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KONIEC BLATŇANA?
V tomto roku sa prvýkrát za desaťročnú existenciu vydávania obecného štvrťročníka Blatňan
stalo, že číslo 3 nevyšlo. Upozorňoval som na
problémy už v poslednom a spolu s Ing. Feketem aj v predchádzajúcih číslach. Obecné
zastupiteľstvo berie za samozrejmé, že starosta obce sa o to postará. Ono to tak vyzerá, ze
bezmála jediný má záujem, aby obecné noviny
vychádzali, aby boli občania informovaní, ako sa
povie z prvej ruky, čo sa v obci deje. Predošlé
zastupiteľstvo sa obávalo, že v novinách bude
iba to, čo si zmyslí Stano Fekete, či Milan Šarmír
a preto delegovalo za člena redakčnej rady aj
jedného z poslancov. Ale keď spomínaní žiadali
poslancov, či zástupcov organizácií o príspevky, vždy to bolo na dlhé lakte a keď sme chceli
stihnúť termín vydania, tak sme museli vždy
rýchlo dačo dopisovať, aby sme doplnili strany –
či dvanásť, či šesnásť. Aj v poslednom volebnom
období máme v redakčnej rade zástupcu zo zastupiteľstva. Pri jeho plnom osobnom vyťažení
boli jeho príspevky v Blatňanovi raritou a účasť
na redakčných radách viac ako skromná. Dokončoval štúdium, tak sme to ospravedlňovali.
Ale už by mal zapnúť. Rovnako ako aj ostatní
prispievatelia - zástupcovia futbalu, stolného
tenisu, či občania, ktorí sa chcú so svojimi postrehmi podeliť s inými občanmi. Keď žiadame
príspevky, obyčajne sa každý opýta: “Kedy je
uzavierka?“ Nuž, keď chceme mať noviny s čo
najmenej chybami, tak by to malo byť aspoň na
konci prvého týždňa v každom treťom mesiaci
roka. Teda asi do 7.marca, 7.júna, 7.septembra
a 7.decembra. Samozrejme, že ojedinele možno doplniť články aj po tomto termíne, najmä
keď je nejaké podujatie krátko po uvedených
uzavierkach. Pretože nejaký čas treba na zalomenie, usporiadanie článkov, opravy našimi jazykárkami po zalomení a nakoniec tlač novín.
A vždy ku koncu štvrťroku by sme ich chceli mať
už v domácnostiach. Chceme to, alebo nie? Prosím, vyjadrite sa občania, poslanci a podľa toho
aj pomôžte pri tvorbe. Alebo myslíte, že máme
za príspevky platiť autorom? Potom by nám 100
tisíc ročne na vydávanie obecných novín nestačilo. Odmena pre celú redakčnú radu nie je ani
5 tisíc za rok, z toho šéfredaktor a ja ako starosta sme sa vždy zriekli v prospech ostatných
členov redakčnej rady. Ale aspoň sme si robili
súkromnú reklamu, aby sme neboli hlúpejší ako
tie sliepky. Veď ani tie zadarmo nehrabú.
Milan Šarmír

