Apríl 2008

DESIAT Y ROČNÍK

Číslo: 1

Blatňan
N O V I N Y

NO ČO UŽ.
Volám šéfredaktora: „Stanko, napíšeš úvodník?
„Nemám momentálne čas, napíš teraz ty“,
vraví mi. No čo už, chcem, aby noviny vyšli,
tak reku napíšem. Len mi vŕta v hlave. Bude
to dakto aj čítať, keď bude na mnohých
článkoch podpis – Šarmír? Mohol by som
síce písať aj pod inými menami. Lenže, niekto
sa nahnevá, že píšem pod jeho menom. Môj
štýl už zväčša poznáte, ťažko sa zmením (aj
štýl len tak ľahko nezmením). Takže sa už
najviac bojím toho, že ma obviníte, že celej
obci vnucujem svoje názory. Rád by som sa
poradil, ale už aby sa pomaly človek aj bál,
koho osloviť, veď každý je zaneprázdnený,
každý má svojich starostí až nad hlavu. Ak sa
vám to, čo píšem, nebude páčiť, možno si
len pofrﬂete, možno sa dakto spýta, prečo
sa nepísalo o tom či onom. Lenže napadne
to jedného, čo by tam presne malo byť.
So šéfom (redaktorom) si hovoríme, je 60.
výročie Februára, popýtajme sa starších,
ako to videli. Aj sme mali prísľub, že bude
z toho dačo, len ten starší obyvateľ neprišiel.
Vieme, že zdravie mu neslúži najlepšie, tak
nás to až natoľko nemrzelo. Ten pohľad nám
však chýba. Síce už nie sme najmladší, ale
z tých „osmičkových“ rokov pamätáme len
68., a aj na ten môže mať každý iný pohľad.
Dávno sme zmeškali pamätníkov na vznik I.
ČSR – rok 1918, ešte však žijú tí, čo pamätajú
na rok 1938, 1948 – prelomové roky v našej
spoločnosti. Na každú udalosť treba mať
viacej pohľadov, aby sme si utvorili svoj názor.
Uvítali by sme aj krátke, rukou napísané
pohľady našich občanov na jednotlivé roky.
Nás v škole dejiny učili, veď viete ako, teraz
sa menia, absolútne spravodlivé posúdenie
jednotlivých období nemôže existovať.
Prečo? Čo jednej skupine ľudí ublížilo,
druhej pomohlo a takto sa to točilo stále.
Samozrejme, vždy boli ľudia, ktorí sa cítili
postihnutí každým režimom, ľudia, ktorí
dokázali byť v centre diania za každej situácie
(bezmála ako ja – za „totality“ poslanec,
člen KSČ, teraz v demokracii starosta).
Rozdiel s tými, čo sa „niesli na vlnách“,
vidím v tom, že chcem pre obec dosiahnuť
všetko, čo dokážem. Aby toho bolo viac,
potrebujem pomoc. Napríklad aj v tom, že
názory občanov viacej zaplnia náš obecný
štvrťročník Blatňan.
Milan Šarmír
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Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Blatnom
ZASADNUTIE 25. 01. 2008
Pripomienky poslancov:
poslanec Rudolf Rodný
- požiadal o uverejnenie článku
v Blatňanovi o pripravovaných
investičných zámeroch obce a zároveň,
čo sa v uplynulom roku v obci budovalo,
do čoho obec investovala ﬁnančné
prostriedky, nakoľko občania sú o týchto
záležitostiach málo oboznámení,
- požiadal o vyčistenie odvodňovacieho
kanála na Bratislavskej ulici, ktorý je
zanesený zeminou – pod cestou I/61,
- opätovne požiadal o vykonanie
osadenia dopravných značiek,
- upozornil, že na studni nebola zamknutá
bránka. Požiadal o zamykanie a lepšie
zabezpečenie studní,
- upozornil, že v lokalite Pažiť treba
dobudovať siete a cestu.
poslankyňa Bc. Katarína Takáčová
opätovne pripomenula potrebu
zakúpenia nahrávacieho zariadenia pre
zápis zasadnutí OcZ, z dôvodu snahy
predísť nedorozumeniam z nesprávnych
interpretácií pripomienok, prípadne
možnosti vrátiť sa k predchádzajúcim
rokovaniam.
poslankyňa Ivana Benkovská
- požiadala, aby sa čo najviac ﬁnančných
prostriedkov naplánovalo na opravu
ciest v lokalitách, kde je už vybudovaná
kanalizácia, najmä na Hoštákoch.
Ďalej citovala § 23 zák. 442/2002
Z. z. o prevádzkovaní vodovodov
a kanalizácií,
podľa ktorého sú
občania povinní sa napojiť na miestnu
kanalizačnú sieť.
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom
požiadalo starostu obce:
a) zabezpečiť zaslanie výziev občanom
na napojenie na verejnú kanalizačnú
sieť v zmysle § 23 zák. č. 442/2002
Z. z. o prevádzkovaní vodovodov
a kanalizácií, v lokalitách, kde je už
vybudovaná verejná kanalizačná sieť,
b) vyžiadať od občanov doklady o
nakladaní so splaškovými vodami
z ulíc, kde je vybudovaná verejná

kanalizačná sieť.
Schválilo:
- žiadosť o zmenu územného plánu
v zmysle návrhu Ing. Miloslava Onofreja.
Žiadateľ uhradí všetky náklady na zmenu
územného plánu a obec podá návrh
na zmenu územného plánu,
- odpustenie poplatkov za použite riadu
a inventáru na ples TJ Družstevník.
Organizátor zabezpečí vyčistenie
použitých obrusov na vlastné náklady,
- predaj stavebného pozemku p. č. 400/6
vo výmere 664 m2 Rudolfovi Maderičovi,
bytom Nádražná 27, 900 81 Šenkvice v
cene 2.000,- Sk/m2. Celková kúpna cena
pozemku činí 1.328.000,- Sk, slovom
jedenmilióntristodvadsaosemtisíc
slovenských korún. Kupujúci uhradí
kúpnu cenu, kolkové známky ako
poplatok za návrh na vklad do katastra
nehnuteľností a poplatok vo výške 400,Sk za vypracovanie kúpnej zmluvy.
Uznesenie stratí platnosť, ak pozemok
nebude vyplatený do troch mesiacov
od schválenia predaja – kupujúci listom
zo dňa 2. 3. 2008 odstúpil od kúpy
pozemku,
- predaj pozemku p. č. 1542/21 vo
výmere 2.000 m2 Poľovníckemu
združeniu Priehrada Blatné v cene 15,Sk/m2. Celková kúpna cena pozemku
činí 30.000,- Sk, slovom tridsaťtisíc
slovenských korún.
Kupujúce PZ
Priehrada doplatí sumu 13.545,- Sk
k úhrade celkovej kúpnej ceny a kolkové
známky ako poplatok za návrh na vklad
do katastra nehnuteľností,
- predaj pozemku p. č. 401/3 vo výmere 52
m2 Mgr. Ladislavovi Švrčkovi a manželke
Silvii Švrčkovej, rod. Csengelovej v
cene 300,- Sk/m2. Celková kúpna cena
pozemku činí 15.600,- Sk, slovom
pätnásťtisícšesťsto slovenských korún.
Kupujúci uhradia kúpnu cenu, kolkové
známky ako poplatok za návrh na vklad
do katastra nehnuteľností a 400,Sk za spracovanie kúpnej zmluvy.
Uznesenie stratí platnosť, ak pozemok
nebude vyplatený do troch mesiacov
od schválenia predaja,
- predaj jedného stavebného pozemku
vo výmere cca 600 m2 Ing. Milanovi

Miškerikovi
a
manželke
Anne
Miškerikovej, bytom J. Farkasa 15, 903
01 Senec v cene 2.000,- Sk/m2. Celková
kúpna cena pozemku bude určená
po rozdelení pozemkov geometrickým
plánom. Kupujúci uhradia kúpnu
cenu, kolkové známky ako poplatok
za návrh na vklad do katastra
nehnuteľností a poplatok vo výške 400,Sk za vypracovanie kúpnej zmluvy.
Uznesenie stratí platnosť, ak pozemok
nebude vyplatený do troch mesiacov
od výzvy zo strany obce na podpis
zmluvy,
- poskytnutie sociálnej výpomoci Márii
Kochovej vo výške 500,- Sk,
- poskytnutie sociálnej výpomoci Márii
Záhradníkovej vo výške 500,- Sk,
- Plán a program zasadnutí obecného
zastupiteľstva v roku 2008 podľa
pripomienok poslancov. Zasadnutia sa
budú konať v týchto termínoch: 25. 01.,
22. 02., 28. 03., 25. 04., 30. 05., 27. 06.,
05. 09., 10. 10., 14. 11. a 12. 12. 2008.
- predaj plynovodu vybudovaného
na náklady obce
v lokalite Pažiť
distribútorovi plynu SPP, a.s.
Bratislava.
Vzalo na vedomie:
- žiadosť TJ Družstevník Blatné
o majetkoprávne vysporiadanie plochy
futbalového ihriska. V prípade voľných
zdrojov v rozpočte obce a pri možnej
dohode s vlastníkmi obec odkúpi
plochu na nové ihrisko,
- návrh rozpočtu obce na rok 2008 a
požiadalo starostu obce o zverejnenie
návrhu na úradnej
tabuli obce.
Prešetrilo písomnú sťažnosť Františky
Novákovej a prijalo nasledovný záver:
Obec Blatné zabezpečí v jarných mesiacoch
vyšpárovanie chodníka a zacelenie jám,
v ktorých zostáva stáť dažďová voda.
V ostatných častiach považuje sťažnosť
za neopodstatnenú. Voda z cesty steká
mimo cestu – do priekopy, takže cez
vyvýšený chodník nemôže stekať pod
stenu domu sťažovateľky. Autá môžu
špliechať na stenu iba vodu stekajúcu
po ceste, čomu nemôžeme žiadnou

Blatňan
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Informácie pre občanov
Obecný úrad Blatné
Stránkové hodiny
Pondelok 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
Streda
8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Piatok
8.00 – 12.00

Stavebný úrad
Streda

16.00 – 18.00

Ambulancia MUDr. Iveta Filipovičová
Pondelok 15.00 – 16.00
Utorok
9.00 – 11.00
Štvrtok
8.00 – 9.00
Piatok
13.30 – 14.30
Odbery utorok a štvrtok od 7.30 do 8.30

Ambulancia MUDr. Miroslav Babiak
priekopou zabrániť.
Priestor pred domom je verejným
priestranstvom, tak ako predtým, takže
sťažovateľke nebolo nič pridané, ani
odobrané.

ZASADNUTIE 22. 02. 2008
Schválilo:
- predaj pozemku p. č. 1661/1, trvalý
trávny porast vo výmere 3 185 m2
a 389/10, záhrada vo výmere 173 m2
spoločnosti HOME Building Company,
IČO 43 999 476, v cene 1 900,- Sk/
m2, z dôvodu, že značnú časť pozemku
tvorí bývalé koryto potoka na radovú
výstavbu domov. Celková kúpna cena
činí 6 380.200,- Sk. Kupujúci uhradia
kúpnu cenu, kolkové známky ako
poplatok za návrh na vklad do katastra
nehnuteľností a poplatok vo výške 400,Sk za vypracovanie kúpnej zmluvy.
Uznesenie stratí platnosť ak kúpna cena
nebude vyplatená do 30 dní od výzvy
na podpis zmluvy,
- predaj stavebného pozemku p. č. 400/6,
záhrada vo výmere 664 m2 Petrovi
Martišovičovi, bytom Krásnohorská
3, 851 07 Bratislava, iba v prípade, že
Rudolf Maderič, ktorému bol predaj
tohto pozemku schválený uznesením
5/2008 pozemok neodkúpi, v cene
2.000,- Sk/m2. Celková kúpna cena
pozemku činí 1.328.000,- Sk. Kupujúci
uhradí kúpnu cenu, kolkové známky ako

poplatok za návrh na vklad do katastra
nehnuteľností a poplatok vo výške 400,Sk za vypracovanie kúpnej zmluvy.
Uznesenie stratí platnosť, ak pozemok
nebude vyplatený do troch mesiacov
od schválenia predaja,
- cenu za predaj obecného pozemku
za záhradami žiadateľov Romana
Šarmíra, Petra Javorčíka a Genovévy
Augustovičovej na základe uznesenia
22/2005 - Z vo výmere 127 m2,
v predajnej cene 500,- Sk / m2. Celková
kúpna cena pozemku činí 63 500,– Sk,
- ročnú účtovnú závierku, inventarizáciu
a záverečný účet obce Blatné za rok
2007 bez výhrad,
- rozpočet obce na rok 2008 podľa
predloženého návrhu so zaznamenanými
zmenami.
Vzalo na vedomie:
- plnenie rozpočtu v roku 2007 a správu
o vykonanej kontrole hospodárenia
obce Blatné za rok 2007,
- informáciu Vojtecha Horvátha o
príprave projektu na rekonštrukciu
školy a výstavbu športovej haly zo
štrukturálnych fondov,
- informáciu starostu obce o stave prípravy
projektu na nadstavbu MŠ.

Štvrtok

12.00 – 14.00

Potraviny HEVA
Pondelok až piatok 6.00 – 11.00
15.30 – 18.00
Sobota
6.00 – 12.00

Potraviny Anna
Pondelok až piatok 6.00 – 17.00
Sobota
6.00 – 11.00
Nedeľa
8.00 – 10.00

OBM ŠARM
Pondelok až piatok 6.30 – 11.00
15.00 – 18.00
Sobota
6.30 – 11.30

Kontakty na poslancov:
Emil Bosáčik, zást. star.–Okružná 546/11,
mail: bos@stonline.sk, 0911 104 707
Ivana Benkovská – Hoštáky 414/25,
mail: ivana.benkovska@golemtech.sk
Štefan Fiala – Glanec 357/9,
tel. domov 645 9 256
Marek Kovačič – Hradská 57/6,
mail: kofo@centrum.sk, 0908 399 299
Anna Kubicová – M. R. Štefánika 287/18,
mail: akubicova@azet.sk 0903 529 479
Rudolf Rodný – Šarﬁcká 120/50,
mobil: 0903 275 535
Katarína Takáčová – Školská 551/1,
mail: takacova.katarina@zoznam.sk,
0903 778 802
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Spoločenská kronika
Jubilanti
30- roční
Ľudovít Tušš
Zdena Rigová
Sylvia Mikleová
Henrich Martišovič
Roman Kniebügel
Erika Jánska
40- roční
Ľuboš Žgančík
Mgr. Anna Šuplatová
Štefan Skalka
Martina Petríková
Dušan Mazáček
Martin Martinský
Alojz Krutý
50-roční
Jozef Stacho
Vladimír Hinca
Jozef Hasík
Vojtech Augustovič
60-roční
Bohumír Vavro
Anna Dugovičová
65-roční
Magdaléna Tavalyová
Lýdia Pančíková
Ladislav Konečný
Františka Haramiová
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Výstavba v roku 2007
Pozornejší čitatelia Blatňana ma možno
obvinia, že sa opakujem, že píšem o tom,
o čom sa písalo už vlani. Ale ako sa hovorí,
opakovanie je matkou múdrosti, nuž tak
z podnetu Obecného zastupiteľstva v Blatnom
spomeniem znovu aktivity z predošlého roku.
Na základe hlásení Petra Naďoviča – „vodára“
sme sa rozhodli začiatkom roka 2007 opraviť
opláštenie vodojemu. Klince, ktorými bol
uchytený plech opláštenia, vplyvom vetra
začali „vyliezať“ z dreva, takže hrozilo, že
opláštenie bude narušené – a náš vodojem
bude vyzerať ako podaktoré po okolí, ako
čiastočne ošúpaný pomaranč, čím stratí aj
izolačné vlastnosti. Po výbere dodávateľa už
v marci - apríli ﬁrma RONDO nám opláštenie
opravila horolezeckou technikou za takmer
150 000,- Sk. Takmer súčasne sa rozbehla aj
výstavba betónovej plochy na viacúčelové
ihrisko na dvore základnej školy. Vedenie školy
zabezpečilo dotáciu vo výške 300.000,- Sk
z nadácie PONTIS, z obecných prostriedkov
sme pridali 441.840,- Sk a už posedenie
po stavaní mája sa uskutočnilo na tejto
ploche. Potom pribudlo ešte vyfarbenie
čiar jednotlivých ihrísk a plocha je prakticky
neustále využívaná. Už niekoľko rokov
mierne zatekala strecha hasičskej zbrojnice.
Keďže v budove je umiestnená aj pošta, bol
už najvyšší čas pristúpiť k oprave strechy.

