prerokovanie nasledovn˘ch
troch Ïiadostí bolo v minulosti odloÏené
z dôvodu prípravy v˘stavby na PaÏiti
a úpravy pozemkov na konci ich záhrad.
Z uvedeného dôvodu bola navrhnutá
predajná cena 300,- Sk/m2) :
- predaj pozemku p. ã. 400/3, záhrada vo
v˘mere 170 m2 PhDr. Petrovi ReÏuchovi
a manÏelke Ing. Silvii ReÏuchovej, bytom
Bratislavská 49/7, 900 82 Blatné v cene
300,- Sk/m2 a kúpu dielu 2 vo v˘mere
17 m2, odãleneného od pozemku p. ã. 392/4
od menovan˘ch v rovnakej sume za m2 ako
odpredáva. Celková kúpna cena za pozemok p. ã. 400/3 po odrátaní v˘mery
17 m2 ãiní 45.900,- Sk. Kupujúci uhradia
kúpnu cenu, kolkové známky ako poplatok za návrh na vklad do katastra
nehnuteºností a poplatok vo v˘‰ke 400,- Sk
za vypracovanie kúpnej zmluvy,
- predaj pozemku p. ã. 400/2, záhrada vo
v˘mere 159 m2, Emilovi Parajkovi
a manÏelke Márii Parajkovej, Vladimírovi
Hincovi a manÏelke Edite Hincovej bytom
Bratislavská 50/5, 900 82 Blatné v cene
300,- Sk/m2, a kúpu dielu 1 vo v˘mere
29 m2, odãleneného od pozemku p. ã. 392/1
od menovan˘ch v rovnakej sume za m2 ako
odpredáva. Celková kúpna cena za pozemok p. ã. 400/2 po odrátaní v˘mery 29
m2 ãiní 39.000,- Sk. Kupujúci uhradia
kúpnu cenu, kolkové známky ako poplatok za návrh na vklad do katastra
nehnuteºností a poplatok vo v˘‰ke 400,- Sk
za vypracovanie kúpnej zmluvy,
- predaj pozemku p. ã. 400/5, záhrada vo
v˘mere 168 m2 Jozefovi ·armírovi bytom
Bratislavská 51/3, 900 82 Blatné v cene
300,- Sk/m2, a kúpu dielu 3 vo v˘mere
29 m2, odãleneného od pozemku p. ã. 395,

dielu 4 vo v˘mere 23 m2 a dielu 5
vo v˘mere 16 m2, odãlenen˘ch od pozemku
p. ã. 396 od menovaného v rovnakej sume
za m2 ako odpredáva. Celková kúpna cena
za pozemok p. ã. 400/5 po odrátaní
v˘mery 62 m2 ãiní 31 800,- Sk. Kupujúci
uhradí kúpnu cenu, kolkové známky ako
poplatok za návrh na vklad do katastra
nehnuteºností a poplatok vo v˘‰ke 400,- Sk
za vypracovanie kúpnej zmluvy a doloÏí
Notársku zápisnicu o zúÏení bezpodielového spoluvlastníctva manÏelov.
(ìalej schválilo kúpnu cenu predávan˘ch
pozemkov na PaÏiti po dodaní v˘mer
pozemkov)
- predaj pozemku p. ã. 400/7, záhrada
vo v˘mere 803 m2 Marekovi Kri‰kovi
a manÏelke Eve Kri‰kovej, bytom Hradská
72/39, 900 82 Blatné v cene 200,- Sk/m2.
Celková kúpna cena pri v˘mere 803 m2 je
1.606.000,- Sk. Kupujúci uhradia kúpnu
cenu, kolkové známky ako poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteºností
a poplatok vo v˘‰ke 400,- Sk za vypracovanie kúpnej zmluvy,
- predaj pozemkov p. ã. 1756/30, záhrada
vo v˘mere 217 m2 a 1846/20, ostatná
plocha vo v˘mere 342 m2 v cene 1 600,- Sk/
m2 kupujúcim Mariánovi Gajdo‰íkovi
a manÏelke Márii, rod. Takácsovej, bytom
L. Novomestského 24, Pezinok z dôvodu,
Ïe na pozemku nie je moÏné postaviÈ dom
tak, aby ãasÈ z neho neleÏala na b˘valom
koryte potoka. Kúpna cena pozemkov pri
celkovej v˘mere 559 m2 je 894.400,- Sk.
Kupujúci uhradia kúpnu cenu, kolkové
známky ako poplatok za návrh na vklad do
katastra nehnuteºností a poplatok vo v˘‰ke
400,- Sk za vypracovanie kúpnej zmluvy,
- predaj pozemkov p. ã. 1756/29, záhrada
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- cenu za prenájom priestorov základnej
‰koly v sume 5 000,- Sk, na akciu poriadanú
kynologick˘m klubom zºavu 1 000,- Sk za
pokosenie ‰kolského dvora.
- odmenu starostovi obce vo v˘‰ke 25 000,- Sk,
za aktívny prístup pri predaji stavebn˘ch
pozemkov obce.
Vzalo na vedomie:
- plnenie rozpoãtu za I. polrok 2007,
- správu o vykonanej kontrole hospodárenia obce za I. polrok 2007.
Poverilo:
- predsedu finanãnej komisie vypracovaÈ
návrh v˘‰ky nájmu za obecné byty do 7. 9.
2007 a predloÏenie obecnému zastupiteºstvu.
PoÏiadalo:
- starostu obce písomne upozorniÈ
obãanov, ktorí vypú‰Èajú spla‰kové vody
do záhrad, alebo spaºujú odpad, pri opakovaní takéhoto konania pokutovaÈ v zmysle
platného VZN.

Zo zasadnutia 14. 9. 2007
vo v˘mere 392 m2 a 1846/19, ostatná
plocha vo v˘mere 183 m2 Ïiadateºom Petrovi Gurbaºovi a manÏelke Lenke Gurbaºovej, obidvaja bytom Zemplínska 7,
903 01 Senec v cene 2.000,- Sk/m2 ako uceleného stavebného pozemku. Kúpna cena
pozemkov pri celkovej v˘mere 575 m2 je
1.150.000,- Sk. Kupujúci uhradia kúpnu
cenu, kolkové známky ako poplatok za
návrh na vklad do katastra nehnuteºností
a poplatok vo v˘‰ke 400,- Sk za vypracovanie kúpnej zmluvy,
- predaj pozemkov p. ã. 1756/18, záhrada
vo v˘mere 481 m2 a 1846/17, ostatná plocha vo v˘mere 183 m2 Ïiadateºom Michalovi Fenikovi a manÏelke Jane Fenikovej,
obidvaja bytom Zemplínska 9, 903 01 Senec
v cene 2.000,- Sk/m2 ako uceleného stavebného pozemku. Kúpna cena pozemkov pri
celkovej v˘mere 664 m2 je 1.328.000,- Sk.
Kupujúci uhradia kúpnu cenu, kolkové
známky ako poplatok za návrh na vklad do
katastra nehnuteºností a poplatok vo v˘‰ke
400,- Sk za vypracovanie kúpnej zmluvy,
- predaj pozemkov p. ã. 1756/11, záhrada
vo v˘mere 495 m2 a 1846/17, ostatná
plocha vo v˘mere 148 m2 Ïiadateºom
Rastislavovi Fukasovi a manÏelke Elene
Fukasovej, obidvaja bytom Zemplínska 7,
903 01 Senec v cene 2.000,- Sk/m2 ako uceleného stavebného pozemku. Kúpna cena
pozemkov v celkovej v˘mere 643 m2 je
1.286.000,- Sk. Kupujúci uhradia kúpnu
cenu, kolkové známky ako poplatok za
návrh na vklad do katastra nehnuteºností
a poplatok vo v˘‰ke 400,- Sk za vypracovanie kúpnej zmluvy,
- zabezpeãenie nevyhnutn˘ch opráv
strechy Z· na zamedzenie jej zatekania.
Poverilo starostu obce vybraÈ dodávateºa
...pokraãovanie na str. 4
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Spoloãenská
kronika
30-roãní
ëuri‰ková Katarína
Baku‰ Patrik
BaláÏová Marcela
·tellárová Lucia
Bosáãik Jozef
Jevo‰ová Miriam
Takáã Róbert
Matu‰ová Martina
40-roãní
Weisel Igor
·vrãková Jana
Mi‰ák Marián
Milo‰oviã Peter
Jánsky Peter
50-roãní
Augustoviãová Viera
Gál Joachim
Hasíková Mária
Parajková Mária
Petrlíková Eva
60-roãní
Podolínská Emília
Miãunek Michal
Koriã Stanislav
Jankoviãová Anna
Perová Daniela
·tellárová Mária
65-roãní
Sabo Franti‰ek
Baníková Magdaléna
Pánik Tibor
Milo‰oviã Leopold
70-roãní
Osvaldová ·tefánia
Va‰ Jozef
Matya‰oviãová Antónia
75-roãní
Vo‰ko Ján
Horkuliãová Anna
Slovák Karol
Polakoviãová Mária
80-roãní
Osvaldová Anna
·tellárová Rozália
Galoviã ·tefan
Hasík ·tefan
Dugoviãová Mária
85-roãní
Budajová Helena
Narodenia
Monika Dani‰ová
Ondrej Îákovic
Emma Knapová
Veronika Maluniaková
Richard Grell
Jakub Boledoviã
Simonka Kulifajová
Sofia Rampachová
Sobá‰e
Peter Hroch
a Katarína ·uplatová
Úmrtia
Milan Trubaã
Magdaléna Jakubcová
AlÏbeta ·uplatová
Emília KoÀuchová

...pokraãovanie zo str. 3
opravy prostredníctvom www.123dopyt.sk,
- udelenie Ceny starostu obce v hodnote do
2.000,- Sk Márii Parajkovej za vzornú reprezentáciu obce vedením DH ·arfianka a Ceny obce
v hodnote do 4.000,- Sk ·tefanovi Fialovi za
dlhoroãnú prácu s mládeÏou vo futbalovom
klube TJ DruÏstevník Blatné,
- prerokovalo a schválilo VZN ã. 1/2007 obce
Blatné o poskytovaní transferov z rozpoãtu obce
z vlastn˘ch príjmov a prerokovalo VZN ã. 2/2007
obce Blatné o ãistote a poriadku, tvorbe, údrÏbe
a ochrane zelene na území obce Blatné,
- ·tatút a rokovací poriadok krízového ‰tábu
obce Blatné
Vzalo na vedomie:
- informáciu o prevádzke obecného vodovodu.
Kon‰tatovalo, Ïe dôslednou prácou vodára je prevádzka vodovodu bezproblémová, riadne sa
zabezpeãujú v‰etky úlohy na úseku prevádzky
v zmysle zákona o verejn˘ch vodovodoch.
UloÏilo:
- predsedom komisií spracovaÈ návrh úloh a podujatí na rok 2008 do konca októbra 2007.
Pripomienky obãanov a poslancov
Bc. Katarína Takáãová sa informovala o oprave
cesty na ·kolskej ulici a oznámila zastupiteºstvu,
Ïe 6. 12. 2007 sa bude konaÈ v obci koncert súboru
RadosÈ zo Senca. Starosta uviedol, Ïe o oprave
cesty je dohodnut˘ s vedúcim strediska Regionálnej správy ciest v Senci, p. ·imonom. Presn˘ termín musí s ním e‰te dohodnúÈ,
Ivana Benkovská sa informovala, kedy sa bude
realizovaÈ odvodnenie ulice Hradská. Starosta
uviedol, Ïe pre nepriazeÀ poãasia nedo‰lo k realizácii odvodnenia, dodávateº bol poãasím brzden˘ ukonãiÈ predo‰lé práce. Realizácia odvodnenia je objednaná,
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Helena Naìoviãová upozornila na v˘kop na
OkruÏnej ulici, ktor˘ je nebezpeãn˘. Sp˘tala sa,
kedy bude tento v˘kop zasypan˘. Starosta
uviedol, Ïe v˘kop mal byÈ uÏ zasypan˘, dodávateºa zdrÏala nepriazeÀ poãasia,
·tefan Fiala navrhol, aby prechody pre chodcov
na Bratislavskej ulici pre lep‰iu viditeºnosÈ boli
vyznaãené ãerveno - bielou farbou, ako je prechod pred základnou ‰kolou na ulici ·arfická.
Sp˘tal sa, kedy bude poriadok v obci a v‰etko
pokosené. Uviedol, aby boli ústne upozornení
majitelia automobilov, ktorí majú zaparkované
autá pri v˘jazde z ulice Glanec na Bratislavskú
ulicu, pretoÏe sa t˘m zniÏuje viditeºnosÈ pri
v˘jazde,
Anna Kubicová navrhla, aby sa dalo do BlatÀana,
Ïe ak sa niekto dopustí priestupku v oblasti
zneãisÈovania Ïivotného prostredia a in˘ obãan
upozorní na tento priestupok obec, aby mu bol
odpusten˘ napríklad poplatok 300,- Sk za v˘voz
komunálneho odpadu. TaktieÏ navrhla, aby sa
podobne postupovalo, ak sa obãan bude vzorne
staraÈ o svoju nehnuteºnosÈ a jej okolie, ãiÏe bude
verejné priestranstvo okolo svojej nehnuteºnosti
udrÏiavaÈ v poriadku,
Mgr. Marek Kovaãiã sa sp˘tal starostu, preão mu
dal neospravedlnenú neúãasÈ na obecnom zastupiteºstve konanom 24. 8. 2007, napriek tomu, Ïe deÀ
predt˘m mu oznámil, Ïe ide spolu s priateºmi
v tento deÀ na chatu, ktorú mal zabezpeãenú
a zaplatenú uÏ vopred. Starosta uviedol, Ïe mal
vopred plán zastupiteºstiev a nemal si plánovaÈ
v tomto termíne pobyt na chate.
Obecné zastupiteºstvo v Blatnom schválilo definíciu neospravedlnenej neúãasti na zasadnutí obecného zastupiteºstva: Neohlásená neúãasÈ na zasadnutí obecného zastupiteºstva je neospravedlnená.