LURDSKÁ PANNA MÁRIA OPÄŤ S NAMI
Márie v Lurdoch.
Vďaka štedrosti a obetavosti všetkých
veriacich, ktorí prispeli svojou ﬁnančnou
pomocou, prácou, radou a predovšetkým
modlitbou sme mohli práve v deň výročia
spolu s otcom arcibiskupom Stanislavom
Zvolenským sláviť druhý krát posvätenie
tohoto vyobrazenia príchodu Matky Božej so
svojim posolstvom na zem.
Otec arcibiskup vo svojej homílii viackrát
zdôraznil význam obrazu. Vyzýval nás k
vzájomnej láske a úcte. Či ma nemá trápiť,
že môj brat je chorý? Či nemám byť smutný,
keď prišiel môj sused o majetok, o úrodu?
Či nemám ľutovať, že som k svojim blížnym
neprechovával vždy lásku a úctu?! Veď Boh
nás stvoril každého na svoj obraz“.
Po svätej omši nasledoval samotný akt
posvätenia. Radosť veriacich umocnilo i pekné
Určite všetci máme v pamäti tú nešťastnú azúrové nebo nad nami ako aj spoločné chvíle
novinu, ktorá nás zastihla ráno na Bielu sobotu strávené počas malého pohostenia na farskom
v tomto roku. V noci z Veľkého piatku na Bielu dvore.
sobotu neznámi vandali zhodili sochy Lurdskej
Panny Márie a sv. Bernadety, ktoré sa rozbili Vďaka Ti Matka, že si zostala s nami. Vďaka
na márne kúsky. Udalosť bola o to smutnejšia, Ti Bože, že Ty všetko zlé dokážeš obrátiť na
že práve v tomto roku sme si pripomenuli dobré. Odpusť nám. Posilňuj nás, aby sme
60 výročie od posviacky našej jaskynky a dokázali odolávať nástrahám Zlého.
pripomíname si tiež 150 výročie zjavení Panny
Viera Srnáková
Biela sobota. Šli sme do chrámu uctiť si
Ukrižovaného - zbitého a umučeného za nás, za
naše pády, nevďačnosť, opovrhovanie. Kristus
leží v hrobe a všade priam fyzicky cítiť tušenie
Víťazného rána. Diabol zúri. Toto je jeho koniec.
Ešte z posledných síl sa snaží útočiť. Na Boha
nemôže. Ó, ako nenávidí všetko, čo je Božie,
čo je sväté a najviac Tú, ktorá je jeho najväčšou
protivníčkou, ktorá mu rozšliapala hlavu svojim
Fiat. Tú, ktorá je bez hriechu, ktorej sa nemohol
ani raz dotknúť, nad ktorou nemá žiadnu moc.
Zničiť, zničiť, zničiť!!! Ak nie ju samu, tak aspoň
jej obraz.
A znova prehráva. Kristus je víťaz. Obraz Matky
je zničený, ale z tejto zdanlivej skazy vzniká nový
obraz – oveľa krajší, dôstojnejší, obraz spájajúci
tých, ktorí ho stavajú, obraz povzbudzujúci k
modlitbe, k zastaveniu, k poďakovaniu.
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Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Blatnom
dňa 5.9.2008:
– Ing. Ján Fabián podal sťažnosť na Viliama Dugoviča za
spaľovanie umelých hmôt, ﬂiaš či iného podobného
materiálu,
– poslankyňa Takáčová navrhla, nakoľko sa nám
kopia sťažnosti občanov zo všetkých častí obce na
nedodržiavanie VZN vo veci spaľovania odpadov
pristúpiť k striktnému sankcionovaniu občanov za
porušovanie VZN formou pokút.
OcZ schválilo
– predaj časti pozemku p. č. 402/2, zastavaná plocha,
vo výmere cca 45 m2 Jánovi Koňuchovi a manž.
Ing. Oľge Koňuchovej, bytom Ondavská 2, 821 01
Bratislava, v cene 300,– Sk/m2. Kupujúci na vlastné
nálady zabezpečia geometrický plán, uhradia kúpnu
cenu, kolkové známky ako poplatok za návrh na vklad
do katastra nehnuteľností vo výške 2 000,– Sk, poplatok
250 Sk za pozemnoknižnú vložku a poplatok vo výške
400,– Sk za vypracovanie kúpnej zmluvy,
– predaj časti pozemku p. č. 402/2, námestie, dielu 1,
vo výmere 194 m2 a dielu 2 vo výmere 3 m2 Jaroslavovi
Novotovi a manželke Marte Novotovej, bytom
Novobanská 9, 851 01 Bratislava v cene 1 000,- Sk/
m2, celková kúpna cena činí 197 000,- Sk, slovom
stodeväťdesiatsedemtisíc slovenských korún. Kupujúci
uhradia kúpnu cenu, kolkové známky ako poplatok za
návrh na vklad do katastra nehnuteľností a poplatok vo
výške 250,– Sk za PKV č. 64, poplatok vo výške 400,- Sk
za vypracovanie kúpnej zmluvy,
– predĺženie termínu na odkúpenie pozemku par. č.
404/41 Katarínou Urbančokovou do konca mája 2009,
– žiadosť Ing. Milana Miškeríka a manželky Anny
Miškeríkovej, obaja bytom J. Farkasa 15, 903 01 Senec
o kúpu pozemku p. č. 409/9 vo výmere 558 m2. Kupujúci
uhradia kúpnu cenu vo výške 1 116 000,– Sk, kolkové
známky v hodnote 2 000,– Sk a poplatok 400,– Sk za
vypracovanie kúpnej zmluvy. Uznesenie stratí platnosť,
ak kúpna cena nebude uhradená do dvoch mesiacov od
výzvy na podpis kúpnej zmluvy,
– predaj pozemkov 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 Halidovi
Trnačevičovi a manželke Eve Trnačevičovej 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 60 dní od výzvy na
podpis kúpnej zmluvy – predaj zatiaľ nezrealizovaný,
– predaj pozemkov registra C: p. č. 2454/5, záhrada vo
výmere 366 m2 p. č. 2454/6, záhrada vo výmere 275 m2,
p. č. 2454/7, záhrada vo výmere 745 m2, p. č. 2454/8,
záhrada vo výmere 1 107 m2, p. č. 2454/9, záhrada vo
výmere 1 046 m2, p. č. 2455, v dieloch orná pôda vo
výmere 3 992 m2, a orná pôda vo výmere 1500 m2,
2457/6, orná pôda vo výmere 2 334 m2 a pozemku
registra E: p. č. 2457, orná pôda vo výmere 7 149 m2 ,
t. j. v celkovej výmere 18 514 m2 v cene 1 100,– Sk/m2
v lokalite Mrázová dolina kupujúcemu Jozefovi Dragovi.
Po zápise pozemku 2456 do vlastníctva obce obec
poskytne tento pozemok kupujúcemu na vybudovanie
odvodňovacieho kanála prekrytého cestou. Kupujúci
uhradí kúpnu cenu vo výške 20 365 400,– Sk, kolkové
známky za návrh na vklad do katastra nehnuteľností.
Uznesenie stratí platnosť, ak kúpna cene nebude
uhradená do 30. 11. 2008 – kupujúci po vypuknutí krízy
odstúpil od kúpy z dôvodu, že banka neposkytla úver,
– predaj časti obecného pozemku p. č. 401, vo výmere
cca 30 m2, s tým, že cca 15 m2 obec zamení žiadateľom
Marcelovi Petríkovi a manželke Zuzane Petríkovej, obaja
bytom Blatné. Žiadatelia zabezpečia na vlastné náklady