budovu kina – ESO BAR a faru na jestvujúcu
kanalizáciu. Náklady na tieto práce dosiahli
218.599,- Sk. Zakreslenie skutočného stavu
sme dotiahli až na začiatku tohto roku, aby
sme mohli pripraviť projektovú dokumentáciu
na III. etapu výstavby kanalizácie. Máme
požiadané o dotáciu, aj dáke ušetrené
prostriedky z predaja pozemkov, takže je
predpoklad v tomto roku pokračovať.
Vedeli sme už aj o potrebe opravy strechy
školy. Už koncom predošlého volebného
obdobia sme rozmýšľali nad spôsobom
opravy. Či len nový plášť strechy, alebo aj
s vybudovaním podkrovných bytov, čím by
sa strecha zateplila a získali by sme aj byty.
Pri skúmaní možností takéhoto riešenia nám
nik nedával nádej, aby to bolo s menšími
nákladmi obce. Situácia sa stala kritickou,
keď začalo zatekať do tried, tak sme rozhodli
urýchlene strechu opraviť podľa našich
možností. Oprava so zateplením strechy nás
vyšla 673.166,60 Sk.
Zo stavebných aktivít nám zostala ešte
oprava ciest, najmä po výstavbe kanalizácie.
Na Kráčiciach sme dali vybrať zeminu medzi
chodníkom a cestou, zaplniť vyfrézovaným
materiálom z opráv ciest. Pritom bolo
potrebné opraviť takmer všetky poklopy
vodovodných prípojok a hydrantov. Škoda,
že sme to nestihli v lete, čím by sa materiál

Na dôvažok bola pokrytá nebezpečnou
krytinou, ktorej demontáž a likvidácia nás vyšla
na cca 180.000,- Sk. Celková oprava strechy
stála 495.661,80 Sk. Dúfali sme, že sa nám
podarí konečne získať dotáciu na výstavbu II.
etapy ČOV a III. etapy kanalizácie. Pripravili
sme projektovú dokumentáciu – súťažné
podklady za 88 500,- Sk na ČOV, chýbalo
nám však zameranie skutočného vyhotovenia
II. etapy kanalizácie, dokonca II. etapa
nebola dokončené – vetva G3 v dĺžke 60 m
na Bratislavskej ulici. Zároveň sme napojili

lepšie zhutnil – spojil. Predpokladáme, že
bude potrebné začiatkom leta – či dosť teplej
jari znovu zhutniť, postriekať asfaltovou
emulziou a posypať drobnými kamienkami,
ako pri oprave dier na Školskej a Vosátkovej
ulici. Netvrdíme, že oprava je 100 % - ná, ale
ak to ešte raz zopakujeme, budú tieto ulice
viac – menej v poriadku. Tieto práce nás
vyšli na 244.014.80 Sk. Iná situácia je na ulici
Hoštáky. Sami vidíte, ako sa cesta nečakane
prepadáva. Pritom je to miestach, ktoré
neboli výstavbou kanalizácie narušené. Tu

70-roční
Augustín Tomašovič
Mária Strašiftáková
Dezider Ožvald
Ľudmila Lieskovanová
Jakub Jánsky
Mária Jankovičová
80-roční
Františka Magulová
85-roční
Anna Bosáčiková
90-roční
Gizela Jánošová

Narodenia
Lukáš Mačutek
Janka Tuššová

Sobáše
Matúš Pyšný a Emília Kučerová
Miroslav Jevoš a Katarína Králiková

Úmrtia
Sidónia Fehérváryová
Milan Belák
Jozef Šarmír
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plánujeme rozbiť cestu celkom, podrvený
materiál dať do podkladu a na vrch nový
asfaltový povrch. Lenže to budú náklady
minimálne 3 – 4 milióny Sk. Do takejto
opravy sa môžeme pustiť, keď budeme mať
hotovú kanalizáciu takmer po celej obci.
Zatiaľ len pozasýpať jamy, ktoré vznikajú,
vyfrézovaným materiálom. Na Okružnej
ulici je kritický úsek od Pravdových po ulicu
Na Prosniská. Tu zatiaľ chceme urobiť
odvodňovací rigol a opraviť vylámané časti.
Časom bude potrebné cestu rozšíriť –
tým sa však vodovod a plyn dostanú pod
cestu – lebo na druhej strane sú súkromné
pozemky.
Robili sme aj rôzne drobné práce
s vlastnými pracovníkmi a kupovali len
materiál. Tak sme zabezpečili prečistenie
kanála pod hlavnou cestou pri Okružnej
ulici, vybudovali výtokovú nádrž. Voda tam
snáď nepotečie možno pár rokov, možno

už i v tomto roku. Škoda, že sa nezachovala
priekopa, pre jej nerušenejší odtok –
možno aj všetci bývajúci v tejto časti obce
pochopia jej potrebu a obnovia si ju – aby
voda nestále pred nimi. V podstate takto
to bude potrebné po celej obci. Vyzývali
sme občanov, aby si to upravili, nik sa
však do toho nehrnie. Nič a nik vás to
neprinúti urobiť, iba potreba ochrany vašich
nehnuteľností. Tým prinútite aj vlastníkov
nehnuteľností, odkiaľ voda steká k vám, aby
ju aspoň časť zachytili v priekopách pred
svojimi domami. Veľmi dôležitým faktorom,
ktorí si mnohí neuvedomujú, je vysúšanie
krajiny v dôsledku toho, že sa snažíme
všetku vodu odviesť preč, bez možnosti, aby
vsakovala pri a na našich pozemkoch. Naši
otcovia, dedovia to vedeli, my sa tvárime,
že je to v poriadku. Snáď až naši synovia
a vnuci sa dokážu k životnému prostrediu
správať tak, ako je potrebné. Takto sme

vlani spravili odvodnenie na Hradskej spred
domov z ulice od potoka. A čo druhá strana
– všetka voda odteká na cestu a preč. Určite
už podobné aktivity robiť nebudeme, aj keď
tu to bolo za terajšej situácie potrebné.
Využitie obecných a prenajatých budov
sme zvýšili úpravami v MKS. V jednej
miestnosti sme mali materiál svadobky,
v ďalšej bol sklad záhradkárov. Priestory
požadovali spoločenstvá a staronová
organizácia Slovenský orol na svoje
stretávanie. Poposúvali sme sklady, a tým nám
vznikla pekná miestnosť pre ich stretnutia.
Poškodení zostali záhradkári – zostal im
iba malý skladík. Budova MKS je síce vo
vlastníctve cirkvi, obec ju má v prenájme.
Úprava vlastnými pracovníkmi teda bola
v podstate iba za materiálne náklady.

Hasiči hodnotili

Na prelome rokov jednotlivé organizácie hodnotia svoju
činnosť za uplynulé obdobie. Inak to nebolo ani 17. 2. 2008
v zasadačke obecného úradu, kde sa konalo zasadnutie
výročnej členskej schôdze Dobrovoľného hasičského zboru
Blatné.
Na úvod privítal veliteľ DHZ prítomných členov ako
i hostí – starostu obce Milana Šarmíra, prezidenta
DPO SR a predsedu Územného výboru DPO Pezinsko –
seneckého JUDr. Jozefa Minárika, riaditeľa OR HaZZ
Pezinok pplk. Ing. PO Emila Moťovského, predsedu KV
DPO Bratislavského kraja Antona Urdoviča, mjr. Jozefa
Rybárika z OR HaZZ Pezinok.
Po schválení programu a návrhovej komisie, predniesol
František Daniš správu o činnosti DHZ za uplynulý rok
2007.
V správe odznelo:
Stretli sme sa, aby sme zhodnotili činnosť nášho
hasičského zboru za uplynulý rok a zároveň si vytýčili
ciele na tento rok.
V zimných mesiacoch sme svoju činnosť zamerali
na prípravu našich najmenších hasičov k hre Plameň.
Tento kolektív sa pravidelne stretával v hasičskej zasadačke
pri zdolávaní testových otázok, viazaní uzlov, či určovaní
technických prostriedkov. Čakali sme až sa oteplí a pôjdeme
von pracovať s náradímm, ako sú hadice, prenosná
striekačka a vykonávanie požiarneho útoku a štafety.
V jarných mesiacoch sme zrenovovali zakúpenú CAS –
ku, ktorá dostala nový šat. Farbu nám sponzorsky venoval
p. Molnár, označenie, nápisy nám sponzorsky urobil
p. Hulík – za čo menovaným patrí úprimné poďakovanie.
Chybičkou krásy sú len staré majáky, čo napravíme v tomto
roku a vymeníme ich za novú rampu.
Muži a ženy zaradení do súťažných družstiev nezaháľali
a pripravovali sa na súťaže pravidelným cvičením
na miestnom ihrisku. A práve v tomto období nám
vypovedala staručká PS – ka a nastali problémy čo a ako
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Milan Šarmír

ďalej. Obecné zastupiteľstvo pochopilo nutnosť opravy tohto
stroja a schválilo jeho opravu. V tomto nám pomohli hasiči
z Tomášova, ktorí nám tento stroj opravili a dali do chodu.
Koľko vydrží, to nevie nik – veď má už 32 rokov a o novom
môžeme len snívať. Súťažné družstvá sa zúčastňovali
pohárových súťaží – 12. 5. Jarovce, 2. 6. Senec, 9. 6. Zálesie,
16. 6. okresná súťaž DHZ v Pezinku, 7. 7. Šenkvice, 25. 8.
Blatné, 28. 8. Zlaté Klasy, 29. 8. Veľké Úľany, 1. 9. Boldog,
22. 9. Kráľová pri Senci. I keď tieto družstvá neobsadili
popredné miesta v hodnoteniach, môžeme ich hodnotiť
kladne. Viackrát súťažili so zapožičanou technikou a taktiež
sa muselo hasičské družstvo dopĺňať mladými členmi.
Verím, že v tomto roku pri troche snahe sa nám podarí
i lepšie umiestnenie.
V minulom roku sme taktiež zasahovali a to 20. 2.
v podvečerných hodinách pri požiari osobného vozidla
na Šarﬁckej ulici, 19. 7. požiar strniska a slamy na poli
poľnohospodárskeho družstva, 14. 8. požiar na čiernej
skládke v lokalite Konopnice.
I minulý rok bola CAS – ka na poľnohospodárskom
družstve, kde zabezpečovala zber úrody. Taktiež naši
členovia zabezpečovali dopravné služby počas procesie
v našej obci, ako i asistenčnú službu pri Vatre zvrchovanosti.
Aj stavanie mája sa nezaobíde bez našich členov, ako aj
Silvestrovský beh, kde zabezpečujeme dopravu, ale aj naši
členovia sa zúčastňujú ako bežci na tomto behu.
Zároveň sa naši členovia zúčastnili taktického cvičenia
organizovaným OR HaZZ v Pezinku.
Mladí hasiči sa zúčastnili okresného kola v Kráľovej pri
Senci, kde sa umiestnili na 2. mieste. V minulom roku sme
zorganizovali nultý ročník branného preteku pre mladých
hasičov, čo malo dosť veľký ohlas u detí. V tomto roku
uskutočníme 1. ročník tohto branného preteku a veríme,
že zapojenie detí bude väčšia nielen z nášho okresu, ale
i z iných okresov.
Nezabúdali sme ani na prevenciu. V rámci ochrany lesov
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a úrody bolo odvysielaných 6 relácií v miestnom rozhlase.
Taktiež počas vykurovacieho obdobia sa vykonávali
preventívne prehliadky v rodinných domoch, kde boli
zistené 2 závady, ktoré boli po upozornení odstránené.
Tieto akcie by sme nemohli robiť bez ﬁnančnej alebo
materiálnej pomoci. Je chvályhodné, že obec ﬁnancovala
výmenu strešnej krytiny na hasičskej zbrojnici, ale i nákup
hadíc, cvičných rovnošiat, opravu PPS – 12. Sponzor – PD
Blatné zakúpil savicu, Marián Šuplata, Vlasťo Tomašovič,
Timotej Lančarič ml. a urbariát prispeli ﬁnančnou
čiastkou. Touto cestou všetkým sponzorom úprimne
ďakujeme a môžeme ich ubezpečiť, že vynaložené ﬁnančné
prostriedky sme účelne využili na zabezpečenie požiarnej
ochrany v našej obci.
Siedmi členovia nášho zboru odoberajú časopis
Požiarnik.
Taktiež ďakujem všetkým členom, ktorí svojou účasťou
a zapojením sa do akcií poriadaných DHZ prispeli k ich
hladkému priebehu a verím, že i v tomto roku môžeme
s ich pomocou rátať.
Po správe o hospodárení za rok 2007, ktorú predložila
pokladníčka DHZ Jana Perová a návrhu Plánu hlavných
úloh DHZ na rok 2008, ktorý predniesol Stanislav Šuplata,
sa rozprúdila diskusia. V jej úvode veliteľ DHZ oboznámil
prítomných s povýšením Ing. Vlastimila Tomašoviča

do hodnosti ml. zbormajstera a Pavla Urbanoviča
a Ľuboša Matiašoviča do hodnosti staršieho zbormajstra.
Odovzdal Kamilovi Horváthovi medailu za mimoriadne
zásluhy. V diskusii vystúpili i hostia. Starosta obce Milan
Šarmír poďakoval DHZ za činnosť v uplynulom období
a pripravenosť členov zasiahnuť a pomôcť obyvateľom obce
v každej situácii a ubezpečil členov o pomoci a podpore
obecného zastupiteľstva i v tomto roku.
JUDr. Jozef Minárik, pplk. PO Emil Moťovský taktiež vo
svojich vystúpeniach kladne hodnotili činnosť DHZ Blatné
a vyslovili úprimné poďakovanie členom za vykonanú
prácu.
Anton Urdovič za KV DPO Bratislava poďakoval DHZ
za prácu s mládežou a vyzval členov, aby sa i naďalej
venovali práci s mládežou a dorastencami a poprial DHZ
veľa úspechov, nakoľko tejto činnosti sa venuje málo
hasičských zborov.
Po predložení a schválení uznesenia, poďakoval prítomným
František Daniš za účasť na zasadnutí výročnej členskej
schôdze a oﬁciálnu časť ukončil.
František Daniš
veliteľ DHZ Blatné

Hospodárenie obce v roku 2007
VÝDAVKY
Obecný úrad
Matrika
Hlásenie pobytu občanov
Požiarna ochrana
Doprava, zim. údržba ciest, dopr. znač.
Cintorín, komunálny odpad
Verejno-prospešné práce
Čistiareň odpadových vôd
Verejné osvetlenie
Telovýchovná jednota
MKS, Obecný klub, zbory
Miestny rozhlas, Blatňan,
Materská škola
Opatrovateľská služba
Školská jedáleň
Stavebná agenda
Strava školstvo - hmotná núdza
Register obnovenej evidencie pozemkov
Školenia
Voľby 2006
Úrok z úveru
BEŽNÝ ROZPOČET
Kanalizácia
Kanalizácia z vlastných zdrojov
Rekonštrukcia MR z dotácií
Revitalizácia nám. A. Hlinku
Prípravná a projektová dokumentácia - ČOV
Betónová plocha ZŠ
Cesta na Pažiti
Rekonštrukcia strechy HZ
Rekonštrukcia ZŠ, prístrešok - cintorín
Rekonštrukcia MR z obecných prostriedkov
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Splátky bankového úveru

CELKOM VÝDAVKY

UPRAVENÝ
ROZPOČET

SKUTOČNOSŤ
rok 2007

% pln.