Zlatá svadba
DÀa 18. 8. 2007 sme mali v
na‰ej obci milú slávnosÈ.
ManÏelia Kamil a Anna Mária
Tomkovci si u nás pripomenuli

50. v˘roãie svojej svadby, ktorú
uzavreli 17. 8. 1957 v na‰om
chráme. I keì civiln˘ obrad bol
pred 50-timi rokmi v Bratislave, pripomenuli si ho krátkou spomienkou na miestnom
obecnom úrade. Potom nasledovala slávnostná svätá om‰a,
spojená s obnovením manÏelsk˘ch sºubov. Hlavn˘m celebrantom bol Mons. Franti‰ek
Rábek, vojensk˘ ordinár a priateº na‰ich oslávencov. Vo svojej
homílii vyzdvihol v˘znam
manÏelstva a rodiny.
I keì Tomkovci uÏ od r. 1970

Ïijú v nemeckom Iserlohne, sme
radi, Ïe Blatné povaÏujú za
jeden zo svojich domovov
a radi sa sem vracajú. Svoju
lásku k rodisku p. Tomkovej
prejavili uÏ viacer˘mi spôsobmi. ZaslúÏili sa o obnovu sochy
sv. Floriána, dali vytlaãiÈ
pohºadnice Blatného, cez ktoré
propagujú na‰u obec doma
i v zahraniãí. Na‰im jubilantom
zo srdca blahoÏeláme a prajeme, aby v zdraví preÏili spolu
e‰te veºa pekn˘ch rokov.
Viera Srnáková
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Odpady a Ïivotné prostredie
V predo‰lom ãísle BlatÀana sme si dali
„oddych“ od témy odpady. Tak si musíme
znovu pripomenúÈ, ão a ako robiÈ, aby sme
si nevyháÀali peniaze z vlastn˘ch vreciek,
a t˘m aj z obecnej kasy. To, Ïe niekto „odloÏí
odpady“ na nepovolené miesto, neu‰etrí
pre obec a v koneãnom dôsledku ani pre
seba. Obec musí zabezpeãiÈ odstránenie
tak˘chto odpadov, ão je zvyãajne nákladnej‰ie, ako keì ich pôvodca dá na správne
miesto - do urãeného kontajnera. O tom,
kedy moÏno odovzdávaÈ odpady do kontajnerov, síce bolo písané, pripomínam
v‰ak, Ïe to môÏe byÈ poãas pracovnej doby
na obecnom úrade, alebo v sobotu dopoludnia, na základe telefonického, alebo
osobného dohovoru s pracovníkom obce
Jozefom ·alkoviãom. Pripomínam aj jeho
telefónne ãíslo: 0905 745 984. Pri dovezení
odpadov do kontajnerov na dvore obecného úradu mnohí na otázku ão doviezli,
povedia: Bordel, alebo podobne. My v‰ak
bordel neodoberáme, ale separované
odpady: komunálny odpad - hlavne
nadrozmerné odpady, do ìal‰ieho kontajnera plasty, do iného stavebn˘ odpad a do
‰tvrtého biologick˘ odpad. Okrem toho
odoberáme autobatérie, pneumatiky, ãiernu
a bielu techniku - rádiá, televízory, prehrávaãe, práãky, chladniãky a rôzne ìal‰ie
elektrospotrebiãe. Osobitne odoberáme
ãist˘ polystyrén (najlep‰ie zabalen˘

v priesvitn˘ch vreciach). Niektoré odpady
nám odberatelia preberajú bezplatne, tie vo
veºkokapacitn˘ch kontajneroch musíme
platiÈ. . Preto nie je namieste, keì do
komunálneho odpadu ktosi nepozorovane
nahádÏe aj kovové odpady, skrine,
pohovky, kreslá ãi stolíky, ktoré nerozoberie. Potom zaberajú veºa miesta, ìal‰ie
zbytoãne zvy‰ujú váhu kontajnerov. Papier
napríklad zbiera ‰kola, ktorá si t˘m tro‰ku
pomôÏe na zabezpeãenie pomôcok do
‰koly, ãi iného materiálu. Ak ho v‰ak
nahádÏe niekto do kontajneru s komunálnym odpadom, potom obec platí za zbytoãnú váhu. Ak si niekto myslí, Ïe sa ho toto
platenie net˘ka, sa veºmi m˘li. Náklady na
celé odpadové hospodárstvo sa rozpoãítavajú na kaÏdého obyvateºa. V tomto je to
spravodlivé, pok˘m niekto zbytoãne
nezvy‰uje náklady na ich odvoz a uloÏenie.
V tomto roku nám vychádza, Ïe zo 50 - 60
tisíc obec na odpady doplatí. T˘m v‰ak pre
ìal‰í rok musíme zv˘‰iÈ cenu za v˘voz obyvateºom. Okrem toho cena narastie aj dvojnásobn˘m zv˘‰ením poplatku za uloÏenie
odpadov (zv˘‰enie je rozpísané v zákone,
uvádzali sme ho v minulom roku), prípadne aj poplatkov za manipuláciu
s odpadov˘mi nádobami - veì rastú ceny,
tak aj robotníkom musia primerane zv˘‰iÈ
platy, aj spoloãnosÈ vyváÏajúca odpady
chce zarobiÈ.
...pokraãovanie na str. 9...

V˘stava vín
V˘stava vín sa v Blatnom tohto roku
konala 15. apríla. Av‰ak ãas tak r˘chlo beÏí,
Ïe som nestihol „tlaã“ predchádzajúceho
ãísla BlatÀana. Preto informácia o v˘stave
aÏ teraz. Celkovo bolo prihlásen˘ch
95 vzoriek vín, z toho jedna vzorka bolo
dezertné víno -ríbezºové ãervené. Vzorky
boli hodnotené dvomi degustaãn˘mi
komisiami a po prv˘krát „nov˘m“
100 bodov˘m systémom. Tento 100 bodov˘ systém dokáÏe ‰ir‰ie zachytiÈ
odch˘lky v kvalite, a preto je hodnovernej‰í, presnej‰í. Pri vzhºade vína sa hodnotí
ãírosÈ a farba. Pri vôni intenzita, jemnosÈ,
kvalita. Pri chuti intenzita, jemnosÈ, kvalita
a perzistencia ( lat.) - trvanie, stálosÈ.
A na záver celkov˘ dojem. Súãet takto do-
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siahnut˘ch bodov pri degustácii je celkové
hodnotenie vzorky. V˘sledky hodnotenia:
·ampión v˘stavy - biele víno - odroda
Rizling r˘nsky, roãník 2005, kabinetné získal vystavovateº Jozef ·otník z RuÏindola. ·ampión v˘stavy - ãervené víno odroda Frankovka, kabinetné - získal vystavovateº Miroslav Poliaãik z Modry.
Zlat˘ch medailí bolo udelen˘ch ‰trnásÈ,
strieborn˘ch pätnásÈ. V‰etk˘m záhradkárom, vinárom, ìakujem za to, Ïe prispeli svojimi vzorkami do tejto krásnej,
vydarenej akcie, a t˘m podporili záhradkársky zväz v Blatnom. Samozrejme
ìakujem aj v‰etk˘m náv‰tevníkom, pre
ktor˘ch sa v˘stava poriada.

Historick˘ kalendár
2. október 1867 - BoÏena Slanãíková - Timrava
- spisovateºka, popredná predstaviteºka kritického realizmu, autorka poviedok a noviel
z dedinského prostredia (Ëapákovci, V‰etko za
národ)
- 140. v˘roãie narodenia, Polichno
16. október 1972 - Ferdinand âatlo‰
- politik, generál, príslu‰ník ãsl. légií v Rusku,
minister národnej obrany SR (1939-1944),
- 35. v˘roãie úmrtia, Martin
24. október 1797 - ·tefan Moyzes
- cirkevn˘ hodnostár, biskup, pedagóg, prv˘
predseda Matice slovenskej
- 310. v˘roãie narodenia, Veselé
1. november 1822 - August Horislav Krãméry
- kÀaz, náboÏensk˘ publicista, vychovávateº,
kultúrno-osvetov˘ pracovník, hudobn˘ skladateº a upravovateº ºudov˘ch piesní
- 185. v˘roãie narodenia
7. november 1992 - Alexander Dubãek
- politik, vedúca osobnosÈ obrodného procesu
(1968-1969), predseda Federálneho zhromaÏdenia âSFR (predseda a poslanec Sociálnodemokratickej strany Slovenska,
- 15. v˘roãie úmrtia, Praha
11. november 1712 - Hugolín Gavloviã
- básnik, franti‰kánsky mních, autor najrozsiahlej‰ieho a najlep‰ieho diela slovenskej barokovej
literatúry (Valaská ‰kola mravov stodola)
- 295. v˘roãie narodenia, âarny Dunajec (Poºsko)
14. november 1877 - Ján Vojta‰‰ák
- kÀaz, spi‰sk˘ biskup, mart˘r
- 130. v˘roãie narodenia, Zakamenné
18. november 1907 - Andrej Plávka
- básnik, spisovateº, predseda Zväzu slovensk˘ch spisovateºov (1969/1982)
- 100. v˘roãie narodenia, Liptovská Sielnica
5. december 1917 - ªudo Zelienka
spisovateº, pedagóg, redaktor, ºudov˘ rozprávaã, autor hier, scénok a próz s humoristick˘m
ladením (Detvianska nátura)
90. v˘roãie narodenia, Zvolen
6. december 1872 - Mikulá‰ Moyzes
- hudobn˘ skladateº, pedagóg, organista, priekopník realistick˘ch tendencií v slovenskej
hudbe, upravovateº ºudov˘ch piesní, tvorca
uãebníc hudby, slovenãiny, zemepisu,
- 135. v˘roãie narodenia, Zvolenská Slatina
12. december 1902 - Koloman Sokol
- akademick˘ maliar, grafik, univerzitn˘ profesor, v˘znamn˘ predstaviteº slovenskej v˘tvarnej
moderny,
- 105. v˘roãie narodenia, Liptovsk˘ Mikulá‰
18. december 1882 - Samuel Zoch
- kÀaz, verejn˘ ãiniteº, cirkevn˘ hodnostár, náboÏensk˘ spisovateº, redaktor,
- 125. v˘roãie narodenia, Cerov
Eva Zimányiová
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Celoeurópska pre z e n t á c i a p o ºnohospodárskych
s t ro j o v z n a ã k y M a s s e y F e rgusson
Isto ste postrehli, Ïe v júni tohto roku sa v areáli
PD, v sade, pri futbalovom ihrisku a za b˘valou
tabaãiarÀou - teraz Rotalixom - akosi premnoÏili
poºnohospodárske stroje. Predstavenstvo druÏstva sa rozhodlo trocha zviditeºniÈ obec Blatné a
dalo súhlas k tomu, aby sa v na‰ej obci konala
celoeurópska prezentácia a ‰kolenie pre obchodníkov a dealerov poºnohospodárskych strojov
znaãky MASSEY FERGUSON, zameraná na predvádzanie t˘chto strojov. Celoeurópska preto, lebo
kaÏd˘ druh tejto znaãky sa vyrába v inom ‰táte napr. kombajn CEREA v Dánsku, traktory vo
Francúzsku a pod. Zi‰li sa tu zástupcovia v˘robcov a predajcov z rôznych krajín - z Dánska,
Francúzka, Talianska, ·vajãiarska, Ukrajiny,
Nemecka.......