–

–

–
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–

geometrický plán, uhradia kúpnu cenu 300,– Sk/
m2, poplatok za kolkové známky na vklad do katastra
nehnuteľností. Uznesenie stratí platnosť ak sa prevod
neuskutoční do šesť mesiacov od jeho schválenia,
predaj časti obecného pozemku p. č. 402/2 Jane
Kollerovej odlišne od návrhu geometrického plánu
tak, aby všetky obecné siete boli mimo odkupovaného
pozemku. Časť pozemku medzi Vosátkovou ulicou,
Chorvátskou ulicou a kanalizačným potrubím a šachtami
pri oboch uliciach schválilo dať žiadateľke do nájmu,
bezplatný prenájom futbalového ihriska v Blatnom
futbalovému klubu TJ Družstevník Blatné na dobu
neurčitú. Obecné zastupiteľstvo požiadalo starostu
obce spracovať nájomnú zmluvu spoločne s výborom TJ
Družstevník Blatné a predložiť na schválenie obecnému
zastupiteľstvu,
udelenie Ceny obce za rok 2008 Karolovi Tučnovičovi,
za dlhoročné vedenie DH Šarﬁanka vo funkcii kapelníka,
s odmenou 4.000,– Sk, udelenie Ceny starostu obce
Mons. Jánovi Plankovi, za celoživotné šírenie dobrého
mena obce v miestach svojho kňazského pôsobenia,
s odmenou 4.000,– Sk,
VZN o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov škôl a školských zariadení a o podmienkach na
prijatie detí do materskej školy,
plán obce Blatné na zavedenie eura,

Výstavba materskej školy
OcZ odložilo:
– prerokovanie žiadosti Marcela Petríka o odkúpenie
pozemku prevádzky zmrzlina a požiadalo starostu
prizvať žiadateľa na nasledujúce rokovanie OcZ,
– prerokovanie úpravy poplatkov za poskytovanie
opatrovateľskej služby, požiadalo starostu obce predložiť
zoznam opatrovaných a opatrovateľov s výškou úväzku a
poverilo JUDr. Mareka Kovačiča zistiť presné podmienky
poskytovania opatrovateľskej služby.
OcZ požiadalo:
projektového manažéra Vojtecha Horvátha zistiť
možnosti podania projektu z operačného programu
vzdelávania.
Pripomienky poslancov
Mgr. Katarína Takáčová znovu upozornila na vysokú
rýchlosť vozidiel na ulici Glanec. Z toho dôvodu navrhla
naištalovať spomaľovače v oboch smeroch v časti
napájajúcej sa na križovatku pri základnej škole,
Anna Kubicová požiadala, aby obec už zabezpečila
vybudovanie hrobových miest, aby nám pozostalí
nebudovali hrobové miesta bez riadneho zamerania,
ako sa o tom hovorilo už v minulosti. Zároveň navrhla
dosadiť k parku na Nám. A. Hlinku gaštany, aby bol
v parku aj tieň z listnatých stromov.
Ako ona, tak i ostatní poslanci mali pripomienky k
pobehujúcim a venčiacim psom. Požiadali aby členovia
kynologického klubu, dali článok do Blatňana, ako
chovatelia majú zaobchádzať so psami, aby vodili
psov na vodítku a s náhubkom. Požiadali, aby zistení
chovatelia, ktorých psy voľne pobehujú po obci boli už
konečne pokutovaní.