4 058 000
76 000
15 000
185 000
250 000
558 000
2 000
458 000
350 000
548 000
444 000
90 000
1 794 000
679 000
746 000
118 000
50 000
0
35 000
0
200 000
10 656 000
0
500 000
100 000
50 000
330 000
450 000
2 000 000
500 000
1 000 000
450 000
5 380 000
1 200 000

3 902 657,25
80 759,00
17 653,50
180 508,00
244 014,80
582 897,00
890,50
385 679,80
311 082,70
543 051,50
399 269,70
68 725,00
1 738 798,00
670 423,00
756 780,50
114 832,00
40 736,00
0
20 700,00
174,00
145 545,00
10 205 177,25
0
218 599,00
100 000,00
0
88 500,00
441 840,00
1 055 822,00
495 661,80
673 166,60
271 263,00
3 344 852,40
1 200 000,00

96,17
106,26
117,69
97,57
97,61
104,46
44,52
84,21
88,88
99,10
89,93
76,36
96,92
98,74
101,45
97,32
81,47
0
59,14
0
72,77
95,77
0
43,72
100,00
0
26,82
98,19
52,79
99,13
67,32
60,28
62,17
100,00

17 236 000

14 750 029,65

85,58
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PRÍJMY
Transfer od ÚP
Transfer na matričnú činnosť
Transfer na školstvo
Transfer –staveb. agenda a život. prostredie
Transfer na stravu – školstvo
Transfer na hlásenie pobytu občanov
Príjmy z výťažkov z lotérií
Výnos dane poukáz. územ. samospráve
Dane za služby
Daň za zber, odvoz a zneškod. KO
Správne poplatky, stavebné, matrika
Poplatky za služby
Poplatky za opatrovateľskú službu
Poplatky za kanal. príp. a vodu /nedoplatky/
Transfer z VÚC
Poplatky za stočné
Príjmy z vlastníctva
Cintorínske poplatky
Ostatné príjmy
Úroky z účtov finanč. hospodárenia
Daň z pozemkov FO
Daň zo stavieb FO
Daň z pozemkov PO
Daň zo stavieb PO
BEŽNÝ ROZPOČET
Environmentálny fond - kanalizácia ČOV
Eurofondy - revitalizácia Nám. A. Hlinku
Príjem z predaja pozemkov
Dotácia z MF na opravu rozhlasu
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Prevod z rezerv. fondu

CELKOM PRÍJMY

VÝDAVKY
Obecný úrad
Matrika
Hlásenie pobytu občanov
Požiarna ochrana
Doprava, zim. údržba ciest, dopr. znač.
Cintorín, komunálny odpad
Verejno-prospešné práce
Čistiareň odpadových vôd
Verejné osvetlenie
Telovýchovná jednota
MKS, Obecný klub, zbory
Miestny rozhlas, Blatňan,
Materská škola
Opatrovateľská služba
Školská jedáleň
Stavebná agenda
Strava školstvo - hmotná núdza
Register obnovenej evidencie pozemkov
Školenia
Voľby 2006
Úrok z úveru
BEŽNÝ ROZPOČET
Kanalizácia
Kanalizácia z vlastných zdrojov
Rekonštrukcia MR z dotácií
Revitalizácia nám. A. Hlinku
Prípravná a projektová dokumentácia - ČOV
Betónová plocha ZŠ
Cesta na Pažiti
Rekonštrukcia strechy HZ
Rekonštrukcia ZŠ, prístrešok - cintorín
Rekonštrukcia MR z obecných prostriedkov
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Splátky bankového úveru

CELKOM VÝDAVKY

UPRAVENÝ
ROZPOČET
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SKUTOČNOSŤ
rok 2007

% pln.

16 000
76 000
6 062 000
45 000
65 000
15 000
10 000
8 294 000
298 000
520 000
85 000
243 000
80 000
1 000
0
220 000
508 000
10 000
39 000
50 000
180 000
202 000
851 000
130 000
18 000 000
0
100 000
10 000 000
100 000
10 200 000
500 000

15 983,00
80 759,00
6 099 160,00
45 569,00
62 373,00
15 280,00
12 877,92
8 376 191,56
199 328,00
522 585,00
88 850,00
205 995,00
72 061,00
0
8 500,00
213 547,00
314 854,00
15 200,00
41 078,00
74 711,32
167 659,00
202 522,00
831 197,00
124 509,00
17 790 789,80
0
0
11 773 771,50
100 000,00
11 873 771,50
0

99,89
106,26
100,61
101,26
95,96
101,87
128,78
100,99
66,89
100,50
104,53
84,77
90,08
0
0
97,07
61,98
152,00
105,33
149,42
93,14
100,26
97,67
95,78
98,84
0
0
117,74
100,00
116,41
0

28 700 000

29 664 561,30

103,36

UPRAVENÝ
ROZPOČET

SKUTOČNOSŤ
rok 2007

% pln.

4 058 000
76 000
15 000
185 000
250 000
558 000
2 000
458 000
350 000
548 000
444 000
90 000
1 794 000
679 000
746 000
118 000
50 000
0
35 000
0
200 000
10 656 000
0
500 000
100 000
50 000
330 000
450 000
2 000 000
500 000
1 000 000
450 000
5 380 000
1 200 000

3 902 657,25
80 759,00
17 653,50
180 508,00
244 014,80
582 897,00
890,50
385 679,80
311 082,70
543 051,50
399 269,70
68 725,00
1 738 798,00
670 423,00
756 780,50
114 832,00
40 736,00
0
20 700,00
174,00
145 545,00
10 205 177,25
0
218 599,00
100 000,00
0
88 500,00
441 840,00
1 055 822,00
495 661,80
673 166,60
271 263,00
3 344 852,40
1 200 000,00

96,17
106,26
117,69
97,57
97,61
104,46
44,52
84,21
88,88
99,10
89,93
76,36
96,92
98,74
101,45
97,32
81,47
0
59,14
0
72,77
95,77
0
43,72
100,00
0
26,82
98,19
52,79
99,13
67,32
60,28
62,17
100,00

17 236 000

14 750 029,65

85,58
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Rozpočet obce na rok 2008
- PRÍJMY - V TISÍCOCH SK
KLASIFIKÁCIA PRÍJMOV, GRANTOV, ÚVEROV A PÔŽIČIEK
Transfer na matričnú činnosť
Transfer na školstvo
Transfer na stavebné konanie
Transfer na ús. hlás. pobytu občanov
Na stravu - hmotná núdza
Zo štátneho rozpočtu
Podielová daň z príjmov FO od štátu
Daň z nehnuteľností - z bytov
Daň za psa
Daň za zábavné hracie prístroje
Daň za ubytovanie
Daň za užívanie verejného priestranstva
Poplatky a platby za separovaný zber
Príjmy z prenajatých pozemkov
Príjmy z prenajatých budov, bytu a ostat. zariadení
Príjem za prenájom reklamných plôch
Poplatky a platby cintorínske
Príjem z Recyklačného fondu za separovaný zber
Poplatky a platby za MŠ
Poplatky za stravné
Úroky z účtov ﬁnančného hospodárenia
Príjmy z výťažkov lotérií
Príjmy z náhrad poistného plnenia
Správne poplatky - obecné
Daň z nehnuteľností - z pozemkov - FO
Správne poplatky - matrika
Poplatky za el. energiu - Ob. klub + plyn
Daň z nehnuteľností - zo stavieb - FO
Správne poplatky - stavebné
Poplatky za použitie telef., faxu,vstupné, fotok.,rozhlas
Daň z nehnuteľností - z pozemkov - PO
Poplatky z predaja odpadových nádob
Daň z nehnuteľností - zo stavieb - PO
Poplatky za knihy, propag. materiál, kalend., videokazety
Poplatky za opatrovateľskú službu
Poplatky za stočné
Bežný rozpočet
Eurofondy - Revitalizácia Nám. A. Hlinku - detské ihrisko
Príjem kapitálový z predaja pozemkov
Príjem z predaja obecnej budovy
Dotácia z Environmentál. fondu
Dotácia z ÚSV SR na minifutbalové ihrisko
Prostriedky vložené do výstavby plynu
Kapitálový rozpočet v tis. Sk
Prevod z predošlého roku
Finančné operácie
CELKOM PRÍJMY
VÝDAVKY - V TISÍCOCH SK
KLASIFIKÁCIA VÝDAVKOV, ÚVEROVANIA A SPLÁCANIA
01.1.1.6. Úsek hlásenia pobytu občanov - z dotácie od štátu
01.3.3 Matrika z dotácie od štátu
04.4.3. Stavebný úrad z dotácie od štátu
09.1.2.1 Hmotná núdza - z dotácie od štátu
Mzdy a odvody -starosta, kontrolór, pracovníci OcÚ
Energie, telefóny, kancelárske potreby, materiál
Materiál - ohrada OcÚ, MŠ, WC a prísl. pri ihrisku
Poistné majetku (OcÚ, MKS, Ob.klub, cint., Has.zb.)
Odmeny poslancom obecného zastupiteľstva, aktivistom
Stravovanie, soc. fond, členské príspevky obce, dočasná PN

ROZPOČET
75
6,330
47
15
50
9,569
7
50
285
10
45
600
28
230
60
80
30
65
30
75
10
20
50
180
3
70
210
35
12
830
35
125
5
70
10
19,346
1,513
15,000
400
7,000
1,200
627
25,740
8,000
8,000
53,086

ROZPOČET
15
75
47
40
3,113
1,004
300
50
180
215

01.1.1.6 Výdavky verejnej správy (súčet pred. riadkov)
01.7.0 Transakcia verejného dlhu - úrok z úveru
03.2.0 Ochrana pred požiarmi
04.4.3 Stavebný úrad z rozpočtu obce
04.5.1.3 Správa a údržba ciest
05.1.0 Nakladanie s odpadmi
06.4.0 Verejné osvetlenie
08.1.0 Šport a rekreácia
08.2.0 Kultúra
08.2.0.5 Knižnica
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby (Blatňan, rádio,TV)
Mzdy a odvody MŠ
Ostatné náklady MŠ
09.1.1.1 Materská škola
Základná škola
Školský klub detí
09.1.2 Základné vzdelanie
ZŠ a ŠKD sa vo výdavkovej časti rozpočtu nesleduje
Mzdy a odvody školská jedáleň
Ostatné náklady školská jedáleň
09.6.0.1 Školská jedáleň
10.2.0.2 Opatrovateľská služba
Bežný rozpočet: (bez zákl. vzd. 6 670)
Rekonštrukcia ZŠ, cintorín - prekrytie plochy pred DS
Prípravná a projektová dokumentácia
Realizácia nových stavieb - kanalizácia
Realizácia nových stavieb - ihrisko
Rekonštrukcia a nadstavba MŠ
Revitalizácia Nám. A. Hlinku - det. ihrisko
Dobudovanie inž. sietí a vybudovanie cesty „Pažiť“
Rekonštrukcia MR, rozšírenie - Okružná, Športová
Kúpa pozemku na športový areál
Kapitálový rozpočet:
Splátky úveru
Finančné operácie:
CELKOM VÝDAJE

4,862
200
165
80
575
775
400
450
649
15
110
1,386
328
1,714
6,330
340
6,670
722
374
1,096
689
11,957
1,100
1,000
14,200
1,500
7,500
1,623
4,000
200
2,000
33,123
1,200
1,200
52,950

REKAPITULÁCIA
Bežné príjmy:
Príjmy na školu:
Bežné príjmy ŠKD
Bežné príjmy spolu:
Kapitálové príjmy:
Finančné operácie:
Príjmy celkom:

12,981
6,330
35
19,346
25,740
8,000
53,086

Bežné výdavky:
Výdavky na školu:
Bežné výdavky spolu:
Kapitálové výdavky:
Finančné operácie:
Výdavky celkom:

11,957
6,670
18,627
33,123
1,200
52,950

Rozpočet obce Blatné na rok 2008 schválený uzn. č. 20 /2008 –Z
bežný rozpočet - zisk
(719 tis. Sk)
kapitálový rozpočet - strata (7 383 tis. Sk)
ﬁnančné operácie - zisk
( 6 800 tis. Sk)

Blatňan
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Dianie v obci
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Historický kalendár
6. apríl 1863
Jozef Hanula
- maliar, redaktor, pedagóg
- 145. výročie narodenia, Tri
Sliače (okres Liptovský Mikuláš)
12. apríl 1903
František Krištof – Veselý
- spevák, herec, režisér, jeden
z prvých operetných spevákov, r.
1940-1946 sólista opery a režisér
činohry SND v Bratislave
- 105. výročie narodenia, Skalica
22. apríl 1928
Anton Baník
- publicista, prekladateľ,
rímskokatolícky kňaz, r. 1964
emigrácia Rím, pôsobenie
v Slovenskom ústave sv. Cyrila
a Metoda, od roku 1973
Slovenská katolícka misia
v Zürichu, publicisticky aktívny
v krajanskej a exilovej tlači
- 80. výročie narodenia, Blatné

Začiatok roka je obdobím bilancovania spoločenských organizácií. Na výročných
schôdzach zhodnotia predchádzajúci rok, naplánujú si úlohy na nastávajúci. V našej
obci začala s bilancovaním DH Šarﬁanka, v piatok 18. januára. Spomenuli hlavne
85. výročie založenia dychovky, celú plejádu vystúpení. V cieľoch na tento rok je
hlavne záujem nahrať nové CD, pokračovať v nastúpenej ceste omladzovania
kolektívu, venovať sa mladým hudobníkom a postupne ich zapájať do vystúpení.
Hneď v ďalší deň ich čakalo vystúpenie na veľtrhu cestovného ruchu Slovakiatour
2008, kde reprezentovali obec, Senecký okres aj Bratislavský samosprávny kraj.
To bolo aj podnetom k tvorbe projektu o dotáciu z BSK na činnosť dychovky –
s pomocou obce, BSK a z vlastných prostriedkov nahrať CD, zabezpečiť nové kroje,
zakúpiť aspoň tri nové hudobné nástroje. Bez dychovky si nevieme predstaviť ani
cezhraničnú spoluprácu, či so Slovákmi z Maďarska, moravskými Rakvicami, prípadne
aj nadviazať spoluprácu v Rakúsku, čo by bol jedným zo štartovacích momentov pre
Intereg – k podaju projektov. Napríklad na výstavbu spoločenskej haly v obci, kde by
bola telocvičňa, kultúrna sála.
ĎALŠIE PODUJATIA STRUČNE:
- 19. januára – 9. školský ples
- 2. februára – 3. ples futbalistov
- 9. februára – turnaj jednotlivcov v stolnom tenise v MKS
- 11. februára – výročná schôdza Klubu dôchodcov v Blatnom
- 16. februára – výročná členská schôdza ZO SZZ v Blatnom – záhradkári
- 17. februára – výročná schôdza DHZ Blatné – hasiči
- 1. marca – výročná schôdza SČK Blatné – Červený kríž
- 8. marca – výročný snem ĽS – HZDS, spojený s oslavou MDŽ
- 15. marca – veľkonočný stolnotenisový turnaj v MKS
- 15. marca – prednáška pestovanie viniča, ošetrovanie vína – SZZ

24. apríl 1763
Juraj Palkovič
- národnokultúrny pracovník,
prekladateľ, kňaz, zakladajúci
člen Slovenského učeného
tovarišstva, autor prvého
prekladu Biblie do spisovnej
slovenčiny (bernolákovčiny)
- 245. výročie narodenia, Veľké
Chlievany (okres Topoľčany)
21. máj 1923
Aladár Móži
- husľový virtuóz, hudobný
skladateľ, pedagóg,
spoluzakladateľ Bratislavského
kvarteta, vedúci Bratislavského
komorného orchestra
- 85. výročie narodenia, Bratislava
21. máj 1928
Martin Kukučín (vlastným
menom Matej Bencúr)
- spisovateľ, dramatik, publicista,
lekár, predstaviteľ slovenského
realizmu v literatúre
- 80. výročie smrti, Pakrac
(Chorvátsko)
3. jún 1903
Ján Vladimír Ormis
- literárny historik, bibliograf,
publicista, pracovník
Literárnovedného ústavu SAV,
autor bibliograﬁí Ľ. Štúra a Jána
Kollára
- 105. výročie narodenia, Bingula
(Srbsko)

