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S NÍM ALEBO BEZ NEHO?
V hlavičke nášho obecného štvrťročníka, či
ako sme si zvykli povedať – novín, je uvedené,
že je to už X. ročník. Desiaty rok to v podstate ťahala jedna skupina ľudí, ktorí sa snáď už aj
cítia vyčerpaní, ktorým pribudli aj iné záujmy
a iné povinnosti. Tak je to aj so šéfredaktorom
nášho Blatňana. Tým, že sprevádzkoval areál U
Wocha – hotel s jazdiarňou, maštaľou a koňmi,
pribudli mu aj starosti, či záujmy. Tým, že zastupiteľstvo rozhodlo dať tlačiť Blatňana podľa
najvýhodnejšej cenovej ponuky inej ﬁrme, akosi
strácal záujem podieľať sa na jeho tvorbe tak,
ako dovtedy. Upozorňoval nás na to, že pod noviny s takými novinárskymi a tlačiarenskými nedostatkami nemieni dávať svoje meno. V tomto
roku bola vybraná na tlač novín ﬁrma AXIMA
z Ivanky pri Dunaji, ktorá predložila najvýhodnejšiu cenovú ponuku. Prvé číslo sme ako tak
„dobúchali“ s minimálnou pomocou šéfredaktora. Keď mi pred tlačou oznámil, aby sme nedávali článok z histórie, ktorý mal pripravený, z
dôvodov, že tam dodatočne objavil nepresnosti,
mne už trochu slepúchovi, sa podarilo vyradiť
susedný článok, ktorý nám poslal pán farár k
veľkonočným sviatkom. Pri korekcii, ktorú sme
robili iba narýchlo, som si nevšimol, že práve
ten článok tam chýba.
Pri takejto príležitosti sa zvykne povedať: “S
ním alebo bez neho!“ Lenže je to ďaleko ťažšie
tvoriť noviny, ktorých úroveň chceme udržať,
tvoriť bez neho, bez jeho skúseností. U každého z redakčnej rady, ktorý riadne prikladá ruky
k dielu, tvoriť noviny - je obrovská obeta času. A
robiť ich bez skúsenosti, znalostí, ktoré má náš
šéfredaktor, to bude riadna drina, bez zaručeného úspechu.
Po napísaní tohto článku som v pondelok ráno
našiel v mailovej pošte žiadosť o uvoľnenie z
redakčnej rady a funkcie šéfredaktora od Ing.
Stanislava Feketeho, CSc.. Hovorím si: „ Tak to
na nás padlo.“ Hoci chápem jeho pracovnú
vyťaženosť, predsa ma to však mrzí. Hovorili
sme o tom už v minulosti, veril som , že nás v
tomto ešte povedie. Keďže dospel k tomuto
rozhodnutiu, ostáva mi len mu srdečne poďakovať za jeho prácu, o ktorej mnohí nemáme
ani poňatia. Veď viem len to, že dať dohromady
jedno číslo bez neho bolo pre mňa prenáramne
zaťažujúce a pribudlo aj dosť chýb z časového
stresu. Stanko, vďaka za všetkých čitateľov Blatňana. Budeš nám veľmi chýbať, neviem, či to
dokážeme ozaj utiahnuť.
Milan Šarmír

Spolupráca BLATNÉ – MLYNKY
Tesne pred veľkonočnými sviatkami sa
rozpútala v Mlynkoch, našej družobnej obci
v Maďarsku, aféra okolo Slovenského domu.
Tým sa naši priatelia dostali do povedomia
celého Maďarska, Slovenska, ba chýry postrehli
aj naši priatelia v Rakviciach – v Čechách.
Bývalý starosta aj so slovenskou samosprávou
nám potvrdili, že ich obec chce dostať preč zo
Slovenského domu. S Martou Demjénovou,
Jozefom Havelkom a Imrichom Fühlom sme
sa stretli v Bernolákove 22. apríla, pretože
my sme mali plánovanú krajskú prehliadku
ZPOZ, oni sa ponáhľali na stretnutie s naším
predsedom vlády Róbertom Ficom. 29. apríla
som cestoval so starostom Igramu Štefanom
Kovalom a tajomníčkou Regionálneho
združenie obcí Podunajskej oblasti Martou
Kelemenovou do Piliscévu (Čívu), dohodnúť
spoluprácu v projekte z vyšehradského fondu,
(ktorá snáď časom prerastie do rovnakej
spolupráce ako Blatné – Mlynky). Zastavili
sme sa v Mlynkoch po pani Gizku Molnárovú.
Na chvíľočku som pohovoril aj so starostom
obce, Jozefom Lendvaiom a predsedníčkou
slovenskej samosprávy Martou Demjénovou.
Spoločne potvrdzovali, že existuje možnosť
využívania Slovenského domu, ako obecnou
samosprávou, tak aj slovenskou a ostatnými
menšinovými organizáciami v obci. Toto
však bolo pravdou iba do zasadnutia
Obecnej samosprávy v Mlynkoch, ktorá
trvá na vysťahovaní slovenských organizácií

zo Slovenského domu. Po stretnutí s naším
predsedom vlády predsedníčka slovenskej
samosprávy ma informovala o prísľube podpory
programov na vzdelávanie a spoluprácu
s nami. Tak sme spoločne spracovali program
spolupráce na tento rok. Prvým podujatím
bola návšteva detí zo školy v Mlynkoch
v Blatnom v dňoch 19. až 21. mája. Na 7. júna
sme naplánovali stretnutie pri príležitosti 261.
výročia znovuosídlenia Mlynkov Slovákmi.
O týchto podujatiach sú v tomto čísle aj
samostatné články. V septembri by sme mali
privítať hlavne starších občanov Mlynkov, ktorí
okrem návštevy obce chcú navštíviť aj pútnickú
Mariánku, prípadne Trnavu. Pravdepodobne
v septembri sa uskutoční aj spoločné stretnutie
DH Šarﬁanka s Pávím krúžkom Mlynky, ktorí
v podstate začali spoluprácu, ktorá prerástla do
spolupráce obcí a v tomto roku už má 25- ročné
trvanie. Plánujeme ešte aj športové stretnutie
a zatiaľ na záver vo februári budúceho roku
Šiškový festival v Mlynkoch. Samozrejme,
že spoluprácou so Slovenskou samosprávou
v Mlynkoch nechceme narúšať aj celkovú
spoluprácu s obcou Mlynky. Veď by to mohlo
viesť k vyhrocovaniu vzťahov a deleniu dediny.
To nie je naším cieľom. Chceme, aby Mlynky
žili tak družným životom, ako v predošlých 25
rokoch, a my aby sme v tom pomáhali.
Milan Šarmír
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Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Blatnom
04. 04. 2008
Zastupiteľstvo prerokovalo:
- zámenu pozemkov s Poľnohospodárskym družstvom
Blatné na nové futbalové ihrisko, úloha starostu
prerokovať s PD a zabezpečiť geometrický plán
- voľný pohyb psov po obci – komisia mala predvolať
vlastníkov (Štefana Korenčiho, RNDr. Antona
Cibulku) na riešenie. Starosta telefonicky požiadal
vlastníkov o zabezpečenie proti voľnému pohybu ich
psov,
- správanie žiakov ZŠ – Róberta Vöröša a Richarda
Daniša – starosta s komisiou prerokujú s rodičmi,
Z pripomienok poslancov:
Štefan Fiala
• informoval sa, či by sa nemalo uvažovať separovať
plastové fľaše do vriec, nakoľko kontajnery bývajú
často prevrátené,
• požiadal zastupiteľstvo, aby prijalo uznesenie
o zákaze konania diskoték na území obce a skrátenia
otváracích hodín do 22.00 hodiny. Ako dôvod uviedol
rozrastajúci sa vandalizmus po obci,
Ivana Benkovská
• informovala sa, ako sa bude riešiť nakladanie
s odpadmi na Potočnej ulici a v blízkom okolí.
Starosta uviedol, že obec tam naviezla orezané
konáre a chystá sa požiadať HZ o povolenie na
spálenie konárov a zároveň i iného odpadu, ktorý sa
tam nachádza,
Emil Bosáčik
• uviedol, že je čiastočne uzatvorená diaľnica, zvýšil sa
počet automobilov prechádzajúcich
obcou a bolo by vhodné požiadať dopravný
inšpektorát teraz o meranie rýchlosti v obci,
najmä na Bratislavskej ulici
Mgr. Marek Kovačič
• upozornil na potrebu umiestnenia zrkadla na
Šenkvickú ulicu, pri výjazde z Podhájskej ulice
• uviedol, že by bolo estetickejšie umiestniť na miestnom
cintoríne kontajner na odpad, miesto ohrady, ktorá je
tam v súčasnosti. Starosta odpovedal tak, že ohrada
je urobená po dlhom úsilí triediť odpady do rôznych
kontajnerov, čo nikdy nebolo v poriadku, museli
sme ich vysýpať a triediť. Na kahance plánujeme na
cintorín umiestniť jeden kontajner.
Zastupiteľstvo schválilo:
• zadanie vypracovania zmien územného plánu obce
Blatné, v lokalite na konci Družstevnej ulice na
výstavbu skladových a výrobných priestorov ﬁrmou
ŠUPLATA , spol. s r. o. a zároveň aj na umiestnenie
futbalového ihriska na ploche medzi plynovodom do
Šenkvíc a Alejovou cestou. Žiadateľ sa bude ﬁnančne
spolupodieľať na úhrade ceny za spracovanie zmien
a doplnkov ÚP obce,
• predaj pozemku p. č. 1661/33, ostatná plocha,
výmera bude určená GP – hranicou od obecného
pozemku bude spojnica pozemkov p. č. 1661/29
a 1661/26 a pozemku p. č. 1661/34, zastavaná
plocha vo výmere 23 m2 Ladislavovi Jánošovi
a manželke Paulíne Jánošovej, rodenej Bardačovej,
bytom Senec v cene 300,- Sk/m2,
• pôsobenie Kynologického klubu Blatné vo
vyčlenenom priestore futbalového ihriska,
Ivanu Benkovskú do Rady Materskej školy v Blatnom
a Emila Bosáčika do Rady Základnej školy v Blatnom,
ako zástupcov Obecného zastupiteľstva v Blatnom.
Obecné zastupiteľstvo odporučilo zvoliť ďalších
zástupcov do rád škôl spomedzi rodičov detí,
navštevujúcich školy,
• Emila Bosáčika, Rudolfa Rodného a Bc. Katarínu
Takáčovú za členov komisie na kontrolu majetkových
pomerov vedúcich pracovníkov obce,
• ﬁnančnú spoluúčasť obce v potrebnom rozsahu do
25 %, v prípade úspešnosti projektov podávaných

základnou školu, materskou školou a školskou
jedálňou,
• v zmysle zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov
minimálny plat starostu obce pre rok 2008 vo výške
44.400,- Sk a podľa § 4 ods.2 uvedeného zákona
zvýšenie minimálneho platu o 10 % s účinnosťou od
01. 01. 2008,
• v zmysle § 18 c ods. 1 bod c) zákona o obecnom
zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien
a doplnkov plat hlavnej kontrolórke obce pri úväzku
0,2 vo výške 6.220,- Sk a zvýšenie mesačného platu
o 15 % podľa § 18c ods. 5 citovaného zákona,
Zastupiteľstvo vzalo na vedomie:
• informáciu o aktivitách a potrebách Materskej
a Základnej školy v Blatnom, s hlavnými požiadavkami,
pre zabezpečenie v roku 2008:
– výmenu hlavného a bočných vchodov do základnej
školy, výmenu okien aspoň zo
severozápadnej strany – od Šarﬁckej ulice,
– nadstavbu materskej školy, z dôvodov nárastu počtu
detí predškolského veku,
• informáciu o kontrole príprav projektov o eurofondy.
Zastupiteľstvo požiadalo:
• starostu obce upraviť otváracie hodiny Krčmy
Malibu a Malibu Dance clubu maximálne do 22.00
h, v sobotu do 03.00 h. diskotéky s predĺženými
otváracími hodinami v soboty sledovať. V prípade
vandalizmu po obci, ako dôsledku z konania
diskoték, tieto zakázať a upraviť otváracie hodiny v
sobotu maximálne do 24.00 h.,
• výbor kynologického klubu vypracovať prevádzkový
poriadok na pôsobenie klubu v určenom priestore
v zmysle požiadaviek TJ Družstevník Blatné, predložiť
na schválenie starostovi obce a následne vyvesiť
v priestore cvičiska,
• starostu obce dôsledne postupovať v zmysle zmluvy
s projektantom nadstavby materskej školy, kvôli
meškaniu vyhotovenia projektu.

25. 04. 2008
Z pripomienok poslancov:
Ivana Benkovská
• informovala sa, kedy sa bude pokračovať v prácach
na budovaní parku na Nám. A. Hlinku. Upozornila,
že živý plot odumiera, či bude dosadený. Starosta
odpovedal, že presádzať staré rastliny je riziko. Tie sa
vôbec nemusia ujať. V prípade vyhynutia sa dosadia
novými rastlinami. Upozornila i na staré drevo, ktoré
je zložené v parku a spýtala sa či sa použije na stavbu
altánku. Starosta uviedol, že nevie aké drevo je tam
zložené, že zo starého dreva určite nikto nebude
v parku stavať altánok,
Emil Bosáčik
• informoval OcZ, že sa nakontaktoval na neziskovú
organizáciu AGF pani Rajčokovú, ktorá spracováva
projekty pre eurofondy. Hovorila o možnostiach,

ktoré sa dajú využiť a uviedla, že obec sa musí
rozhodnúť, aký projekt chce pripraviť a podľa
toho ich organizácia vypracuje, čo bude potrebné.
Zabezpečujú spracovanie projektu a päťročnú
starostlivosť o projekt.
Zastupiteľstvo schválilo:
• predaj pozemku p. č. 1661/35, ostatná plocha, vo
výmere 92 m2 a pozemku p. č. 1661/36, zastavaná
plocha vo výmere 23 m2 Ladislavovi Jánošovi
a manželke Paulíne Jánošovej, rodenej Bardačovej,
bytom 903 01 Senec, v cene 300,- Sk/m2. Kupujúci
uhradia kúpnu cenu vo výške 34 500,- Sk, kolkové
známky ako poplatok za návrh na vklad do katastra
nehnuteľností a poplatok vo výške 400,- Sk za
vypracovanie kúpnej zmluvy,
• poskytnutie ﬁnančnej výpomoci vo výške 20.000,Sk na obnovu, osvetlenie a zabezpečenie Lurdskej
jaskyne,
Zastupiteľstvo neschválilo:
• poskytnutie futbalového ihriska na mládežnícky
futbalový turnaj OKRES SENEC A JEHO PRIATELIA
z dôvodu konania turnaja AHA – CUP 2008 v sobotu
21. 6. 2008.
Zastupiteľstvo vzalo na vedomie:
• žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Blatné
o zamedzenie nevhodných podujatí pre mládež
v prevádzke Malibu. Starosta obce osobne požiadal
prevádzkovateľa o organizovanie takýchto akcií po
22.00 hodine a zamedzenie prístupu mládeže do 18
rokov na podujatia, a vôbec do prevádzky po 22.00
hodine, k čomu sa prevádzkovateľ zaviazal a uviedol,
že takto to organizuje od začiatku,
• informáciu o činnosti stavebnej komisie a prípravách
na výstavbu II. etapy ČOV a III. etapy kanalizácie
• informáciu o zabezpečení prostriedkov na výstavbu
kanalizácie a ČOV
• informáciu o stretnutiach a rokovaní starostu obce so
starostom obce Mlynky a predstaviteľmi Slovenskej
samosprávy v Mlynkoch v dňoch 15. 4. v Mlynkoch
a 22. 4. 2008 v Bernolákove
Zastupiteľstvo požiadalo:
• starostu obce urýchlene po dodaní podkladov
pripraviť a vypísať verejné súťaže na realizáciu stavieb
II. etapy ČOV, III. etapy kanalizácie a nadstavby MŠ,
• starostu obce podať novú výzvu na predaj pozemkov
v lokalite Mrázová dolina, výzvu zverejniť na webovej
stránke obce a na www.reality.sk.
• starostu obce zabezpečiť vypracovanie projektu na
realizáciu plánovaných podujatí medzi samosprávami
a občanmi obcí Blatné - Mlynky.
Na krátkom mimoriadnom zasadnutí dňa 5. 5.2008
OcZ prerokovalo použitie nevhodného dreva na stavbu
altánku s požiadavkou upozorniť dodávateľa.