Štefan Fiala mal nasledovné pripomienky:
treba osvetlenie chodníka medzi Hevou a Kráčicami,
park a detské ihrisko – pri lavičkách mala byť dlažba, pretože
tráva je vyšliapaná
cintorín – skládka v hornej časti cintorína – navrhol návrat
ku kontajnerom
znovu navrhol zber PET ﬂiaš po domácnostiach do vriec
vyhlasovanie v miestnom rozhlase – na základe pripomienok
občanov požiadal, aby nevyhlasovala p. Skalková, pre
nezrozumiteľnosť hlásenia.
Stanovisko starostu k pripomienkam: Osvetlenie chodníka
nebolo zatiaľ ani v rozpočte, osobne nepovažuje
za nutné chodník v dĺžke necelých 60 m osvetľovať,
zvlášť, keď tam nemáme elektrické vedenie. Ďalšie
úpravy v parku môžeme robiť len na vlastné náklady.
Predpokladá, že v zimnom období tráva zosilnie a nebude
natoľko zničená ako teraz, po otvorení detského ihriska
a pri terajšej návštevnosti. Neodporúča na cintorín
kontajnery, pretože znovu by sme ich museli vyhadzovať
a pretrieďovať, pretože v zmysle zákona sa nemôže
dávať biologický odpad do komunálneho odpadu. Až by
boli návštevníci cintorína disciplinovaní a triedili ako sme
mali napísané na kontajneroch, aj pre pracovníkov obce
by to bolo výhodnejšie. Žiaľ, občas nám neprídu vyviezť
PET fľaše na druhý deň po ohlásení, ale neskôr. Aj tak
považujeme za vhodnejší zber do kontajnerov ako do
vriec, pretože inak by veľa tašiek a vriec s PET fľašami
skončilo pri cestách, zbieranie by bolo náročnejšie
ako teraz pri občasnom zahaprovaní odberateľov.
Vyhlasovanie v miestnom rozhlase bude zabezpečené
ostatnými zamestnankyňami, nie p. Skalkovou.
JUDr. Marek Kovačič:
položil otázku, v akom stave je vymáhanie nezaplatenej
miestnej dane za užívanie verejného priestranstva
predajcami počas hodových slávností členmi ﬁnančnej
komisie (šesť predajcov za predajné stánky zaplatilo daň,
traja predajcovia odmietli zaplatiť). Pri vyberaní tejto
dane bol členmi ﬁnančnej komisie vypracovaný zoznam
evidenčných čísiel motorových vozidiel predajcov, ktorí
odmietli zaplatiť túto daň, nakoľko členovia komisie nie
sú oprávnení požadovať preukázanie identiﬁkačného
dokladu, nakoľko túto kompetenciu majú len príslušníci
obecnej polície a Policajného zboru SR. Starosta priznal,
že tento zoznam stratil, takže proces identiﬁkácie
a následného vymáhania týchto troch neplatičov je
fakticky nemožný
v súvislosti s blížiacim sa termínom ukončenia platnosti
zmluvy o prenájme nehnuteľností vo vlastníctve
rímskokatolíckej cirkvi (miestne kultúrne stredisko
a kinosála) navrhol prerokovať kúpu cirkevných budov
so správcom týchto nehnuteľností, teda s arcibiskupským
úradom a v prípade obojstranne výhodných podmienok
tieto odkúpiť do vlastníctva obce, nakoľko prenájom
týchto budov je pre obec ﬁnančne nevýhodný, nakoľko
ročný nájom predstavuje sumu približne 100 tisíc Sk
a ich odkúpenie je pre obec z dlhodobého hľadiska
ekonomickejšie
položil otázku, či bola s Ing. Onofrejom podľa obojstranne
vzájomnej dohody uzavretá zmluva o reklamnej činnosti.
Po podaní informácie starostom obce, že zmluva nebola
uzavretá, požiadal starostu, aby zabezpečil vypracovanie
a uzatvorenie tejto zmluvy s Ing. Onofrejom, pričom
ponúkol svoju spoluprácu a pomoc pri vypracovaní tejto
zmluvy,
pripomenul, že sme mali mať na zasadnutiach diktafón
upozornil na skutočnosť, že výška schváleného rozpočtu
na odmeny a osobné príplatky je každoročne odlišne
zvyšovaná inak pre zamestnancov obecného úradu
a inak pre ostaných zamestnancov obce a požiadal