Okrem týchto podujatí sa už v obci rozbehla Revitalizácia parku na Námestí Andreja
Hlinku v Blatnom, stolní tenisti zabezpečili opravu náteru podlahy v MKS, obec
uhradila. Vrtošivé počasie nás brzdí v ďalších aktivitách. Ale veď mala byť ešte zima,
tak neplačeme. Neviem, či sa nám podarí do stavania mája vybudovať oplotenie
OcÚ, školy, materskej školy od susedných pozemkov a s výstavbou sociálnych
zariadení a bufetu.
Šarmír

24. jún 1843
Ivan Branislav Zoch
- encyklopedista, spisovateľ,
prekladateľ, pedagóg, autor vyše
270 vedeckých prác a štúdií,
tvorca vedeckého názvoslovia
v oblasti fyziky a matematiky
- 165. výročie narodenia,
Jasenová (okres Dolný Kubín)
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Zhodnotenie uplynulého roka „očami“ poslancov...
Keďže už uplynul viac ako rok od komunálnych
volieb – volieb keď sme si zvolili starostu a
poslancov, ktorí budú najlepšie zastupovať
záujmy občanov a obce, bola som zvedavá,
čo sa za ten rok udialo prípadne zmenilo.
A aby sme sa dozvedeli o niečo viac ako
zo zápisníc obecného zastupiteľstva (ktoré
sú zverejňované), položila som starostovi
i poslancom obecného zastupiteľstva
nasledujúce otázky:
1. Čo konkrétne sa Vám podarilo splniť
počas uplynulého roka z Vášho volebného
programu?
2. Ako hodnotíte spoluprácu s pánom
starostom a ako s ostatnými poslancami?
3. Čo plánujete zmeniť alebo vykonať v roku
2008 v spolupráci s našimi občanmi?
Otázky som rozposlala všetkým členom
obecného zastupiteľstva, odpovede mi však
poskytli len nižšie uvedení členovia obecného
zastupiteľstva (ospravedlnený je poslanec Š.
Fiala, ktorý bol mimo SR).
KATARÍNA TAKÁČOVÁ, POSLANKYŇA
ODPOVEĎ NA OTÁZKU Č. 1:
Ak by som mala bilancovať moje pôsobenie
v obecnom zastupiteľstve za minulý rok,
nedá mi začať tým, že je to práve rok aj
niekoľko dní pôsobenia vo funkcii. Každý
človek, ktorý nastúpi na nové pôsobisko sa
musí v prvom rade zžiť s novým kolektívom,
novými povinnosťami, novými úlohami, ktoré
sú naňho kladené. Inak tomu nie je ani u
nás. V mojom prípade sa témy volebného
programu týkali skôr pozície starostky,
na ktorú som tiež kandidovala, ale osud
chcel inak. Čo sa mi podarilo splniť, na to
by mali odpovedať skôr občania, ako sú
spokojní oni. Myslím si, že budúca anketa by
sa mala týkať otázok kladených občanom,
čo by chceli ľudia, na čo sa máme zamerať.
Všetci členovia obecného zastupiteľstva
máme jasnú predstavu, akým smerom by
sme sa chceli uberať, čo bolo podchytené
takmer v každom volebnom programe,
sú to ﬁnančné prostriedky do pokladne
rozpočtu obce. Táto cesta však nie je
jednoduchá, ba priam by som povedala, že
je to cesta zarúbaná. Prácu nám sťažuje naše
postavenie v bratislavskom regióne, kde
máme znevýhodnené postavenie v pozícii
získavania ﬁnančných prostriedkov z fondov.
Koncom minulého roka sme iniciovali vznik
novej pracovnej funkcie v obci - projektového
manažéra, ktorého úlohou je vyhľadávať
a sledovať výzvy. Na základe správy, ktorá
bola podaná na poslednom zasadnutí
zastupiteľstva sa práca rozbieha sľubne. Čo
prinesie, ukáže len a len čas.
Čo sa týka mojej pracovnej činnosti popri
členstve v poslaneckom zbore, pôsobím

aj ako predsedníčka komisie školstva,
kultúry a športu. V tejto oblasti sme sa
spoločne s ostatnými členmi komisie snažili
nadviazať na minuloročné tradície a v tých
aj pokračovať pomalým tempom sa snažíme
vnášať do obce i nové aktivity. Spomenula
by som niektoré akcie, ktoré sme v minulom
roku zorganizovali: Silvestrovský beh,
Vyhodnotenie najlepšieho športovca roka,
Vianočné trhy, Mikulášsky koncert skupiny
Radosť, pri príležitosti MDD - vyhodnotenie
najlepších žiakov, spolupodieľali sme sa pri
organizovaní Vatry zvrchovanosti, Majálesu,
Dni obce, spojené s oslavou výročia dychovej
hudby Šarﬁanka.
Touto cestou by som si dovolila
zároveň poďakovať všetkým členom komisie,
menovite podpredsedovi komisie poslancovi
Štefanovi Fialovi, Františke Šarmírovej,
Pavlovi Gašajovi, Jankovi Polakovičovi, Márii
Gregušovej, Simonke Krajčovičovej, ktorí sa
v čase svojho voľna neváhajú spolupodieľať
na organizovaní podujatí v obci. Nedá mi
zároveň sa poďakovať aj ich rodinným
príslušníkom za to, že s porozumením
prijímajú ich pracovné aktivity, ale i ostatným,
ktorí i keď nepatrným podielom prispeli k
zdarnému priebehu podujatí.
ODPOVEĎ NA OTÁZKU Č. 2:
Spolupráca
ostatnými
poslancami
obecného zastupiteľstva, je ako v každom
inom pracovnom kolektíve niekedy
bezproblémová, niekedy v snahe prijatia, čo
najlepšieho rozhodnutia býva výmenná a
konštruktívna. Ak mám vyjadriť svoj názor,
myslím si, že sme sa zišli v kolektíve, ktoré
má jasné vízie o tom, kde sme teraz a kde
by sme sa chceli vidieť o pár rokov. Ku tomu
smerujú aj kroky našich rozhodnutí a verím,
že v prospech občanov našej obce.

ODPOVEĎ NA OTÁZKU Č. 2
ODPOVEĎ NA OTÁZKU Č. 3
Pre pána starostu som musela otázky č. 2 a č.
3 sformulovať nasledovne:
2) Ako hodnotíte spoluprácu s novozvolenými
poslancami po roku?
3) Čo plánujete zmeniť alebo vykonať
v spolupráci s obecným zastupiteľstvom
v roku 2008 pre našich občanov?
MILAN ŠARMÍR, STAROSTA
ODPOVEĎ NA OTÁZKU Č. 1:
Predvolebný rok 2006 som spoločne so
všetkými občanmi mohol hodnotiť iba ako
slabšie úspešný z dôvodov ﬁnančného
„vyčerpania“ obce. Tak sme začínali aj
predošlý rok. Až v druhej polovici roka
sa rozbehol predaj obecných stavebných
pozemkov, čím sme sa ﬁnančne pozviechali.
Pri stretnutiach s občanmi najviac rezonovala
otázka výstavby kanalizácie v obci. Tým, že
sme ﬁnančne zle stáli, nemohli sme rozbehnúť
výstavbu ďalšej etapy. Tak sme sa vlastne
stali iba hasičmi problémov v obci, ktoré sa
zákonite hromadia ak nemáte „za čo“. Tak
sme zabezpečili opravu striech hasičskej
zbrojnice a pošty, základnej školy, trošičku
upravili cesty, zabezpečili opravu opláštenia
vodojemu, zabezpečili výmenu okien
na materskej škole od ulice. Konečne sme
vybudovali pred pódiom na školskom dvore
betónovú plochu na viacúčelové ihrisko, aj
ako hľadisko či tanečný parket pri kultúrnych
podujatiach. Spoločne so zastupiteľstvom
sme hľadali cesty riešenia aj iných problémov.
Takým sa stáva nedostatočná kapacita
materskej školy, potreba rekonštrukcie
základnej školy – výmena okien, zateplenie.
Chýba nám telocvičňa a dôstojný kultúrny
stánok, obecný úrad už tiež potrebuje
opravy, zateplenie, výmenu okien. Začali sme
s projektovou prípravou na tieto stavby. Pred
občanov som predstupoval s tým, že hlavným
bodom volebného programu je pokračovanie
výstavby kanalizácie, z čoho sa nám podarilo
iba ukončiť II. etapu – 60 m na Bratislavskej
ulici, napojiť kino – Eso bar a faru. Vlani sa
podarilo vybudovať plyn na Pažiti, na prelome
rokov začalo budovanie rozvodov elektriny.
Musíme toto dokončiť, aby sme mohli urobiť
aj cestu, aby stavebníci mohli stavať a pritom
neznečisťovali obec.

ODPOVEĎ NA OTÁZKU Č. 3:
V nasledujúcom období by som ako
predsedníčka komisie pre rozvoj školstva,
kultúry a športu bola veľmi rada, keby sa mi
podarilo nadviazať činorodejšiu spoluprácu
i s ostatnými organizáciami pôsobiacimi v obci
a tak dostať ich činnosť viac do povedomia
ostatných spoluobčanov.
Spolupráca s občanmi spočíva v
aktívnom záujme o dianie v obci, v tom, aby sa
neobávali verejne prejaviť svoje pripomienky,
názory, pretože iba tak si budeme vedieť
podľa najlepšieho vedomia a svedomia plniť
povinnosť poslanca a tou je hájiť, ochraňovať ODPOVEĎ NA OTÁZKU Č. 2:
záujmy a skvalitňovať život občanov našej Nikdy mi nerobilo problém spolupracovať
obce.
s ľuďmi. Takými sú aj novozvolení poslanci,
z predošlého zastupiteľstva zostali iba
MAREK KOVAČIČ, POSLANEC
dvaja. Aj ja som sa v podstate naučil veci
radšej prerokovať so zastupiteľstvom, ako
ODPOVEĎ NA OTÁZKU Č. 1
v dobrej viere, že je dačo potrebné, robiť ich
bez toho. Zaradenie do komisií ma trochu
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prekvapilo iba u predsedu ﬁnančnej komisie,
ktorý štúdiom práva mal predpoklady byť
dobrým predsedom komisie výstavby,
ochrany verejného poriadku a tvorby
životného prostredia. Sú to však rozhodnutia
zastupiteľstva, čo plne rešpektujem.
Na spoluprácu si pritom vôbec nesťažujem.
Občas mám dojem, že niektorí z poslancov
sa považujú za poslancov ulíc, kde bývajú,
či majú príbuzných. Žiaden názor človeka
nemôže byť absolútne objektívny – vždy je
subjektívny a za taký treba považovať aj môj.
Každý sa snaží zabezpečiť pre ulicu, kde býva
všetko čo treba. Dúfam, že na zasadnutiach
zastupiteľstva sa nebude v pripomienkach
poslancov písať o tom, ktorá lampa nesvieti,
ktorý rozhlas zle hrá – to treba nahlásiť
na obecný úrad, aby sa to pri najbližšej oprave,
údržbe urobilo, o tom, že treba dokončiť
niečo, čo sa robí, je len na dodávateľoch, ako
to stihnú. Skrátka veci, ktoré sa riešia aj bez
takýchto pripomienok. Verím, že poslanci
budú prichádzať na zasadnutia pripravení,

(Úvaha)
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nebudú hľadať v materiáloch na zasadnutí k Verím, že sa nám podarí urobiť II. etapu
čomu by mohli hodiť slovo.
výstavby ČOV, III. etapu výstavby kanalizácie.
Musíme začať s nadstavbou materskej školy,
ODPOVEĎ NA OTÁZKU Č. 3:
chceme urobiť prístrešok na cintoríne pred
Zmeniť? Hlavná zmena by sa mala týkať domom smútku. Ale koniec koncov, všetky
myslenia väčšiny z nás – teda nielen poslancov, aktivity budú rozpísané v inom článku,
starostu, ale aj občanov. Veľa slovenských v predošlom čísle Blatňana som už o nich
prísloví, dnes i „Murphyho zákonov“ hovorí o čosi písal. Ak sa podarí, urobíme to, na čo
tom, ako by sme sa mali správať: „Nerob iným budeme mať.
to, čo nechceš, aby iní robili tebe.“ Aby sme
nespaľovali ozaj odpady, čo zamoria dedinu, Na záver by som sa rada obrátila na vás, našich
nezahadzovali drobné odpadky po uliciach, spoluobčanov. Ak by ste mali záujem osloviť
nevyvážali odpady kde – kade, udržiavali si niekoho konkrétneho z poslancov obecného
okolie svojich rodinných domov či bytoviek. zastupiteľstva, môžete vaše písomné otázky
Každý pozná svoje práva, len na povinnosti (nie anonymné) zasielať na obecný úrad
zabúda. Je len vecou obce kosiť Šarﬁckú, na moje meno. Odpovede na vaše otázky
Bratislavskú ulicu, Nehovorím o parkoch. vám sprostredkujem v nasledujúcom čísle
Je len vecou obce odhŕňať sneh, posýpať Blatňana.
poľadovicu? Mohol by som hovoriť dlho. Ak
Miriam Jevošová
sa nám táto zmena aspoň na 50 % podarí,
vyriešime aj ďalšie veci. Nesľuboval som, ani
nebudem sľubovať, ako rýchlo čo urobíme.
Sami viete, že to závisí hlavne od ﬁnancií.

Rozum alebo cit?

Pomóc, pomóóc...! Kričí niekto? No a čo? Banalita? Realita?
Správame sa? Rozhodujeme sa? A teda žijeme... Alebo sa len pasívne
prelievame prichádzajúcimi dňami. Nezaujímajúc sa o včerajšok,
o dnešok, ani o zajtrajšok, ani o iný zajtrajšok, nevnímajúc ostatných
a vlastne ani vlastné ja?
Kto sme? Už dlhšiu dobu ľudia rozumní. Naozaj? Pýtame sa,
alebo konštatujeme: naozaj. Každý deň je nejaký... Každý deň
sme nejakí.... roztržití, melancholickí, blázniví, ľahostajní, prefíkaní,
egoistickí, veselí, urážliví, kreatívni, leniví, hanbliví, mobilní, pohotoví,
konﬂiktní, zbabelí... takže ľudsky ľudskí. Kto teda sme? Zhmotnenie
súhry citu a rozumu?
Otázka ťažká aj pre najmúdrejšiu elitu múdrych, pre ﬁlozofov.
Ako to vidí racionalista Baruch Spinoza? Tvrdí, že sa správame
tak, aby sme dosiahli šťastie. A veľkosť šťastia vraj závisí od úrovne
poznania. Teda rozum. Kontra odo mňa: je ľudské, že čakáme
v živote to najlepšie. Ale reálne uvažujem, že nie v každom prípade
nás môže úroveň poznania až natoľko posunúť, že by sme precitli
v úplné šťastie. Uvedomujem si, že vedomosti robia človeka
slobodnejším a menej ovplyvniteľným, menej zmanipulovateľným.
Lenže! Čo napríklad spoznanie nevery? Racionálne odhalenie
konca rovná sa šťastie? Pre koho? Je to individuálne. Ale možno
štipka citu... pán Spinoza, by nebola zbytočná.
A podľa názorov Davida Huma sa mi zdá, že by tiež prudko
nesúhlasil. Jeho postoj sa javí jasne: cit je pre ľudí prvotný. Dokonca
bol optimisticky presvedčený, že každý z nás má akýsi morálny
zmysel, teda cit pre všeobecné dobro a utrpenie iných. Takže sme
altruisti?! Ale potom mám jednu otázku: kde sa berie ten hnusne
rozpínavý egoizmus? Alebo sme len skrytí altruisti a odkrytí sebci?
Hm, Hume jednoducho akúkoľvek pomoc spája s citom. Empirik.
Uznávam, nepodať pomocnú ruku nie je nerozumné, ale podlé...
Skúsme nahliadnuť dole hlavou. Naozaj cit za nás vždy tak ľahko
rozhoduje? Veď, predstavme si situáciu, kedy máme zachovať
najchladnejšiu hlavu a niekomu pomôcť v nebezpečnej situácii.