30. 05. 2008
Z pripomienok poslancov:
Rudolf Rodný
• navrhol prijať človeka na stráženie parku na Námestí
Andreja Hlinku na skúšobnú dobu, vzhľadom na
to, že je tam neustále veľa detí a už sa tam vyskytol
vandalizmus. Ostatní poslanci súhlasili s pripomienkou
a vybrali Annu Feketeovú, ktorá býva vedľa a zdržuje
sa veľa času v parku a pri ňom,
• sa na základe otázok občanov spýtal, čo je
s plánovaným vybudovaním cesty medzi ulicami
Podhájska a Kráčice,
Anna Kubicová odpovedala, že na stretnutí občanov
z dotknutých ulíc sa pýtali, či súhlasia s vypustením
pozemkov na vybudovanie cesty pre novootvorenú
ulicu a ﬁnančnou spoluúčasťou na realizáciu a ďalej
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sa v tejto veci už nepokračuje. Starosta na stretnutí
navrhol založiť si medzi obyvateľmi týchto ulíc
občianske združenie a skúsiť to takouto formou
realizovať
Ivana Benkovská
• na základe informácií o tom, že v parku na Nám.
A. Hlinku sa zabudlo na zavlažovacie zariadenie
a sieťovinu pod trávnik a toto sa bude dorábať
dodatočne, čím sa navýši rozpočet parku, navrhla,
aby sa najprv zistila cena a celková výška tejto
investície.
Starosta odpovedal, že sa najprv samozrejme zistia
viaceré cenové ponuky a na základe
toho sa
vyberie dodávateľ,
• spýtala sa, či je možné poskytnúť úľavu osamelo
žijúcim dôchodcom a ľuďom s preukazom ZŤP na
platenie poplatku za vývoz komunálneho odpadu.
Starosta informoval, že úľavy neboli schválené vo
Všeobecne záväznom nariadení obce Blatné
a vývoz komunálneho odpadu len raz za mesiac je
z hygienického hľadiska neprípustný,
• ďalej sa spýtala, prečo zamestnanec obce, na ktorého
boli sťažnosti pre chov husí, bolo o tom rokované
na zasadnutí zastupiteľstva, neukončil chov, ako to
uviedol starosta. Občania bývajúci okolo sa neustále
sťažujú a chcú spísať petíciu a zavolať kontrolu
z hygieny alebo zo životného prostredia, Starosta
súhlasil a povedal, že požiadame aj o stanovisko
okresnú veterinárnu správu,
• ešte sa spýtala, či môže Sociálna poisťovňa
uverejniť článok o 2. pilieri dôchodkového poistenia
v obecnom časopise Blatňan.
Poslanci a starosta s tým nesúhlasili.
• mala ešte otázku na potulujúcich sa psov po obci.
Bolo jej povedané, že pri každom túlavom psovi
musíme vyhlásiť do rozhlasu oznam, či niekomu
nechýba a keď sa neozve majiteľ, tak potom
môžeme volať veterinára na odchyt túlavého psa
s tým, že každý odchyt treba uhradiť.
Štefan Fiala
• informoval o rozbitých autobusových čakárňach
a navrhol, že je potrebné dať po obci kamery na
monitorovanie, čím by sa predišlo aj vandalizmu,
ktorý sa v poslednej dobe v obci veľmi rozšíril.
Starosta odpovedal, že uvažuje o rozmiestnení kamier
po obci, aj do areálu základnej školy a parkov. Dostal
ponuku na zabezpečenie kamerového systému, ale
potrebuje ich zistiť viac a potom sa na základe ponúk
rozhodneme. Mgr. Marek Kovačič spomenul, že
bude v Inchebe výstava technických zariadení budov,
pôjde tam pozrieť a prinesie cenové ponuky,
• položil otázku ako prebieha plánovaná rekonštrukcia
a nadstavba Materskej školy v Blatnom. Starosta
ho informoval, že projekty sú už rozpracované
a realizácia by mala začať v auguste,
• Mgr. Marek Kovačič poprosil poslancov o spoluprácu
s redakčnou radou časopisu Blatňan a o písanie
príspevkov do časopisu,
• mal pripomienku, že pri realizácii prác na projektoch
a pri stavbe kanalizácie sú práce robené neodborne
a robotníci sú nezodpovední a treba ich neustále
kontrolovať,
Vojtech Horváth
• ktorý bol poslancami schválený ako projektový
manažér obce, informoval ohľadom multifunkčného
ihriska, že sme boli úspešní a treba začať zháňať
dodávateľov na práce spojené s výstavbou ihriska.
Starosta uviedol, že túto informáciu ešte nemá
potvrdenú.
Zastupiteľstvo schválilo:
• prijatie Anny Feketeovej na dohliadanie nad parkom
na Nám. A. Hlinku na dohodu, s mesačnou odmenou
2 000,– Sk,
• názov projektu „Revitalizácia časti obce Blatné
s vybudovaním viacúčelového ihriska“
• zadanie vypracovania projektu o eurofondy Agentúre
granty a fondy, n. o., Švermova 2, 977 01 Brezno

• zadať spracovanie aktualizácie Plánu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Blatné – dodávateľ bude
vybraný na základe cenových ponúk,
• predĺženie nájomnej zmluvy ﬁrme VEDAM, s.
r. o., zastúpenej konateľom spoločnosti Pavlom
Blahovičom do 30. 04. 2009 v obecnej budove
Šarﬁcká 299/39,
• predaj časti pozemku p. č. 402/2, zastavaná plocha
– nádvorie, vo výmere cca 54 m2 Matilde Brezovskej,
bytom Žitavská 4, 821 07 Bratislava, v cene 300,– Sk/
m2. Kupujúca uhradí kúpnu cenu, kolkové známky ako
poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností
vo výške 2 000,– Sk a poplatok vo výške 400,– Sk za
vypracovanie kúpnej zmluvy,
• predaj obecnej budovy na základe verejnej
obchodnej súťaže v cene 400 000,- Sk a časti
obecného pozemku p. č. 402/2 vo výmere do 270
m2, v cene 300,– Sk/m2 Jane Kollerovej, bytom
Blatné. Kupujúca na svoje náklady zabezpečí
geometrický plán, uhradí kúpnu cenu za budovu
a pozemok, kolkové známky ako poplatok za návrh
na vklad a vecné bremeno a poplatok 400,– Sk za
vypracovanie kúpnej zmluvy,
• predaj časti pozemku p. č. 402/2, zastavaná plocha
– nádvorie, vo výmere cca 65 m2 Ľubici Návratkovej,
bytom Záhradná 27, 900 26 Slovenský Grob v cene
300,– Sk/m2. Kupujúca uhradí kúpnu cenu, kolkové
známky ako poplatok za návrh na vklad do katastra
nehnuteľností vo výške 2 000,– Sk a poplatok vo
výške 400,– Sk za vypracovanie kúpnej zmluvy.
Zastupiteľstvo neschválilo:
• vyplatenie čiastky 100 000,– Sk ﬁrme Vodystav s. r. o.
Viničné, a tým vymazanie dlhu za zádržné,
• kúpu malotraktora KUBOTA BX 2350 D 4WD
a prídavných zariadení: kabíny, bagrovacieho
zariadenie, kosačky, 1 tonový náves a rozmetadlo
v celkovej cene 1 110 900,– Sk.
Zastupiteľstvo vzalo na vedomie:
• správu o činnosti sociálnej komisie,
• správu audítora o hospodárení obce Blatné za rok
2007,
• informáciu o pobyte detí z Mlynkov a plánovanej
návšteve Mlynkov v dňoch 7. a 8. júna 2008.
Zastupiteľstvo požiadalo:
• aby projektový manažér Vojtech Horváth predložil
písomnú správu za celé obdobie svojej činnosti,
s uvedením v akom štádiu sú projekty, ktorými sa
zaoberá a čo do budúcnosti plánuje realizovať.
Termín predloženia správy je do budúceho zasadnutia
obecného zastupiteľstva 27. júna 2008.
Starosta obce požiadal predsedu ﬁnančnej komisie, aby
prehodnotili s komisiou nájomné zmluvy na obecné
budovy.
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zavlažovania. Celková cena bude cca 200 000,- Sk.
Z cien, čo sme hľadali aj na internete, aj u iných
občanov, ktorí si dali robiť sieť pod trávnik (Milan
Drenina) je to najvýhodnejšia cena pre daný rozsah.
• starosta sa informoval na RPaVS v Senci ohľadne
chovu husí – chovateľovi ho nemôžeme zakázať. Ak
budú problémy s hygienou, máme sa obrátiť na ÚVZ
Bratislava a OÚŽP v Senci.
• starosta obce sa informoval ohľadne kamerového
systému v obci vo ﬁrme Simmons v Senci. Spracujú
nám návrh a ponuku.
• Radoslav Strihovský poradil starostovi, aby oslovil
Rastislava Pera, ktorý má skúsenosti s kamerovým
systémom z práce a spýtal sa ho na výhody
a nevýhody tohto systému.
• Anna Kubicová upozornila na nekvalitne položené
trávové pásy v parku na Nám. A. Hlinku, ktoré sú
drobné a niektoré i suché.
Zastupiteľstvo schválilo:
• predaj časti pozemku p. č. 402/2, zastavaná plocha,
vo výmere cca 110 m2 Pavlovi Vachovi a manželke,
bytom M. R. Štefánika 276/20, v cene 300,– Sk/
m2. Kupujúci zabezpečia geometrický plán na svoje
náklady, uhradia kúpnu cenu, kolkové známky ako
poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností
vo výške 2 000,– Sk a poplatok vo výške 400,– Sk za
vypracovanie kúpnej zmluvy.
• Vojtechovi Mihalovičovi a manž. Zuzane zníženie
kúpnej ceny na 300,– Sk/m2 za obecný pozemok
p. č. 402/140, zastavaná plocha, vo výmere 273 m2.
Kupujúci uhradia kúpnu cenu vo výške 81 900,– Sk,
kolkové známky ako poplatok za návrh na vklad do
katastra nehnuteľností vo výške 2 000,– Sk a poplatok
vo výške 400,– Sk za vypracovanie kúpnej zmluvy.
• poskytnutie verejného priestranstva – odstavnej
plochy pri futbalovom ihrisku počas westernových
pretekov dňa 5. 7. 2008. Obec sa na organizácii
pretekov bude podieľať iba bezplatným poskytnutím
verejného priestranstva.
• predaj pozemku p. č. 389/10, záhrada vo výmere
60 m2, p. č. 400/11, záhrada vo výmere 118 m2 a p.
č. 1661/1, trvalý trávny porast vo výmere 3 185 m2
spoločnosti HOME Building Company Bratislava,
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 6 389.700,- 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 kúpnej zmluvy.
Zastupiteľstvo neschválilo:
• žiadosť o zmenu kupujúceho pozemku p. č. 409/9
vo výmere 558 m2 Ing. Milanovi Miškeríkovi
• príspevok obce Blatné na sochu gen. M. R. Štefánika,
ktorá bude umiestnená v Bratislave, na základe výzvy
obce Dunajská Lužná, nakoľko obec už v minulosti
poskytla na sochu ﬁnančné prostriedky.
Zastupiteľstvo vzalo na vedomie
• Informáciu o činnosti komisie na ochranu verejného
poriadku a tvorby životného prostredia.
• Informáciu projektového manažéra obce Vojtecha
Horvátha o jeho aktivitách od konca minulého roku.

27. 6. 2008
Z pripomienok poslancov a občanov:
• na základe cenových ponúk sme zadali prepracovanie
PHSR ﬁrme AGF, n. o. Brezno v dohodnutej cene
55 000,- Sk
• zavlažovanie a sieť proti krtom zabezpečí Milan
Lančarič, ktorý predložil ponuku aj s projektom

Poslanci obecného zastupiteľstva rozdebatovali svoje
zážitky a dojmy z pobytu v Mlynkoch v dňoch
7. a 8. júna 2008, ktoré navštívili pri príležitosti osláv
261. výročia znovuosídlenia obce Slovákmi, pričom
konštatovali, že vzťahy medzi obecnou samosprávou
a slovenskou samosprávou sú napäté, mali by sa
zlepšiť, rovnako aj spolupráca všetkých slovenských
organizácií v obci. Naším cieľom je spolupracovať
s oboma samosprávami pre rozvoj našich obcí.
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MATIČIARI V RODISKU
Ľ. Štúra i A. Dubčeka
Stalo sa už tradíciou, že matičiari
každoročne organizujú pre svojich členov
a sympatizantov poznávacie zájazdy do
bližších i vzdialenejších kútov Slovenska.
Spoznávajú na nich minulosť, ale aj
prítomnosť našej vlasti. A verte, že počas 12tich rokov pôsobenia nášho MO MS ich bola
už pekná kôpka.

Väčšina z nás si už určite položila otázku:
Čo je láska? Ale kto z nás našiel aj odpoveď?
Tak pokúsme sa hľadať spoločne.

Najprv vyskúšame vedecky:

Láska je psychologicko-neurologický
proces, bazírujúci na eroticko-exotickom
materializme, dotovaný optickým klamom
ideality, ktorý inﬁkuje, inﬁltruje a paralelne
deštruuje všetky vzniknuté aspekty procesov
skôr, než sa tieto stali experimentom
reality...
Rozumel niekto? Lebo ja celkom nie, to bolo
z jednej suchej múdrej knihy.