Slovensko malo tú ãesÈ hostiÈ v termíne od
14.mája do 1.júna náv‰tevníkov z celej Európy ako
prvá krajina z nov˘ch ãlensk˘ch ‰tátov EU.
Op˘tali sme sa zástupcu z firmy AustroDiesel
RasÈa Kocoura preão práve Blatné?
,, Voºba umiestniÈ túto akciu do Blatného bola logick˘m vyústením niekoºk˘ch predpokladov.
Austro-Diesel, ako distribútor s hlavn˘m sídlom
v rakúskom Schwechate, dobre pozná slovenské
reálie, vrátane mimoriadnej dynamiky hospodárskeho rastu ostatného obdobia. Dobré letecké spojenia bratislavského letiska a prístupnosÈ po
diaºnici boli veºk˘mi pozitívami. Navy‰e nov˘
hotel rodinného typu W.O.C.H. v Blatnom nám
vedel zabezpeãiÈ komfortné ubytovanie a catering
doslova niekoºko metrov od poºa a vytvoril nám
doko-nal˘ „základn˘ tábor“. A nakoniec tromf
najväã‰í, ºudia z Blatného, ktorí boli vÏdy ochotní
a schopní pomôcÈ. A tak len dúfam, Ïe predseda
druÏstva PD Blatné, pán Kubica, neoºutoval,
Ïe dal k takejto akcii svoj súhlas a na celé ‰tyri
t˘Ïdne nás pustil do svojho chotára. Niã teda
nestálo v ceste a po t˘Ïdni príprav sme mohli
privítaÈ prv˘ch náv‰tevníkov, ktorí absolvovali
‰kolenie na ‰tyroch stanovi‰tiach s rôznou tematikou.“
Máme byÈ na ão hrdí, nemyslíte?
Miriam Jevo‰ová

Korporácia AGCO, ktorá je
v˘robcom poºnohospodárskych
strojov MASSEY FERGUSON, poriada kaÏdoroãne celoeurópsku
prehliadku svojej techniky spojenú
so ‰kolením pre svoju európsku
distribuãnú sieÈ. Tohto roku sa
v spolupráci s firmou Austro Diesel,
ako
distribútorom
techniky
MASSEY FERGUSON pre SR,
rozhodla umiestniÈ túto prezentáciu
na Slovensko, na polia PD Blatné.
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·tafeta
ústavy
Ku dÀu ústavy 1. septembru
pripravila ªS - HZDS pekné
podujatie - ·tafetu ústavy SR.
V na‰om okrese ‰tartovala ‰tafeta od mohyly M. R. ·tefánika
v Ivanke pri Dunaji (mohyla je
tak nazvaná, je v‰ak v katastrálnom území obce Most pri

Bratislave) v utorok 28. augusta.
Po
krátkych
príhovoroch
ústrednej tajomníãky ªudovej
strany Zdenky Kramplovej,
predsedníãky Okresného predstavenstva
ªS
Gabriely
Máãaiovej a starostky obce Ivanka Magdalény Holzingerovej,
vyrazili beÏci ‰tafety cez Ivanku
do Chorvátskeho Grobu - miestnej ãasti âierna Voda. Tu bolo
prvé
zastavenie
‰tafety
s krátkym obãerstvením, pripojením stuhy z obce Chorvátsky Grob. Pokraãovala cez Grinavu, Pezinok a ·enkvice k nám
do Blatného. Po âiernu Vodu
sme ju sprevádzali s predsedom

Îatva 2007
Mimoriadne teplé a suché poãasie
ur˘chlilo predãasné dozrievanie plodín,
hlavne repky a obilovín, a preto sa
tohtoroãná Ïatva zaãala uÏ 26. júna.
A zaãala zberom repky. Celkovo bolo
pozbieran˘ch 142,49 ha. Aj po búrkach
s ºadovcom a jednou búrkou s víchricou
nám dala repka v˘nos 3,27 t/ha. V porovnaní s predpokladan˘m plánom 3,2 t/ha
bol v˘nos repky prekroãen˘. Ale aj tak
sme vplyvom poãasia - 2 krát ºadovec
a raz víchrica - pri‰li najmenej o 1 t/ha.
Po druhom ºadovci sme boli nútení daÈ
zv˘‰enú listovú v˘Ïivu, ako aj fungicíd
proti hubov˘m chorobám.
Îatva pokraãovala zberom p‰enice na
v˘mere 439,3 ha, s priemern˘m v˘nosom

4,146 t/ha, v ãistom 4,084 t/ha. NajniÏ‰í
v˘nos nám dala p‰enica na ·trkoch 3,2 t/ha a najvy‰‰í v˘nos p‰enice bol
5,03 t/ha. JaãmeÀ jarn˘ sa pestoval
na v˘mere 271 ha s priemern˘m v˘nosom
3,9 t/ha. âo sa t˘ka kvality, môÏeme byÈ
spokojní. P‰enica je v‰etka potravinárska
a triedy ,,Elita“ a „A“. JaãmeÀ je tieÏ
kvalitatívne vhodn˘ aj ako osivo, a má aj
sladovnícke parametre. Posledn˘ sa kosil
ovos a horãica. Ovos mal v˘nos
v priemere 2,29 t/ha.
Zber slamy toho roku v PD Blatné
prebiehal plynulo. Zberala sa jaãmenná
a ovsená slama, ostatná - p‰eniãná - sa pri
kosení hneì drvila. Ostáva nám pozberaÈ
slneãnicu na v˘mere 120 ha a kukuricu

osivovú aj merkantil.
DÀa 27. 08. 2007 sa dokonãila sejba
ozimnej repky. Zaãíname s orbou
a prípravou pôdy pod sejbu ozimnej
p‰enice. Je pripravená skládka ma‰taºného
hnoja pod cukrovú repu na ·enkvickej
parcele. ZároveÀ budeme na základe pôdnych rozborov hnojiÈ PH na parcelách,
ktoré sú urãené pre budúcoroãnú cukrovú
repu.
âaká nás pozberaÈ cukrovú repu
s v˘merou 155 ha. Robila sa uÏ kontrola
porastov, ako aj odber vzorky na predpokladan˘ v˘nos a cukornatosÈ. Potom uÏ
budeme len ãakaÈ na predpokladan˘ harmonogram odberu cukrovej repy od
cukrovaru.
Miriam Jevo‰ová
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Obecného predstavenstva ªS HZDS Vojtechom Milo‰oviãom,
potom sme sa pobrali pripraviÈ
uvítanie v Blatnom. Tu sa pripojil k ‰tafete aj ná‰ beÏec -

Mgr. Pavol Ga‰aj, ktor˘ s Àou
beÏal do Cífera, kde bola ‰tafeta
odovzdaná okresu Trnava.
V‰etky vetvy ‰tafety zo
v‰etk˘ch krajov Slovenska sa
stretli v Prievidzi v sobotu
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Príprava VZN o ãistote a poriadku, tvorbe,
údrÏbe a ochrane zelene na území obce Blatné
Obecné zastupiteºstvo v Blatnom pripravuje
nové V‰eobecne záväzné nariadenie o ãistote
a poriadku, tvorbe, údrÏbe a ochrane zelene
na území obce Blatné.
Toto VZN bude obsahovaÈ:
- rozsah pôsobnosti,
- vymedzenie pojmov,
- správu a v‰eobecné uÏívanie,
verejn˘ch priestranstiev,
- udrÏiavanie ãistoty verejn˘ch priestranstiev,
- zákaz zneãisÈovania verejn˘ch priestranstiev,
- zvlá‰tne uÏívanie verejného priestranstva,
- povinnosti majiteºov psov,
- ochranu spoluÏitia obãanov,
- parkovanie motorov˘ch vozidiel na území obce,
- rozsah a kompetencie starostlivosti o zeleÀ,
- evidenciu zelene,
- tvorbu a v˘sadbu zelene,
- údrÏbu zelene,
- ochranu zelene,
- kontrolnú ãinnosÈ,
- sankcie.
Návrh VZN o ãistote a poriadku, tvorbe, údrÏbe
a ochrane zelene na území obce Blatné oproti platnému VZN ã. 2/95, ktoré bolo schválené obecn˘m
zastupiteºstvo 31. 7. 1995 zakazuje:
- vypaºovaÈ trávu, spaºovaÈ lístie a in˘ odpad na
verejn˘ch priestranstvách ako aj vo vlastn˘ch
záhradách,

- voºn˘ pohyb psov po verejn˘ch
priestranstvách,
- pohyb psov na detsk˘ch ihriskách, ‰portoviskách, vrátane cyklistickej dráhy vo verejn˘ch
objektoch a zariadeniach v správe obce,
- pohyb osôb v ãase noãného kºudu od 22.00 h
do 6.00 h po oploten˘ch obecn˘ch areáloch,
okrem konania povolen˘ch akcií,
- pouÏívanie pyrotechniky poãas roka, okrem
silvestrovsk˘ch osláv,
- parkovaÈ na chodníkoch a verejnej zeleni,
- parkovaÈ nákladn˘mi motorov˘m vozidlami
na verejn˘ch priestranstvách v obci,
- akékoºvek po‰kodzovanie zelene, kvetinov˘ch
záhonov, stromov, kríkov, trávnikov a in˘ch
ochrann˘ch a estetick˘ch porastov
- svojvoºne vysádzaÈ a presádzaÈ stromy a kry na
verejn˘ch pozemkoch bez súhlasu správcu
pozemku,
- vyrúbaÈ stromy bez právoplatného rozhodnutia
orgánu ochrany prírody (obce).
Návrh VZN je vyvesen˘ na úradnej tabuli pred
obecn˘m úradom a znenie bude uverejnené aj na
internetovej stránke obce www.blatne.sk, na poÏiadanie obãanov znenie návrhu VZN poskytneme k nahliadnutiu i na obecnom úrade.
Od obãanov obce oãakávame písomné pripomienky do 12. 10. 2007.

P ropagaãné materiály na‰ej obce
1. septembra, kde ªS pripravila
krásny program pre v‰etk˘ch
úãastníkov osláv DÀa ústavy.
Tentokrát bol deÀ pripraven˘
pre obãanov Slovenka, nielen
pre politické ‰piãky. Z na‰ej obce
sa ho zúãastnilo 12 úãastníkov.
Milan ·armír

Kultúrna
komisia
ìa k u j e
ëakujeme sponzorom: rod.
Dugoviãovej, rod. Podolínskej,
rod. Korenãiovej a
rod.
Benkovej za sponzorsk˘ dar
plánovan˘ na rozlúãku s letom pre deti. Podujatie bolo
odloÏené z dôvodu konania inej
akcie v plánovanom termíne.
Komisia prostriedky pouÏije na
ìal‰ích podujatiach.
Gregu‰ová Mária

Mnohí obyvatelia na‰ej obce moÏno ani nevedia,
Ïe máme na obecnom úrade propagaãné materiály o obci, ktoré sú vhodné ako pozornosÈ dobr˘m
priateºom, vzdialenej‰ím príbuzn˘m a rodákom
obce. Najznámej‰ia je publikácia o obci „V svetle
siedmich tisícroãí“, ktorú uÏ mnohí majú, ale
okrem nej je moÏné si zakúpiÈ aj obecné vlajoãky,

men‰í a väã‰í formát, keramickú plaketu v púzdre, keramické peãiatky na ‰núrke, plastové odznaky s erbom obce, igelitové ta‰ky a viac druhov
pohºadníc obce. Medzi najnov‰ie patrí turistická
mapa ná‰ho okolia Podunajsko, ktorá obsahuje
v‰etky kultúrne a turisticky zaujímavé miesta
ná‰ho regiónu.