Koľkí z nás by sa len tak bezmozgovo vrhli zachraňovať a koľkí
z nás by najprv racionálne sčitovali plusy a negatíva... buďme k sebe
aspoň trošičku nehrdinsky úprimní...
Kompromis v osobe Francoisa – Marie Aroueta – Voltaira,
osvietenca? Favoritom sa javí človek ožiarený rozumom, ale citlivý
pre potreby okolia. Znie to premyslene citlivo a predovšetkým
sympaticky osvietene. Nie?
Filozoﬁcký pokračovateľ Jean Jacques Rousseau, ako
správny osvietenec, vyzdvihuje rozum, no len v rovine rozvoja
kultúry či civilizácie. Zmeny, pokrok, zmeny, pokrok... A práve to je
ľudstvoničiaci krok úplne vedľa. J.J.R. surovo konštatuje, že nešťastie
človeka je dôsledkom odklonu od prírody, od prirodzeného
spôsobu života. Paradoxne bol presvedčený, že primitívne národy
rozmýšľajú i žijú jednoduchšie a zároveň šťastnejšie. Zatancujú si,
zaspievajú si, pousmievajú sa a hneď je na svete slnečnejšie hrejivo.
Správajú sa tak, ako to momentálne cítia. Takže veselo naspäť
na stromy? Tak spiatky hádam až nie! Nie, len viac citu, citov... Ako
by asi zareagovali páni racionalisti? No, prinajlepšom by nastalo
názorové dusno.
A čo na to August Comte, predstaviteľ sucho vedeckého
pozitivizmu? Tento mysliteľ si odskúšal vzájomný vzťah rozum – cit
autenticky na vlastnej koži vo vlastnej existencii. A pochopil. Zarytý
odporca emócií akéhokoľvek druhu to so sympatiami k rozumu
tak dramaticky prehnal, až sa duševne zrútil. Niekedy je užitočné
padnúť na samé dno...máme sa odkiaľ odraziť. Hlavne, keď sa
hľadá pravda... Čo pomohlo nešťastnému ﬁlozofovi? Predsa láska.
Zaľúbil sa a precítil silu citu. Úplne. Zmenil dokonca i charakter
svojej ďalšej ﬁlozoﬁe.
Som zmätená. Kto má teda pravdu? Sme ľudia rozumní? Sme
ľudia citliví? Alebo? Rozumne citliví... Alebo je nám to jedno?
Veronika Vavrová
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sviatku žien

Medzinárodný
deň
žien
(MDŽ)
patrí
do skupiny sviatkov, ktoré
za minulého režimu získali
pochybný nádych, hoci si
to vôbec nezaslúžili. Slávil
sa oﬁciálne, takpovediac
povinne a pritom málokto vedel, čo vlastne
pripomína. Ako väčšina nanucovaných
osláv, i táto sa redukovala na skratku MDŽ,
súdružský príhovor a následné kolektívne
opíjanie sa na pracovisku, v tomto prípade
doplnené rozdaním klinčekov či bonboniér
kolegyniam.
Z veľkej časti tak bolo práve vinou
komunistického režimu, ktorý rozhodne
nemal záujem, aby sa o historických koreňoch
sviatku príliš detailne hovorilo. Mohlo by to
nevhodne pripomínať, že v opovrhovaných
kapitalistických krajinách možno zakladať
nezávislé odbory, legálne demonštrovať,
vynucovať si zlepšenie životných podmienok,
žalovať vedenie továrne, vyhrať s ním súdny
spor, vykrikovať protivládne heslá, dokonca
publikovať protivládne noviny, získať vysoké
odškodné za pracovný úraz, štrajkovať... To
všetko tam bolo možné - na rozdiel od krajín
sovietskeho bloku. Čo teda znamenal tento
deň v slobodných podmienkach a má nám
čo povedať dnes? Prečo je zaznamenaný
ako pamätný deň v kalendári Organizácie
Spojených národov?
Marcové pochody amerických robotníčok
Myšlienka koordinovať akcie za zlepšenie
pracovných podmienok žien sa zrodila
na prelome 19. a 20. storočia a nadväzovala
na staršie tradície demonštrácií robotníčok v
amerických textilných továrňach. Napríklad
roku 1857 sa 8. marca vydali do ulíc New
Yorku zamestnankyne z viacerých miestnych
textiliek, žiadajúce zlepšenie pracovných
podmienok a zvýšenie platov. Vtedy
na účastníčky zaútočila polícia a rozohnala
ich. O dva mesiace neskôr práve tam vzniklo
prvé odborové združenie továrenských
šičiek. Protestné pochody časom nadobúdali
na sile, roku 1908 v tento marcový deň
pochodovalo ulicami New Yorku už 15 000
žien. K žiadostiam o skrátenie pracovného
času a vyššie platy pribudli aj politické
požiadavky, najmä získanie volebného
práva. Prvý Medzinárodný deň žien vyhlásili
členky Socialistickej strany Ameriky na 28.
február 1909 a v ďalších rokoch mal byť
vždy v poslednú februárovú nedeľu. O
rok neskôr sa v Kodani stretli delegátky

V ďalších dňoch sa
obyvatelia šokovaného
mesta
zúčastňovali
na identiﬁkácii obetí a
svedčili pri policajnom
vyšetrovaní. Na návrh
miestnej
pobočky
Medzinárodného zväzu
pracovníkov vo výrobe
ženských odevov bol
vyhlásený všeobecný deň smútku, ľudia
zaplnili kostoly, synagógy i ulice. Viaceré
odborové organizácie (delené podľa profesií,
konfesie, občas i národnosti členov) založili
spoločný ﬁnančný fond, z ktorého vyplácali
podporu pozostalým, týždennú rentu pre
ranených až do vyliečenia, zháňali im nové
pracovné miesta po rekonvalescencii, starali
sa o osirotené deti, ktoré boli umiestnené
do rôznych ústavov. Spolu s Červeným
krížom zorganizovali aj verejnú zbierku

medzinárodného združenia socialistických
strán (Socialistickej internacionály), medzi
ktorými už boli i prvé tri poslankyne riadne
zvolené do fínskeho parlamentu, a rozhodli
sa, že tento nápad podporia vo svojich 17
zúčastnených krajinách. Na ﬁxnom dátume
sa však nedohodli. Roku 1911 sa na oslavách,
určených v Rakúsko – Uhorsku, Dánsku,
Nemecku a Švajčiarsku na 19. marec,
zúčastnilo vyše milióna žien a mužov. K
požiadavkám pribudlo i právo žien vzdelávať
sa v učňovských školách a právo na rovnaký
plat za rovnakú prácu.
Tragédia
v
Triangle
Factory
Slovná ilustrácia:
V nasledujúcom týždni sa v newyorskej
továrni Triangle Factory stala tragédia, ktorá
Z listu textilnej robotníčky
otriasla verejnou mienkou a následne aj
priateľke (rok 1844):
pracovným zákonodarstvom. V centre mesta,
„Chcela si presne vedieť,
na 8. - 10. poschodí veľkej fabrickej budovy
ako pracujeme. Do fabriky
na rohu Greene Street a Washington Place,
ideme na piatu, o siedmej
pracovalo vyše päťsto žien a okolo sto mužov.
máme raňajky, o pol hodinu
Ženy boli zväčša prisťahovalkyne (v tom čase
sa vrátime a pracujeme do
najmä Talianky a poľské i ruské Židovky)
pol jednej. O jednej, alebo
vo veku 16 - 23 rokov. V zozname obetí a
štyri mesiace do roka o štvrť
ranených však nájdeme i vdovy, manželky,
na dve, sa vraciame k práci
ženy po štyridsiatke, mená zo všetkých
a robíme do siedmej večer.
kútov Európy. Pracovný čas bol 14 hodín
Potom už máme celý večer
denne, v halách plných horľavých materiálov
pre seba, čo je viac, než majú
sa tolerovalo fajčenie „na povzbudenie“,
mnohé iné dievčatá, ktoré si
svietilo sa otvorenými plynovými horákmi,
myslia, že od života ,fabričky´
pohotovostné hasiace prístroje či náradie
nie je nič nudnejšieho.“
chýbali. Pracovné podmienky v tejto továrni
pritom nepatrili k výnimočne zlým.
Ďalšia robotníčka (rok 1845):
Panické úteky
„Som tu, medzi samými
V sobotu 25. marca 1911, len niekoľko minút
cudzincami. Fabrické dievča,
pred koncom pracovného času, vzbĺkol
fabrička, mnohí ľudia to slovo
na 8. poschodí požiar. Z 10. poschodia sa
považujú
za ponižujúce, i keď
podarilo robotníčkam uniknúť cez strechu
ja
to
pravdu
povediac, vôbec
do vedľajšej budovy, na 9. sa o požiari
tak
nevidím
ani
necítim.
dozvedeli prineskoro. Z dvoch východov bol
Tak
tu
som.
Driem
deň za
jeden stále zamknutý, aby sa uľahčila kontrola
dňom
v
hlučnej
fabrike.
Keď
odchádzajúcich. Pred druhým východom
zazvonia,
musím
tam.
Musím
už šľahali plamene. Nákladný výťah sa
tam ostať a tráviť dni života
zablokoval. Hoci hasiči prišli na miesto
medzi sivými stenami, kde
pomerne rýchlo, nemohli zasahovať, pretože
jedinou hudbou je neustály
ich rebríky siahali len po 6. poschodie. Zúfalé
rachot strojov?“
ženy, ktoré sa rozhodli zachrániť si život
skokom z 9. poschodia, mali minimálnu šancu
prežiť, ak netraﬁli do hasičských plachiet a Článok z internetu – napísala
sietí. Ostatným neostala nijaká šanca. Požiar
Marína Zavacká
si vyžiadal 146 ľudských životov.
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LÁSKYPLNÁ SCÉNA
(minipoviedka)
Čo ona a on? Momentálne sa nachádzajú v oáze hlučného kúpaliska.
Ale pripaľuje, až je to choré. Romantiku ani nespomínam. Ona tupo
hľadí do zeme z pestrej osušky. On stuhol a iba hľadí na oblohu, krčí
tvár do teatrálnej grimasy a nervózne gestikuluje. Keby sa videl...
Žiaľ. Nestarnúci grázlik.
Situácia zrýchlene nabrala spád. Arogantne pootvoril ústa a bodol.
Na lícach ju nemilosrdne pichali jej vlastné presolené slzy. Bez
záujmu bez slov jej strelil facku. Zabolelo viac vo vnútri, než, kde by
si to všimol. Ona v šoku nestihla reagovať. Dôvod, príčina? Netreba..
Jednoducho sa stalo. Hmla medzi nimi stúpala, ona sa stala nejasnou.
Už viac nechcela. Stačilo. Dosť. Využila situáciu a náhlila sa preč
donútená bolestným ponížením. Viac sklamaná a zronená zo seba,
ako prekvapená z jeho divokosti. Rozbehnutý ako zviera lapil svoju
korisť. V živote nedokázal viac, len tlačiť slabších pred sebou. A... Ide
o všetko, v okamihu príliš skutočnom. Zostali skoro sami. Vlastne sami.
Okoloidúci zbabelo zrýchľovali, vidím, nevidím? Nechcem vidieť... Aby
náhodou sa neušlo aj mne. Pôjdem radšej bezpečne zbabelo ďalej.. Terč
schúlený na zemi, špinavý, zhnusený. Bojazlivo si chránila to, čo ešte
zostalo nedotknuté. Telesne i psychicky. On divoko akčne nespútaný,
nespútateľný. Bezhlavo ju schmatol za dlhokánske dievčensko-žensky
melírované vlasy a bezcitne ťahal za sebou. Škoda, že takto silnejšie
pohlavie. Úbohé. Ľudia bez záujmu, hrdo kráčali veľkými krokmi.
Doslova ich prekračovali. Riﬂová sukňa menila svoj tvar ako zrýchlený
kolotoč. Farba neidentiﬁkovateľná. Doprava, doľava, nehybne.. Hnus.
Hrdelné výkriky, spleť strachu, zúfalstva, sebazáchrany striedali hlboké
hlasné vzdychy z posledného. Vedela, že sama to nezvládne, nemala
silu vzdorovať. Nechala sa unášať. Cítila sa stratená, v tej chvíli sa jej

prehral celý mladučký život. Dopredu prehratý život?
No, ﬁlmová páska sa prerušila. Nasledovala drsne drsná realita
ulice. Ona na pokraji konca, priam čarami privolala malé čierne auto.
Bolo také malé ako jej nádej, a tak čierne, ako jej sklamané myšlienky.
Už skoro nedúfala. Na strane vodiča mini auta sedela žena. Stručne.
Nápaditá červenovláska. Veľký – malý chudáčik vycítil, že tu už končí
ich samota. Z jedinej skutočne okoloidúcej sa na moment stala tvrdá
bojovníčka za práva žien. Uprela pohľad na vinníka a zabrzdila. Zrýchlene
vypla motor, pružne otvorila dvere a doslova energicky vystrelila von.
Spozoroval odhodlané napätie, ktoré z auta vystúpilo spolu s ňou. Už
nebol suverénnym jedincom v poli. Jeho sila sa nápadne vytrácala.
Červenovláska tiež nezostávala pokojná. Ale nechala si to pre seba..
Na to nebol čas ani priestor, v mysli hodnotila možné reakcie okolia.
Stála zoči-voči nevídaným dôkazom lásky. Pohľad ostro priklincovala
na neho. Zabudol na korisť pohodenú na zemi. A venoval sa novému
objektu, ktorý bol pripravený na čokoľvek. Doslova na všetko. Korisť
zhromaždila posledné reálne sily a ťarbavo vstala. Zodvihla ufúľanú
tašku a smutne nasledovala cieľ, ktorý jej určila záchrankyňa. On
bol v pomykove, vôbec nechápal. Asi zo seba. Niečo zašomral.
Predpokladám, že niečo sprosté. Na viac aj tak nemal. Zhnusene
odkráčal.. Víťazka ešte zostávala v strehu. Niektoré zvieratá útočia
zozadu. Ale on nič.. asi mu stačilo, kreténovi.
Aj takéto reality rieši, nerieši moderná ulica...
Veronika Vavrová

NECHÁPEM...
Sme my Slováci – Blatňania, takí hlúpi, že po viacročnom omieľaní
o potrebe triediť odpady, nedokážeme pochopiť, ako to máme robiť?
Alebo je to také ťažké robiť, že si na to nenájdeme čas a tú trošku úsilia, aby
to bolo v poriadku? To, že každá domácnosť musí byť prihlásená na vývoz
komunálneho odpadu, vyplýva zo zákona o odpadoch. Pritom zákon
určuje obci povinnosť triediť odpady, aby nám nerástli hory odpadkov
na skládkach, aby sme čo najviac surovín využili na ďalšiu výrobu a tým
šetrili suroviny pre ďalšie generácie. Mnohí si asi myslia, pre nás je to
drahé, my na to nemáme čas. To akoby povedali: „Po nás potopa.“ Možno
si poviete, že nepatrí práve mne moralizovať, ak spomeniem biblickú
potopu, pre hriechy ľudstva. Asi sme nepoučiteľní a chceme sa potopiť
v množstve odpadov, ktoré však nekončia tam, kde by mali – v druhotných
surovinách, v horšom prípade na skládkach odpadov. Pre mnohých z nás
je najjednoduchšie sa odpadov zbaviť hocikde – na okrajoch polí, lesov,
pri cestách. Pritom sa v našej obci snažíme, čo najviac odpadov triediť.
Lenže neurobí to starosta s niekoľkými zamestnancami, bez pomoci
všetkých občanov. Tak ako sa zvyšujú náklady na vývoz (drahšia nafta, aj
mzdy musia rásť), zvyšujú sa poplatky za uloženie odpadu. Ak chceme, aby
sa naše poplatky nezvyšovali, či zvyšovali čo najnižším tempom, musíme
spoločne všetci pre to niečo urobiť navyše. O zbere PET – ﬂiaš, skla už
by som tieto suroviny nemal ani spomínať. Lenže často sme leniví odniesť
fľaše do kontajnerov, niekedy, keď ich tam odnesieme, tak tam hodíme
aj vrstvené obaly od trvanlivého mlieka, či kadečo iné. Nechápem...
Už viac rokov máme na dvore obecného úradu štyri veľkokapacitné
kontajnery: jeden na drobné stavebné odpady, ďalší na veľkoobjemový
odpad – skrine, matrace a podobne. Do tretieho zberáme rôzne plasty
a do štvrtého biologický odpad – trávu, konáre, vínnu révu. To, že ten,
kto prinesie takéto odpady, by mal dbať, aby to bolo postrihané, skrine,
sedačky, kreslá rozobraté, osobne považujem za normálne, mnohí občania
však nie. Veď častokrát vyvezieme necelú tonu odpadov, ale kontajner je
naplnený vrchovato. Čo myslíte, dá sa to upraviť tak, aby vošlo viacej?