Nahliadnime na lásku umelecky:

Tohto roku – 14. júna – sme sa vybrali do
regiónu Horná Nitra. Najskôr sme navštívili
malebnú dedinu pod vrchom Rokoš –
Uhrovec, ktorá sa stala rodiskom dvoch
významných osobností slovenského národa.
Tu sa v roku 1815 narodil Ľ. Štúr – vedúca
osobnosť nášho národného obrodenia
a tvorca spisovnej slovenčiny a v roku 1921
sa tu narodil aj A. Dubček – predstaviteľ
Pražskej jari 1968 i novembrovej revolúcie
z roku 1989.
Pozoruhodné je, že sa obaja narodili v tom
istom dome, v budove bývalej školy, ktorá
je v súčasnosti múzeom. Naša cesta potom
viedla na neďaleký Jankov vŕšok, kde sa
nachádza pamätník partizánskej brigády Jána
Žižku, ktorá pôsobila na týchto miestach
počas bojov v 2. svetovej vojne. Zaujímavá
bola aj prehliadka niekoľkých drevených
zrubov, v ktorých sa skrývali partizáni po
potlačení povstania.
Z tohto miesta sa nám naskytol panoramatický
pohľad na nádhernú scenériu Strážovských
vrchov, ako aj zrúcaniny stredovekého
Uhroveckého hradu z 13. storočia.
Poslednou zastávkou na našej ceste bola
obec Topoľčianky, ktorá sa nachádza severne
od Zlatých Moraviec v údolí rieky Žitavy.
Nachádza sa tu klasicistický kaštieľ, okolo
ktorého je rozsiahly anglický park.
Zámok bol v minulosti letným sídlom
Habsburgovcov, po vzniku ČSR slúžil ako letné
sídlo prezidentov. Pravidelne a mimoriadne
rád sem chodieval prvý prezident ČSR T.G.
Masaryk, ktorý tu nielen oddychoval, ale
aj pracoval. V súčasnosti sa kaštieľ využíva
ako hotel (tri krídla zámku) a v jednej časti
zámku sa nachádza múzeum, v ktorom je
bohatá zbierka kníh, dobový interiér – vzácny
nábytok, zbierka keramiky a porcelánu. Žiaľ,
v súčasnosti je múzeum zatvorené, robia sa
tu rekonštrukčné práce.
My sme si prezreli krásny park so vzácnymi
drevinami, neďaleký poľovnícky zámoček,
ako aj národný žrebčínec. Strávili sme tu
niekoľko príjemných hodín aj sledovaním
súťaže plemenných koní pri príjemnom
občerstvení a družnej debate.
Myslím,
že
účastníci
tohtoročného
poznávacieho zájazdu sa vrátili domov
spokojní, prialo nám aj počasie a my sme
spoznali ďalší pekný kút nášho Slovenska.
Ľ. Milošovičová

...anjel prižmúril oči, aby lepšie videl.
Zbadal. Dve siluety, vlastne dvojsiluetu
telesne prepletenú, citovo prepletenú,
navždy prepletenú. On a ona. Anjel roztvoril
náruč, zbožňuje lásku. Približovali sa. Smiali
sa, bezstarostne vnímali len tlkot svojho
dvojsrdca. Zbystrili, zbadali malú chalúpku
učupenú pod obrovským stromom. Podišli
k dreveným vrátkam, tie sa s neochotným
zavŕzganím čarovne pootvorili. Zaláskované

duo vkĺzlo dnu. Anjel? Zavreli mu vrátka
pred nosom. Ešteže je
taký anjelsky
chápavý. Oni dvaja osamotení v samote.
Aká romantika... Tma okolo a provokujúce
svetlo v krbe. Ohnivé iskry bláznivo skáču,
odzbrojujúco zapaľujú nepoznané vášne.
On a ona sa začínajú vlniť v praskajúcom
rytme napodobňujúc totemický tanec
plameňov. Atmosféra sa automaticky ohrieva
na nebezpečné grády. Magicky opojení sa
ocitli v polohe horizontálnej. Nevadilo jej to,
nevadilo mu to. Oheň pomaly zhasína, ale
miestnosť páli. Úplne sa zotmelo, zapojili sa
ostatné zmysly. Hľadal ju hmatom, jej vôňa
mu vtieravo prenikala cez kožu pod kožu.
Spoločne sa nadzmyslovo dotkli samotnej
podstaty lásky... Anjel sa šibalsky usmieval za
oknom, veď čistú lásku im doniesol priamo
zhora...

A teraz realisticky:

Zbytočne! Každý o láske vieme svoje...
Na jednom sa asi zhodneme LÁSKA NESMIE
BYŤ V SPOJENÍ S EGOIZMOM, LEBO SA
UDUSÍ...
Veronika Vavrová

Návšteva v Mlynkoch
V dňoch 7. a 8. júna 2008 navštívili poslanci
Obecného zastupiteľstva v Blatnom, starosta obce a
členovia dychovej hudby Šarﬁanka našu družobnú

obec Mlynky v Maďarsku. Bolo to pri príležitosti
261. výročia osídlenia obce Slovákmi. Vyrážali sme
v sobotu ráno spred budovy Obecného úradu v
Blatnom. Po príchode nás slávnostným obedom
privítal bývalý starosta Mlynkov Jozef Havelka
a Marta Demjénová, predsedníčka miestnej
slovenskej samosprávy.
Program návštevy bol bohatý. Ako vám isto
neuniklo, Mlynky sa dostali do medzinárodného
povedomia pre spor o Slovenský dom. Vedenie
obce v Mlynkoch totiž rozhodlo, že sa slovenské
organizácie musia z budovy vysťahovať. Preto
sme ako prvý navštívili Slovenský dom, v ktorom
sa stretli podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič,
veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku
Jozef Migaš, tajomník Matice slovenskej Stanislav
Bajaník, predsedníčka miestnej slovenskej

samosprávy Marta Demjénová a zástupcovia
obce Blatné. Na tomto stretnutí Stanislav Bajaník
odovzdal Marte Demjénovej peňažný dar vo výške
vyše 700 000,- Sk od všetkých Slovákov určený na
podporu činnosti a výstavbu nového slovenského
domu v Mlynkoch.
Zo Slovenského domu sme sa presunuli
k pamätníku položiť vence na počesť osídlenia
Mlynkov Slovákmi.
Po slávnostnom akte kladenia vencov sme sa
opäť presunuli do Slovenského domu na výstavu
fotograﬁí miestneho fotografa, ktorý veľmi pútavo
i žartovne opisoval udalosti na vystavených
fotograﬁách. Aj keď nám počasie nebolo priaznivo
naklonené, naša cesta pokračovala návštevou
Základnej školy v Mlynkoch, kde bol pripravený
bohatý kultúrny program, na ktorom sa predstavili
žiaci ZŠ s ľudovými piesňami v slovenskom i v
maďarskom jazyku, členovia Pávieho krúžku
a našej dychovej hudby Šarﬁanka.
Pred kultúrnym programom sa nám príhovormi
prihovorili predstavitelia obce Mlynky a miestnych
menšín.
Tu si neodpustíme jeden náš postreh - nebola
by škoda, keby na podobných podujatiach
medzinárodného formátu hlavný predstaviteľ
obce pri svojom prejave zabezpečil tlmočenie
do slovenského jazyka najmä s ohľadom na to,
že tieto obecné oslavy boli oslavou osídlenia
Mlynkov Slovákmi, ako aj prejav úcty voči našim
čelným predstaviteľom SR, najmä podpredsedovi
vlády SR Dušanovi Čaplovičovi. Presným opakom
bol príhovor Marty Demjénovej – príhovor
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v slovenčine, vzápätí preklad do maďarčiny. Podľa nás
to bol prejav neúcty voči SR a Slovenskej samospráve

v Mlynkoch. A ešte jeden postreh - podľa spoločenskej
hierarchie mal ako prvého privítať podpredsedu vlády
SR Dušana Čaploviča, alebo štátneho tajomníka
Úradu vlády MR zodpovedného za oblasť menšín a
národnostnú politiku Ferenca Gémesiho a nie až na
konci svojho uvítacieho monológu. Myslíme si, že to
vypovedá veľa o súčasnej situácii potomkov našich
krajanov.
Kultúrny program vyvrcholil spoločným vystúpením
Šarﬁanky a Pávieho krúžku. Toto vystúpenie sa stretlo

Stavanie mája

s veľkým ohlasom, dokonca členky Pávieho krúžku
stiahli do tanca aj veľvyslanca SR v Maďarsku p. Juraja
Migaša.
Po oﬁciálnom programe nasledovala zábava, na
ktorej naša Šarﬁanka do neskorých nočných hodín
zabávala všetkých prítomných.
Návšteva Mlynkov končila nedeľným slávnostným
obedom, na ktorý sa prišli s nami rozlúčiť členovia
Pávieho krúžku a predstavitelia slovenskej samosprávy.
Celé podujatie bolo veľmi dobre zorganizované a
pripravené. Veľmi milo nás prekvapila pohostinnosť
a otvorenosť našich krajanov v Mlynkoch, no najmä
to, že v srdciach sú stále veľkými Slovákmi. Snáď by
sme si dovolili jedno malé odporúčanie - v najbližších
komunálnych voľbách by naši rodáci pre svoju obec
ako aj pre seba spravili najlepšie, keby si za starostku
obce zvolili Martu Demjénovú. To je ale náš osobný
názor. Ten, kto pozná Martu, nám však dá za pravdu.
Tak si predstavujeme čelného predstaviteľa obce –
inteligentného, kultivovaného, s rozhľadom, no najmä
veľkého diplomata, ktorý má vždy na zreteli blaho
obyvateľov svojej obce a v úcte každého občana svojej
obce.
Marek Kovačič a Miriam Jevošová

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Po skončení kultúrneho programu sme
matkám odovzdali kvetinku a poukážku do
cukrárne. Ďakujeme.

JUBILANTI
30- roční
Augustiňáková Denisa
Čerchla Marcel
Hatala Peter
Matulová Zuzana
Ožvaldová Zuzana
Pecková Beáta
Slezko Andrej
Trhlík Miroslav
Zeman Martin
40- roční
Haršáni Zdenko
Pyšný Štefan
Solčanský František
Šalkovič Jaroslav Ing.
Šumiczká Gabriela
Šuplata Marián
50- roční
Dugovičová Magdaléna
60- roční
Budajová Lýdia
Falbová Viera
Horváthová Božena
Jankovič Michal
Kukumbergová Mária
Rigová Zdenka
Šustová Anna
65- roční
Božiková Štefánia
Milošovičová Blanka
Zimányiová Eva
70- roční
Dugovič Rudolf
Haršány Ján
Slováková Mária
75- roční
Brezulová Magdaléna
Dugovičová Sidónia
Srnáková Rozália
Ševčíková Anna
85- roční
Dugovičová Terézia
Šusta Ján
95- ročná
Ožvaldová Pavlína
NARODENIA
Margaréta Fabiánova
Marco Pyšný
Nikola Trhlíková
Terézia Jánska
Viktor Štellár
Jakub Konečný
SOBÁŠE
Jozef Brunovský a Barbora Demovičová
Jozef Bosáčik a Lucia Štellárová
Štefan Valovič a Nikola Bognárová
Milan Halás a Marcela Balážová
Felix Virsik a Ivana Šarmírová
Samuel Mišák a Lenka Grošmidtová
Sandro Graziano Ferraro a Lucia Jánska
ÚMRTIA
Bratislav Šuplata
Mária Urbanovičová
Anton Polakovič
Oto Petrík

Ivana Benkovská

Počet obyvateľov obce prihlásených na
trvalý pobyt ku dňu 5. 6. 2008: 1571

Deň matiek

Druhá májová nedeľa patrila vám matkám,
a preto sociálna komisia v spolupráci so
starostom obce dňa 11. 05. 2008 zorganizovala
Deň matiek.

Stalo sa už peknou tradíciou, že v podvečer
prvomájových osláv sa stretávame na nádvorí
školy, aby sme si pripomenuli jednu z pekných
zvyklostí slovenského národa, ktorou je
stavanie mája. Tradičný, desiatku metrov
vysoký máj, sa tak ako po niekoľko rokov opäť
bez problémov podarilo postaviť našim silným
chlapcom z hasičského zboru pod vedením
Ferka Daniša. O dobrú náladu sa postarala
dychová hudba Šarﬁanka a pre mladšie
ročníky zahrali Tomáš Jánsky s priateľmi.
Chutné zahryznutie do cigánskej pečienky, či
občerstvenie pri poháriku vínka zabezpečovali
rodičia a učitelia zo Základnej školy v Blatnom.
Touto cestou by sme chceli poďakovať všetkým,
ktorí sa spolupodieľali na spríjemnení tohto
pekného večera.
Takáčová Katarína
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V popoludňajších hodinách sme sa stretli
v miestnom kine. Po príhovore starostu obce nám
deti z materskej a základnej školy za asistencie pani
učiteliek predviedli krásny kultúrny program.
Myslím si, že po niektorých básničkách
nezostalo ani jedno oko suché. Veď ako inak
by sme mali poďakovať našim mamám za ich
bezhraničnú lásku, za prvé milé slová a úsmevy,
za trpezlivosť pri našich prvých krokoch a pádoch,
za hodiny strávené pri posteliach a za tíšenie
počas horúčky? Podľa mňa iba milým slovom
alebo krásnou básňou.
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Žiadosť obce Blatné na
dotácie predložených
projektov zo
štrukturálnych fondov,
OP, INTERREG
programov alebo
z iných zdrojov
Obec Blatné leží v severozápadnej časti
Podunajskej nížiny na juhozápade Slovenska, ktorá
svojou polohou je začlenená do významného
regiónu Európy Viedeň – Bratislava – Györ
s celkovou aglomeráciou približne 5 miliónov
obyvateľov. Z pohľadu širších medzinárodných
súvislostí má pre tento kraj progresívny rozvojový
význam východo – západné smerovanie rozvojovej
osi celoeurópskeho významu Stuttgart – Ulm –
München – Linz – Wien – Bratislava – Budapest
– Beograd, pričom záujmové územie sa nachádza
práve v centre najhustejšie osídlenej časti tohto
sídelného pásu. Ako východiskový predpoklad
jej budúceho rozvoja slúži, že obec je okrajovou
súčasťou tejto cezhraničnej sídelnej siete, čo pri
preferencii polycentrickej štruktúry organizácie
predmetných euroregiónoch umožňuje obci
a jej obyvateľom pri predstave decentralizovanej
koncentrácie tohto husto osídleného regiónu
zapájať sa do širších aglomeračných väzieb celého
regiónu a cezhraničnej spolupráce.
Obec územno – správne spadá do Bratislavského
samosprávneho kraja, okresným mestom je Senec.
Z celkovej charakteristiky regiónu, ako širšej
bratislavsko – trnavskej aglomerácie sa odvíja
i celkový proﬁl obce. Obec pôsobí ako vidiecka
aglomerácia, ktorá čím ďalej, tým viac plní
funkciu širšieho satelitného sídelného útvaru.
V súčasnosti asi 70% obyvateľstva odchádza
za prácou (hlavne do Bratislavy a Senca),
pričom výhodné dopravné napojenie na okolie
a ekonomický rozvoj v Trnavskom kraji spôsobil
posilnenie dochádzky za prácou aj severným
smerom (Trnava).
Dôležitým z hľadiska budúcnosti obce sa
javí fakt, že sídelná sieť okolo Bratislavy sa
rozvíja tak, že v budúcnosti bude odľahčovať
centrá osídlenia – centrifugálny princíp –
najmä Bratislavu a tým hospodársky a celkový
sociálne – urbanisticko – ekonomický rozvoj
daného regiónu sa postupne presúva i do
ostatných sídiel. Tým sú vytvárané podmienky
pre dlhodobejší rozvoj obce ako satelitného –
prímestského sídla, ale i hospodársky, najmä
logisticky sa rozvíjajúceho prvku tohto husto
osídleného regiónu s kvalitnými dopravnými
spojeniami.
Dôležitým poznatkom je fakt, že k inovačným pólom
rastu patrí aj blízky Senec, ako centrum osídlenia
regionálneho významu v rámci prímestského pásma
ťažiska osídlenia 1. stupňa. Samozrejme, že obec
Blatné patrí k obciam zaradeným do kohéznych
pólov rastu, takže tiež spadá do mikroregionálneho
centra záujmového územia inovačných pólov
rastu vymedzeného prímestským pásmom ťažiska
osídlenia 1. stupňa, čo by malo byť pre jej ďalší
rozvoj odrazovým mostíkom.