P revádzka pohre b i s k a v n a ‰ e j o b c i
âo hovorí zákon ã. 470/2005 o pohrebníctve
a ão to znamená v praxi?
V roku 2005 prijala Národná rada SR zákon
o pohrebníctve. Tento zákon dal prevádzkovateºom pohrebísk ãas do 31. 10. 2007 na usporiadanie vzÈahov a písomností. Tento ãas sa pomaly konãí, a preto vás chceme informovaÈ, ão obec
urobila a ão treba e‰te urobiÈ na naplnenie svojich
povinností.
Ako prevádzkovateº pohrebiska máme vypracovan˘ prevádzkov˘ poriadok pohrebiska, je to
dokument schválen˘ obecn˘m zastupiteºstvom
a úradom verejného zdravotníctva, ktor˘ musí byÈ
umiestnen˘ na viditeºnom mieste / je na dome
smútku /a ktor˘ upravuje práva a povinnosti prevádzkovateºa a uÏívateºov hrobov˘ch miest a tieÏ
náv‰tevníkov pohrebiska.
Podºa zákona by sme mali maÈ vypracovanú
taktieÏ pasportizáciu hrobov˘ch miest - t. j. plán
rozmiestnenia hrobov a ich rozmery. S t˘mto sa
zaãalo uÏ kedysi ãíslovaním hrobov a vypraco-

vaním evidencie kaÏdého hrobového miesta. Na
základe tejto evidencie sa momentálne spisujú
nájomné zmluvy na kaÏdé hrobové miesto, ktoré
sme ako prevádzkovateº pohrebiska povinn˘
uzatvoriÈ s kaÏd˘m uÏívateºom hrobového miesta.
KeìÏe máme na cintoríne okolo 800 hrobov je to
nároãné, preto tieto zmluvy budú postupne
doruãované do schránok va‰ich domov na podpis.
Treba ich skontrolovaÈ, hlavne ãi sú správne uvedené mená neboh˘ch, mená nájomcu , ãíslo
hrobového miesta a ãi je zaplaten˘ poplatok za
uÏívanie hrobového miesta, ktor˘ sa platí na obdobie 10 rokov a potom podpísané prosíme obratom
vrátiÈ na obecn˘ úrad.
KeìÏe máme na cintoríne veºa neidentifikovan˘ch
hrobov, bude na cintoríne a na v˘vesnej tabuli pri
obecnom úrade vyvesen˘ zoznam t˘chto hrobov.
Prosíme obãanov, ktorí sa starajú o tieto hroby,
alebo poznajú nájomcov t˘chto hrobov, aby sa
nám ozvali na obecn˘ úrad osobne alebo telefonicky na ãísle 033/6459270. ...pokraãovanie na str. 8
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...pokraãovanie zo str. 7...
TaktieÏ nám zo zákona vypl˘va maÈ na prevádzkovanie pohrebiska odborne spôsobilú
osobu. Starosta poveril zamestnanca obce, ktor˘
absolvoval odbornú prípravu akreditovanou
vzdelávacou organizáciou v rozsahu 80 hodín
a vykonal kvalifikaãnú skú‰ku pred skú‰obnou
komisiou.
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Ostatné povinnosti vypl˘vajúce zo zákona treba
taktieÏ spomenúÈ. Ide hlavne o postup pri vybavovaní pohrebu na obecnom úrade. KaÏdé úmrtie
treba oznámiÈ na úrade a následne je potrebné
priniesÈ kópie dvoch dokladov - listu o prehliadke
m⁄tveho a úmrtn˘ list. Na základe t˘chto dokladov bude vypracovaná nájomná zmluva na
hrobové miesto a urãená v˘‰ka poplatku.

K u l t ú r n a k o m i s i a ìa k u j e
ëakujeme sponzorom: rod. Dugoviãovej, rod.
Podolínskej, rod. Korenãiovej a rod. Benkovej za
sponzorsk˘ dar plánovan˘ na rozlúãku s letom pre deti. Podujatie bolo odloÏené z dôvodu kona-

nia inej akcie v plánovanom termíne. Komisia
prostriedky pouÏije na ìal‰ích podujatiach.
Gregu‰ová Mária

Îatevn˘ turnaj
·iesty roãník Îatevného turnaja o putovn˘
pohár predsedu PD sa v tomto roku konal
1. septembra na ‰tadióne TS - âataj.
Zúãastnili sa ho futbalové muÏstvá z Blatného,
âataja a Igramu. KeìÏe sa nezúãastnilo muÏstvo
z Kaplnej, âataj postavil dve muÏstvá.
Prv˘ zápas odohrali medzi sebou muÏstvá Blatného a B muÏstvo âataja. KeìÏe sme v muÏstve
nemali klasického brankára, do brány sa postavil
Ján Polakoviã a po 20 minútach ho vystriedal
Vojtech Nezhoda. ObetavosÈ brankárov a celej
obrany nedovolila daÈ súperovi ani jeden gól.
Nasadenie na‰ich útoãníkov rozbilo súperovu
obranu a zápas sa skonãil 4:0 v prospech
Blatného.
V druhom zápase nastúpili proti sebe Igram a A
muÏstvo âataja. Zápas skonãil 3 : 3, na jedenástky
postúpil Igram.
TakÏe finále sa hralo medzi muÏstvami z Blatného a Igramu. Zaãiatok zápasu sa pre na‰e
muÏstvo nevyvíjal dobre. Prehrávali sme 2:0. Po
krátkom odpoãinku MUDr. Viktor Ibara
odchádzal na ihrisko so slovami „A teraz idem daÈ
gól“. Po vstupe na ihrisko svojimi kºuãkami vypracoval ‰ancu, z ktorej síce nedal gól on, ale perfektne prihral asi na hranicu 20 m, ktorú Maro‰ ·armír zúroãil na prv˘ gól. Táto akcia bola signálom
k tomu, Ïe zbytok zápasu sa odohral na polovici
súpera. Na‰a obrana prakticky nepustila igramsk˘ch útoãníkov pred na‰ou bránou do Ïiadnej
akcie. Naopak na‰i útoãníci excelovali na polovici
súpera. ·armír strieºal z diaºky a pridal ìal‰í gól.

V nejednej „skrumáÏi“ pred súperovou bránkou
sa vynikajúco orientoval Martin Kubica a pridal
súperovi ìal‰ie góly. TakÏe aj tento zápas sa
skonãil 4:2 v prospech Blatného.
Tieto víÈazstvá sa nezrodili preto, Ïe by boli
súperi slabí, ale preto, Ïe na‰i hráãi bojovali
vzorne a boli skvelí, za ão im treba poìakovaÈ.
Koneãné poradie:
1. Blatné
2. Igram
3. A muÏstvo âataj
4. B muÏstvo âataj
Okrem celkového víÈazstva sme mali v muÏstve
dvoch najlep‰ích strelcov, a to Maro‰a ·armíra - 4
góly a Martina Kubicu - 3 góly. Ôsmy gól pridal
MUDr. Viktor Ibara.
Aj na‰i brankári sa umiestnili na prv˘ch dvoch
miestach. Ján Polakoviã nepustil ani jeden gól
a Vojtech Nezhoda dostal iba 2 góly.
Tieto turnaje neplnia len úlohu ‰portovú ale aj
spoloãenskú. Stretávajú sa nich mnohí b˘valí
spolupracovníci z rozdeleného roºníckeho druÏstva a udrÏujú dobré susedské vzÈahy obãanov
susediacich obcí. Veì toto bola aj jedna z hlavn˘ch
my‰lienok zaloÏenia tohto turnaja.
Na záver ‰iesteho roãníka turnaja vyhrávala
hudobná skupina. Turnaj vyhodnotil starosta obce
âataj Jozef âiã a za zvukov fanfár odovzdal
putovn˘ pohár víÈaznému muÏstvu PD - Blatné.
J. Mi‰ák

Politika, ãi tradícia?
Pred niekoºk˘mi rokmi miestna organizácia ªS
- HZDS zaãala organizovaÈ Vatru zvrchovanosti,
ako pripomienku v˘znamnej udalosti pre Slovensko. âasto sa stáva, Ïe rôzne politické akcie ãasom
strácajú na svojej zaujímavosti a ticho upadajú do
zabudnutia. Nie v‰ak tá na‰a - slovenská
a ‰arfická.
Postupne sa k akcii v obci prihlásili aj ìal‰ie
politické strany, aby nielen organizaãne podporili
prípravu, ale predov‰etk˘m, aby t˘m zdôraznili
pamätnú udalosÈ, ktorá je pre v‰etk˘ch obãanov
rezonujúca.

Za tie roky ão sa na Vatre stretávame sa na
scenári niã nezmenilo. Aj tento rok (20. júla 2007)
starosta p. ·armír privítal prítomn˘ch,
poslankyÀa obecného zastupiteºstva p. Takáãová
vhodne volen˘mi slovami sprítomnila politické
udalosti vedúce k zvrchovanosti Slovenska.
Odznela hymna. Len zapálenie vatry bolo dramatickej‰ie neÏ po iné roky. Dôkladná príprava
tekutou horºavinou spôsobila, Ïe sme si bezmála
museli zorganizovaÈ nové voºby starostu.
Naukladané drevo, hoci do men‰ej hranice
...pokraãovanie na str. 9
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NÁDEJ 2007
DÀa 1. septembra sa v Galante Hodoch konal 10. roãník stretnutia
mlad˘ch Bratislavsko - trnavskej
arcidiecézy pod názvom Nádej
2007. Témou tohtoroãného stretnutia bol ver‰ z evanjelia „Aby ste
sa aj vy navzájom milovali, ako
som ja miloval vás.“ (Jn, 13,34). Na
stretnutí bolo prítomn˘ch okolo
2200 mlad˘ch, asi 500 kÀazov
z celej diecézy a svojou náv‰tevou
stretnutie obohatili aj otcovia
biskupi Stanislav Zvolensk˘,
Dominik Tóth a ·tefan Vrablec.
Program sa zaãal rann˘mi chválami a piesÀami, potom nasledovalo
tradiãné uvítanie v‰etk˘ch úãastníkov a pokraãovalo sa predná‰kami na rôzne témy, ktoré mali
pripravené kÀazi alebo aj duchovnej‰ie zaloÏení laici. Po cel˘
ãas sa mladí mohli vyspovedaÈ,
alebo vyuÏiÈ „sluÏbu ucha“ pozhováraÈ sa s bratmi franti‰kánmi o svojich problémoch. Okolo
obeda mal spoloãnú predná‰ku
páter Czeslaw (kÀaz pochádzajúci
z Poºska a pôsobiaci na Slovensku). Rozoberal uÏ spomínanú
tému tohtoroãného stretnutia.
Poobede pokraãovali predná‰ky „workshopy“ a po nich nasledovala svätá om‰a. Hlavn˘m celebrantom bol otec biskup Stanislav
Zvolensk˘. Myslím si, Ïe jeho
kázeÀ v‰etk˘ch veºmi povzbudila,
ale aj pouãila. Veºakrát pripomínal,
Ïe nie my máme ãakaÈ lásku od
druh˘ch, ale my prví máme milovaÈ. Celá om‰a bola sprevádzaná
nádhern˘mi piesÀami mlad˘ch.
Na záver nás otec biskup
poÏehnal a preãítal telegram,
ktor˘ sme poslali zo stretnutia
Svätému otcovi.
Po skonãení svätej om‰e nasledoval koncert saleziánov, ktor˘m
sa ukonãilo tohtoroãné arcidiecézne stretnutie. KaÏd˘ z nás si
zo stretnutia nieão odniesol - ãi uÏ
z workshopov alebo z piesní. MÀa
osobne veºmi povzbudila kázeÀ.
Dúfam, Ïe na budúcoroãnom
stretnutí Nádej 2008 sa nás zíde
e‰te viac.
M.H.

Vodovod
Ná‰ obecn˘ vodovod v posledn˘ch rokoch funguje celkom
spoºahlivo, ão v nedávnej minulosti vôbec nebolo pravidlom. Je to
dôslednou prácou vodára, a aj
t˘m, Ïe precízne sledujeme ako
spotrebu vody, tak aj elektriny,
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chlorÀanu sodného na dezinfekciu
vody. O tom , Ïe na‰a voda je v
kvalitatívnych ukazovateºoch lep‰ia ako väã‰ina kupovan˘ch minerálnych vôd, svedãí aj obsah
‰kodlivín, ktoré sú vo vode. Skúste
si porovnaÈ napríklad kojeneckú
vodu Lucka. Obsah dusiãnanov v
nej je 5,55 mg/ l. V na‰ej vode je
obsah dusiãnanov o tro‰iãku niÏ‰í
- 5,43mg/l. Dusitany - obe
dosahujú nemerateºné mnoÏstvo.
Na‰a voda obsahuje viacej vápnika a Ïeleza, ktoré zdraviu nie sú
‰kodlivé, spôsobujú v‰ak zv˘‰ené
vytváranie vodného kameÀa (pri
varení) a obãas hnedast˘ zákal. To
sa v‰ak snaÏíme eliminovaÈ ãastej‰ím odkaºovaním rozvodov vody.
Obãas dostávame otázku, preão
tak silne chlórujeme vodu. P˘tajúci sa na otázku ãi cítia chlór, alebo
na základe ãoho tak hodnotia
zvyãajne povedia, Ïe chlór necítia,
iba voda je biela. NuÏ, to nie je
chlór, ale vzduch premie‰an˘ s
vodou, ktor˘ po napustení do
pohára po chvíºoãke zmizne.
Okrem toho nám to potvrdzuje aj
Úrad verejného zdravotníctva,
ktor˘ v na‰ich kontrolovan˘ch
vzorkách vody pravidelne nenachádza takmer Ïiaden chlór.
(podºa zákona na sieti má byÈ pri
dezinfekcii chlórom minimálne
0,05 mg /l). TakÏe starostlivosÈ
obce, ako prevádzkovateºa vodovodu je na veºmi dobrej úrovni Od
v‰etk˘ch na‰ich obãanov v‰ak
oãakávame aspoÀ minimálnu
starostlivosÈ o svoju vodovodnú
prípojku. Je dôleÏité udrÏiavaÈ
uzáver vody od hlavného potrubia k vodomern˘m ‰achtám dostupn˘ a viditeºn˘. Veì keì sa vám
pokazí uzatvárací ventil v ‰achte
pred vodomerom, následne nejaká
porucha v dome, alebo ak praskne
vodomer ÈaÏko sa v r˘chlosti
hºadá uzáver na ulici, ak je zatlaãen˘ aj 15 cm pod povrchom. Pri
tak˘ch poruchách je kaÏdá chvíºka
vzácna, aby nedo‰lo k po‰kodeniu
zariadenia domov. Preto pred
zimou si pre istotu prekontrolujte
tie va‰e, aby nebol Ïiaden problém. Okrem toho nedávno sme
boli svedkami, Ïe v ktorejsi obci
zistili prepojenie obecného vodovodu s vlastnou studÀou a pri‰lo
ku kontaminácii vody, s následn˘mi zdravotn˘mi ÈaÏkosÈami obãanov. Preto budeme i my kontrolovaÈ odpojenie vodovodov z obecnej vody a z vlastn˘ch studní musí byÈ viditeºné, nie ventilom, ãi
kohútikom.
Milan ·armír
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...pokraãovanie zo str. 8
ako predchádzajúce roky, vzbæklo tak ochotne,
Ïe starostovi celkom iste stúpol adrenalín. E‰teÏe
staãil odskoãiÈ.
Ale potom to uÏ nemalo chybu. ·arfianka
zaãala roztáãaÈ dobrú náladu prítomn˘ch. Cigánska a peãené ryby i‰li dobre na odbyt a tentoraz
organizátori ‰Èastnej‰ie odhadli apetít náv‰tevníkov. Zjedlo sa v‰etko a u‰lo sa kaÏdému. Ani
o pivo nebola núdza, hoci horúci veãer bol
nároãn˘ pre dobrovoºn˘ch v˘ãapníkov pri pivnej
pípe.
A tak môÏeme hodnotiÈ.
âo bolo dobré? NuÏ hlavne to, Ïe opäÈ pri‰lo
veºa obãanov, a to napriek tomu, Ïe bol piatok.
Ale i to, Ïe priestory na ‰kolskom dvore sú
po úpravách oveºa vhodnej‰ie pre organizovanie
akcií „na vzduchu“ nielen preto, Ïe je postavená
tribúna, ale aj stoly a laviãky stoja pevnej‰ie na
nohách a tancachtiví obãania ocenili, Ïe je moÏné
sa aj vykrútiÈ. ·arfianka vie zahraÈ podmanivé
melódie vhodné do tanca a ‰koda len sedieÈ
a poãúvaÈ.
I to bolo dobré, Ïe sme mali hostí, predov‰etk˘m Zdenku Kramplovú, ústrednú tajomníãku ªS - HZDS a predsedkyÀu okresného pred-