starostu obce aby zvyšovanie odmien pre zamestnancov
bolo podľa zásluhovosti a rovnomerné pre všetkých
zamestnancov obce (obecný úrad, MŠ) a navrhol,
že spracuje návrh uznesenia, podľa ktorého by pri
zostavovaní rozpočtov v budúcich rokoch boli tieto dve
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rozpočtové kapitoly u všetkých zamestnancov obce
zvyšované a upravované rovnomernou percentuálnou
sadzbou podľa schválenia obecným zastupiteľstvom
upozornil na výzvu Ministerstva školstva SR na predkladanie
projektov v súvislosti s reformou školského systému
základných škôl - operačný program vzdelávanie
s územnou platnosťou pre celé územie SR s výškou dotácie
pre jednu základnú školu vo výške od 2 do 5 miliónov
SK, pričom vypracované projekty môžu predkladať
samotné základné školy alebo ich zriaďovatelia, teda aj
obec Blatné. Požiadal, aby projektový manažér obce
preveril možnosti získania dotácií z MŠ SR a v prípade
ak je možnosť získania ﬁnančných prostriedkov, aby
urýchlene v spolupráci so starostom obce a riaditeľom
ZŠ Mgr. Slezkom začali spracovávať projektovú
dokumentáciu, v prípade potreby aj v spolupráci
s poradenskou agentúrou.
Radko Strihovský
vzniesol pripomienku, či sa rieši nové umiestnenie
futbalového ihriska, pretože na terajšom sa prepadáva
stred po celej dĺžke, čím sa stáva hracia plocha nevhodná
na zápasy, čo pri nevhodných šatniach môže viesť až
k vylúčeniu nášho futbalového „A“ mužstva z III. ligy.
Starosta uviedol, že miesto v podstate máme vyhliadnuté,
problematické sa javí umiestnenie z dôvodu blízkosti
cesty I. triedy. Po dokončení geometrického plánu
pozemok zameníme s PD Blatné, ak bude miesto
vhodné, ako tvrdí p. Strihovský, môžeme postupovať
k vybudovaniu nového ihriska na vlastnom pozemku.
Ivana Benkovská
vzniesla pripomienku, že občania chcú vedieť za koľko sme
odpredali pozemky na Pažiti, do čoho sme získané
prostriedky investovali, navrhla zverejniť v Blatňanovi,
položila otázku starostovi obce ako postupuje nadstavba
Materskej školy, čo je na tom pravdy, že nadstavbu robíme
bez stavebného povolenia a výberového konania.
Starosta uviedol, že pre neskoré dodanie projektov nebolo
možné včas vybaviť stavebné povolenie a už vôbec
robiť verejnú súťaž na výber dodávateľa stavby. Uviedol,
že chýbal projekt civilnej ochrany, čím nám odbor CO
obvodného úradu musel dať nesúhlasné stanovisko.
Následne bolo potrebné vypracovať projekt, požiadať
o nové stanovisko, ktoré nám už ako jediné chýbalo
a následne bude stavebné povolenie vydané. Výber
dodávateľa sme nemohli robiť pre nedostatok času
a pre obrovský stavebný „boom“ v okrese sme si museli
zabezpečiť dodávateľa vopred. Ťažko by sme vybrali
dodávateľa v priebehu jedného mesiaca, keď všetky
paré projektovej dokumentácie sme museli poskytnúť
k žiadostiam o stanovisko všetkých potrebných orgánov
a organizácií. Projekty sme dostali až začiatkom júla,
bez úplného rozpočtu a výkazu výmer. Na výstavbu
sme plánovali august a začiatok septembra. V zmluve
sme ošetrili, aby cena dodávateľa nebola vysoká tým, že
sme ho zaviazali, že ceny nesmú prekročiť ceny v zmysle
cenníka Cenkros. Pritom bol do zmluvy daný iba taký
rozsah prác, aby sme zastrešili nadstavbu a uviedli do
prevádzky kuchyňu, ktorej sa nadstavba dotkla. Na
dokončenie stavby môžeme následne vypísať verejnú
súťaž.
Poslanci vyslovili nesúhlas a dohodli sa, že toto porušenie
zákonov starostom budú riešiť na mimoriadnom
zasadnutí OcZ.