Číslo 2/Júl 2008
dokumentom, ktorým sa samospráva obce pri
výkone svojej činnosti stará o všestranný rozvoj
svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. Je
strednodobým programovým dokumentom, ktorý
bol spracovaný na základe zákona č. 503 / 2001 Z.
z. o podpore regionálneho rozvoja.
Pri spracovaní programu boli rešpektované
zásady regionálnej politiky vlády Slovenskej
republiky a princípy regionálnej politiky Európskej
únie. Takisto rešpektuje Stratégiu rozvoja
Bratislavského samosprávneho kraja.
Program je rozvojovým dokumentom
vypracovaným pre druhé plánovacie obdobie (2007
– 2013), ktorého cieľom je prispieť k vyváženému
rozvoju obce.
Rozvojová stratégia obsahuje vo svojich
prioritách okrem iných aj stabilnú sídelnú štruktúru
a zlepšenie stavu enviromentálnej infraštruktúry.
V nich sú zahrnuté rekonštrukcie a dobudovanie
športového areálu, rekonštrukcie obecných budov,

rozvoj školskej infraštruktúry, modernizácia a
rozvoj dopravnej infraštruktúry, rekonštrukcia
a dobudovanie chodníkov a iné. Na začiatok by
sme sa chceli na tieto priority zamerať a pokúsiť sa
tak vylepšiť nie najlepšiu situáciu v obci.
1.) Kanalizácia, cesty a chodníky :
Nesmieme zabudnúť na dobudovanie ešte
zvyšných 2/3 objemu výstavby kanalizácie,

ktorá je z 1/3 hotová, no z dôvodu nedostatku
ﬁnančných prostriedkov sa už 2 roky vo výstavbe
nepokračuje. Od kanalizácie sú závislé ďalšie práce,
ako rekonštrukcia a dobudovanie ciest a chodníkov.
Tieto z hľadiska bezpečnosti momentálne nespĺňajú
ani najmenšie kritériá.
Nakoľko sa tento rok rozbehla v obci
individuálna výstavba a dúfame, že aj bytová
výstavba bude zaujímavá z dôvodu výhodnej
polohy obce. Príprava ďalších vhodných stavebných
pozemkov je nevyhnutná. Perspektíva nárastu
Dokument Program hospodárskeho rozvoja obyvateľstva je už predo dvermi, takže úlohou obce
a sociálneho rozvoja obce Blatné je základným je pre všetkých obyvateľov pripraviť a zabezpečiť

kvalitný a dôstojný život po všetkých stránkach.
2.) Multifunkčné zariadenie : Keďže obec
nepamätá deň, kedy sa dočkala zo strany štátu alebo
z iných inštitúcií nejakej ﬁnančnej alebo inej pomoci
a nedisponuje dôstojným kultúrnym domom (patrí
cirkvi a má 100 rokov, je nevyhovujúci), škola s
materskou škôlkou a areálom, ktoré navštevujú aj
deti z okolitých obcí, je v zlom stave (neexistuje
telocvičňa ani nič podobné, deti cvičia na chodbe)
a športový areál, vlastne futbalové ihrisko s
nevyhovujúcimi kabínami, je taktiež zúfalo prastaré
(pritom sa tu hrá 3. liga, areál využíva aj kynologický
klub), je neodkladnou záležitosťou pohnúť sa
k náprave.
Spomenuté problémy z oblasti kultúry
a športu sú opísané veľmi stroho, napriek tomu je
najvyšší čas vybudovať multifunkčné zariadenie
(sála na kultúrne podujatia, zasadnutia organizácií
a iné, telocvičňa, vhodné priestory na ďalšie
športové využitie ako stolný tenis, posilňovňu,
rôzne formy cvičenia, atď), v ktorom bude dostatok
priestoru na kultúrne a športové aktivity. Zariadenie
by slúžilo nielen pre základnú školu, materskú
škôlku, organizácie (futbalový klub TJ Družstevník
Blatné, Stolnotenisový klub Blatné, Dychovú
hudbu Šarﬁanka, Klub dôchodcov, Miestny
klub Slovenského orla, Kynologický klub Blatné,
Dobrovoľný hasičský zbor, Poľovnícke združenie
Priehrada, Miestny odbor Slovenského červeného
kríža, Miestna organizácia Slovenského zväzu
záhradkárov, Miestny odbor Matice slovenskej,
politické organizácie), ale aj pre zamestnancov
Poľnohospodárskeho družstva Blatné, malých
a stredných podnikateľov a ostatných občanov.
Nakoľko obec patrí a je začlenená
do významného regiónu Európy Viedeň –
Bratislava – Györ a obec dlhodobo spolupracuje
s partnermi v Rakúsku a Maďarsku (reprezentácia
športových novinárov Rakúska, obec Mlynky
v Maďarsku – nedávno navštívené prezidentom
SR p. Gašparovičom), by malo toto multifunkčné
zariadenie väčšie opodstatnenie a využitie.
3.) Škola, materská škôlka, obecný
úrad: Zateplenie, výmena okien, sociálne
zariadenia v týchto budovách, úprava okolia
je nevyhnutnosťou. Šetrenie energií je nielen
záujmom na nižších stupňoch, je celosvetového
významu. Od dokončenia stavieb a uvedenia
do prevádzky sa väčšie zásahy neuskutočnili,
preto v rámci revitalizácie tohto areálu je
v najbližšom období nutné pristúpiť ku
komplexnému riešeniu.
4.) Športový areál, futbalové ihrisko,
tribúna: Ako som spomínal jednou z priorít je
vybudovanie dôstojného športového (tenisové
kurty a iné športové plochy) a futbalového
stánku s príslušenstvom ako je napr. tribúna
z kabínami a sociálnymi zariadeniami. Súčasné
už veľmi dávno nespĺňajú normy z hľadiska
hygieny a zdravia. Perspektíva využitia má
stúpajúcu tendenciu, pretože blatniansky futbal
má bohatú históriu z nezanedbateľnými a nie
malými úspechmi. Tie z nedávneho obdobia
spomeniem 10 rokov úspešného pôsobenia vo
4. bratislavskej lige, ktoré zaslúžene vyvrcholilo
v postup do 3. ligy spred dvoch rokov. Okrem
úspechov dospelých je prioritný vzostup úrovne
tých najmenších, ktorí sú našou budúcnosťou.
Nielen v 3. bratislavskej lige naši fanúšikovia
patria medzi tých, ktorí najviac zapĺňajú tribúny
hosťujúcich mužstiev. Napriek tomu patria medzi
ojedinelých, ktorí sa na domácej pôde nemajú kde
skryť v prípade nepriaznivého počasia.
Vojtech Horváth
projektový manažér BLATNÉ
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Chráňme si naše lesy!
Najvyššiu požiarovosť
v uplynulom roku
2007 v Slovenskej republike zaznamenal rezort
poľnohospodárstva, kde vzniklo 3 018 požiarov so
škodou 53,3 mil. Sk, dve osoby boli usmrtené a 7
zranených. V súvislosti so žatevnými prácami vzniklo
celkovo 335 požiarov s priamou škodou 15,3 mil.
Sk. Pri týchto požiaroch bola jedna osoba usmrtená
a dve osoby zranené. Najviac vzniklo požiarov slamy
na riadkoch (238) a strniskách (5 mil. Sk). Ďalej bolo
zaevidovaných 42 požiarov obilia na koreni, pri ktorých
škoda dosiahla výšku 4,9 mil. Sk a 36 požiarov stohov
so škodou 4,6 mil. Sk. V porovnaní s predchádzajúcim
rokom 2006 sa počet požiarov zvýšil o 182 prípadov
a priame škody sú tiež vyššie o 5 mil. Sk. Počet
usmrtených je vyšší o jeden prípad a počet zranených
o dva prípady.

Na území okresov Pezinok a Senec, ktoré sú
v pôsobnosti Okresného riaditeľstva Hasičského
a záchranného zboru v Pezinku vzniklo v tomto
rezorte spolu 98 požiarov s celkovou priamou škodou
1 447 500 Sk. V žatevnom období vzniklo spolu 5
požiarov s celkovou priamou škodou 718 000 Sk.
Požiar s najvyššou škodou vznikol v katastri obce
Kalinkovo, okres Senec. Horelo obilie na koreni
(cca 30 ha) Poľnohospodárskemu družstvu Úsvit pri
Dunaji , Dunajská Lužná, príčinou vzniku požiaru
bolo zlomenie betónového
stĺpa elektrického

trakčného vedenia následkom víchrice a jeho pád na
obilie v sprievode silného iskrenia. Vplyvom silného
vetra došlo k rýchlemu šíreniu požiaru. V katastri obce
Studené v okrese Senec vznikol požiar balíkovača
slamy, strniska a slamy na riadkoch patriace Roľníckemu
družstvu podielníkov v Moste pri Bratislave.
V súvislosti s ochranou úrody pred požiarmi by
mali poľnohospodári venovať zvýšenú pozornosť
technickému stavu zberovej a pozberovej
poľnohospodárskej
technike,
skladovacích
priestorov určených na skladovanie obilia, slamy,
sena a objemových krmovín a taktiež dodržiavať
bezpečnostnú vzdialenosť na umiestnenie stohov od
iných objektov.
Veľmi častou príčinou vzniku požiarov v letnom
období sú neopatrné hry detí a mládeže so zápalkami
počas letných prázdnin a zakladanie ohňov v prírode.
Profesionálni hasiči sa touto cestou obracajú na
rodičov detí, aby venovali zvýšenú pozornosť svojim
ratolestiam práve v tomto období. V tomto čase často
krát bez dozoru dospelej osoby zapríčinili práve deti
svojimi nekontrolovanými hrami veľa požiarov. Deti
sú obzvlášť vystavené nebezpečenstvu zranenia pri
požiaroch.
Zodpovedným
prístupom
nás
všetkých
pomôžeme uchrániť zdravie, ľudské životy a
predchádzať značným škodám na majetku svojom ,
prípadne svojich blízkych.
Profesionálni hasiči Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Pezinku vyzývajú
občanov, aby nefajčili a nepoužívali otvorený oheň
na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku
požiaru, v blízkosti stohov slamy a sena, lánov obilia,
suchých porastov a tiež v blízkosti lesa! Oheň je síce
dobrý sluha ale zlý pán!
mjr. Ing. Eva Orlická
Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v Pezinku

MDD 2008
Bol krásny slnečný deň, sobota 31. 5. 2008,
ideálny čas na oslavu našich detí.
Kynologický klub v Blatnom v spolupráci
s Futbalovým klubom v Blatnom zorganizovali
oslavu Medzinárodného dňa detí v našej
obci.
Deti mali možnosť zúčastniť sa rôznych
športových súťaží, za ktoré boli nakoniec

odmeňované sladkými balíčkami a darčekmi
od našich sponzorov. Veľký úspech malo
maľovanie na tvár a samozrejme vták Figo,
ktorý bol veľkým prekvapením dňa a zabával
nielen deti, ale aj dospelých a rozdával sladké
odmeny. Kynologický klub Blatné sa postaral
o spestrenie programu dukážkami výcviku
dokončenie strana 8

Podľa štatistických údajov najviac požiarov
vzniká v mesiacoch marec, apríl a počas
letným mesiacov, pri dlhotrvajúcom suchom
počasí. V jarnom období začínajú práce
v záhradkách v okolí chát a občania častejšie
chodia do lesov a prírody. Takmer všetky
požiare, ktoré vznikli v lesných porastoch
a prírodnom prostredí zapríčinili občania
svojou neopatrnosťou a nedbanlivosťou.
V predchádzajúcom roku vzniklo na území
okresov Pezinok a Senec iba 5 požiarov
v lesných porastoch ale v ostatnom prírodnom
prostredí bolo zaznamenaných 114 výjazdov
k požiarom, ktoré boli zapríčinené najmä
nekontrolovaným spaľovaním na voľných
priestranstvách a v mnohých prípadoch
i vypaľovaním porastov.
K nízkemu počtu požiarov lesných porastov
prispeli zrejme i príslušníci Okresného
riaditeľstva HaZZ v Pezinku, ktorí v čase
vyhlásenia „času zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiarov“ vykonávali hliadkovaciu
činnosť v lesoch. V mnohých prípadoch
ukladali i blokové pokuty občanom za
porušenie zákona o ochrane pred požiarmi.
Aby sme predchádzali vzniku požiarov
v prírodnom prostredí mali by sme pri
spaľovaní odpadu z viníc a záhrad zabezpečiť
okolie ohniska pred prenosom požiaru,
spaľovať pomaly v menších hromadách
a zabezpečiť stály dozor a dostatočné
množstvo vody na uhasenie ohniska.
Najbezpečnejšie z hľadiska požiarov však
je odviezť odpad do kontajnerov, ktoré
niektoré obce a mestá zabezpečujú v čase
„jarného upratovania“.
V mene profesionálnych hasičov si Vás,
Vážení spoluobčania, dovoľujeme upozorniť
na dodržiavanie základných zásad pri
zakladaní ohňa v prírode, spaľovaní horľavých
látok a odpadov na voľnom priestranstve
tak, aby nemohlo dôjsť k rozšíreniu
ohňa mimo pripraveného a vyhradeného
priestoru. Spôsobenie požiaru je porušením
platných právnych predpisov, čo môže byť
kvaliﬁkované od priestupku až po trestný čin,
preto dúfame, že naše upozornenie bude
pochopené s porozumením.
Z roka na rok dnes častejšie musí
príroda ustupovať človeku pri výstavbe
rôznych obchodných či priemyselných centier
ale i bytovej výstavbe. Preto si ju neničme
ešte aj častokrát nezmyselnými požiarmi.
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psov, boli prizvaní aj príslušníci policajného
zboru so svojimi štvornohými pomocníkmi.
Pre dospelých, ale aj deti bolo zabezpečené
občerstvenie.
Organizátori akcie boli odmenení šťastnými
tvárami a úsmevom našich detí.
Dúfame, že táto akcia sa stane tradíciou
a o rok sa stretneme znova.
Touto cestou ďakujeme sponzorom,
ktorí prispeli k úspešnej organizácii