stavenstva ªS - HZDS Gabrielu Maãaiovú.
Ale najlep‰ie zo v‰etkého bolo, Ïe sa opäÈ dali
dokopy nejaké peniaÏky, ktoré pomôÏu miestnej
‰kole, ãi ‰kôlke.
A ão bolo zlé? Hádam len to, Ïe bolo tak teplo.
Ale ão uÏ. Lep‰ie, ako keby pr‰alo.
Pre organizátorov akcie (politické strany,
obecn˘ úrad a miestna organizácia Matice
Slovenskej), ale i pre miestnych sponzorov v‰ak
najdôleÏitej‰ie je, Ïe vatra zvrchovanosti sa stala
tradiãnou udalosÈou obce, na ktorú prichádzajú
obãania Blatného pre dobrú náladu, pre pote‰enie
zo vzájomn˘ch stretnutí a pritom si pripomenuli,
Ïe Slovensko je na stálej ceste hospodárskeho
a obãianskeho napredovania. A o to nám v‰etk˘m
predsa ide. ·vajãiarsko z nás nikdy nebude, ale na
päty by sme mu mohli ‰liapaÈ, no nie?
Nakoniec sa patrí poìakovaÈ dobrovoºníkom,
ktorí sa na príprave zúãastnili, ale neurobíme
to menovite pretoÏe ich nebolo málo, star‰ích
i mlad˘ch.
„ëakujeme v‰etk˘m, ktorí bez ohºadu na svoj
ãas a iné záujmy boli ochotní spolupracovaÈ
na príprave Vatry zvrchovanosti len z dobrej vôle
a pote‰enia, Ïe pre obec a jej obãanov a ‰kolu nieão
robia.“
Peter ReÏucha

Burãiakfest - 31. august 2007

V˘bor záhradkárov prizval mlad‰ích ãlenov základnej organizácie na roz‰írenú v˘borovú schôdzu
s poÏiadavkou, aby pomohli pri organizovaní
prvého roãníka Burãiakfestu. KaÏd˘ z prizvan˘ch
ãlenov organizácie schvaºoval my‰lienku zorganizovaÈ toto podujatie a prisºúbil pomoc. âoho sa
t˘kala: stavba predajn˘ch stánkov pred podujatím, demontáÏ po ukonãení, príprava stolov,
lavíc a ich spätné uloÏenie po podujatí do
urãen˘ch priestorov. K tomu práca v predajn˘ch
stánkoch, pomoc pri v˘bere ºubovoºného vstup-

Urãite najväã‰ie poìakovanie si zaslúÏia
tí, ktorí sa starali o na‰ej upokojenie po stránke
obãerstvenia: ªubomíra Milo‰oviãová s Ankou
Budajovou pri peãení a predaji r˘b, Anka Kubicová, Vlasta OÏvaldová a Hela Naìoviãová pri
peãení a predaji cigánskych peãienok (vraj ani
nepotrebovali jesÈ, staãilo im to, ão sa pri peãení
nad˘chali), Marike Gregu‰ovej a Soni Naìoviãovej pri príprave a predaji hot-dogov a kávy.
Na ãlenov v˘boru tak zostalo staraÈ sa iba o v‰etky
potrebné tekutiny. Samozrejme, ìakujeme aj

ného pri dvoch vchodoch. O celkovej príprave
vína, burãiaku, flia‰, cigánskych, r˘b a ostatného
obãerstvenia sa tieÏ treba zmieniÈ. Veì to bola
riadna fu‰ka. NuÏ ale v‰etci zúãastnení sa jej
úspe‰ne zhostili.
Pri samotnom Burãiakfeste sa stretlo neb˘valé
mnoÏstvo náv‰tevníkov z obce aj cezpoºn˘ch.
O dobrú náladu sa postarala Dychová hudba
·arfianka a ªubo‰ Matia‰oviã s diskohudbou,
ktor˘m osobitne ìakujem za ústretov˘ prístup
k akcii.

ªubomírovi Hulíkovi a Petrovi Zváãovi za prípravu a rozmiestnenie pútaãov, aj dievãatám
z obecného úradu za vyhlasovanie v miestnom
rozhlase. Poìakovanie patrí aj v‰etk˘m nemenovan˘m záhradkárom, ktorí svojou hrivnou
prispeli k vydarenej akcii.
Na záver môÏem povedaÈ, Ïe kvalitné jedlo,
burãiak, vínko prilákalo obãanov, ktorí si pri stretnutí podali ruky, porozprávali sa a e‰te viac sa
zblíÏili. A o tomto Burãiakfest bol.
·tefan Naìoviã
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PúÈ na‰ich dôchodcov Rajecká Lesná
- Slovensk˘ Betlehem 2007
DÀa 7. 7. 2007 Klub dôchodcov v Blatnom zorganizoval púÈ do Rajeckej Lesnej

- Slovenského Betlehema. Púte sa zúãastnilo 45 ãlenov klubu.
Poãas púte sa nám venoval vdp. Kanonik
Pavol ·adlák, ktor˘ nám na úvod podal
v˘klad o vzniku Slovenského Betlehema,
ktor˘ sme si prezreli a o jeho pastorácii v
Rajeckej Lesnej. Nasledovala kríÏová
cesta na Kalvárii, prezreli sme si kaplnku
sv. Anny a osvieÏili sa vodou z prameÀa
pod Àou.
PúÈ pokraãovala svätou om‰ou o 1100 h.,
ktorej sa spoloãne zúãastnili v‰etci úãastníci púte.
Po svätej om‰i nás pán kanonik pozval

na súkromn˘ obed na faru. Obed sme
preÏili s vdp. kanonikom v príjemnom
prostredí fary a dobrej nálade. Po vzájomnom obdarovaní a fotení s vdp. kanonikom na pamiatku, sme sa na spiatoãnej
ceste zastavili v âiãmanoch a urobili sme
si prehliadku miestneho múzea.
V podveãer sme sa domov vrátili
v dobrej nálade, povzbudení vo viere,
s odhodlaním plniÈ si dôstojne svoje kaÏdodenné povinnosti.
Helena ·armírová
predsedníãka Klubu dôchodcov Blatné

BlahoÏeláme
DÀa 28.7.2007 sa doÏila
krásneho
Ïivotného
jubilea na‰a rodáãka,
sestra
z
rádu
sv. Ur‰uly, Anna Dugoviãová, rehoºn˘m menom Avelína. PriblíÏme
si pri tejto príleÏitosti
nieão z jej Ïivota
rádovej sestry.
Do noviciátu vstúpila
po ukonãení ‰túdia na
Uãiteºskej akadémii v
Trnave v roku 1947. Ako novicka strávila dva
roky v Batizovciach pri Poprade, odkiaº
odi‰la do Prahy za ‰túdiom jazykov a hudby.
Tu ju zastihlo v r. 1950 násilné ru‰enie klá‰torov zo strany vtedaj‰ej komunistickej moci.
KeìÏe sestra Avelína sa rozhodla neopustiÈ
rehoºu, ãakal ju v ìal‰ích rokoch spolu
s ostan˘mi sestrami tvrd˘ Ïivot robotníãky

v severn˘ch âechách. Pracovala ako ãistiãka
látok v Broumove, pletiarka panãúch vo
Varnsdorfe, ìalej práca v ÈaÏkom priemysle
v Trutnove, ‰iãka matracov v Broumove - tu
prijala v roku 1955 i veãné sºuby. Napriek
tomu, Ïe podmienky, ktoré im vytvárali
vtedaj‰í mocipáni ãi uÏ v práci alebo na ubytovniach boli zámerne ãasto aÏ neúnosné a
nedôstojné (mnohé star‰ie sestry pred ich
oãami odváÏali do väzenia), sestra Avelína
pí‰e vo svojich spomienkach:
„Osobne som Ïila hlbok˘m vnútorn˘m
pokojom, lebo v komunite, kde sme Ïili, sme
pre duchovn˘ Ïivot mali sam˘m Pánom
vytvorené poÏehnané podmienky. Predstavená, hlboká du‰a, bola na‰ou duchovnou pastierkou a láskavou matkou. ëalej
sme mali dobr˘ch duchovn˘ch otcov,
spovedníkov a radcov, ktorí pôsobili na
duchovn˘ Ïivot nás mlad˘ch - vnútorne som
bola mojím duchovn˘m otcom vedená

k prehæbenej láske k modlitbe, k láske
a detinskej oddanosti Nepo‰kvrnenej Panne
Márii a k láskyplnému primknutiu k ná‰mu
rádu.“
Práce v továrÀach skonãili v r. 1963. Do
roku 1969 pracovala v Prahe v ústave pre
postihnuté deti, potom nasledovala práca
o‰etrovateºky v Kostolnej, kostolníãky
v Bratislave, ìalej to boli Ko‰ice, Trnava,
Modra. Poãas pôsobenia v komunite
v Modre sestra Avelína uãila náboÏenstvo i
na na‰ej základnej ‰kole. V súãasnosti Ïije
v charitnom dome sestier Ur‰ulínok v Suchej
nad Parnou.
Milá sestriãka, k Va‰im 80-tym narodeninám Vám i my BlatÀania vyprosujeme
pevné zdravie, veºa BoÏích milostí a mocnú
ochranu Panny Márie.