Zápis zo dňa 7.9.2008 – nedeľa
Na úvod starosta obce Milan Šarmír privítal poslancov
na mimoriadnom zastupiteľstve a vyzval zástupcu
starostu obce Emila Bosáčika, aby informoval poslancov
o programe zastupiteľstva.
Hlavná kontrolórka p. Naďovičová predložila písomný
záznam všetkým poslancom a starostovi obce, že dňa
5.9.2008 sa zúčastnila riadneho rokovania Obecného
zastupiteľstva v Blatnom a z informácií od starostu
obce zistila že, nevykonal verejnú súťaž na nadstavbe
Materskej školy v Blatnom a stavba sa realizuje bez
stavebného povolenia.
Starosta bol vyzvaný, aby vysvetlil svoje konanie, prečo

nepostupoval v zmysle zákona.
Uviedol, že dňa 5.8.2008 odovzdal žiadosť o stavebné
povolenie na stavbu do Čataja.
Dňa 8.7.2008 prevzali žiadosť o vyjadrenie k stavebnému
povoleniu na Obvodnom úrade v Senci.
Dňa 8.8.2008 bolo obci doručené z Obvodného úradu
v Senci, odbor civilnej obrany nesúhlasné stanovisko
k stavebnému povoleniu, s tým, že treba dopracovať
projekt o časť Civilná ochrana. Bol si vedomý toho, že
nestihne dopracovať stavebné povolenie, ale snažil
sa aby stavba bola realizovaná, čo v najkratšom čase,
nakoľko chcel vyjsť v ústrety rodinám s deťmi a konať vo
verejnom záujme.
P. Benkovská sa informovala, prečo sa pokračovalo
v projekte, keď na zastupiteľstve sme sa dohodli, že
zmeníme architekta. Starosta znovu zopakoval, že zmena
architekta by nám len oddialila vypracovanie projektov
a tým by sme v tomto roku nemohli začať stavbu. Okrem
toho sme uhradili zálohovú faktúru vo výške 88 500,– Sk
a to by nám už projektant nemusel vrátiť.
P. Mgr. Takáčová sa informovala, prečo neprebehlo
výberové konanie. Starosta odpovedal, že by sa to
nebolo stihlo v termíne, pretože nemal podklady na
vyhlásenie verejnej súťaže.
P. JUDr. Kovačič sa pýtal, prečo sa platila zálohová faktúra
architektovi. Starosta odpovedal, že je to bežný postup
a tak to máme uvedené v zmluve.
P. Mgr. Takáčová podala návrh na zvolanie verejného
zasadania a informovať občanov, že bol porušený zákon
o verejnom obstarávaní a stavebný zákon a nech sa
občania vyjadria o krokoch pána starostu.
P. Kubicová nás informovala o verejnom obstarávaní, ak
by starosta porušil zákon obec príde o ﬁnancie formou
pokuty. Na to upozornil p. JUDr. Kovačič, že dva zákony
už boli porušené a treba v tom konať, pretože sa môže
stať, že občan podá návrh na Národný kontrolný úrad
a potom obec príde o ﬁnancie tiež.
Na otázku poslancov, prečo ich starosta neinformoval, že
neprebehlo výberové konanie sa starosta obce všetkým
ospravedlnil, pritom bol presvedčený, že s nimi o tom
hovoril.
Na zasadnutí sa dohodlo, že hlavná kontrolórka p.
Naďovičová vykoná následnú kontrolu na Obecnom
úrade do 30.9.2008.
Oslovíme p. Tomašoviča, aby dal stanovisko, či bol porušený
zákon o verejnom obstarávaní.
Záver: Mimoriadne zastupiteľstvo bolo dohodnuté na
30.9.2008 o 19,00 h. na obecnom úrade a stretnutie
s občanmi na 3.10.2008 o 19,00 h.
Zapísala: Ivana Benkovská
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o zastavenie úhrad faktúr do predloženia riadnych
výkazov vykonaných prác. Zároveň uviedla, že požiada
Mária Benkovského o kontakty na rozpočtárov, ktorí,
by boli schopní urobiť kontrolný rozpočet. Prítomní sa
jednomyseľne zhodli, že je potrebné kontrolný rozpočet
dať vypracovať.
Obecné zastupiteľstvo poverilo
starostu obce zadať vypracovať kontrolný rozpočet v zmysle
zmluvy o dielo medzi obcou Blatné a spoločnosťou
VA&KO, stavebno – montážne združenie a zabezpečiť
vhodného odborníka na stavebný dozor na stavbe
„Nadstavba Materskej školy v Blatnom“.
Starosta obce oboznámil prítomných s požiadavkami
dodávateľov stavieb, pri ktorých prebehla riadna verejná
súťaž s nezrovnalosťami vo výkazoch výmer a potrebou
pri skutočnej realizácii stavieb.
Spracovateľ súťažných podkladov na výstavbu ČOV, Ing.
Tkačov nám oznámil, že dodávateľ stavby „ČOV Blatné
– II. etapa“ – Vodohospodárske stavby – ekologický
podnik bude rozporovať výkaz výmer a žiadať navýšenie
rozpočtu o cca 300 tisíc Sk, z dôvodu potreby doplniť
položky výkazu výmer o práce a materiály, ktoré sú
k celkovej výstavbe II. etapy ČOV potrebné a rozdielnymi
množstvami pri súťaži a skutočnej realizácii.
Dodávateľ stavby „Komunikácia – obytný súbor Pažiť“
Cesty Nitra nás upozornili, že vo výkaze výmer pre verejnú
súťaž chýba prídlažba s osadením, čím by sa cesta zúžila
o 50 cm. Ak sa rozhodneme realizovať výstavbu cesty aj
s prídlažbou, ako je v projekte navýšenie ceny by bolo
o cca 340 tisíc Sk.
Spoločnosť Scanssis Slovakia, s. r. o. nám oznámila, že
spoločnosť SEDVEN, s. r. o. nemá v predmete podnikania
pokládku umelého trávnika. Ak by nám to mala robiť
uvedená spoločnosť, môže nám byť dotácia odňatá,
pretože úrad vlády požaduje, aby boli práce vykonávané
certiﬁkovanými spoločnosťami. Pritom ako certiﬁkovaní
dodávateľ vrchnej stavby požadujú zálohu na materiály
vo výške 500 tisíc Sk. Keďže na predchádzajúcom
mimoriadnom zasadnutí mal JUDr. Kovačič pripomienku,
že prečo sme uhradili zálohovú faktúru, starosta požiadal
poslancov o vyjadrenie, či ju uhradiť, alebo nie.
Prítomní poslanci sa zhodli v tom, že treba riadne preveriť
všetky požiadavky a na jeho základe upraviť potrebný
rozsah prác a dodávok. Zhodne konštatovali, že pri
každej stavbe sa nám vyskytli nezrovnalosti vo výkazoch
výmer a možnej realizácii. Zároveň sa zhodli, že pri
výstavbe miniihriska treba uhradiť zálohovú faktúru, keď
je to bežný postup dodávateľov.
Obecné zastupiteľstvo požiadalo
starostu obce prekontrolovať každú jednotlivú požiadavku
s dodávateľmi a stavebným dozorom pre každú stavbu
osobitne a informovať o riešení rozporov obecné
zastupiteľstvo.