Škôlkarov rok
Školský rok sa chýli pomaly k záveru. Na dvere nám
klopú prázdniny. No ešte pred tým, než väčšina
z nás poputuje za oddychom, poďte si spolu s nami
zaspomínať na všetko, čo pre deti v našej materskej
škole pripravili ich pani učiteľky!
„Že by to všetko mohlo ísť samo, bez starostlivej,
usilovnej a vytrvalej práce, to je nemysliteľné. Aby
stromček rástol, treba ho štepiť, zavlažovať, podopierať,
ohradzovať, a toto všetko potrebuje starostlivosť,
opateru a cvik“ J.A. Komenský

September
- Na začiatku školského roka nastúpili deti do MŠ plné
očakávania, tešili sa na kamarátov a nové zážitky.
Nové deti vstúpili do neznáma, a tak sa veru netreba
ani čudovať, že mali slzy na krajíčku. Pani učiteľky
však vhodnou adaptáciou, kde pobyt dieťaťa v MŠ
postupne predlžovali o 1-2 hod., až na celý deň.
Využívali empatický postoj a tak pomáhali dieťaťu
získať opäť stav psychickej rovnováhy.
- Spoločný zber šípok, pri ktorom si deti prehlbovali
vedomosti o liečivých rastlinách a z ktorých im pani
kuchárky varili chutný a zdravý čaj.

Medzinárodného dňa detí: Marcelovi
Petríkovi,
Štefanovi Gombarčekovi,
Mariánovi Dugovičovi, Adriánovi Marcinovi,
Adriane Keratovej, Marcele Ježovej, MVDr.
Jánovi Kuštárovi, Jozefovi Schenkovi, Radovi
Strihovskému a Michaele Krajčovičovej.
Martina Schenková, Silvia Marcinová

November

Žiaci 4. ročníka nám predniesli krátke úryvky.
- Evička nám ochorela. Členky Červeného kríža prišli
deťom vysvetliť možné úrazy zapríčinené sami sebou, Apríl
ale aj inou osobou. Deti si mali možnosť vyskúšať rôzne - Deň zeme. Počas celého roka sme učili deti vnímať
prírodu všetkými zmyslami. Deti sme viedli k ochrane
formy ošetrenia úrazov pod dozorom zdravotníkov.
životného prostredia. Pri príležitosti dňa zeme deti
- Letom, rozprávkovým svetom. V rámci dobrej
zostrojovali rozprávkové postavičky z odpadového
spolupráce so ZŠ, boli deti pozvané na literárne
materiálu.
predstavenie plne rozprávok.
- Privítanie detí do života. Deti predškolskej triedy
vystúpili so svojim programom pre najmenšie deti
December
v našej obci pri príležitosti privítania detí do života.
- Medovníkový deň. Deti poznávali a pomenúvali
suroviny potrebne k príprave medovníkov. Využitím - Návšteva hvezdárne. Pri návšteve hvezdárne sa
deti ponorili do tajov vesmíru. Pozorovali hviezdnu
zážitkového učenia si vyskúšali možnosti cesta.
oblohu, učili sa rozlišovať mesiac a hviezdy, utvárali
- Tvorivé dielne na tému Vianoce. Rodičia sa zúčastnili na
si elementárne predstavy o vzdialenosti zeme od
priamej činnosti s deťmi. Spoločne vyrábali vianočné
hviezd.
ozdoby, zdobili medovníčky.
- Mikuláš. Tento rok sme privítali Mikuláša v bábkovom
divadle v Bratislave. Tu ich privítal anjel spolu s čertom Máj
a spolu hľadali toho pravého Mikuláša, ktorý ich - Stretnutie s požiarnikmi. Naše deti sa stretli s členmi
dobrovoľného hasičského zboru v Blatnom. Hasiči
nakoniec obdaroval balíčkami.
deťom ukázali, ako sa postupuje pri hasení ohňa. Deti
- Vianočná besiedka. Básňami a pesničkami sme sa
si mohli obzrieť hasičské autá, striekať z hadice...pri
priblížili k Vianociam, a spoločne s rodičmi sme si
spoločnom rozhovore poznávali význam ochrany pred
posedeli pri medovníčkoch a slanom pečive.
požiarom a základne zásady správania sa pri požiari.
- Výtvarná súťaž na tému: „Vianoce, Vianoce
prichádzajú“. Uskutočnila sa výstava výtvarných prác - Stretnutie s kynológmi. Sme radi, že členovia
Kynologického klubu v Blatnom neodmietli naše
v metodickom centre v Senci. Naša MŠ mala použitých
pozvanie a prišli nám predstaviť svojich štvornohých
najviac výtvarných techník, pozitívne bola hodnotená
miláčikov. Predviedli nám čo všetko psíkovia dokážu
tvorivosť a nápaditosť našich učiteliek.
a porozprávali kde, a ako sa dajú takto vycvičení psy
použiť.
Január
- Divadielko Žužu nám zahralo rozprávku: „Chorý otec.“ - Deň matiek. Pri príležitosti Dňa matiek predškoláci
vystúpili so svojím programom na oslavách Dňa matiek
v kinosále v Blatnom.
- Výlet na priehradu. Deti predškolskej triedy absolvovali
výlet na priehradu. Tu sa oboznamovali s okolím našej
obce.

V mesiaci jún nás ešte čaká:

Október
- V rámci spolupráce MŠ a rodina sme usporiadali
v našej MŠ prvý ročník tvorivých dielní s názvom
Šarkaniáda. Deti spolu so svojimi rodičmi zapojili svoju Február
fantáziu a spoločne vytvárali ozdoby z prírodnín.
- Týždeň fašiangov. Počas tohto týždňa sa deti
- Svetový deň výživy. Pri príležitosti svetového dňa
oboznámili s miestnymi tradíciami. Zhotovovali si
výživy nám pripravil niekoľko druhov jedál z tofu
rôzne karnevalové masky. Tento týždeň sme ukončili
profesionálny šéfkuchár. Tento deň sme oslávili spolu
malým detským karnevalom.
s rodičmi príjemným posedením pri chutnom jedle.
- Úcta k starším. Deti predškolskej triedy si svojimi Marec
básňami a pesničkami uctili svojich starých rodičov - Týždeň otvorených dverí. V našej MŠ bol zápis detí.
v osvetovej besede.
Nové deti sa mohli oboznámiť s prostredím našej
- Babičkin jablčník. V našej MŠ sme tiež zorganizovali
škôlky. Veľmi sa im páčila a už sa tešia na nových
Deň úcty k starším pod názvom Babičkin jablčník.
kamarátov.
Spoločné posedenie deti a ich starých rodičov spestrili - Mesiac knihy. V triedach sme mali výstavku kníh,
naše deti pekným programom a potom sme si spoločne
z ktorých sme si spoločne čítali. Takisto sme sa
zamaškrtili na jablčníkoch, ktoré napiekli babičky.
zúčastnili návštevy v školskej knižnici, kde nás privítala
p. učiteľka Slezková, ktorá nás oboznámila s knižnicou.

- Oslavy MDD
- Olympiáda
- Deň otcov
- Rozlúčka predškolákov, ktorá ukončí školský rok.
Radi by sme sa touto cestou poďakovali všetkým rodičom
a rôznym organizáciám v našej obci za spoluprácu
a pomoc. Zamestnanci a deti MŠ.
Martina Schenková,
Bronislava Podstrelená
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Kam smeruje naše predškolské vzdelávanie?
Ľudí odjakživa fascinovala schopnosť vtákov
nájsť svoj domov. Aj keď ich so zaviazanými
očami odvezú ďaleko od svojho domova,
spoľahlivo nájdu cestu späť. V čom spočíva
ich zázračná schopnosť zistiť, kde sú a kam
ísť?
Keby sa aj človek dokázal tak bezpečne
zorientovať a nájsť cestu životom, z ktorej
by mal úžitok on sám, jeho
najbližší aj spoločnosť, ktorej
je členom.
Pri príprave na hľadanie tejto
cesty zohráva okrem rodiny
dominantnú úlohu výchova
a vzdelávanie, v poslednom
období neraz preceňované,
ale permanentne kritizované.
Celá verejnosť a hlavne
pedagógovia už netrpezlivo
očakávajú dávno sľubovaný
nový
Štátny
vzdelávací
program. Dnes je celá
spoločnosť nastavená na to,
že školská reforma sa spustí
v septembri. Všetci sme síce
plní očakávania, ale nezaháľali
sme ani doteraz.
Naša MŠ je od roku 2000
zapojená do medzinárodnej
siete Škôl podporujúcich
zdravie(ŠPZ). Úlohy a ciele projektu ŠPZ
sme koncipovali tak, aby čo najpresnejšie
odrážal trendy šírenia zdravej výživy a
zdravého spôsobu života. Projekt ŠPZ
pravidelne aktualizujeme, vyhodnocujeme
a zviditeľňujeme prácu s projektom, s
jeho cieľmi, úlohami i akciami pre rodičov.
Zapojili sme sa i do najnovšieho inšpiračného
projektu podpory zdravia Adamko - Hravo –
Zdravo, pri ktorom sme sa koncepčne opierali
o doplnkové pracovné zošity , metodické listy
a využitie mimických bábok Adamkov.
V súlade s Národným programom boja proti
drogám a Koncepciou prevencie drogových
závislostí sme pracovali s metodickým
materiálom Sladkosti závislosťou a Evička
nám ochorela.
Vo svojom výchovno-vzdelávacom pôsobení
sme využívali aj prvky metodickej príručky
Krok za krokom – centrá aktivít, ponukovú
tabuľu, pravidlá triedy, didaktické aktivity,
pomocníčkov.
Prístupom orientovaným
na dieťa podporujeme samostatné učenie
sa detí prostredníctvom cieľavedome
pripravených a plánovaných rôznorodých
aktivít. Štrukturovaním prostredia v triede
vytvárame podmienky na to, aby si deti mohli
vyberať z viacerých, ku konkrétnemu cieľu
smerujúcich činností v malých skupinkách
detí v tzv. centrách aktivít.
Informačné technológie prenikajú prakticky
do všetkých oblastí a profesií ľudskej

činnosti. Stávajú sa základom fungovania
spoločnosti. Tento fakt sme zohľadnili pri
zriadení počítačového centra. Deti sa hravou
formou oboznámili so základnými pojmami
potrebnými pre prácu s počítačom a získali
základné zručnosti pre prácu s ním. Prestali
sa báť počítača a začali si viac veriť vo svoje
schopnosti.

Pracujeme s premyslenými edukačnými
programami Alenka a svet okolo nás
a obľúbený je aj program zameraný na rozvoj
základných matematických operácií.
Deti si zlepšili priestorovú predstavivosť
a orientáciu voči vlastnej osobe i k predmetom,
najmä rozlišovanie pravej a ľavej ruky,
pojmy hore, dolu, zhora, zdola. Zlepšila sa
ich pozornosť, vytrvalosť a dôslednosť ako
i logické myslenie.
Tento školský rok sme sa zapojili i do projektu
Bezpečná komunita – Bezpečnosť pre
predškoláka. Cieľom projektu bolo naučiť deti,
ako sa správať bezpečne a podporiť ich pocit
bezpečnosti. Projekt je interaktívny. Deti sa
učili, kde a ako sa majú bezpečne hrať, ako sa
majú pohybovať na ceste, ako cestovať. Svoje
vedomosti si overovali v pracovných listoch
a záverom bolo vytvorenie leporela z prác
detí. Do knihy si deti vytvorili text a poslali
sme ho do súťaže o rôzne dotácie na obnovu
školských dvorov. Napriek veľkej snahe sa
nám nepodarilo získať ﬁnančnú podporu, ale
uspeli sme pri vypracovaní projektu s názvom
“Rekonštrukcia detského ihriska.“ u Nadácie
SPP, ktorá nám prispela sumou 30 000
Sk. Príspevok sme získali vďaka iniciatíve a
angažovanosti sa na projekte p. Lančaričovej,
ktorej aj touto cestou ďakujeme.
Vzdelávanie pedagogických pracovníkov sme
zamerali tento rok na využívanie inovačných
metód, foriem a prostriedkov práce, na

rozvíjanie grafomotorických zručností detí,
na plánovanie - projektovanie, na podporu
vynárajúcej sa gramotnosti v podmienkach
primárnej edukácie.
Naše snaženie bolo kladne ohodnotené
školskou inšpekciou, ktorá bola zameraná
na kontrolu stavu rozvíjania predčitateľskej
gramotnosti u 5-6 ročných deti. Z vlastnej
skúsenosti i zo skúseností
mnohých predškolských pedagógov môžem konštatovať, že
každoročne pribúdajú deti,
ktoré sa aktívne zaujímajú
práve o písanú podobu jazyka.
Dôležitou otázkou zostáva, ako
má učiteľ reagovať a využívať
tento fakt. Táto úloha vyšla
preto z potreby reagovať na
zmeny a zvyšujúce sa nároky
spoločnosti, orientovať sa
a fungovať v nej. Nutné je však
upozorniť na fakt, že nejde
o výučbu čítania a písania, ako
to poznáme z elementárneho
vyučovania, teda nejde o
získanie akéhosi predstihu,
alebo dokonca zníženie
vekovej hranice , keď začínajú
deti písať a čítať. Využívame
a stimulujeme skutočnosť, že
dieťa rozpráva, komunikuje s inými, rozvíja si
svoju slovnú zásobu, postupne si vytvára súvis
medzi hovoreným slovom a jeho písanou
formou.
Preto sme sa začali zameriavať na rozvoj
fonematického sluchu, schopnosti hláskovej
diferenciácie, rozlišovaniu slov podľa
sémantickej a formálnej príbuznosti.
Stimulujúce prostredie vytvárame označovaním veľkým písmom centier aktivít štítkom
s jeho názvom, označovaním materiálov,
pomôcok, surovín, hračiek, písaním farebne
textu básní, označovaním osobných veci detí
značkou a písmom, využívaním pojmových
máp, maľovaným čítaním, písaním pravidiel
života v triede.
Stimulácia gramotnosti prebieha už od
vstupu dieťaťa do MŠ. Podmienkou je, aby
bola pre dieťa zmysluplná. To je vtedy, ak si
dieťa prostredníctvom čítania a písania môže
konštruovať svoje poznanie o svete a vytvárať
vlastné subjektívne významy. Dieťa je tým,
ktoré sa o písmo zaujíma z vlastnej vôle,
a nie, ak to niekto iný od neho vyžaduje.
Snaha kolektívu MŠ je neustále získavať nové
informácie a trendy v predškolskej výchove
a aplikovať ich v praxi. Verím, že záujem
a chuť kolektívu urobiť niečo viac pre deti sa
nevytratí, lebo vynaložené úsilie dnes sa nám
“zajtra“ mnohonásobne vráti.
Zlata Andrisová
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DOBRÁ NOVINA