Veď viacej zaplatíme za vývoz – dopravné, manipulácia s kontajnermi ako
za odpady. Niektorí si možno iba povedia, že zbytočne „buzerujem“ ľudí.
Hospodárime však s peniazmi všetkých občanov, preto sa snažím, aby boli
vynaložené účelne. Nuž ale poďme na to, čo ešte možno bez obáv vyviezť
na dvor obecného úradu. Zbierame autobatérie, ktoré nám odoberá ﬁrma
Mach Trade zo Serede. Zbierame elektronické odpady – čiernu a bielu
techniku ( televízory, chladničky, rádia, žehličky, plynové sporáky a už aj
počítače, monitory, rychlovarné kanvice) – skrátka všetok elektronický
odpad. Toto nám zatiaľ vyváža ﬁrma ANEO z Trnavy. Odoberáme
od občanov pneumatiky, gumy, PVC krytiny, na čo máme tiež odberateľa.
Čisté polystyrény (z obalov televízorov, chladničiek, nezašpinené zvyšky
pri zatepľovaní) nám tiež bezplatne vyváža iná ﬁrma. Na zber papiera je
väčšinu roka pristavený kontajner na školskom dvore. Asi je mnohým ťažko
dohodnúť termín vývozu doň so zástupcom školy – riaditeľom, či školníkom,
keď nám papiere poletujú po obci. Už sa nám po obci nepovaľujú staré
sporáky, ani zvyšky železa, drôty a už vôbec nie farebné kovy. Skorej sa
strácajú vlastníkom aj z ich pozemkov. Fakt už neviem, čo by sme mali
ešte osobitne zberať, o aké odpady odbremeniť občanov. Chce to však aj
disciplínu občanov, dohodnúť vývoz, roztriediť odpady a nie jednoducho
povedať, otvorte mi dvor doviezol som „bodrel“. Mnohým som už povedal,
že „bodrel“ neberieme. Rovnako neberieme plasty, sklá z automobilov.
Zákon prikazuje odovzdať automobily oprávneným autovrakoviskám.
Doteraz najbližšie bolo v Bernolákove, už sa spracovaním automobilov
zaoberá aj ﬁrma ROMAG v Senci. Pravdepodobne práve s nimi rozšírime
spoluprácu na likvidáciu viacerých vytriedených odpadov. Už len ostáva
na všetkých, zdôrazňujem – všetkých občanoch obce dôsledne triediť
a tým znižovať množstvo odpadov z obce. Nechápem len, komu sa nelení
vyvážať svoje odpady po okolí obce, vyhadzovať vrecia popri cestách,
skrátka devastovať životné prostredie, či už v okolí našej obce, či hocikde
inde. Nechápem...
zasa len ja
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Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru
v Pezinku a rok 2007
Za nami je ďalší rok. Pre niekoho bol rok
2007 úspešný, šťastnejší, pre iného možno menej.
Neprejde však rok ba ani deň, aby niekto nepotreboval
pomoc hasičov, či už pri požiaroch, dopravných
nehodách alebo iných udalostiach. Štatistiky výjazdov
záchranárov nás rok čo rok presviedčajú o tom, že
„nešťastie skutočne nechodí po horách, ale po ľuďoch“,
v mnohých prípadoch aj o hazardovaní ľudí so svojím
životom a zdravím a o nedbanlivosti, nepozornosti. Aj
napriek rýchlemu zásahu hasičov vyhaslo 15 životov pri
dopravných nehodách 2 pri požiaroch.
V pôsobnosti Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Pezinku sú okresy
Senec a Pezinok, čo znamená spolu 46 obcí a miest. Za
uplynulé obdobie roka 2007 zasahovali hasiči pri 828
mimoriadnych udalostiach. Pri požiaroch zasahovali
340 krát, technických zásahoch bolo 371, ekologických
30, planých výjazdov 64 a cvičení 22. Tak ako každý
rok aj napriek snahe príslušníkov oddelenia požiarnej
prevencie, ktorí niekoľkokrát počas roka vyzývali
občanov prostredníctvom obecných a mestských
rozhlasov, miestnych časopisov a TV Pezinok, aby
nezakladali oheň v prírode a nevypaľovali porasty,
najviac výjazdov bolo zaznamenaných v súvislosti so
zdolávaním požiarov v prírodnom prostredí (vypaľovanie
trávnatých a krovinatých porastov, spaľovanie
biologického odpadu) najvyšší počet požiarov bol práve
pri týchto činnostiach. Aj v roku 2007 bol vysoký počet
výjazdov k dopravným nehodám. Danú skutočnosť však
hasiči ovplyvniť nemôžu.
Z dôležitých činností okresného riaditeľstva
je požiarna prevencia. Na oddelení požiarnej prevencie
pracuje päť príslušníkov, ktorí vykonávajú kontrolnú
činnosť u právnických a fyzických osôb - podnikateľov,
v obciach vo veciach zvereného výkonu štátnej
správy na úseku ochrany pred požiarmi, posudzujú
dokumentáciu stavieb z hľadiska požiarnej bezpečnosti
a
vykonávajú
preventívno-výchovnú
činnosť.
Za obdobie roka vykonali príslušníci oddelenia požiarnej
prevencie spolu 313 protipožiarnych kontrol, pri
ktorých bolo zistených 3150 nedostatkov. Za porušenie
predpisov o ochrane pred požiarmi bolo uložených
15 pokút právnickým osobám a fyzickým osobám –
podnikateľom, 7 blokových pokút občanom a riešené
boli 3 priestupky. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku
zastavilo v priebehu roka 2007 jednu prevádzku.
V preventívno – výchovnej oblasti boli
v priebehu roka vykonávané besedy príslušníkov
HaZZ s deťmi priamo na školách alebo na hasičských
staniciach v Pezinku a v Senci. V mesiaci máj 2007 bol
na hasičských staniciach organizovaný deň otvorených
dverí v spolupráci v PZ SR a na ihrisku za hasičskou
stanicou sa uskutočnili okresné kolo, krajské kolo
a XXXV. ročník majstrovstiev SR v hasičskom športe, keď
si zmerali sily hasiči z celého Slovenska.
Príslušníci okresného riaditeľstva Vám, vážení
spoluobčania, želajú do nového roka samozrejme veľa
zdravia, šťastia a čo najmenej nehôd, požiarov a iných
nepríjemných udalostí.
mjr. Ing. Eva Orlická
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku

MDŽ na našom družstve
Ako všetci vieme Medzinárodný deň žien – 8. marec bol ako sviatok
zrušený, ale na našom družstve sa aj napriek tomu na tento sviatok
nezabudlo. Každoročne sa koná posedenie pre pracovníčky družstva, kde
im predseda a členovia predstavenstva odovzdajú kytičku a pozornosť
v podobe kozmetického balíčka. A nebolo tomu inak ani tento rok.
Posedenie sa konalo 6. marca 2008 o 14.00 hod. v jedálni družstva.
Na družstve pracuje 12 žien a 1 členka predstavenstva, takže posedenie
malo skôr takú rodinnú atmosféru. Príhovor k nášmu sviatku predniesol
predseda družstva Jozef Kubica, ktorý sa s úctou a s obdivom vyjadril
o nežnejšom pohlaví. Poďakoval nám za obetavú prácu, starostlivosť a
lásku, ktorú rozdávame.
O občerstvenie sa síce postarali ženy, ale treba uznať, že čo sa obsluhy
týka, tak sa chlapi nedali zahanbiť. Bolo o nás postarané po celú dobu
posedenia, a my sme odchádzali domov s radosťou v srdci, že chlapi
na nás predsa len nezabudli.
Miriam Jevošová
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Paska

(veľkonočný obradný koláč - chlieb)

Paska sa aj v terajšom období na východe Slovenska spolu s inými
potravinami berie na posvätenie počas veľkonočnej svätej omše
grécko – katolíckymi aj pravoslávnymi veriacimi do kostolov.
Posviacanie sa robí na záver omše v ohrade kostola, kde sú prakticky
celé rodiny, susedia, ako bývajú pri sebe. Toto symbolizuje súdržnosť
celej dediny. Po omši býva posvätené jedlo prvým pokrmom dňa
v každej domácnosti.
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DEDINA ČI MESTO?
Viackrát som si položila túto jednoduchú otázku. Relatívne
jednoduchú... V dnešnej komplikovanej realite nie je asi nič
jednoduché. Ale, aby som neodbočila. Tak život na dedine alebo
v meste? Neviem. Zobrala som si veľkú A4 a spravila dva stĺpce, ku
ktorým som pridala pozitíva, možno aj nejaké negatíva, ktoré ma
momentálne napadli...

Suroviny: 2 000 g polohrubej múky, 100 g masla, 150 g kryštálového
cukru, 1 liter mlieka, 2 – 3 vajcia, droždie, troška soli.
Možno urobiť aj menšiu dávku, s primeraným znížením množstva
surovín – uvedené množstvá sú pre väčšiu rodinu.
Postup: Do múky, ktorú necháme postáť na teplom mieste,
pridáme cukor. Z menšieho množstva múky, trošky cukru a droždia
pripravíme kvások a necháme vykysnúť. Z mierne ohriatej múky
s cukrom, kvásku, vajec mlieka, soli a masla pripravíme cesto
a zamiesime ako na koláče. Necháme prikryté kysnúť na teplom
mieste. Po vykysnutí vypracujeme z cesta väčší bochník (ako okrúhly
chlieb), ktorý necháme ešte vykysnúť. Z kúskov cesta, ktoré sme si
odložili urobíme šúľky, z ktorých si môžeme vytvarovať veľkonočné
symboly – slnko, alebo písmená – B, S, D ( Boh Otec, Syn a Duch
Svätý), či náznak baránka. Vytvarované symboly položíme navrch
na stred pasky. Vrch vyzdobenej pasky môžeme potrieť rozšľahaným
celým vajíčkom a dáme piecť. Pečieme pri teplote 150 – 170 ºC
približne 60 minút – ako chlieb. Pri plnej dávke a okrúhlom tvare je
potrebná rúra so širšími dvierkami a primeraný plech, aby nám naň
paska vošla. Okrúhly tvar aj veľkosť, ktorá sa prispôsobovala počtu
členov rodiny, symbolizovala snahu o zabezpečenie dobrej úrody,
nový život a slnko.

Ľubin recept – paska
2 kg výberovej múky polohrubej
12,5 dkg sušené mlieko
pol prášku do pečiva
2 kocky droždia
1,5 l prevareného vlažného mlieka
75 g cukor kryštálový, vanilka
8 ks sacharínu
sneh z 2- och bielkov
Kvások zamiesime, necháme vykysnúť, potom robíme bochníčky,
ktoré ručne vyvaľkáme. Spletáme zo 4-och šúľkov, dáme na pekáč,
potrieme vajíčkom a necháme ešte podkysnúť. Teplota rúry 150 –
170 0C, pečieme cca 1 hodinu. Tento koláč je výborný.
A ešte aby ste mali komplet - Veľkonočná hrudka.
Keď je vás viac, tak veľkú.
Na 1,5 l mlieka - 15 vajec , trošku soli, vegety.
Vyšľaháme šľahačom, dáme do nerezového hrnca na sieťku, aby
sa nepripálilo, stále miešame. Plameň neskôr dáme slabší, podľa
potreby to zistíte. Varíte, až sa vám začne
oddeľovať voda, robia sa hrudky. Vtedy dáte na gázu – precedíte,
zaviažete, urovnáte
na peknú hrudku, zavesíte ju, aby voda odtiekla. Po 2 – 3 hodinách
zvesíte, a môžete jesť.
Potom pokrájate, podľa chutí si dosolíte, na to postrúhate čerstvý
chren, k tomu možno aj
dobrú cviklu /uvariť, postrúhať na jemno, ocot, vývar z rasce, soľ,
cukor/, no a, samozrejme, aj dobré údené mäsko či klobásky.
Dúfame, že sa vám podarí aj paska, aj hrudka. Ale asi až v budúcom
roku, pretože sme nestihli veľkonočný termín. Recept si odložte.

DEDINA
V dnešnej uponáhľanej dobe je pokoj veľmi vzácny. Preto si myslím,
že dedina je tým miestom, kde môžeme nájsť to, čo potrebujeme.
Či už sú to milé prechádzky v prírode. V prírode, akú by sme nikdy
nenašli v meste. O čistejšom vzduchu ani nehovoriac. Je jedno, v
akom ročnom období, pohľad z okna je neopísateľný a súčasne
vždy iný. Čo môže byť krajšie ako príjemné letné prebúdzanie
sa do slnečného rána? Kedykoľvek máme možnosť prežiť veselé
posedenie vonku, v pokojnom prostredí okolia. Sú to drobnosti, ktoré
nám spríjemňujú chvíle, a boli by asi ťažšie zrealizovateľné v mestskom
prostredí. Tu sa skôr človek zastaví v kažkodennom zhone svojej
existencie a rozmýšľa, relaxuje. Pravda je, že anonymita sa vytráca,
myslím, že práve to v občanoch vyvolá istý pocit spolupatričnosti.
Vďaka tomu, že sa tu ľudia poznajú určite lepšie ako v meste, môžeme
hovoriť o nižšej kriminalite či lepšej sociálnej kontrole.