Dychovka ·arfianka na Púti muÏov
V minulom roku, keì sme boli v MedÏugorí, kde nás sprevádzali dvaja kÀazi, jeden
z nich bol z Gaboltova. Po skonãení pre nás
nezabudnuteºnej púte povedal, Ïe táto
dychovka s prekrásnymi piesÀami musí
niekedy prísÈ aj k nim na v˘chodné Slovensko do Gaboltova. Nepoãítali sme s t˘m, Ïe
to bude tak skoro a Ïe k tomu vôbec príde,
veì 430 km vzdialenosÈ ãosi „poÏaduje“
a vedeli sme, Ïe na to jednoducho nemáme.
Ale stalo sa, keì sa na‰iel sponzor, o ktorom
ani doteraz nevieme. Tak púÈ, ktorá bola
urãená pre „MUÎOV,“ stala sa aktuálnou aj
pre ãlenov DH ·arfianka, aby sa jej zúãastnili, keìÏe uÏ boli na Àu pozvaní a dátum
znel 2. 9. 2007. Túto pozvánku zv˘razÀovala
aj úãasÈ apo‰tolského nuncia na Slovensku,
Mons. Henricha Jozefa Nowackého.
Tak sa stalo, Ïe v sobotu 1. 9. ráno sme sa

Viera Srnáková

SEPTEMBER 2007

o 9.00 h vydali aj so ‰tyrmi muÏmi z ná‰ho
fanklubu na ìalekú cestu, keì v autobuse
nás doprevádzala jediná Ïena - Mária
Lieskovanová a jeden kÀaz z Gaboltova,
ktor˘ sa vracal zo „sluÏobky“ v Bratislave.
Cesta ubiehala r˘chlo, keì modlitby neskôr
vystriedal spev a veselé rozpravy.
Sprevádzajúci otec Pavol nám vybavil
moÏnosÈ prezrieÈ si klá‰tor v Podolínci, kde
v poãiatkoch pôsobil a kde boli v minulosti
sústredení v‰etci rehoºníci zo Slovenska, keì
sa likvidovali rehole v 50-tych rokoch.
S dojatím sme poãúvali o tomto ÈaÏkom
období. Do plánovaného príchodu do
Gaboltova nám ostávalo e‰te ãosi ãasu, tak
nás otec Pavol pozval prezrieÈ si kúpele v
jeho rodnej obci. NuÏ sme odboãili 3 km a
zastavili sa v lieãebnom areály Vy‰né
RuÏbachy, ktoré sme si so záujmom prezreli.
Pri ìal‰ej ceste sme videli aspoÀ v troch prípadoch svadby pred kostolmi a hneì sme
pri‰li na to, Ïe aj tu by sme sa zi‰li rozdaÈ
dobrú náladu, Ïe muzikanti sa nikdy
a nikde nestratia.
Okolo 18.00 h sme pri‰li do cieºa, vítali nás
domáci kÀazi „REDEMPTORISTI“, ktorí nás
zadeºovali tam prítomn˘m domácim, aby
nás po domoch zobrali na nocºah.
Po odnesení vecí sme sa zi‰li v malej
kaplnke na sv. om‰i, na ktorej sme ale pre
mal˘ priestor nehrali, ale po sv. om‰i sme
zahrali pred kaplnkou mariánske piesne a
samozrejme aj tie do skoku, aby vedeli, kto k
nim pri‰iel. V nedeºu ráno sme sa zi‰li, aby
sme hrali aj na KríÏovej ceste, ku ktorej sa
schádzalo veºa muÏov, prichádzalo veºa áut
a autobusov z celého Slovenska. KríÏová
cesta bola dosÈ strmá, bola veºká rosa, takÏe
sme mali premoãené topánky a vychádzajúce slnko len zv˘razÀovalo krásnu prírodu,
kde bolo okolo nás veºa krásnych stromov,
kríkov.
Po kríÏovej ceste sa konali na veºkom
pódiu predná‰ky a rôzne svedectvá, ktoré
môÏu maÈ veºk˘ úãinok a zmysel na takomto podujatí.
V popoludÀaj‰ích hodinách - nakoºko sv.
om‰a bola o 16.30 h. - sme boli poÏiadaní,
aby sme pri príchode vítali otca - pomocného biskupa Stanislava Stolárika z Ko‰íc
a otca nuncia.
KaÏd˘ sa k nám prihovoril a poìakoval
za takúto obetavosÈ a vyslovili Ïelanie, aby aj
pri sv. om‰i mali z nás tak˘to hlbok˘ dojem.
Tí, ão nehrali, mohli sledovaÈ vystúpenie
populárneho ãeského speváka - evanjelizátora Jiﬁího ZmoÏeka. Sv. om‰u sme zaãali fanfárami, ão uÏ samotné umocnilo dojem a
mohutn˘ spev muÏov, ktor˘ch bol pln˘ areál
oproti pódiu, bol neopakovateºn˘. Zopár
piesní zahrala aj veºmi dobrá gitarová
skupina z Pre‰ova.
Po sv. om‰i na dvore fary bol rozhovor s
otcom nunciom a otcom biskupom, ktorí sa
veºmi zaujímali o Ïivot v na‰ej dedine ako aj
existenciu dychovky, od ktorej im bola
odovzdaná publikácia pri príleÏitosti 85.
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v˘roãia zaloÏenia na‰ej dychovky, pod
názvom ·arfianka 1922-2007 od vedúcej
dychovky Márie Parajkovej. Pripojili sme aj
spomienky „Okom rodáka“ od Stanislava
Nezhodu. Po tomto nasledovalo poÏehnanie
pre ãlenov DH ·arfianka s prísºubom, Ïe otec
nuncius sa na nás te‰í o t˘ÏdeÀ pri púti
v Marianke. Nasledovalo rozlúãenie s kÀazmi z Gaboltova s t˘m, Ïe na‰e úãinkovanie

u nich sa musí urãite e‰te opakovaÈ. Nás te‰il
dobr˘ pocit, ktor˘ sme zanechali svojou prítomnosÈou, Ïe robíme dobré meno na‰ej
dedine a DH ·arfianka aj tak ìaleko na
v˘chodnom Slovensku, ak˘m je pútnické
miesto Gaboltov.
Stanislav Nezhoda

POZVÁNKA
Starosta obce a Komisia pre kultúru,
sociálne veci a rodinu pri Obecnom
zastupiteºstve v Blatnom
Vás poz˘vajú na celoobecné oslavy
poriadané pri príleÏitosti

OKTÓBER - MESIAC ÚCTY
K STAR·ÍM
Oslavy sa budú konaÈ dÀa
21. októbra 2007 o 15.00 h
v MKS v BLATNOM
Kultúrny program pripravili deti z M·, Z· a ·K.
Sviatoãné popoludnie
Vám spríjemní dychová hudba ·ARFIANKA
Obãerstvenie je zabezpeãené.
Na Va‰u úãasÈ sa te‰ia organizátori!
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V „ · T V RË K E “ D O M I N O VA L O
JEMNÉ POKOLENIE
Alexander Dubãek
V novembri si pripomenieme uÏ
15. v˘roãie úmrtia tohto v˘znamného politika, vedúcej osobnosti
obrodného procesu v rokoch 19681969.
Narodil sa 27. novembra 1921
v Uhrovci, v tom istom dome ako
106 rokov pred ním ªudovít ·túr. V
rokoch 1925-1938 Ïil v Strednej Ázii,
kam sa jeho rodiãia vysÈahovali v
rámci programu Interhelpo, aby sa
podieºali na budovaní Sovietskeho
zväzu. Vyuãil sa za strojného
zámoãníka a pracoval v dubnickej
zbrojovke, kde vstúpil do ilegálnej
KSâ. Od roku 1949 pracoval v okresnom aparáte KSâ v Trenãíne.
Ukonãenie politickej ‰koly pri ÚV
KSSZ v Moskve mu otvorilo cestu k
vy‰‰ím straníckym funkciám. V roku
1962 sa stal ãlenom a o rok neskôr
predsedom ÚV KSS, svojou ãinnosÈou v‰ak prispel k politickému
uvoºÀovaniu. V januári 1968 bol
zvolen˘ za 1. tajomníka KSâ. Bol
hlavn˘m strojcom demokratizácie a
úsilia o vybudovanie tzv. socializmu
s ºudskou tvárou. Po vstupe vojsk
Var‰avskej zmluvy (21. 8. 1968) bol aj
s ìal‰ími funkcionármi odvezen˘ do
Sovietskeho zväzu, kde bol donúten˘ podpísaÈ Moskovsk˘ protokol, na základe ktorého sovietske
vojská zostali v krajine. V apríli 1969
ho odvolali z funkcie I. tajomníka.
Nakrátko sa stal predsedom Federálneho zhromaÏ denia a potom veºvyslancom v Turecku. Po vylúãení
z KSâ v roku 1970 Ïil v Bratislave
pod policajn˘m dozorom a pracoval
v lesnom závode v Raãi. Od polovice
80-ych rokov opäÈ sústreìoval okolo
seba demokratické sily. V novembri
1989 sa zapojil do procesu politick˘ch zmien a v decembri 1989 sa stal
predsedom Federálneho zhromaÏdenia. Jeho charizmatická osobnosÈ
nevyhovovala praÏsk˘m kruhom,
a tak pri voºbe prezidenta âeskoslovenska dostal prednosÈ Václav
Havel. V roku 1992 bol Dubãek
zvolen˘ za predsedu Sociálnodemokratickej strany Slovenska, no
zakrátko sa stal obeÈou autonehody
a podºahol poãetn˘m zraneniam.
Budeme na neho spomínaÈ vÏdy
s obdivom a s úctou.
Mgr. Eva Zimányiová

Blatné sa 7. júla stalo stredobodom westernového jazdenia na Slovensku. I keì je b˘valá
·arfia ‰iroko-ìaleko známa svojou históriou siahajúcou do 6. tisícroãia pred Kristom, podujatie
podobného druhu hostila po prv˘ raz.
Areál u Wocha
Novopostaven˘ Areál u Wocha poskytujúci
komplexné sluÏby pre aktívny oddych hotelové ubytovanie, ‰portové a relaxaãné
moÏnosti - je v prevádzke iba rok. I napriek
tomu spoloãne so Slovenskou asociáciou westernového jazdenia a ródea zorganizoval a po
prv˘krát hostil westernov˘ch jazdcov z celého
Slovenska na pretekoch, ktoré sú súãasÈou
kalendára na rok 2007. Organizátori predpokladali, a skutoãnosÈ to plne potvrdila, Ïe jeho
veºká v˘hoda - sústredené v‰etky ãinnosti na
jednom mieste (od ubytovania, ustajnenia,
parkovania aÏ po v‰etky súÈaÏe) a perfektn˘
povrch jazdiarne - preváÏi negatívum, ktor˘m je
mal˘ rozmer vonkaj‰ej jazdiarne.
Nieão zo ‰tatistiky
Na pretekoch sa predstavilo 39 jazdcov, ktorí
osedlali 41 koní. V súhrne vo v‰etk˘ch disciplínach ‰tartovalo 101 pretekárov. Zi‰li sa tu jazdci
temer z celého Slovenska: z Ko‰íc, Oravy,
Banskej Bystrice, Zvolena, Zvolenskej Slatiny,
Nového Mesta nad Váhom, Okoãa, Zlat˘ch
Moraviec, Bratislavy, Galanty a i. SúÈaÏe v
drezúrnych disciplínach boli zaradené do
kategórie B a r˘chlostn˘ch do kategórie C,
súÈaÏilo sa v triedach mládeÏ a otvorená.
Pretekári sa predstavili celkom v 9 disciplínach,
z ktor˘ch v ‰iestich súÈaÏili v triedach mládeÏ i
otvorená, z kráºovskej disciplíny - reiningu bol
pre mládeÏ urãen˘ Reining L a otvorenou
triedou bol Reining S, ako aj atrakcia celého
podujatia - dostih na ‰tvrÈ míle.
Westernu kraºovali staronové osobnosti
SúÈaÏ sa zaãala disciplínou nároãnou najmä
pre usporiadateºov z dôvodu prípravy a rozmiestnenia mnoÏstva prekáÏok v kolbisku.
V traili predviedli súÈaÏiaci schopnosti koní