V tomto roku na Vianoce 26.12. 07 sa uskutočnilo prvýkrát
aj v našej obci koledovanie detí v rámci akcie Dobrá novina
2007. V miestnom Klube detí Orol Blatné sa pripravilo
na koledovanie a zúčastnilo sa ho 20 detí, ktoré navštívili
50 domácností. Koledovanie začala celá skupina na fare
a u starostu, potom
sa koledníci rozdelili
na tri skupiny. Pre
deti to bol okrem
duchovného
zážitku aj slušný
turistický
výkon,
lebo
koledovali
celé popoludnie
do večera. Pre
rodiny, ktoré prijali
koledníkov
to
bol krásny a milý
zážitok. Deťom sa
za ich obetovanie
o d m e n i l i
sladkosťami
a v rámci akcie
sa vyzbieralo 14
210 Sk. Tieto boli
odoslané na účet
eRka, ktoré celú
akciu každoročne
koordinuje.
Prostriedky
budú použité na
poskytnutie pomoci
najbiednejším
deťom
Afriky
v rámci konkrétnych
a presne cielených
príspevkov
do
rodín s deťmi bez rodičov a deťmi s ťažkým zdravotným
postihnutím a AIDS. Deťom ďakujeme za obetavosť pri
nácviku a koledovaní a rodinám za to, že nám otvorili svoje
dvere a srdcia. Už teraz sa deti tešia, že o rok budú v tejto
tradícii pokračovať.

V pondelok 19. mája sme privítali 35 detíí
z Mlynkov, ktoré prišli do našej obce na
trojdňový pobyt. Vo výprave bol riaditeľka
školy v Mlynkoch, Katarína Sziveková,
učiteľky Gabriela Wágnerová a Monika
Pellerová,, ktorá jje zároveň p
poslankyňou
y
Obecného zastupiteľstva
p
ajj
Slovenskej samosprávy v Mlynkoch. Dopĺňali ich Marta Demjénová,
predsedníčka Slovenskej samosprávy a Jozef Havelka, jej podpredseda.
Deti prišli s cieľom spoznať našu obec a okolie, ale aj zdokonaľovať sa
v slovenskom jazyku. Najskôr ich privítal starosta obce, pracovníčky
pripravili malé občerstvenie a následne išli do školy. Tu ich už rozdelili
do tried tak, ako chodia v Mlynkoch.
y
Po obede mali naplánovanú
p
návštevu hradu Červený Kameň. Po jeho prehliadke pri návrate do
Blatného sa zastavili na kratučkú prehliadku Modry a na zmrzlinu.
Deti s dvomi učiteľkami sa ubytovali v hoteli U Wocha, zostávajúci
dospelí v Inštitúte
vzdelávania
v Senci. Po večeri
si deti vybehli na
futbalové ihrisko,
kde ich už čakali
naši chlapci. Až
tu začalo ozajstné
spoznáva
á nie,
i veď
ď
na
vyučovaní
by
vyrušovali.
Utorňajšie
dopoludnie
strávili
znovu
na
vyučovaní.
Popoludní sme im
naplánovali návštevu Trnavy. Zážitkom pre nich bola určite prehliadka
z mestskej veže. Potom navštívili Západoslovenské múzeum, kde si
prezreli expozície z nášho regiónu. Aj keď dopoludnia pršalo, popoludníí
bolo sychravo, ale bez dažďa. Takže aj tento výlet sa vydaril. Po večeri
s učiteľkami precvičovali program na vystúpenie, ktoré ich čakalo
doma. Iste to stihli v dobrom čase, veď ich ešte čakala narodeninová
torta jedného zo spolužiakov a noví kamaráti z Blatného. Stredajšie
ráno bolo tak upršané, že na vyučovanie išli až na druhú hodinu, aby
neprišli premočení.
Po vyučovaní a obede
v školskej jedálni nastal čas
balenia a odchodu. Majiteľ
hotela pripravil pre školu
knihy, k tomu pridal drobné
darčeky starosta obce. Do
hotela ich prišiel pozrieť
a zároveň aj vyprevadiť
veľvyslanec
Maďarskej
republiky na Slovensku Antal
Heizer. Spoločne im zaželali
šťastnú cestu domov.
I toto bola
l jeddna pekknáá akkcia
i meddzii naši
šimii ob
bcamii, kkdde ajj našše ddetii
nadviazali nové priateľstvá, čo sa prejavilo na obidvoch stranách.
Určite budú hľadať informácie o druhej strane na internete, možno aj
sem tam poletia SMS- ky.
Preto chceme poďakovať všetkým, ktorí pri tomto podujatí pomohli.
Vedeniu školy, školskej jedálni, pracovníčkam Obecného úradu
v Blatnom a hotelu U Wocha za výborné ubytovanie, stravovanie aj
krásne prostredie.
Oľga Šarmírová

Mária Heribanová
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V Mariazelli pred 100 rokmi

Generácia našich rodičov spomínala
na púte do rakúskeho Mariazellu. Pre nás,
ktorí sme dospievali po vojne bola cesta
do Rakúska nemožná. Až v r. 1968 počas
„Dubčekovej jari“ dalo sa dostať do Viedne
a mnohí ten krátky čas využili aj na súkromnú
púť do Mariazellu. Tak aj ja som dostal v júni
1968 povolenie zúčastniť sa metalurgickej
konferencie v Loebene, ba vycestovať smela
aj moja manželka (deti sme museli nechať
v Blatnom). Nemusím zdôrazňovať, že po
absolvovaní úradných povinností sme na
našej octavii zabehli do Mariazellu.
Po návrate do Blatného sme referovali
o našich dojmoch. Po ich vypočutí sa
rozhovoril náš otec (svokor Florián Janský,

*1904, †1976) o púti Šarﬁanov a iných zo
susedných obcí. Použijem jeho priamu reč:
„...Bol som malý chlapec, bolo to pred
prvou svetovou vojnou. Skoro ráno sme
nastúpili do zvláštnych vozňov v Senci,
potom ich pripojili na osobný vlak a vydali
sme sa - smer Mariazell. Viem, že nás
párkrát prepínali a že sme cestovali cez
veľké priemyselné mestá. Na čo sa dobre
pamätám bol čas obeda. Bol piatok. Každý si
vybral suchú stravu, len páni farári kuracinu,
kačacinu a pod. Prekvapeným pútnikom
povedali, že sme na ceste a tak udeľujú
„dišpenz“. Nálada sa zlepšila, keď si ľudia
z košíkov povyťahovali mäso a aj nejakú tú
fľašu šarﬁckého.
Po príchode do Mariazellu sme mali
krátku pobožnosť v bazilike a domáci
organizátori nás zadelili na ubytovanie. Ženy
a dievčence bývali v domoch, chlapi a chlapci
na povalách v sene. (Zato nejeden si pred
spánkom zapálil svoju obľúbenú cigaretu!)
V sobotu sme mali svätú omšu, poobede
krížovú cestu na Kalvárii, ktorá bola vtedy vo
výstavbe. Keďže na strmý kopec neviedla
nijaká cesta, kamene vynášali pútnici. Najmä
ženy vzali kameň, zabalili ho do vlniaka

Prvé sväté prijímanie
v novom šate
Dňa 21. mája prijalo v našej
farnosti 16 deti, z toho 3
dievčatá a 13 chlapcov po
prvýkrát sväté prijímanie.
Tento rok bol výnimočný tým,
že deti mali prvýkrát oblečené
rovnaké biele rúcha, ktoré sa
budú používať aj v budúcnosti
a ktoré dodávali slávnosti
neopakovateľnú atmosféru.
Deti sa po dlhej a namáhavej príprave na hodinách náboženstva
a na piatkových stretnutiach konečne dočkali tohto slávnostného
dňa, keď prvý raz mohli prijať Kristovo Telo a Krv.
Svätá omša sa začala vstupom detí spolu s pánom farárom
do kostola za spevu detského speváckeho zboru. Po evanjeliu
ako tradične nasledovala kázeň, ale v tento deň bola špeciálne
venovaná prvoprijímajúcim deťom a ich rodičom. Pán farár si
pripravil na kázeň malé pomôcky – veľké drevené červené srdiečko
a veľký biely plný kruh s písmenami JHS. Spýtal sa detí, čo tento
kruh predstavuje a deti správne odpovedali, že je to Božie Telo
v podobe hostie. Potom začal pán farár hostiu vkladať do srdiečka,
ktoré predstavovalo srdce detí, ale hostia tam nechcela ísť. Tak dve
deti pristúpili bližšie k srdiečku a začali skúmať, prečo tam hostia
nechce vojsť. Jedno z detí našlo v srdiečku šnúrku, potiahlo ju a na
šnúrke boli priviazané papieriky s popísanými hriechmi. Potom pán
farár znovu zobral hostiu, začal ju vkladať do srdiečka, ale hostia
tam stále nešla. Tu druhé dieťa potiahlo ďalšiu šnúrku, na ktorej boli

a po niekoľkých prestávkach cestou ho
priložili ku kope na vrchole. Mládenci začali
s veľkým kameňom, ale po každej prestávke
ho vymenili vždy za menší. Po príchode
na vrchol a oddychu sa vrátili na zelenú
lúku Kalvárie a vyniesli ešte jeden kameň.
Pamätám, že celá lúka bola posiata bielymi
kameňmi. (Ale dozvedeli sme sa potom, že
za 1 rok doniesli pútnici všetky kamene na
stavenisko.)
Hlavný bod programu bola v nedeľu
„hrubá“ pútnická svätá omša. Všetci sme
rozumeli, veď sa slúžila po latinsky. Poobede
rýchlo na stanicu a podriemkavali sme vo
vlaku. Nadránom sme vystúpili v Senci
a zvyšných 6 km pešo do Šarﬁe. Či nás niekto
čakal, to neviem, bol som veľmi unavený.
Po krátkej modlitbe v našom kostole rýchlo
domov, kde nás čakalo čosi na zjedenie
a zaslúžený oddych.“
Autor tohto rozprávania už vyše 30 rokov
spí svoj večný sen. Ale ukladá svoj zážitok
z púte do Mariazellu do pamäti dnešných,
najmä mladých ľudí.
Kamil Tomko

ďalšie papieriky
s hriechmi. Pán
farár
vysvetlil
deťom, že pokiaľ
máme
srdce
plné hriechov,
Pán Ježiš doň
nemôže vstúpiť.
Treba mať vždy
srdce pripravené,
a ak sa predsa
stane, že si srdce
zašpiníme hriechmi, je tu sviatosť zmierenia. Potom sa pán farár
prihovoril k rodičom. Vyzval ich, aby s deťmi často prichádzali
do kostola, aby ich viedli k viere, lebo práve rodičia majú byť
príkladom pre svoje deti.
Veľká vďaka
patrí
touto
cestou nášmu
duchovnému
otcovi Romanovi,
ktorý
venoval
deťom svoj čas
a svoje sily, aby
naozaj
dobre
a s vierou prijali
Pána Ježiša do
svojho
srdca.
A je tu výzva aj pre nás ostatných, aby sme týmto deťom pomáhali
verne vytrvať vo viere, a aby to, čo prijali a prežívali v tento
slávnostný deň, vedeli odovzdávať aj ďalej.
M.H.

12

Blatňan

Číslo 2/Júl 2008

Veľké ĎAKUJEM
Som rada, že mám teba, OTEC, MAMA,
vďaka vám som nezostala navždy sama.
Občas sa správam, akoby nado mňa niet,
akoby mi patril celý svet.
Nikdy ste nepovedali: „Choď, nemáme čas“,
to nehovorím len ja, ale každý z nás.
Sme štyria a pre každého pekné slovo máte,
keď vás potrebujeme, celí sa nám dáte.
S vami som už šestnásť rokov,
urobila som veľa mylných krokov.
Povedali ste mi, čo robiť mám,
ja si od vás poradiť dám.
Som rada, že som nezostala sama,
keď sa na mňa vykašľala vlastná mama.
Vy ste mi pomáhali a pomáhate stále,
vaše srdcia ozaj nie sú malé.
Ja som vaša a vy moji,
jednoducho sme už svoji.
Poviem vám to, čo dobre viem –
patrí vám veľké ĎAKUJEM.
Veronika B., 16 r.

Prázdniny – čas
pre deti alebo čo
s nimi?
Každý
žiak
alebo študent
sa teší na letné
prázdniny. Je to
čas oddychu,
dovoleniek,
výletov,
ale
je to aj čas
na
prácu
v záhrade alebo
v domácnosti,
kedy
treba
spracovať
ovocie alebo
zeleninu, aby
Božie dary nevyšli nazmar. Predsa však je veľmi
dôležité pamätať aj na duchovnú stránku,
pretože letné obdobie prináša aj mnohé hriešne
príležitosti, ktorým sa treba vyhnúť. A práve
prázdniny sú najvhodnejším obdobím, kedy môže
rodina spolu prežiť krásne chvíle spolu, kedy sa
rodičia majú osobitne venovať svojim deťom, aby
im odovzdali správne hodnoty i správne kritériá
pre ich život. Bolo by chybou, keby sa rodičia
chceli „zbaviť“ svojich detí tým, že ich pošlú inde
na prázdniny, aby mali od nich pokoj. Najkrajšie
spomienky mávajú ľudia práve na tie chvíle a na
tie zážitky, ktoré prežili spoločne na rodinných
dovolenkách a výletoch. Ale nemá sa zabudnúť
na modlitbu a na svätú omšu. Všade tam, kde
sa ide na dovolenku, je dobré zistiť si, či je tam
možnosť ísť na svätú omšu aspoň v nedeľu.