MESTO
Sú ľudia, ktorým viac vyhovuje neustále meniaci sa ruch veľkomiest.
Žijú v anonymite bez väčšieho vzťahu so svojím okolím. Dynamicky
sa predierajú pomedzi plynúce dni, potulujú sa veľkými nástrahami
nočných ulíc. Ale zase je všetko bližšie: obchody, úrady, nemocnica,
jednoducho rozmanitejšie uspokojovanie potrieb. Aj pošta býva
otvorená každý deň až do večera. Viac možností a rôzne spôsoby
kultúrneho využitia. Poprípade zoznámenia sa.
A ešte všeličo iné...
A výsledok? Každý si predsa musí utvárať vlastné názory. Ja ho už
mám...
Veronika Vavrová
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Rím – San Giovanni Rotondo – Netunno
zločinov, ktorých sa dopustil na nevinných
kresťanoch. Rozzúrený Dioklecián tentoraz
nenechal nič na náhodu. Dal Šebastiána
odviesť do arény a ubiť na smrť. Jeho mŕtve
telo našli v mestskom kanáli, odkiaľ ho
kresťania vytiahli a pochovali za mestom.
Ako poslednú z bazilík sme navštívili Baziliku
sv. Pavla za hradbami. Naša púť viedla aj
po stopách Márie Goretti – do dedinky Le
Feriere, kde je stále zachovaný jej rodný
dom, ďalej izba, v ktorej zomrela, múzeum.
V posledný deň sme sa zúčastnili
na generálnej audiencií so Sv. otcom v Aule
Pavla VI. Sv. otec sa nám prihovoril aj
po slovensky slovami:

Dňa 22. 2. 2008 sa veriaci z našej farnosti
vydali na púť do Ríma, San Giovanni
Rotondo a Netunna. Sprevádzal nás náš
duchovný otec Roman.
Naša púť sa začala v piatok ráno na svätej
omši, kde sme Pánovi odovzdali dlhú cestu,
ktorá bola pred nami a tiež celú púť. No
a potom sa to začalo. Naložili sme batožinu,
nastúpili do autobusu, zamávali svojim
blízkym, ktorí zostávali doma a vydali sme
sa na dlhú cestu. Našou prvou zástavkou
bolo mestečko San Giovanni Rotondo,
ktoré je známe tým, že tu prežil väčšinu
svojho života sv. páter Pio. Navštívili sme tu
kláštornú kaplnku, kde slúžieval sv. omše,
nemocnicu – Dom úľavy a utrpenia, ktorú
dal postaviť a tiež jeho hrob. Na záver sme
si urobili krížovú cestu.
Ešte v ten deň večer sme prišli do Ríma
na Velehrad, kde nás milo privítali
a ubytovali českí saleziáni. Hneď prvý
deň v Ríme začal sv. omšou a na pravé
poludnie modlitbou Anjel Pána so Sv.
otcom na Námestí sv. Petra. Po chutnom
obede bol čas aj na krátky odpočinok.
Naša púť v popoludňajších hodinách
pokračovala do Baziliky Santa Maria
Maggiore, do kostola Matky ustavičnej
pomoci, kde je umiestnený originál tohto
obrazu dodnes. Od našej Matky sme
putovali k hlavnej rímskej bazilike – Bazilika
sv. Jána v Lateráne. Oproti Lateránskej
bazilike je budova Svätých schodov. Podľa
tradície sú to schody, po ktorých vystupoval
Ježiš v Pilátovom dome. Do Ríma ich dala
priniesť sv. Helena. Mnohí naši veriaci
po nich vystupovali kolenačky, pokropili

ich slzami a odovzdali tu svoje úmysly
a všetkých veriacich z našej farnosti. Večer
na Velehrade bol spoločný. Oslávili sme
meniny otca Romana, spoločne sme si
zaspievali a vypočuli otca Marcusa, ktorý
je bývalým spolužiakom otca Romana
a momentálne pracuje vo Vatikáne. Jeho
rozprávanie nás veľmi zaujalo a mnohí sa
zapojili do diskusie s ním.
Takmer každý deň bol bohato naplnený
zaujímavým programom. Navštívili sme
Baziliku sv. Petra, vystúpili na kupolu, odkiaľ
bol krásny výhľad na Vatikán, Vatikánske
záhrady a celý Rím. Pod Bazilikou sú krypty
pápežov. Mnohým našim veriacim sa
splnila veľká túžba, kľačať a modliť sa pri
hrobe Jána Pavla II. Ďalšia bazilika, ktorú
sme navštívili, bola Bazilika sv. Klementa,
pod ktorou je hrob sv. Cyrila a tiež Bazilika
sv. Andreja. Zaujímavou prechádzkou bola
prechádzka starým Rímom, okolo Kolosea –
najväčšej pamätihodnosti starodávnej Rím.
civilizácie, ďalej Panteón – najzachovalejšiu
stavbu antického Ríma. V Ríme sa
nachádza viac katakomb, my sme si pozreli
katakomby sv. Šebastiána. Sv. Šebastián bol
dvojnásobným mučeníkom – prvýkrát bol
odsúdený pre vieru na smrť zastrelením,
záplava šípov ho však neusmrtila. Ťažko
zraneného ho našla istá mladá vdova,
tiež kresťanka, ktorá ho ukryla vo svojom
dome a pomohla mu vyliečiť sa z rán.
Keď sa Šebastián zotavil, nedal na svojich
priateľov, ktorí mu radili, aby odišiel z
mesta. Mladý kresťan chcel dovŕšiť svoje
mučeníctvo, a tak sa znovu postavil pred
cisára. Na verejnosti ho odvážne obvinil zo

“Zo srdca pozdravujem slovenských
pútnikov z farnosti Blatné. Bratia
a sestry, pôstna doba nás pobáda, aby
sme uznali v Ježišovi Kristovi našu
najväčšiu nádej.Pozývam vás, aby
ste boli vo svete vernými svedkami
jeho Radostnej zvesti o vykúpení.
Ochotne žehnám vás i vaše rodiny.
Pochválený buď Ježiš Kristus!“
Poslednou zástavkou pred odchodom
domov bol Slovenský ústav sv. Cyrila
a Metoda, kde sme mali aj sv. omšu,
na ktorej sme ďakovali nášmu Nebeskému
Otcovi za požehnanú púť a všetky milosti,
ktoré sme prijali. Prihovoril sa nám tu kňaz,
ktorý tu pracuje. Okrem iného povedal,
aby sme mali odvahu a ochotu kráčať
za Ježišom. A to by malo byť aj ovocím
našej púte.
Veľká vďaka patrí otcovi Romanovi, ktorý
nás sprevádzal počas tejto púte, za jeho
obetavosť, trpezlivosť a ochotu!
Monika Hasíková
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Až na vrchol

Edmund Percival
Hillary, Novozélanďan,
zomrel 10. januára 2008
vo veku 88 rokov. Bol
odvážnym horolezcom,
ktorý ako prvý človek na svete zdolal
najvyššiu horu sveta – Mont Everest (8848
m). Bol mimoriadne skromný a hovoril o
sebe, že je obyčajný chovateľ včiel. Vďaka
pevnej a húževnatej vôli vedel premáhať
strach a necúval pred prekážkami. Bol
vytrvalým na ceste za cieľom. Bolo to
29. mája 1953, kedy vystúpil na vrchol
spolu so šerpom Nepálcom Tenzingom
Norgayaom. V knihe „Pohľad z vrcholu“
o tom napísal: „Išli sme blízko seba. Tenzing
držal voľný koniec lana. Ja som pokračoval
v presekávaní stupňov smerom hore.
V nasledujúcom okamihu som sa dostal
na plochú a odkrytú zasneženú plošinu,
z ktorej už nebolo kam ísť. Tenzing sa ku
mne čoskoro pripojil a s úžasom sme
hľadeli okolo seba. Uvedomili sme si, že
sme sa dostali na vrchol sveta. Chcel som
si s Tenzingom potriasť ruku, jemu to však
nestačilo. Vrhol sa mi okolo krku a mocne
ma objal. Stáli sme spoločne na vrchole. Bolo
na ňom miesta asi pre šiestich ľudí. Dobyli
sme Everest.“ Na otázky ľudí, čo na vrchole
zažil, povedal: „Cítil som len blízkosť Boha
a to mi stačilo. Vrúcne som mu ďakoval.
A keď sme sa chystali na odchod, veľmi
som ho prosil: keď nám už dožičil víťazstvo,
nech nás sprevádza aj na zostupe, aby sme
sa živí dostali z vrcholu nadol.“ Edmund tam
zanechal malý krížik. Viac než na dobytie
Everestu bol však Hillary hrdý na to, čo
sa mu podarilo vykonať pre ľudí žijúcich
v horských oblastiach Nepálu, odkiaľ
pochádzal Tenzing. Celý život týmto ľuďom
pomáhal. Vo svojej knihe napísal: Nestane
sa dobrým horolezcom ten, kto nevie byť
obetavým druhom a priateľom, nech by
mal tie najlepšie schopnosti a predpoklady.
Priateľstvo je rovnako dôležité ako výkon.
Kľúčom k úspechu je kolektívna práca.
Sebectvo robí človeka malým.
Bratia a sestry, vždy obdivujeme
tých, ktorí dosiahli cieľ, ktorí zdolali vrchol
alebo vykonali nejaký hrdinský skutok.
Zdolať Everest sa nám asi nikdy v živote
nepodarí a myslím, že nikto z nás po tom
ani netúži. Predsa však v našom živote
musíme zdolať jeden vrchol, ktorý má
meno Kalvária. Na vrchole mnohých štítov
a vrchov je umiestnený kríž ako symbol
Krista, ako viditeľný znak jeho obety na kríži
za nás ľudí. Pán Ježiš všetkým povedal: Kto
chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba,
vezme každý deň svoj kríž a nasleduje
ma. (Lk 9, 23). Všimnime si lepšie jeho

slová: „každý deň“. A predstavme si, že sa
vydávame na cestu a čaká nás stúpanie.
Kto zastane na polceste alebo kto by chcel
zhodiť zo svojich pliec kríž, nedosiahne
vrchol. Za Pánom Ježišom totiž možno ísť
len s krížom, ktorý je akoby rebríkom do
neba. Na konci pozemského života Ježiša
Krista mnohí jeho učeníci, ale aj zástupy
od neho odpadli, ba niektorí ho doslova
zapreli alebo zradili. Na Kalvárii vidíme
iba niekoľko verných postáv: Panna Mária,
Ján apoštol a niekoľko žien. Boli to tí, ktorí
neopustili Krista ani vtedy, keď ho všetci
opustili a odsúdili na smrť.
A toto je najdôležitejšie posolstvo
Kristovho kríža: Kto svoj kríž vynesie až
na vrchol svojej životnej Kalvárie, ten
bude pri Otcovi najbližšie, ako aj Pán
Ježiš vtedy zvolal: „Otče, do tvojich rúk
porúčam svojho ducha.“. Kríž totiž otvára
nebo, prináša odpustenie hriechov a stáva
sa jedinou nádejou, v ktorej môžeme
byť spasení. Bez Kristovho kríža by sme
neboli vykúpení; a bez svojho osobného
kríža by sme neboli spasení. Sv. Augustín
to povedal takto: Ten, ktorý ťa stvoril bez
teba, nespasí ťa bez teba; ten ktorý ťa stvoril
bez toho, aby si to vedel, nespasí ťa bez
toho, aby si to nechcel.“ Aj keď sme všetci
vykúpení Jeho krvou, musíme si po svoje
vykúpenie každý osobne sem – pod kríž.
Prítomnosťou pod Kristovým krížom, kde
máme pochopiť a precítiť veľkosť svojho
hriechu a nesmiernosť Jeho lásky, je prvá
podmienka pre získanie spásy. A druhá je
v ochote prevziať to poslanie, ktoré On plnil
tu na zemi a v ktorom len preto nemohol
pokračovať, že musel za nás zomrieť. O aké
poslanie ide? Prišiel oznamovať chudobným
evanjelium, zajatým prepustenie, utláčaným
oslobodenie, slepým udelenie zraku a hlásať
milostivý rok Pánov – vydávať svedectvo
pravde, brániť spravodlivosť a nedopúšťať
sa nespravodlivosti, milovať nenávidiacich,
odpúšťať neodpúšťajúcim a slovom
i vlastným príkladom všetkým pripomínať,
že máme na nebesiach Otca a sme si preto
navzájom bratmi.
Bratia a sestry, nezabudnime, že
Kalvária a svätá omša, to je tá istá skutočnosť.
To je ten vrchol, na ktorý musíme všetci
vystúpiť. Nie iba raz – dva razy za rok, ale
pokiaľ možno každodenne. Sväté prijímanie
je prijatie Krista a záruka našej spásy.
Nech preto aj tohtoročné veľkonočné
sviatky sú pre nás všetkých príležitosťou,
aby sme vyznali svoju vieru v silu kríža
a pochopili, akú silu má sv. prijímanie

v našom živote. Vzbuďme
si silné predsavzatie, že
nebudeme odhadzovať
kríž a obchádzať Kalváriu.
Práve naopak: Prijmime
ochotne kríž svojich každodenných
osobných,
rodinných,
výchovných,
pracovných alebo školských povinností
a často prijímajme Pána Ježiša vo svätom
prijímaní, aby sme svoj kríž niesli odvážne
a vytrvalo a dostali raz od Pána odmenu.
Tretiak Karol, ktorý sa pripravoval
na prvé sväté prijímanie, opýtal sa svojho
otca: „Ocko, a prečo sa pred sv. prijímaním
musí ísť na spoveď?“ Otec zostal zarazený
jeho otázkou, lebo sám zanedbával
sviatostný život. Odpovedal mu, ako vedel:
„No preto, lebo sa treba zbaviť hriechov.“
„A z akých hriechov sa treba spovedať?“
– pýtal sa ďalej malý Karol. „No predsa
z tých, ktoré si urobil.“ Karol sa nad tým
zamyslel a povedal: „A ak by som nemal
žiadne hriechy, tak by som sa nemusel
spovedať?“ Otec začal byť trochu nervózny
a povedal mu: „Ale veď žiaden človek
nie je bez hriechu a preto sa musíme
spovedať.“ Nato sa ho Karol opýtal: „Ocko,
a ty nemáš žiadne hriechy?“ Otec ešte viac
znervóznel a povedal mu: „Všetci páchame
hriechy a preto sa všetci musíme spovedať.“
A vtedy si otec uvedomil, že vlastne on sa
vôbec nespovedá. Úprimnosť jeho syna
ho priviedla k rozmýšľaniu nad sebou
a uvedomil si, že ak chce dobre vychovávať
svoje deti, musí im dať vlastný príklad.
O niekoľko dní sám zobral svojho syna na
sv. omšu a pristúpil aj ku svätej spovedi.
Nebola to však formalita, ale začiatok jeho
úprimného duchovného života, ako aj
náboženskej výchovy jeho detí.
Bratia a sestry a všetci čitatelia
Blatňana, nech nám Kristov kríž stále viac
pripomína Kristovu lásku, ale i naše hriechy,
z ktorých sa máme úprimne spovedať.
Náš život bude potom krajší a s pomocou
Božej milosti a predovšetkým v sile častého
svätého prijímania vytrváme na dobrej
a správnej ceste. A nezabudnime, že nás
Pán sprevádza, nikoho nedovolí skúšať nad
sily a posilňuje naše ramená, aby sme svoj
životný kríž nielen uniesli, ale aj vyniesli až
na vrchol. Nech Vás všetkých naplní Kristov
pokoj!
kňaz Roman Stachovič
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Prehliadka nových
farských priestorov
Mnohí
sa
iste
pamätajú
na slávnostné posvätenie novej
farskej budovy 13. novembra
v roku 2004. V tom čase bola
dohotovená
základná
časť
fary tak, aby sa v nej dalo
bývať, úradovať, ale dala sa
pri všetkej skromnosti využiť
i na pastoračné účely – či už
pri
príprave
birmovancov,
prvoprijímajúcich detí a pod.
Neprešli ani tri roky a vďaka
štedrosti našich veriacich sa
v priebehu minulého roka mohli
vykonať práce na dokončení
podkrovných
častí
farskej
budovy. I keď nám ku koncu roka
na účte takmer nič nezostalo,
môžeme sa tešiť z nových
pekných priestorov. Dve útulné
spálne budú slúžiť na ubytovanie
zastupujúcich kňazov a veľká
spoločná miestnosť sa bude
využívať
na
spoločenské
a pastoračné účely. Samozrejme
nechýba ani príslušenstvo –
kúpeľňa s WC a malá kuchynka.
Keďže fara je úrad, potrebuje
aj archív na odkladanie spisov,
dokumentov, literatúry.
V nedeľu 26. januára pán
farár pozval všetkých farníkov
na pohárik vína a malé
občerstvenie
s
možnosťou
prezrieť si nové podkrovné
priestory. I keď to bola upršaná
nedeľa, návštevníkov prišlo dosť.
Myslím, že väčšina z nich bola
milo prekvapená priestrannosťou
a celkovým riešením miestností.
Prajem aj ja obnovenej fare to, čo
jej zaželal jeden z návštevníkov:
„Nech je tu oslávený Pán!“
Viera Srnáková

Číslo 1/Apríl 2008

ZAZNAMENALI SME

Adam František
Kollár

na poddaných (cirkev a šľachta dane
neplatili). Tieto cirkevné a šľachtické výsady
kritizoval v spise O pôvode a stálom používaní
zákonodarnej moci, kde píše: „Pýtam sa,
koho teší žiť alebo plodiť deti v takej krajine,
kde verejné ťarchy sa neznášajú rovnako, kde
bohatší si privlastňujú všetky zisky krajiny,
bremená však proti právu a rovnosti a proti
najsvätejším zákonom nášho kráľovstva váľajú
sa na nešťastného sedliaka a najúbohejší
ľud?“ Týmto spisom Kollár natoľko pobúril
šľachtu, že mu hrozilo vyhnanstvo.
Kollár sa zaujímal aj o jazykovedu,
orientalistiku, vydával rôzne spisy a archívny
materiál pod názvom Viedenská zbierka
dokumentov všetkých vekov. V nejednom
diele prejavil i svoje slovanské a slovenské
zmýšľanie – Uhorsko a Atilla – alebo
v gramatike Uvedení v latinské řeči.
Adam František Kollár je predstaviteľom
novej, osvietenskej epochy, ktorá stavala
do popredia národnostnú a sociálnu otázku.