a svoje umenie zdolávaÈ prekáÏky s ktor˘mi sa
stretávajú v prírode i pri práci s dobytkom.
ObÈaÏnosÈ tejto disciplíny sa prejavila v men‰om
poãte súÈaÏiacich. V triede mládeÏe to boli dve
‰tartujúce, v otvorenej triede z piatich súÈaÏiacich dám sa víÈazkou stala medzi westernov˘mi
ohradami známa MUDr. Katarína Starovecká na
koni Princezná II.
Disciplíny western horsemanship a western
pleasure boli silne obsadené v oboch triedach:
v triede mládeÏ sa predstavilo po 10, v triede
otvorená 11, resp. 12 jazdcov. Potvrdili dominanciu jazdcov z Wooden Dream Ranch zo
Zázrivej. Medzi mládeÏou s prevahou v oboch
zvíÈazila Danica Polláková na koni Linxsuperlight. V otvorenej triede western horsemanship pred Lenkou Fogltonovou z Jazdeckého
klubu Fogltonová a Vierou Závodnou opäÈ
kraºovala Katarína Starovecká. Doslova
pôÏitkom moÏno nazvaÈ sledovanie jazdeckého
umenia Viery Závodnej vo western pleasure.
Ako hovorí i názov disciplíny, vyÏarovala z nej
radosÈ z jazdy, z predvádzania a aj Ahaho mal
svoj deÀ. Po skonãení sa v‰etci jednoznaãne
zhodli na tom, Ïe to bol suverénne najlep‰í
v˘kon.
Showmanship at halter neb˘va ãasto zaraìovaná disciplína na pretekoch. V triede mládeÏ
dominovala opäÈ Danica Polláková. Veºmi
dobrú prípravu na preteky v Areáli u Wocha
potvrdila Lenka Fogltonová, ktorá s kobylou
Pandora Sue Straw obsadila v otvorenej triede
prvú prieãku.
V r˘chlostn˘ch disciplínach bolo badateºné
negatívum jazdiarne - malé rozmery. Aj napriek
tomu v‰ak boli dobre obsadené a ich priebeh
i dosiahnuté v˘sledky boli nad oãakávanie.
V triede mládeÏ zbierali palmy víÈazstva tieÏ
mimobratislavskí úãastníci. V pole banding Sa‰a
Ferová z Jazdeckej ‰koly Eysan na DÏibare pred
Dominikou Buãkovou z Ranãa 4C, v barrel race
Zuzana Sklenárová na Mohykánovi z J· Duel
Nitra. V pole banding triedy otvorená bolo umiestnenie, dá sa povedaÈ, podºa oãakávania:
zvíÈazil Jozef Horváth na koni Bujón pred oddielov˘m kolegom Rolandom Veghom na Becky
Smart Girl. Henrich Radics z Rodeo Ranch
Okoã sa stal víÈazom v disciplíne barrel
race. Tu odsunul svojho kolegu z oddielu
Karola Wiedermanna na koni Miss
Skipsken San Paolo na druhé miesto.
Olympijská disciplína reining mala
zastúpenie v dvoch disciplínach: pre
mládeÏ Reining L, v triede open Reining S.
Dá sa povedaÈ, Ïe v tejto disciplíne mali
ãierny deÀ jazdkyne zo Zázrivej. Medzi
mládeÏou po prv˘krát nezvíÈazila Danica
Polláková, ktorú na druhú prieãku
odsunula Zuzana Bobríková z Ranãu Abeland na koni Eldorádo, v Reiningu S zasa
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dominovalo, keì obsadili prvé
tri prieãky v poradí: Zuzana
Sta‰‰íková na Peppies Lucky Bar,
Anna Köszeghyiová na Dacii
z JK Ivanka pri Dunaji a Dominika Buãková na Zippin Lady
Freckles z Ranãu 4C. V poli
porazen˘ch zostali Kamil
BeláÀ na Majors Black
Della z Belkam Ranã
Bystriãka a Peter Roka,
samostatn˘ jazdec na
Shade.
Katarínu Staroveckú MVDr. Eva Zelenayová z Belkam Ranã Bystriãka na appaloose
American Crazy Boy.
Nakoniec pri‰la netrpezlivo oãakávaná,
netypická, ale o to atraktívnej‰ia disciplína
- preteky na vzdialenosÈ ‰tvrÈ míle O cenu
KASICO, tlaãiareÀ cenín. Z t˘chto, v minulosti v Amerike tradiãn˘ch dostihov, sa
vyselektoval aj najvhodnej‰í westernov˘ kôÀ - na túto vzdialenosÈ
r˘chlej‰í ako anglick˘ plnokrvník
- quarterhorse, ktor˘ ãím ìalej
t˘m ãastej‰ie plní stajne westernov˘ch jazdcov aj na Slovensku.
Na dobre upravenej cvalovej
dráhe areálu sa na ‰tart pripravilo
päÈ odváÏlivcov, z nich boli tri
dámy. Po od‰tartovaní trysk koní
a umenie jazdcov v niãom nezaostalo za tradiãn˘mi dostihmi
a jemné pokolenie v nich úplne
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trikrát zvíÈazila, raz skonãila druhá a raz
piata) a Viera Závodná (z troch ‰tartov
obsadila prvé, druhé i tretie miesto).
Napriek drobn˘m zádrheºom, ktoré,
koneãne, sú sprievodn˘m javom kaÏdej
veºkej akcie, to bolo vydarené podujatie.
Kon‰tatovali to temer tri stovky zúãast-

A na záver ...
Najúspe‰nej‰ím
úãastníkom
pretekov bola v triede mládeÏe
Danica Polláková, ktorá zo ‰tyroch ‰tartov trikrát zvíÈazila a raz
skonãila na druhom mieste.
V triede otvorená to bola Katarína Starovecká (z piatich ‰tartov
nen˘ch (z toho moÏno dvadsaÈ
prítomn˘ch BlatÀanov). Dobrá
organizácia, veºmi dobrá poloha
areálu,
komplexnosÈ
ponúkan˘ch sluÏieb i ºudsk˘
potenciál organizátorov dávajú
predpoklad, aby nezostali
ojedinel˘m podujatím, ale aby
sa stali zaãiatkom tradície.
Stanislav Fekete

Prvé vystúpenie v dostihovom ‰porte

Prvá septembrová nedeºa sa stala v˘znamnou pre jazdeck˘ ‰port v Blatnom.
Dostihová stajÀa W.O.C.H. sídliaca
v Areáli u Wocha predstavila svoje dva
z troch dostihov˘ch koní na starohájskom
závodisku. Tretiemu nádejnému 2 roãnému Ïrebcovi menom Trinity zabránilo
‰tartovaÈ vy‰e mesiaca sa vleãúce zranenie.
Do závodov postavili 6 – roãného
valacha pochádzajúceho z Ruska menom

Istorik, ktor˘ behával dostihy v Poºsku,
no na dráhe absentoval uÏ 4 roky. Tomuto postavou men‰iemu, zavalitej‰iemu
a vytrvalej‰iemu koÀovi skôr zodpovedá
dlh‰ia dráha ako rovina IV. kategórie
na 1 150 metrov. Bolo v‰ak potrebné,
aby si opäÈ zvykol a pripomenul svoje
vcelku úspe‰né zaãiatky.
V˘born˘ ‰tart, spoãiatku vedenie, no
potom postupné prepadanie na 8 prieãku
potvrdili predpoklady,
Ïe to nie je vzdialenosÈ, ktorá by mu

„sedela“. Návrat v‰ak zvládol aj po psychickej stránke veºmi úspe‰ne.
Veríme, Ïe nielen meno Sheitan (v ru‰tine ‰ejtan = satan), ale najmä v˘kony na
dráhe zodpovedajúce tomuto menu budú
charakterizovaÈ tohto nádejného 2 roãného Ïrebãeka. PretoÏe jeho povaha mu
vôbec nezodpovedá. Predstavil sa
v dostihu na 1 600 metrov III. kategórie.
Po rozpaãitom a bojazlivom ‰tarte bol
jeho záver takmer zdrvujúci - a tretie
miesto mu uniklo len o nos - o 0,02 sekundy, ako to moÏno vidieÈ aj z obrázku
cieºovej kamery.
Prvá septembrová nedeºa zaznamenala úspe‰nú reprezentáciu nielen stajne
W.O.C.H. a areálu u Wocha, ale samotného Blatného. Veì v˘sledky dostihov
letia nielen do celej republiky, ale aj
Európy. Je to súãasne síce e‰te malá, ale
predsa, odmena za kaÏdodennú, ba
celoroãnú drinu. Lebo pochopiÈ to vie len
ten, kto prácu okolo koní zaÏil a pozná.
Kristína Shapovalová

14

ZO ŽIVOTA OBCE - DO POZORNOSTI

...pokraãovanie zo str. 5... Odpady...
V ãlánku o rozvoji obce pí‰em, Ïe pripravujeme projekt na zbern˘
dvor separovan˘ch odpadov. So zákazom spaºovania musíme
zabezpeãiÈ najmä spracovanie biologick˘ch odpadov - v˘robu kompostu. NemôÏeme ìalej ani trpieÈ vypú‰Èanie vôd zo Ïúmp do záhrad.
Veì si t˘m znehodnocujeme spodné vody. A tie sú prepojené, nie sú
oddelené na pozemku vypú‰Èajúceho od t˘ch ostatn˘ch. V miestach,
kde je vybudovaná kanalizácia, budeme úãtovaÈ stoãné aj t˘m, ktorí sa
doposiaº nenapojili, aby sme ich prinútili napojiÈ sa. Ak budú odmie-
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taÈ, musia predloÏiÈ doklad na likvidáciu odpadov˘ch vôd v˘vozom
na âOV - na kaÏd˘ odobrat˘ kubík vody. Zdá sa vám to drastické?
Ato Ïe niekto niãí spodné vody nie je drastické! Kto si privlastÀuje také
právo? V‰etci chceme maÈ zdravé Ïivotné prostredie. Zákonnou
likvidáciou v‰etk˘ch odpadov tomu napomôÏeme. KaÏd˘ máme rovnaké práva, ale aj rovnaké povinnosti. Tak nech podaktorí nespôsobujú problémy ostatn˘m, ktorí si svoje povinnosti riadne plnia. A t˘ka sa
to aj doãasného uloÏenia odpadov mimo svojich pozemkov.
Milan ·armír

Prázdninové derby 2007 a Letn˘ pohár hier
Na základe vydareného MDD, ktor˘
organizoval
ná‰
Kynologick˘ klub
Blatné,
sme
sa
rozhodli pre ìal‰iu
spoluprácu s agility
klubom
Skiper
Bratislava. Dohodli
sme sa na usporiadaní medzinárodn˘ch
pretekov v agility po prv˘ a dúfame, Ïe nie posledn˘krát v na‰ej obci,
ktor˘ sa konal v dÀoch 25. a 26. augusta 2007. Pôvodne sa mali konaÈ
na futbalovom ihrisku, tak ako na MDD, no z dôvodu ìal‰ieho roãníka hasiãsk˘ch pretekov v tom istom termíne sme boli nútení nájsÈ
náhradné miesto. Vieme, Ïe v na‰ej dedine nie je na v˘ber, kde by sa
takáto udalosÈ mohla konaÈ, takÏe neostala iná moÏnosÈ, ako preteky
usporiadaÈ na ‰kolskom dvore. Zo zaãiatku sme mali obavy, Ïe
nerovn˘ terén by mohol priniesÈ aj nie príjemné situácie pre
pretekárov a ich psov, no po obhliadke a odobrení vedenia Skiper
klubu sme sa s chuÈou pustili do organizovania. Po nemal˘ch problémoch, ktoré sú uÏ charakteristické pre na‰u obec a vyskytujú sa vÏdy
pri zavádzaní alebo organizovaní nieãoho nového, nepoznaného, sa
predsa podarilo túto kultúrno ‰portovú dvojdÀovú medzinárodnú
akciu úspe‰ne usporiadaÈ. Zúãastnilo sa na nej kaÏd˘ deÀ do 50
pretekárov zo Slovinska, Maìarska, Rakúska, âiech a Slovenska, ktorí
tvoria vo svojich krajinách ‰piãku a mnohí z nich sú aj reprezentanti a
uspe‰ní úãastníci Majstrovstiev Európy a sveta. Táto úãasÈ zaruãovala
veºmi kvalitn˘ pretek, ão mohli potvrdiÈ a oceniÈ aj samotní diváci.
Napriek krásnemu poãasiu ich nepri‰lo podºa ná‰ho oãakávanie veºa,
ale na to sme si uÏ v na‰ej obci zvykli, no tí, ktorí sa zastavili a zhliadli
zopár behov, odmeÀovali kaÏdého pretekára potleskom, aj keì sa
jemu alebo psíkovi vÏdy v‰etko nepodarilo. Videli sme, Ïe ºudia a
najmä deti boli priam nad‰ení a drÏali v‰etk˘m palce, aby neurobili
Ïiadnu chybu. V‰etci