Treba vyjadriť uznanie všetkým
rodičom, ktorí sa obetujú pre svoju rodinu a pre
svoje deti. Báseň s názvom Veľké ĎAKUJEM
napísala šestnásťročná Veronika, adoptované
dieťa, kde sa adoptívna matka, hoci vysokoškolsky
vzdelaná a s dobrým zamestnaním, zriekla kariéry
a naplno sa venuje nielen Veronike, ale aj ostatným
trom deťom, ktoré si s manželom adoptovali,
pretože nemohli mať vlastné deti. Každé leto
chodievajú na spoločnú dovolenku nielen sami s
deťmi, ale aj s inými rodinami, aby takto mohli
čo najlepšie pomôcť svojim deťom po telesnej
i duchovnej stránke a vytvoriť im príležitosti na
dobré využitie času a na nové priateľstvá.
Iný prípad je z misií z Kazachstanu.
Sestra Teresita, ktorá pracuje na misijnej stanici
Šerbakta, spomína prípad jednej rodiny ich
farnosti, kde muž stratil prácu a v tom období
manželka zistila, že čaká štvrté dieťa. Chceli si
dieťa dať zobrať. Keď sa to dozvedela sestra
Teresita, urobila všetko preto, aby túto matku
presvedčila, aby to nikdy neurobila, a zapojila aj
ostatných do modlitieb za túto rodinu. Nakoniec
toto dieťatko zachránili. Akonáhle držala matka
v náručí svoje zdravé malé dievčatko, zabudla na
všetky svoje boje a starosti. Keď sa vrátila domov
z nemocnice, bolo aj tam všetko iné: doma na ňu
čakali s veľkou láskou a najviac ju udivil jej manžel:
Sotva vošla do bytu, zobral opatrne do náručia
malú dcérku a hrdý s ňou sa prešiel po izbe. Aká
zmena! A to nielen na ten okamih! Do tejto rodiny
sa vrátilo skutočné rodinné šťastie.
A nakoniec jeden krásny príklad
z nedávnej minulosti. Svätý Otec Ján Pavol II.
vyhlásil v roku 2004 za svätú Janu Berettu
Mollovú (taliansky: Gianna Beretta Molla). Kto bola
táto hrdinská matka?
Jana Berettová (na snímkach)
sa narodila 4. 10. 1922 v meste Magenta v
Taliansku ako desiate dieťa z trinástich. Päť z
nich zomrelo v mladom veku, tri deti sa zasvätili
Pánovi (dvaja kňazi a jedna rehoľná sestra).
Kresťanské vzdelanie získala od svojich rodičov.
Život považovala za nádherný Boží dar, naplno
dôverovala Prozreteľnosti a bola presvedčená o
potrebe a účinnosti modlitby.
Počas rokov štúdií na gymnáziu
a univerzite sa naplno zaoberala činnosťami
v katolíckom spoločenstve a v Spoločnosti sv.
Vincenta de Paul, kde sa venovala mládeži a
charitatívnej starostlivosti o starých a biednych.
Po obdržaní titulu Doktor medicíny a chirurgie
na univerzite v Padove v roku 1949, si otvorila
ambulanciu v meste Mésero, blízko rodnej
Magenty. V roku 1952 si obohatila svoje znalosti
v odbore pediatria na Milánskej univerzite. V
medicínskej praxi sa zvlášť zameriavala na matky,
deti, starých a chudobných. Svoju profesionálnu
dráhu považovala za misiu a tá jej nezabraňovala
pokračovať v činnosti v katolíckom spoločenstve,
pričom venovala ešte väčšiu pozornosť mladým
dievčatám. Rada chodievala do prírody, kde si
uvedomovala Božiu prítomnosť. Zaujímala ju aj
vlastná budúcnosť, modlila sa a prosila Boha, aby
spoznala Jeho vôľu. Pocítila, že Boh ju volá do
manželstva. Plná nadšenia sa odovzdala tomuto
volaniu, s pevnou vôľou a presvedčením vytvoriť
skutočnú kresťanskú rodinu.

V tých časoch sa spoznala s inžinierom
menom Peter Molla. Strávili spolu veľa času
spoznávaním sa, prehlbovaním duchovného života,
spoločnými modlitbami. Jana a Peter uzavreli
manželstvo 24. 9. 1955 v Bazilike sv. Martina v
meste Magenta. V novembri roku 1956 Jana
porodila prvé dieťa menom Pierluigi. V decembri
o rok neskôr prišla na svet Mariolina a v júni 1959
Laura Mária. Jana zvládala svoje povinnosti matky
a manželky, a napriek vyčerpanosti dokázala
prejavovať radosť zo života.

V septembri 1961, kedy čakala štvrté
dieťa, po dovŕšení druhého mesiaca tehotenstva,
nastali ťažkosti. Diagnostikovali jej nádor na
maternici. Bol potrebný chirurgický zákrok.
Pred operáciou prosila lekára, aby zachránil
život, ktorý nosí vo svojom lone a odovzdala sa
Božej prozreteľnosti. Podarilo sa zachrániť život
malého stvorenia. Ďakovala Bohu a ďalších sedem
mesiacov tehotenstva sa s neuveriteľnou silou
venovala úlohe matky v rodine. Ovládol ju strach
pri pomyslení, že by sa jej dieťa malo narodiť
choré a prosila Boha, aby sa tak nestalo. Niekoľko
dní pred pôrodom bola pripravená obetovať svoj
život, aby zachránila dieťa: „Ak sa treba rozhodnúť
medzi mojím životom a životom môjho dieťaťa,
neváhajte a zachráňte ten jeho.“ Dňa 21. apríla
1962 ráno porodila dcéru, ktorá dostala meno
Jana Emanuela. Jana Beretta zomrela o týždeň
neskôr, 28. apríla, v nevýslovných bolestiach a
opakujúc krátku modlitbu „Ježišu, milujem ťa;
Ježišu, milujem ťa“. Mala iba 39 rokov.
Milí čitatelia Blatňana! Tieto skutočné
príklady zo života sú pre nás všetkých
povzbudením, že život prežijeme vtedy najlepšie,
keď sa dokážeme obetovať za druhých; keď
budeme schopní myslieť na dobro tých druhých
a predovšetkým ochotne venovať svoj čas a svoje
sily pre dobro našich detí a mladých. A to vám
zo srdca prajem a vyprosujem Božiu ochranu
a Božie požehnanie pre všetkých vás a pre všetky
rodiny.
kňaz Roman Stachovič
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Krátke
správy

svojimi menami, starosta ich posilnil na cestu
do školy čokoládkou a p. učiteľky im naplnili
do tašiek školské potreby – dar združenia
rodičov. Po „odchode“ do školy sa vrátili do
zasadačky, kde ich čakalo ešte občerstvenie
aj s triednou tortou, na ktorej mal každý
predškolák svoje meno. Milé, slávnostné
a pravdepodobne aj nezabudnuteľné
podujatie potešilo deti i rodičov.
S príchodom najhorúcejších mesiacov roka
začala svojpomocná výstavba sociálnych
zariadení a bufetu na dvore obecného
úradu. Keď ich ukončíme budeme mať časť
školského dvora zároveň aj ako amﬁteáter
s kompletným nutným vybavením. V rýchlom
napredovaní stavby nás budú brzdiť iné
nutné práce po obci – kosenie trávnikov,
upratovanie po neporiadnikoch či búrkach.

Začiatkom apríla vstúpil „do klubu 50nikov“ kapelník DH Šarﬁanka Karol Tučnovič.
K jubileu mu blahoželáme a prajeme ešte
veľa rokov v zdraví na čele našej dychovky,
aby prinášal svojou hrou radosť všetkým
priaznivcom dychovky i obce.

Malé upozornenie. Polícia nás požiadala,
aby sme vyzvali obyvateľov obce, najmä
starších , aby nevpúšťali neznáme osoby
do dvorov a domov. Neustále sa opakujú
hlásenia o okradnutí starších dôverčivých
občanov pod rôznymi zámienkami.

V posledný júnový týždeň začala DH
Šarﬁanka nahrávať nové CD, na ktoré sa už
teraz teší veľa jej priaznivcov.
V stredu 25. júna 2008 pripravila
komisia pre mládež šport a kultúru prijatie
najlepších žiakov školy – po jednom
zástupcovi z každej triedy, u starostu obce.
Za dosiahnuté výsledky a reprezentáciu
školy dostali čestné uznania, malé darčeky
a zapísali sa do Pamätnej knihy obce. Ich
zoznam je nasledovný: Soﬁa Fedorová – I. tr.
, Martuška Jánska – II. tr., Michal Kováč – III.
tr., Mária Jánska – IV. tr., Linda Galčeková –
V. tr., Linda Matiašovičová – VI. tr., Patrícia
Jarábková – VII. tr., Natália Augustovičová –
VIII. tr. a Ivana Hegedüsová – IX. trieda.

V piatok 20. júna 2008 pripravil kolektív
Materskej školy v Blatnom rozlúčku
predškolákov s materskou školou, spojenou
s prijatím u starostu obce v obradnej miestnosti
obecného úradu. Deti – predškoláci
predniesli svojim rodičom krásny program,
od p. učiteľky dostali „absolventské“ stužky,
od p. riaditeľky medovníkové medaily so

Hovorí sa: „Nerob iným to, čo nechceš,
aby iní robili tebe!“ Toto môžeme hovoriť
takmer o celom našom živote. Uvediem
príklady:
Páčilo by sa vám, ak by som vypaľoval
elektrické káble, ktorých dym každého dusí?
Páčilo by sa vám, ak by som na váš pozemok
vyhadzoval svoje odpady, prípadne si bez
vášho dovolenia na ňom niečo uskladnil?
Nehnevali by ste sa, ak by vám môj pes
roztrhal ploty a ohrozoval vás na vašom
dvore?
Neliezlo by vám na nervy, ak by som do
noci vrčal motorovou kosačkou, striekačkou,
púšťal rádio či CD- čká príliš nahlas?
Asi by vás vôbec nehnevalo, ak by sa môj
pes či mačka pravidelne chodili venčiť na váš
trávnik.
Nuž mohol by som zaplniť podobnými
skúsenosťami celú stranu. Videli by ste sa
v tých príkladoch? Ak nie, tak vám -gratulujem
a určite nemáte žiadne problémy so svojimi
susedmi, okolím a už vôbec nie so zákonmi
a nariadeniami obce.
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Zaznamenali sme
Gustáv Zechenter –
Laskomerský
* 4.3.1824 - † 20. 8. 1908
100 výročie úmrtia
Tento lekár, geológ a cestovateľ
vstúpil do literatúry cestopismi.
Pochodil kus Európy a zážitky z ciest
publikoval v časopisoch Orol tatranský
a Pešťbudínske vedomosti. Tu boli
uverejnené jeho najväčšie cestopisy,
ktoré sa vyznačujú triezvosťou opisov
(Zo Slovenska do Carihradu, Zo
Slovenska do Ríma) a zmyslom pre
reálne fakty.
Cestopisný žáner využil Zechenter
aj vo svojej humoristickej tvorbe. Do
Sokola, Černokňažníka, Orla a iných
časopisov posielal pravidelne krátke
humoristické črty, besednice, žartovné
listy, anekdoty, veselohry. Pokúsil
sa aj o väčšiu poviedku s názvom
Lipovianska maša. Vykresľuje v nej

obrazy horehronskej prírody spojenej
so životom železiarskych robotníkov.
Zechenterov literárny talent sa plne
uplatnil v humoristických črtách,
ktoré neskôr vydal v súbore Žarty
a rozmary, ktoré sa vyznačovali
vtipným zobrazením smiešnych
stránok života dedinských ľudí. Svoju
literárnu tvorbu zakončil obšírnym
Vlastným životopisom, ktorým vydal
svedectvo o sebe a o svojej dobe. Toto
dielo je vrcholom jeho mnohostrannej
a dlhoročnej literárnej činnosti. Vložil
doňho polstoročné skúsenosti zo
slovenského národného a literárneho
života.
Zechenterove humoristické obrázky,
črty a poviedky sú vzácne tým, že nimi
sa autorovi podarilo položiť základy
slovenskej realistickej prózy.
Eva Zimányiová
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Liga proti rakovine
Vážení občania!
Ďakujeme vám, že sme s vašou pomocou
premenili piatok 11. apríla 2008 na šťastný
deň. Deň, ktorý sa rozžiaril žltou farbou optimizmu a dobrej nálady. Stretli sme sa s pochopením u našich občanov pri verejnej ﬁnančnej
zbierke „Dňa narcisov“. Zbierka prebehla
úspešne. Vyzbieraných bolo 25.724,- Sk, ktoré
boli odoslané 14. apríla 2008 na adresu: Liga
proti rakovine, Špitálska 21, Bratislava.
Vďaka patrí členkám klubu dôchodcov, ktoré akciu organizovali.
Menovite: Kováčová Pavla, Strihovská Anna,
Kovačičová Anna, Strihovská Mária, Klenovičová Anna, Ligdová Anna, Stopková Katka,
Krajčovičová Anna, Šuplatová Silvia, Šarmírová Helena,
Veríme, že raz nad touto zákernou chorobou zvíťazíme.
Helena Šarmírová

Vážení priatelia,
tentokrát sa vám ozývame s väčším časovým odstupom, ale s najlepšou správou, akú
vám môžeme po ukončení verejnej ﬁnančnej
zbierky Deň narcisov oznámiť. Tou správou je,
že v rámci 12. ročníka Dňa narcisov sa dosiahol rekordný výnos zbierky, ktorý predstavuje
sumu: 24.265.399,- Sk
Nemali sme žiadne rekordné očakávania,
nepadali žiadne prognózy, pre tento rok sme
len skromne vyzvali, aby ľudia „povedali kvetom“, že cítia spolupatričnosť, uvedomujú si
potrebu spoločne vyjadriť podporu chorým
a zaktivizovať zdravých, aby na svoje zdravie
a starostlivosť oň nezabúdali. Ťažko sa nám
hľadajú tie správne slová, ktoré by dostatočne
vyjadrili vďaku tak v našom mene ako i v mene
všetkých, ktorým vyzbierané ﬁnančné dary
akýmkoľvek spôsobom pomôžu.
Dovoľte nám záverom vyjadriť prianie, aby
takých výborných výsledkov, ako sa dosiahol
pri tohtoročnom Dni narcisov, vo všetkých oblastiach života – v štúdiu, v osobnom živote, v
práci – pribúdalo, aby sme mali spoločne radosť z maličkostí, ktoré nás denne obklopujú
a užívali si radosti života v spokojnosti z dobre
vykonanej práce. Z 11. apríla 2008 môžeme
mať všetci dobrý pocit a čerpať elán do ďalších dní...
S úprimnou vďakou, potešením z našej
doterajšej spolupráce a vierou v tú budúcu s
pozdravom
kolektív Ligy proti rakovine SR