Zo zasadnutia 15.10.2008

II. etapa ČOV

Z mimoriadneho zasadnutia dňa 18.9.2008
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov
s priebehom nadstavby materskej školy. Pritom
ich oboznámil s rozpočtom od rozpočtára, ktorý
zabezpečila spoločnosť VA&KO –stavebno – montážne
združenie. Podľa zmluvy, aby neboli prekračované
ceny, máme v nej uvedené, že si rozpočet môžeme
dať prekontrolovať nezávislému odborníkovi z odboru
rozpočtovania pozemných stavieb. Poslankyňa Anna
Kubicová požiadala, aby sme zabezpečili odborníka
– stavebný dozor, ktorý bude dodávateľa riadne
kontrolovať. Poslankyňa Ivana Benkovská požiadala

Z pripomienok poslancov a občanov:
Daniel Mišák – požiadal o bližšie podanie informácií
ohľadne budovanie kanalizácie a vyslovil nespokojnosť
s informačným listom, ktorý bol doručený do
domácností.
Štefan Fiala – požiadal starostu, aby do detského parku
na nám. A. Hlinku bola osadená väčšia a viditeľnejšia
informačná tabuľa o pravidlách správania sa v parku
a návštevnom čase parku a aby bolo dorobené
upevnenie pletiv a ohrady zeleným drôtom.
Ďalej navrhol, aby boli zvolaní občania ulíc, kde sa buduje
kanalizácia na stretnutie s dodávateľskou ﬁrmou a tam
sa dohodli na konkrétnom postupe prác pri napájaní na
kanalizáciu.
Mgr. Katarína Takáčová – upozornila na neporiadok
po vývoze komunálneho odpadu v obci – požiadala
o upozornenie vývozcov.
Ing. Stanislav Fekete CSc. – sťažoval sa na odstávku
elektriny a vody v obci, aby v takýchto prípadoch obec
upovedomila dopredu hlavne veľké ﬁrmy a podnikateľov.
Starosta odpovedal, že voda bola odstavená kvôli
poruche, ktorú bolo treba okamžite odstrániť a oprava