mali moÏnosÈ vidieÈ rôzne plemená psov. Pretekalo sa v t˘chto
kategóriách : small, médium, large. V kaÏdej boli psíci veºmi ‰ikovní,
no videli sme, Ïe najviac divákov oslovilo plemeno border kólie, ktorí
sú na túto disciplínu priam urãení. Dokazovali to neuveriteºn˘m
odhodlaním cvik alebo prekáÏku zdolaÈ, oddanosÈou, r˘chlosÈou
a presnosÈou.
Vo veºmi príjemnej atmosfére sa mohol kaÏd˘ obãerstviÈ kvalitn˘m
gulá‰om, cigánskou, ãapovan˘m pivkom, kofolou a in˘m, ktoré pre
zúãastnen˘ch pretekárov a divákov pripravil tím Kynologického
klubu.
Po skonãení a vyhlásení v˘sledkov, odmenení jednotliv˘ch
pretekárov a psíkov v‰etci e‰te chvíºu posedeli, ìalej debatovali
a vymieÀali si svoje skúsenosti. Dohodli sme sa na pokraãovaní
spolupráce a, keì sa niã zvlá‰tne nevyskytne, chceli by sme si tento
pretek na budúci rok znovu zopakovaÈ 2. a 3. augusta. Tento termín sa
zdá byÈ lep‰í z dôvodu, Ïe bude pred Majstrovstvami Slovenska, preto
by sa malo zúãastniÈ viac pretekárov.
ëakujeme takisto sponzorom PD Blatné, Zmrzlina - cukráreÀ
Marcel Petrík, A. Marcina, M. Tuãnoviã, L. Gro‰midtová, chov. st. zo
·arfie - V. a J. Horváthoví a v‰etk˘m, ktorí sa akokoºvek podieºali na
vydarenej a krásnej akcii.
Na záver, nebráÀme sa nieãomu novému, v civilizovanom svete sa
podobné aktivity mohutne podporujú, tak preão nie u nás. Cieºom je
roz‰íriÈ obzor nielen u detí, ktoré neraz svoje voºné chvíle vyuÏívajú
nie k spokojnosti rodiãov. PodporiÈ vzÈah aj k zvieratám v spojitosti s
pohybom na ãerstvom vzduchu, ãím sa uberá a rozvíja dieÈa urãite
správnej‰ím smerom. Ak budeme k t˘mto témam pristupovaÈ vlaÏne,
neopodstatnenou a neznalou kritikou sa dokonca pokú‰aÈ prekaziÈ
dobre smerované akcie alebo podujatia, ostane na‰a obec na bode
mrazu.
Myslíme si, Ïe vzÈah ãloveka a psa je úÏasn˘, o ãom seba a nás
presvedãili v‰etci zúãastnení.
V˘sledky jednotliv˘ch súÈaÏí si môÏete pozrieÈ na www.skiper.sk.
V. Horváth
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SúÈaÏ „O putovn˘ pohár starostu obce“
Tak ako po 15 predchádzajúcich rokoch, i v tomto roku sa
Dobrovoºn˘ hasiãsk˘ zbor pripravoval na pohárovú súÈaÏ hasiãsk˘ch
druÏstiev O putovn˘ pohár starostu obce Blatné. Príprava zaãala
úãasÈou na Pohárovej súÈaÏi v Senci, okresnom kole v Pezinku a práve
tu zaãala vypovedaÈ na‰a staruãká „babiãka“
striekaãka po 32 rokov funkãnosti poslu‰nosÈ a
chcelo sa jej ísÈ do dôchodku. âo a ako ìalej?
Bez motorovej striekaãky je zbor nefunkãn˘ pri
zásahu, pri povodni, ale i pri súÈaÏi. Zaãal
kolobeh jednania a hºadania dodávateºa na
opravu striekaãky a hlavne finanãn˘ch
prostriedkov. Ak sú financie, nie je problém
kúpiÈ novú striekaãku za cca 330.000,- Sk alebo
daÈ v˘menn˘m spôsobom zrenovovaÈ cca
180.000,- Sk.
Pochopenie sme na‰li u obecného zastupiteºstva, ktoré prerokovalo na‰u poÏiadavku o nav˘‰enie finanãnej ãiastky na opravu
motorovej striekaãky a na svojom zasadnutí
schválilo a pridelilo finanãnú ãiastku. Zaãali
sme hºadaÈ, kto za cca 50.000,- Sk nám sfunkãní
motorovú striekaãku nielen na súÈaÏe, ale
hlavne aby bola schopná pomôcÈ obyvateºom
obce v prípade povodne, ohÀa a pod.. I tu zohrala úlohu solidarita a
kamarátstvo hasiãov z Tomá‰ova, ktorí nám za tento obnos zrenovovali a sfunkãnili striekaãku. Daj, BoÏe, aby sme takéto pochopenie mali
i u obyvateºov na‰ej obce, pre ktor˘ch sme hasiãi len v prípade Ïiveln˘ch pohrôm a ohrození ich vlastného majetku. Viac ich ãinnosÈ
hasiãského zboru nezaujíma.
Tak ako bolo i 25. augusta, keì sme prekonali viaceré patálie a uskutoãnili pohárovú súÈaÏ. SúÈaÏe sa zúãastnilo 13 muÏsk˘ch a 6 Ïensk˘ch
druÏstiev. Po otvorení a privítaní súÈaÏn˘ch druÏstiev, sme uvítali
hostí: starostu obce Milana ·armíra, predsedu Krajského v˘boru DPO

Antona Urdoviãa, zástupcu Krajského riaditeºstva HaZZ Vladimíra
Barto‰a, riaditeºku Okresného v˘boru DPO Pezinsko - seneckého
okresu Editu Lepe‰ovú, odbornú referentku sekretariátu DPO SR
Danu Mesáro‰ovú a funkcionárov DPO Pezinsko-seneckého okresu .
Ako prví ‰tartovali na‰i najmen‰í hasiãi, ktorí
ukázali svoje schopnosti pri práci s náradím a
hadicov˘m vedením. Je na ‰kodu, Ïe povzbudenie a potlesk za ich v˘kon bol len od
súÈaÏn˘ch druÏstiev a hostí. PovzbudiÈ ich
nepri‰li ani vlastní rodiãia. A BlatÀania? Cca 50
ºudí. To hovorí za v‰etko !
Krásne poãasie a bohaté obãerstvenie
prispelo k hladkému priebehu celej súÈaÏe
hasiãsk˘ch druÏstiev. Tento roãník ‰Èastena priala hasiãskému druÏstvu ·enkvice, ktoré si
odnieslo pohár víÈazstva ako i „Putovn˘ pohár
starostu obce“ na obdobie jedného roka. Poháre
dostali aj druÏstvá umiestnené na 2. a 3. mieste
- Boldog a Tomá‰ov. Na‰i hasiãi skonãili na 6.
mieste, ão nie je aÏ také zlé. Verím, Ïe ak budú
naìalej pokraãovaÈ s tak˘m elánom, tak získajú
a vybojujú i oni vrcholové umiestnenie, ale aj
tak k tomu potrebujú morálnu, ale i finanãnú podporu obãanov, pre ktor˘ch ako dobrovoºní hasiãi hlavne sme. ëakujem v‰etk˘m súÈaÏiacim a t˘m, ktorí svojim priãinením a pomocou
pomohli uskutoãniÈ pohárovú súÈaÏ. Vìaka patrí taktieÏ vedeniu TJ
DruÏstevník Blatné za zapoÏiãanie ‰portového areálu. Úprimné
poìakovanie patrí i obecnému zastupiteºstvu, PD Blatné za zakúpenie
savíc, Mariánovi ·uplatovi, Vlastimilovi Toma‰oviãovi, ªubomírovi
Hulíkovi a nemenovan˘m obãanom za finanãnú pomoc. ëakujem i
t˘m obãanom, ktorí sa pri‰li pozrieÈ na hasiãskú súÈaÏ a verím, Ïe o rok
ich bude viac.
Franti‰ek Dani‰

Zaãiatok ‰kolského roka
3. septembra zaãal pre Ïiakov ‰kolsk˘
rok 2007-2008. Do na‰ej ‰koly ich pri‰lo
143. Z toho 13 prvákov, ktor˘ch bude uãiÈ
pani uãiteºka Anna ·uplatová. ·kolu
opustilo 22 deviatakov, jedna ôsmaãka
a traja tretiaci, ktorí nastúpili na stredné
‰koly. Pribudli Ïiaci z Igramu a Senca.
Na slávnostnom otvorení sa zúãastnil
starosta obce Milan ·armír.
Nastali aj personálne zmeny. Z na‰ej
‰koly odi‰li p. uãiteºky ªubomíra
Milo‰oviãová, Lenka Mitákova a ªubica

Hajnalová Buvalová, ktor˘m patrí poìakovanie za prácu na na‰ej ‰kole. V ‰kolskom
roku 2007/2008 do na‰ej ‰koly nastúpili p.
uãiteºka ªubica Bódyová, kombinácia
matematika - 1. stupeÀ, Juraj Gon‰or,
slovensk˘ jazyk - náboÏenská v˘chova a na
zastupovanie p. uãiteºky Hittrichovej
nastúpila pani Eva Rajtová, uãiteºka
1. stupÀa.
Îelám v‰etk˘m Ïiakom, rodiãom a uãiteºom úspe‰n˘ ‰kolsk˘ rok.
Jozef Slezko

Mária Parajková
V tomto mesiaci sa doÏila jubilea - druhej dvadsaÈpäÈky – Mária
Paraj-ková, vedúca DH ·arfianka. Majka, rodáãka z Ompitálu - Dolian
sa pred rokmi dala prehovoriÈ, aby viedla takmer v˘luãne (aÏ na
speváãky) kolektív muÏov - hudobníkov. Viackrát uÏ uvaÏovala,
Ïe skonãí, stále sa v‰ak dychovkárom podarí presvedãiÈ ju, Ïe je veºmi
potrebná, Ïe znesú aj v˘ãitky, ktoré sa im sem tam ujdú. Veì vieme, akí
sme my muÏi. Treba nás koãírovaÈ, aby sme Èahali tak ako treba.
A kolektív minimálne dvanástich muÏov to potrebuje vÏdy. Pod jej
vedením je na‰a dychovka veºmi Ïiadaná, nespoãetnekrát vystupovala
spoloãne s najznámej‰ími dychovkami z âiech (Moravienka,
StﬁíbrÀanka, Bojané a iné) v Dome kultúry na Vajnorskej ulici

v Bratislave, pravidelne koncertuje v Trnave, Pie‰Èanoch, na pútiach,
vinobraniach, zábavách, prehliadkach. AÏ vtedy si uvedomíme, ão to
znamená dobrá dychovka, keì nám to povedia iní. Tak si dobré meno
urobila nielen v Mlynkoch , ale aj okolit˘ch obciach v Maìarsku. A toto
v‰etko je organizaãne práve na Majke. Sme jej nesmierne vìaãní, Ïe drÏí
dychovku „na uzde“, Ïe ju vedie t˘m správnym smerom. Do ìal‰ích
rokov Ïivota Ti Majka Ïeláme veºa zdravia, trpezlivosti a ‰Èastia v osobnom Ïivote, v práci i tej práci pre zviditeºnenie na‰ej obce s Dychovou
hudbou ·arfianka.
Milan ·armír
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JESENN¯ FUTBAL V BLATNOM
V jesennej ãasti súÈaÏného roãníka 2007 2008 prihlásil futbalov˘ oddiel TJ
DruÏstevník Blatné do súÈaÏí muÏstva:

Ïiakov, dorastencov a muÏov. Ako druÏstvo III. ligy musí maÈ dve mládeÏnícke
druÏstvá. PribliÏujeme rozlosovanie aj

s doteraj‰ími dosiahnut˘mi v˘sledkami
bez komentára.

Îiaci, roãník 2007/2008 (jeseÀ)
KOLO

D ÁT U M

âAS

DOMÁCI

HOSTIA

V¯SLEDOK

I.

26. 08

14:00

B LATNÉ

M ALINOVO

2:1

II.

02. 09.

13:30

B LATNÉ

B ERNOLÁKOVO

2:7

III.

09. 09.

14:00

HA M U L I A K O V O

B LATNÉ

0:9

I V.

16. 09.

13:30

B LATNÉ

B ÁHO≈

4:1

V.

23. 09.

?

â ATA J

B LATNÉ

1:2

VI.

30. 09.

13:00

B LATNÉ

K APLNÁ

VII.

07. 10.

10:00

VIII

14. 10.

IX.

21. 10.

X.

28.10.

I VANKA

PRI

D UN .

B LATNÉ

B LATNÉ

VOªNO

10:00

IGRAM

B LATNÉ

11:00

B LATNÉ

TOMÁ·OV

V. liga dorast, roãník 2007/2008 (jeseÀ)
KOLO

D ÁT U M

I.
II:
III.
I V.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

11.
18.
25.
02.
08.
16.
22.
29.
07.
13.
21.
27.
03.

08.
08
08.
09.
09.
09.
09.
09.
10.
10.
10.
10.
11.

âAS

DOMÁCI

HOSTIA

17:00
17:00
17:00
16:30
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
15:30
15:00
14:00
09:00

B LATNÉ

S VÄT ¯ J U R
B LATNÉ
J AROVCE
B LATNÉ
B UDMERICE
B LATNÉ
J ABLONEC
M ALINOVO
B LATNÉ
G R I N AVA
B LATNÉ
IGRAM
B LATNÉ

HA M U L I A K O V O
B LATNÉ
B ERNOLÁKOVO
B LATNÉ
VI·TUK
B LATNÉ
B LATNÉ
TOMÁ·OV
B LATNÉ
LI M B A C H
B LATNÉ
BCT B R AT.

V¯SLEDOK

5
2
0
4
1
3:0-

:
:
:
:
:

1
0
3
2
2

KONTUMAâNE

III. liga seniori, roãník 2007/2008 (jeseÀ)
KOLO

D ÁT U M

I.
II:
III.
I V.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

12.
19.
26.
02.
09.
16.
23.
30.
07.
14.
20.
28.
04.

08.
08
08.
09.
09.
09.
09.
09.
10.
10.
10.
10.
11.

âAS

DOMÁCI

HOSTIA

17:00
17:00
17:00
16:30
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
15:30
10:30
14:00
13:30

B LATNÉ

S VÄT ¯ J U R
B LATNÉ
J ABLONEC
D UN . L UÎNÁ
B LATNÉ
P ETRÎALKA
B LATNÉ
G R I N AVA
B LATNÉ
S TUPAVA
B LATNÉ
L AMAâ
B LATNÉ

B ERNOLÁKOVO
B LATNÉ
B LATNÉ
âUNOVO
B LATNÉ
M ALACKY
B LATNÉ
T RNÁV K A
B LATNÉ
R UÎINOV
B LATNÉ
LO Z O R N O.

V¯SLEDOK

0
0
0
1
0
0
0

:
:
:
:
:
:
:

0
1
0
1
0
3
0
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