Číslo 2/Júl 2008

Stolnotenisový klub Blatné
ukončil sezónu 2007/2008.
Ďalší súťažný ročník bratislavského regiónu
v stolnom tenise je opäť za nami
nami. Blatné zastupovali
znovu
tri družstvá (A – 5.liga, B,C – 7.liga).
Dosiahnuté výsledky a umiestnenie v jednotlivých
ligách je uspokojivé a je odrazom našej kvality
a hráčskej základne. Polepšilo si A – družstvo,
ktoré oproti minulému roku skončilo o dve miesta
vyššie, no napriek snahe o postupové priečky
nám zabojovať o samotný postup neprináležalo.
Snahu o postup už máme niekoľko sezón, no
vždy sa nájdu v lige dva, tri silnejšie tímy, ktoré
nám náš úmysel prekazia. Podľa môjho názoru,
na štvrtú ligu herne máme, no najťažším krokom
je postup. Pevne verím, že sa nám to časom
podarí. Po ďalšej zmene v súťaži a reorganizácii
naše B a C družstvo účinkovalo v 7. lige. Určite
urobili v tomto ročníku čo mohli, no na lepšie
výsledky a umiestnenie si musia ešte počkať. Do
súťaží sa neustále prihlasujú nové tímy, v ktorých
neraz účinkujú aj bývalí hráči z vyšších líg a ich
hra je neporovnateľná z našimi schopnosťami.
Napriek skutočnostiam si myslím, že tento ročník
nám priniesol určitý vzostup niektorých hráčov.
Vyzdvihnúť chcem predovšetkým Marka Tótha,
ktorého tréningové úsilie prinieslo rapídne zlepšenie
v jeho hre. Takisto Michal Valovič a Martin Srnák sa
neustále zlepšujú a sú pre nás budúcnosťou. Keď
by ešte trošku pridali na prístupe v tréningoch,
verím, že budú prínosom. K nim patrí aj Vojto
Horváth ml., no povinnostiam v dychovej hudbe
Šarﬁanka dal prednosť, čo pre nás je na škodu,
ale verím, že nám občas pomôže. Samozrejme,
nemôžem nespomenúť ostatných hráčov, takisto
neregistrovaných a odoprieť im snahu zlepšovať
sa podľa svojich možností a schopností, za čo im
patrí vďaka.
Zúčastnili sme sa na turnajoch v Reci a v Čataji
a sami sme usporiadali turnaj pre všetkých
priaznivcov stolného tenisu, ako aj každoročne
Veľkonočný turnaj.
Na jeseň sme zaregistrovali dve jubileá. 50- ku
spolu s nami oslávili Ľuboš Turinič a Jozef Čapla.
Takisto 70- ku Štefan Horváth, ktorý je jedným
z najstarších v súťaži a svojim prístupom a hrou
dokazuje aj mladším, že sa majú od neho čo
učiť. Všetkým oslávencom sme pripravili krásne
dary, poďakovanie za účinkovanie v našom klube
a oslávili ich sviatok.

STK BLATNÉ - ročník 2007/2008
BRATISLAVA
P Družstvo
1 Karlova Ves D
2 Reca B
3 Veľké Leváre B
4 Blatné A
5 Ivanka E
6 Spoje C
7 Most
8 Rovinka
9 Senec D
10 Lozorno B
11 Priemstav
12 Educo C

5.liga
K V R P Zápasy
B
22 18 3
1
210 : 89 61
22 18 3
1
213 : 95 61
22 15 3
4
193 : 116 55
22 12 3
7
184 : 153 49
22 11 5
6
183 : 135 49
22 12 2
8
176 : 153 48
22 8 2 12
146 : 166 40
22 6 3 13
144 : 177 37
22 5 5 12
140 : 184 37
22 6 1 15
118 : 194 35
22 6 0 16
118 : 183 34
22 0 0 22
40 : 220 22

Súťažný ročník sme ukončili koncom apríla
posedením aj s manželkami v MKS.
MKS
V minulom roku sa nám podarilo zabezpečiť
z vlastných prostriedkov nové stoly, siete, ohrádky
(hrali sa na nich majstrovstvá Európy juniorov
v Bratislave) a takisto nový robot, na ktorom si
môže každý zatrénovať podľa svojej chuti.
V budúcnosti by sme privítali aj nových členov,
predovšetkým mladých chlapcov a dievčatá, ktorí
majú záujem hrať stolný tenis. Momentálne chodí
skupina mladých, ktorí hrajú medzi sebou, ale nie
je to pravidelné trénovanie a zdokonaľovanie.
Chceme vytvoriť podmienky pre viac záujemcov,
no sme ohraničení priestormi a kapacitou stolov.
Vieme, že telocvičňa chýba obci a hlavne škole.
Osobne sa zúčastňujem na vytvorení optimálnych
a dôstojných podmienok pre kultúrne a športové
vyžitie v obci. Máme rozpracovaný projekt
multifunkčnej haly, ktorej výstavba je síce ešte
v nedohľadne, treba hľadať cestičky kadiaľ by sa
tento projekt dal zrealizovať, no pevne verím, že
sa to podarí.
Ďalšou novinkou je náš priestor, ktorý máme
vyhradený na internetovej stránke našej obce,
kde si každý môže pozrieť fotograﬁe z našej
činnosti, ako aj nájsť vylosovanie stretnutí, výsledky,
samotný priebeh a úspešnosť hráčov a družstiev.
Do ďalšieho ročníka, ktorý sa rozbehne koncom
septembra, prajem všetkým hráčom mnoho
úspechov a hlavne víťazstiev, aby čo najlepšie
reprezentovali našu obec.
Na záver
chcem osloviť a pozvať fanúšikov a priaznivcov
stolného tenisu, aby nás občas prišli podporiť
a povzbudiť. Tí, čo pravidelne chodia na naše
zápasy oceňujú našu snahu a potvrdzujú, že je
sa na čo pozerať.
UMIESTNENIE:
A družstvo – 4. miesto v 5. lige : Peter Fekete,
Vojtech Horváth, Marcel
Petrík,
Róbert Čičmanec ( Marek Tóth, Martin Srnák,)
B družstvo – 8. miesto v 7. lige : Peter Valovič,
Stanislav Srnák, Peter Tušš, Michal Valovič, Martin
Srnák, Radoslav Smolko
C družstvo – 11. miesto v 7.lige : Karol Bauer, Marek
Tóth, Jozef Čapla, Vojtech Horváth ml., Štefan
Horváth, Peter Turiak,
Daniel Šuplata
BRATISLAVA
P Družstvo
1 Integra A
2 Stavbár C
3 Integra B
4ŠKP D
5 K.Ves F
6 Pezinok E
7 Stupava B
8 Blatné B
9 D.Lužná B
10 Pezinok F
11 Blatné C
12 Vinosady B
13 Trnávka

7.liga
K V R P Zápasy
B
24 22 2
0
308 : 63 70
24 19 2
3
254 : 103 64
24 19 1
4
287 : 112 63
24 17 1
6
280 : 171 59
24 16 3
5
229 : 89 59
24 11 2 11
239 : 207 48
24 10 2 12
145 : 175 46
24 10 0 14
165 : 201 44
24 6 1 17
130 : 262 37
24 5 4 15
162 : 249 37
24 5 1 18
127 : 261 35
24 3 1 20
124 : 298 31
24 3 0 21
70 : 329 30
Vojtech Horváth, predseda STK
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FUTBALOVÝ TURNAJ AHA CUP 2008
Koncom marca sa začala príprava
ďalšieho ročníka AHA CUP - O pohár
starostu obce Blatné sondážou Mgr.
Moniky Korenčiovej, či sme v Blatnom
zaň, ktorý termín by bol vhodný. Celá
príprava bola v jej réžii, čím hlboko
zasiahla do remesla svojho manžela.
Klobúk dole by sme dali pred tým, čo
všetko dokázala zabezpečiť všetci, ktorí
sme sa turnaja zúčastnili (pravda, ak by
sme ho mali), nielen Janko Kroner, ktorý
ho nosil počas turnaja. Pre tých, ktorí
v hodovú sobotu popoludní zaváhali,
trošku priblížim celé podujatie z môjho
pohľadu.
V prvom rade zabezpečila päť
turnajových družstiev: ženy Slovana
Bratislava, mužské a zmiešané kolektívy:
Divadlo AHA, Doprastav Bratislava,
Slovenský rozhlas a starí páni Blatného.
Pre toľko družstiev a návštevníkov bolo
potrebné množstvo občerstvenia, bolo
treba veľa ľudí, ktorí predaj, pečenie
cigánskych a rýb, čapovanie piva a kofoly
zabezpečovali. Pritom ďalší organizátori
zabezpečovali rozloženie lavíc a stolov,
montáž a demontáž stánkov, slnečníkov,
losovanie, lopty a neviem čo ešte.
Program začal vystúpením pre
deti a vystúpením detí z Nezábudky
v Turni. Tým, že výťažok z podujatia bol
venovaný združeniu na pomoc rodinám
so zdravotne postihnutými deťmi
Nezábudka Tureň, predstavilo sa nám
združenie prácou svojich zverencov
v osobitnom stánku. Potom sa dostal
k slovu už športový komentátor Karol
Polák, ktorý požiadal mňa a Janka Kronera
o slávnostný výkop. My sme dohodli
s hospodárom Jozefom Slezákom –
Umelcom, aby podal tradičné náradie
na výkop – krompáč a rýľ. Keďže toto
náradie nebolo, uspokojili sme sa aj
s motykou a lopatou. Starosta motykou
prihral Jankovi na lopatu, ten si efektne
nadhodil a nohou vykopol do takej
výšky, že bolo zrejmé, kto je riaditeľom
turnaja a hlavným kapitánom.
V jednotlivých stretnutiach družstvá
bojovali o čo najlepšie výsledky.
Keďže na predĺženia nebol vymedzený
čas, po remíze nasledovali pokutové
kopy. A bolo ich zato dosť. Pán
Polák mal veru aj čo komentovať.
Možno sa toľko nenarozprával ani pri
viacerých medzištátnych stretnutiach.
Pri zhodnotení turnaja sme museli
konštatovať, že muži neboli k ženám ktovie
ako galantní, nedovolili im dotiahnuť do
víťazného konca žiadne stretnutie. Tak sa

víťazmi turnaja stali starí páni Blatného.
Slovenský rozhlas, Doprastav a divadlo

AHA na druhom až štvrtom mieste delilo
iba skóre. Najkrajším družstvom však boli
ženy Slovana Bratislava, čo náležite ocenili

riaditeľ turnaja aj so starostom. Herci,
najmä MAFSTORÁCI, boli dlhé hodiny
v obkľúčení žiadateľov o podpis a
záujemcov o spoločné fotograﬁe. Po
skončení vyhodnotenia futbalového
turnaja prišiel rad na ťah tomboly. Veľké
potešenie nastalo, keď sa Pavlínka
Kronerová – Jankova dcéra, vzdala
prvej ceny – malého skútra. Novou
výherkyňou sa stala Janetta Šarmírová,
školníčka z našej materskej školy. Po
ukončení podujatia bola večera v hoteli
U Wocha s príjemným posedením
v novovybudovanom altánku a veľkom
prístrešku pri krytej jazdiarni.
Zostáva mi poďakovať všetkým
organizátorom na čele s Mgr. Monikou
Korenčiovou, Danke Emeljanovovej
s dcérou ako styčnými organizátorkami
s futbalovými družstvami, futbalistom
Blatného na čele s predsedom TJ,
Radkom Strihovským – Martinovi
Milošovičovi, Jurajovi Fialovi, Tomášovi
Konečnému s manželkami, Lucii
Urbanovičovej, Ing. Jane Tichej, Zuzke
Podolínskej, hospodárovi TJ – Jozefovi
Slezákovi, mnohým „kuchárom“ pri
pečení cigánskej a rýb, z ktorých som
poznal iba Janka Jarábka zo Slovenského
Grobu (inak rodáka z Igramu),
zamestnanom hotela U Wocha aj
s manželmi Feketeovcami, ktorí venovali
jedivo, pitivo pre všetkých organizátorov,
hráčov. Blysla sa pritom aj Marika
Gregušová – slaným pečivom. Treba mi
poďakovať Kasicu za celu propagáciu
turnaja a „rozhlasákom“ za ozvučenie
celého areálu ihriska, Doprastavu
Bratislava – generálnemu sponzorovi,
PD Blatné (za jedno z pečených
prasiatok k večeri a iné sponzorstvo),
všetkým
ďalším
nemenovaným
sponzorom a samozrejme aj všetkým
návštevníkom, pretože celé podujatie
bolo organizované pre nich, a ktorí
svojou návštevou a konzumáciou
prispeli k tomu, že po pokrytí nákladov sa
mohlo odovzdať združeniu Nezábudka
Tureň 20 tisíc korún. Snáď som niekoho
aj zabudol menovať, ale ak áno, určite
im patrí nielen moja vďaka, ale vďaka
všetkých hráčov i návštevníkov.
Čo dodať. Považujem to za najkrajšiu
hodovú sobotu, ktorú som zažil aj vďaka
DH Šarﬁanka, ktorá do večera vyhrávala
po dedine a potom pridala ešte dve
hodinky na ihrisku.
Milan Šarmír

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

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

FUTBAL

Zápasy:
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

Víťazstvá:
21
18
17
13
9
10
7
9
6
6
6
6
3
3

Remízy:
3
6
5
5
9
4
11
5
9
9
8
7
10
5

Prehry:
2
2
4
8
8
12
8
12
11
11
12
13
13
18

Skóre:
64:14
56:19
61:18
44:43
41:48
46:43
25:27
24:34
22:29
23:45
18:31
27:34
23:49
19:59

Body:
66
60
56
44
36
34
32
32
27
27
26
25
19
14

TJ Družstevník Blatné – jarná časť III. ligy BFZ
ročník 2007/2008

Výsledky A mužstva:

14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

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

0:1
1:1
2:1
2:0
1:2
3:0
2:0
3:1
0:3
7:1
0:5
1:4
2:0

Vedenie TJ Družstevník Blatné ďakuje všetkým fanúšikom za
celoročnú podporu našich futbalistov aj mládežníckych mužstiev.
Ďakujeme trénerom Vladimírovi Feketemu, Michalovi Kurucovi,
Štefanovi Fialovi, Petrovi Šarmírovi a Radomírovi Strihovskému za
ich prácu s jednotlivými mužstvami a zároveň ďakujeme všetkým
hráčom, ktorí úspešne reprezentovali náš futbalový klub.
Naša veľká vďaka patrí všetkým sponzorom, ktorí nám v priebehu
ročníka 2007/2008 ﬁnančne alebo materiálne pomáhali ( Obec
Blatné, Žesta, s. r. o., Poľnohospodárske Družstvo Blatné)
a všetkým tým, ktorí nám tento rok darovali 2% z dane z príjmov
(tento zoznam bude dodatočne zverejnený).
Ďakujeme našim bufetárkam, hospodárovi, hlásateľovi (starosta),
usporiadateľom, nášmu známemu fanúšikovi za kosenie ihriska
a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli k fungovaniu
nášho futbalového klubu.
Juraj Fiala

Postupujúci – MŠK Petržalka
Vypadávajúci – ŠK Malacky, ŠK Svätý Jur
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