15. apríla si pripomenieme 290-te výročie
narodenia tohto významného polyhistora,
ktorý spolu s Matejom Belom a Andrejom
Kmeťom patrí k najväčším osobnostiam
kultúrneho a vedeckého života Uhorska v 18.
storočí.
Narodil sa v Terchovej. Po štúdiách v Trnave
a vo Viedni bol istý čas jezuitom. Vystúpil
však z rehole, stal sa bibliotekárom, od roku
1774 riaditeľom cisárskej knižnice vo Viedni
a napokon dvorným radcom Márie Terézie.
Zomrel 15. júla 1783 vo Viedni.
Kollár sa ako dôverník Márie Terézie
zúčastnil i jej školských reforiem, a to najmä
pri zostavovaní školského plánu. Koncept
školského plánu svedčí o tom, že Kollár
si osvojoval pokrokové idey rodiaceho sa
osvietenstva- uvádzanie výučby materinského
jazyka a technického vzdelania, priblíženie
školy k reálnemu životu, rešpektovanie
S obidvomi otázkami sa úspešne vyrovnával
sociálnej rovnosti v škole.
Kollár sa zamýšľal i nad sociálnou ako pokrokový osvietenský vzdelanec.
nespravodlivosťou uhorského feudálneho
Eva Zimányiová
stavu, v ktorom ťarcha daní spočívala

POZVANIE DO MEDŽUGORIA
Spoločenstvo kráľovnej pokoja Blatné organizuje
v dňoch od 30. 7. do 7. 8. 2008 pobyt na
medzinárodnom festivale mladých v Medžugorí.
Prihlášky a bližšie informácie
na tel. čísle 0903 923 300, 0907 786 579.
Emília Póšová

Blatňan

Číslo 1/Apríl 2008

Školský ples
Rodičovské združenie pri ZŠ v Blatnom
organizovalo 19. 1. 2008 už 9. školský
ples. Školský ples tradične otvorili
svojím perfektným vystúpením deti,
za čo chceme poďakovať učiteľskému
zboru, hlavne Mgr. Šuplatovej a Mgr.
Wenchichovej, ktoré ich pripravovali.
Ako každý rok účasť bola výborná,
zabávalo sa približne 190 hostí.
Dámy mali nádherné plesové
garderóby a verte, bolo načo pozerať.
Samozrejme, ani páni nezaostávali
za svojimi polovičkami. O výbornú
zábavu sa tento rok postarala hudobná
skupina M – KLUB
z Vištuka pod vedením Miroslava
Radakoviča. Večera, ako tradične,
bola veľmi dobrá. Naši hostia mali
vynikajúcu náladu, niektoré tanečné
kreácie by pokojne obstáli aj
v tanečnej súťaži Bailando. Nemôžem
nespomenúť aj bohatú tombolu,
za ktorú chceme poďakovať všetkým
sponzorom. Zábava trvala do skorých
ranných hodín. Dúfame, že všetci naši
hostia boli spokojní. Aj keď sa hovorí
– tisíc ľudí, tisíc chutí. No uvidíme
na budúci rok, v ktorom bude
jubilejný – 10. školský ples. Na záver
chcem ešte raz poďakovať všetkým,
ktorí boli ochotní pomôcť.
Mária Gregušová

Vianočné trhy
I keď počasie nám pripomína skôr
blížiace sa veľkonočné sviatky
nedá mi nepripomenúť zopár
milých chvíľ, ktoré strávili členovia
Komisie školstva, kultúry a športu pri
Obecnom zastupiteľstve v Blatnom
pri vytváraní predvianočnej nálady
pre našich spoluobčanov. Prípravou
VIANOČNÝCH TRHOV,
ktoré
sa konali v Miestnom kultúrnom
stredisku v Blatnom v sobotu15. 12.
2007 od 9,00 hod.,
sme sa snažili o opätovné zavedenie
možnosti zakúpiť si priamo v dedine
typický vianočný sortiment ako:
vianočné oblátky, med, Avon
kozmetiku, zábavnú pyrotechniku,
textilný tovar, vianočné ozdoby
, sudové víno a rôzne iné druhy
vianočné tovaru. Veríme, že i táto
akcia si našla svojich priaznivcov
a bude i v budúcnosti záujem o jej
opätovné usporiadanie.
Katarína Takáčová

Mikulášsky
Dňa 6. 12. 2007, v čase nastupujúceho
adventu, príprav blížiacich sviatkov pokoja
a rodinnej pohody sa členovia komisie kultúry,
športu a rozvoja vzdelávania pri Obecnom
úrade v Blatnom dohodli usporiadať koncert
s vianočnou tematikou.
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koncert

Do Miestneho kultúrneho strediska nám
predvianočnú náladu prišiel spestriť svojím
repertoárom spevácky súbor RADOSŤ,
ktorý už 25 rokov spríjemňuje svojimi
piesňami účasti na svätých omšiach v Senci,
ale i mimo neho.
Spevácky súbor Radosť vznikol pred
20 rokmi, kedy skupina saleziánskych
spolupracovníkov chcela získať deti pre
Pána Ježiša a naučiť ich čo najlepšie
využívať voľný čas. 12 detí začalo pod
vedením Františka Podolského nacvičovať
kresťanské piesne. Dnes má zbor 90 členov
a v jeho radoch sa vystriedalo takmer 400
detí a mládeže. Ich spev znel nielen v Senci
a okolí, ale i v zahraničí. Poznáme ich tiež
z televíznej obrazovky a rozhlasu. Vystupovali
v reláciách Úsmev ako dar a Dobrá zvesť.
V mene organizátorov koncertu verím,
že radosť zo života, ktorou spestrili
predvianočný čas deti zo speváckeho súboru
Radosť zo Senca sa preniesla i na ostatných,
ktorí sa prišli pozrieť a teším sa na stretnutie
so všetkými pri podobných akciách.

Futbalisti plesali
Fašiangové obdobie sa v posledných rokoch
nazýva aj obdobím plesov. V našej obci
sa každoročne koná viacej plesov, ktoré
obohacujú fašiangové obdobie a spájajú
priateľov, známych a vznikajú nové
priateľstvá.
Po tretíkrát sa aj výbor TJ Družstevník Blatné
rozhodol zorganizovať Futbalový ples dňa
2. februára 2008 v Miestnom kultúrnom
stredisku v Blatnom.
Tak ako každá takáto spoločenská udalosť,
aj náš ples si vyžadoval dlhú prípravu,
zabezpečenie dobrého vínka, ktoré nám
poskytol pán Vojtech Milošovič, do tanca
nám hrala hudobná skupina z Bernolákova.
Príprava samotnej sály si vyžiadala veľa
fantázie a ešte viac výzdoby, aby spríjemnili
zábavu a zakryli nedostatky nášho MKS.
Výzdobu nám poskytla Základná škola v
Blatnom, kvetinárstvo Dugovičová a výzdobu
stolov naše manželky a priateľky.
Večera bola asi tým najzaujímavejším,
najočakávanejším bodom plesu. Dôvod je
samozrejmý – chystal ju predsa skvelý kuchár
a bývalý futbalista Erik Ožvald, ktorému

ďakujeme v mene všetkých hostí za pôžitok
z jedla, aké vie pripraviť iba on. Zároveň
oslávil svoje meniny a náš hospodár Jozef
Slezák narodeniny, ku ktorým im celá sála
zaspievala a zablahoželala.
Samozrejmosťou každého plesu býva
tombola. Tá bola skutočne bohatá – veď
kto by nechcel vyhrať napr. dres Arsenalu
Londýn, ktorý do tomboly venovalo naše
„A“ mužstvo a mnoho ďalších krásnych cien.
Za všetky príspevky do tomboly ďakujeme
sponzorom.
Tento rok sa nám znovu podarilo zorganizovať
dobrú akciu, na ktorej sa hostia zabávali
do skorého rána. Plesajúcich bolo vyše sto,
čo je slušný počet na kapacitu sály MKS.
Ďakujeme všetkým, ktorí akoukoľvek formou
pomohli s organizáciou plesu – šatniarkam,
dámam v bufete, obsluhujúcemu personálu
a všetkým hosťom, ktorí svojou účasťou
podporili futbal v Blatnom i tým, čo teraz
neprišli. Dúfame, že na budúci rok sa prídu
zabaviť medzi ostatných fanúšikov futbalu.
Výbor TJ Družstevník Blatné
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Vyhodnotenie športovcov roka, cena obce, cena starostu obce
Dňa 14. 12. 2007 sa na pôde
Obecného úradu zišli starosta a
poslanci Obecného zastupiteľstva
na
slávnostnom
zasadnutí,
ktorého
hlavným
bodom
Ocenenie našich spoluobčanov,
ktorí sa v predchádzajúcom
období pričinili svojím konaním
o zviditeľnenie našej obce
i za hranicou chotára.

Cena starostu obce, p. Mária Ocenení, podľa získaných bodov:
Parajková – vedúca dychovej Kategória dospelí:
1) Mgr. Pavol Gašaj
hudby Šarﬁanka
2) Marián Šuplata
Obecné zastupiteľstvo podporuje
rozvoj telesnej výchovy a športu Kategória mládež:
rôznymi formami. Jednou z nich 1) Jozef Brigant
bolo prijatie kritérií pre vyhlásenie 2) Robert Bögi
súťaže o najlepších športovcov 3)Natália Augustovičová
obce. Nebolo tomu inak ani 4) Juraj Urbanovič
tento rok, kedy sa konalo 9. kolo 5) Lucia Utašiová
Hlavnými aktérmi boli ocenení:
súťaže Športovec roka 2007 obce 6) Daniel Mišák
Cena obce:
Štefan Fiala – Blatné. Do súťaže sa prihlásilo 7) Michaela Augustovičová
dlhoročný poslanec, futbalový 33 športovcom a 2 športové 8) Marek Rodný
tréner mládeže
kolektívy.

FUTBALOVÁ JESEŇ 2007
Dátum
12. 08.
19. 08.
26. 08.
02. 09.
09. 09.
16. 09.
23. 09.
30. 09.
07. 10.
14. 10.
21. 10.
28. 10
04. 11.

Domáci
Blatné
Bernolákovo
Blatné
Blatné
ŠK Čunovo
Blatné
ŠK Malacky
Blatné
Trnávka
Blatné
FC Ružinov
Blatné
ŠK Lozorno

Hostia
ŠK Sv. Jur
Blatné
ŠFK Jablonec
Dunajská Lužná
Blatné
MŠK Petržalka
Blatné
GFC Grinava
Blatné
Stupava
Blatné
FC Lamač
Blatné

Športové kolektívy:
1) streľba
2) futbalisti
V tomto roku sa členovia komisie
rozhodli udeliť Cenu komisie
Mgr. Anne Šuplatovej za podporu
rozvoja športu v obci.
Ďakujeme všetkým ocenením
a prajeme im veľa zdravia, šťastia,
elánu ešte veľa, veľa úspechov
v športovej kariére.
Takáčová Katarína

III. liga BFZ „ A „ - dospelí

Výsledok
0:0
0:1
0:0
1:1
0:0
0:3
0:0
2:2
2:1
1:0
5:0
1:1
1:1

Tabuľka výsledkov III. ligy po 13. kole
Poradie

Mužstvo

Zápasy

Víťazstvá

Remízy

Prehry

Skóre

Body

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

MŠK Petržalka
Dunajská Lužná
FC Ružinov
Stupava
Trnávka
GFC Grinava
ŠFK Jablonec
ŠK Lozorno
FC Lamač
Blatné
ŠK Malacky
ŠK Sv. Jur
ŠK Čunovo
Bernolákovo

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

10
9
9
8
6
4
4
4
3
2
2
2
2
1

2
2
1
2
4
5
4
4
5
8
5
3
2
3

1
2
3
3
3
4
5
5
5
3
6
8
9
9

30:9
29:11
33:10
21:19
25:16
20:22
11:15
9:15
12:16
8:15
11:19
11:25
9:21
9:25

32
29
28
26
22
17
16
16
14
14
11
9
8
6

ZIMNÝ TURNAJ BRATISLAVSKÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU - SKUPINA C
IHRISKO NTC SENEC
kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

dátum
27. 1. 2008
3. 2. 2008
10. 2. 2008
17. 2. 2008
24. 2. 2008
2. 3. 2008
9. 3. 2008

čas
12:00
14:00
18:00
18:00
14:00
14:00
14:00

súperi
Blatné – Sl. Grob
Blatné – Jablonec
Reca – Blatné
Blatné – Malinovo
Kráľová pri Senci – Blatné
Blatné – Bernolákovo
Grinava – Blatné

Zaujímalo by Vás viacej z blatnianskeho futbalu? Aj mňa, len by bolo potrebné, aby dali futbalisti podklady.
Veď máme aj dorast a žiakov. Milan Šarmír

výsledok
3:3
3:2
4:1
3:3
1:6
0:0
6:1

14. ročník „Silvestrovského
behu o cenu starostu obce
Blatné“ 31. 12. 2007

PRINIESLI SME
SI HLAVNÚ CENU !!!
Dňa 12. 3. 2008 sa žiaci našej školy
zúčastnili

OKRESNEJ PREHLIADKY
ZÁUJMOVO-UMELECKEJ
ČINNOSTI ZÁKLADNÝCH
ŠKÔL V SENCI.
Naša škola mala široké zastúpenie.
Žiaci súťažili v nasledovných
kategóriách:

• v sólovom speve (Kristián Zvolenský,
Marta Jánska),

• v speváckych duetách (Adriana
Tradičného užž 14
Tradičného,
14. ročníka
ročníka, Sil
Silvestrovského
estro ského behu
beh o cenu
cen starostu
starost obce Blatné
v zimnom počasí sa zúčastnilo 75 pretekárov v rôznych vekových kategóriách.
V tomto ročníku sme mali aj dvoch zahraničných bežcov a to z Francúzska
a Česka. Málo sa nám zapájajú do tejto pohybovej aktivity ženy a mládež vo
veku od 15 do 18 rokov.
Víťazi jednotlivých kategórií:
MŠ – do 6 rokov chlapci
dievčatá
7 – 9 roční chlapci
dievčatá
10 – 12 roční chlapci
dievčatá
13 – 15 roční chlapci
dievčatá
Veľký okruh (1000 m)
40 – 49 roční
50 – 59 roční
60 roční a viac

Skalková, Kristína Šuplatová)

• v sólovej hre na hudobný nástroj
(Mária a Martin Dugovičovci)

• v komornej hre ( Mária a Martin
Dugovičovci)

Juraj Schenk
Vanesa Tavalyová
Patrik Kulifaj
Zuzana Bögiová
Patrik Štellár
Kristína Gregušová
Jozef Brigant
Natália Augustovičová

• v tanečných choreografiách
- Rock and Roll (Simona Šuplatová,
Marián Šuplata)
- Country (Lucia Šiflová, Kristína
Benková, Ivana Rajcsányiová,
Silvia Šarmírová)

• v prednese prózy (Kristína
muži
muži
muži

Vladimír Benkovský
Jozef Knap
Vladimír Chríbik

Gregušová, Ivana Hegedüsová)
Ocenenie získali žiaci:

Hlavný beh Blatné – Šenkvice - Blatné (celkom 17 bežcov)
19 – 39 roční
muži
Yorik Tissean (Fr.)
40 – 49 roční
muži
Roman Jánsky
50 – 59 roční
muži
Marián Chríbik
60 roční a viac
muži
Pavol Gašaj

Mária Dugovičová, Martin Dugovič,

Najmladší pretekár – Daniela Jánska ( 21 mesačná)
Najstarší pretekár – Jozef Šuplata (75 ročný)
Najpočetnejšie zastúpená rodiny – Tavalyová

Úsilie všetkých súťažiacich pomohlo

Ivana Hegedüsová, Simona Šuplatová,
Marián Šuplata.

získať pre našu školu najvyšší počet

Pavol Gašaj
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HLAVNÚ

CENU

PREHLIADKY ZUČ, ktorú sme si hrdo
niesli domov. Verím, že tieto príjemné
zážitky a pocity budú dobrou motiváciou
pre ďalšiu prácu detí a pedagógov.
Anna Šuplatová