4

Blatňan

elektrického vedenia bola nahlásená deň dopredu, bola
vyhlásená miestnym rozhlasom, do hotela U Wocha sme
aj telefonovali.
Požiadal o upozornenie vedenia Kynologického klubu
Blatné na správanie niektorých členov, ktorí huckajú
psov proti koňom vo výbehoch.
Rovnako požiadal o upozornenie združenie PZ Priehrada,
aby oznámili čas, kedy chcú v blízkosti areálu u WOCHA
poľovať, či strieľať.
Ivana Benkovská – požiadala, aby sa do altánku v parku
osadili lavičky. Ďalej sa pýtala, kto vyváža smeti zo
zastávok. Ohľadom budovania materskej školy podotkla,
že treba ﬁrmu penalizovať a vyzvať k nasadeniu viacerých
pracovníkov aj cez víkendy. Diktafón, ktorý žiadali
poslanci je objednaný a príde kuriérskou službou.
Nakoľko dostala podnet od anonymného občana, prečítala
obsah podnetu, týkajúceho sa realizácie projektu
nadstavby materskej školy a nevyjasnených záležitosti
v rámci neho. Taký istý anonymný podnet bol doručený
aj starostovi obce spolu s hlavnou kontrolórkou
a poslankyni Takáčovej.
Poslanci navrhli z dôvodu zdĺhavosti problematiky presunúť
na záver rokovania obecného zastupiteľstva.
Vojtech Milošovič – upozornil, že treba urobiť pamätnú
tabuľu v parku na Nám. A. Hlinku. Pričom sa musí
dohodnúť text a forma tabule. Informoval sa, ako sa
postupuje pri realizácii futbalového ihriska, či bude
nové alebo nie. Starosta odpovedal, že dohodol zámenu
pozemkov s PD Blatné a dokončuje sa geometrický
plán.
Ing. Miloslav Onofrej – informoval sa ako dopadla sťažnosť
Ing. Fabiána na suseda ohľadne pálenia, či bola riešená.
Ďalej uviedol, že pri navyšovaní rozpočtu dodávateľskými
ﬁrmami sa netreba o tomto s nimi baviť, ale ich prinútiť
dodržať rozpočet. S navýšením rozpočtu možno súhlasiť
len pri mimoriadnych a nepredvídaných udalostiach.
Poslanci požiadali vyrubiť pokutu na základe písomnej
sťažnosti Ing. Fabiána na suseda za pálenie v zmysle
VZN.
JUDr. Marek Kovačič – žiada kontrolórku obce preveriť
postup zvolávania mimoriadnych zastupiteľstiev, či je
v súlade so zákonom o obecnom zriadení.
Na základe požiadania ekonómky obce bolo presunuté
rokovanie o plnení a úprave rozpočtu ako ďalší bod.

Viacúčelové ihrisko
Plnenie a úpravy rozpočtu v roku 2008
JUDr. Marek Kovačič sa informoval na dôvody
výrazného navýšenia rozpočtu na miniihrisko z obecného
rozpočtu. Pôvodná suma Sk 300 tisíc, schválená
v rozpočte obce, bola najprv upravená na 500 tisíc. a
v pripravovanom návrhu na navýšenie rozpočtu obce sa
uvádza suma 1.650 tisíc z obecných prostriedkov a 1.200
tisíc formou dotácie. Výsledná suma sa javí ako značne
predražená. Vojtech Horváth vysvetlil, že OcZ schválilo
vybudovanie väčšieho ihriska a na základe výberového
konania bola vybratá ﬁrma a tým sa navýšil aj plánovaný
rozpočet. K argumentácii poslanca Kovačiča sa pripojili
aj poslankyne Takáčová a Benkovská.
Ekonómka obce a zapisovateľka zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva po slovnej hádke s niektorými poslancami
odišla zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, s tým, že
odmieta vykonávať ďalej činnosť zapisovateľky.
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schválilo:
– navýšenie rozpočtu na výstavbu miniihriska.

Číslo 3 - 4/December 2008
– a) všetky ﬁnančné operácie schválené rozpočtom, alebo
osobitným uznesením, nad 1 milión Sk pred úhradou
budú predložené s výkazom vykonaných prác obecnému
zastupiteľstvu na schválenie. Až na základe súhlasu OcZ
môžu byť faktúry uhradené,
– b) úhrady faktúr, nad rámec schválenej čiastky v rozpočte,
budú zosobnené zodpovedným pracovníkom.
– presun a následné použitie rezervného fondu obce vo
výške 6.000.000,- Sk na kapitálové výdavky.
– vykrytie straty z podnikateľskej činnosti za rok 2007 vo
výške 69.961,- Sk z rozpočtu obce.
– presuny v rozpočte v zmysle predloženého návrhu.
Vzhľadom k tomu, že uznesenie o presunoch v rozpočte
obce nebolo jednohlasne schválené (poslanci Kovačič,
Takáčová a Benkovská boli proti a zdržali sa hlasovania,
z dôvodu nesúhlasu s pripravovanými presunmi v rozpočte
a taktiež neboli predložené adekvátne argumenty na
presun prostriedkov), požiadala poslankyňa Kubicová
o zrušenie uznesenia č. 85/2008., ktoré následným
hlasovaním OcZ zrušilo rovnakým počtom hlasov, ako aj
schválilo
– predloženie žiadosti o nenávratný ﬁnančný príspevok
v rámci Výzvy OPBK/2008/1.1/01
názov projektu: Revitalizácia časti obce Blatné
výška celkových výdavkov na projekt:
16 678 247,98 Sk
výška spoluﬁnancovania projektu 5%, t.j.:
833 912,40 Sk
spôsob ﬁnancovania projektu: hotovostné zdroje žiadateľa
za: 7, proti: 0, zdržal sa:
– predaj pozemku p. č. 402/159, zastavaná plocha, vo
výmere cca 54 m2 Matilde Brezovskej, bytom Žitavská
4, 821 07 Bratislava, v cene 300,– Sk/m2. Kupujúca
uhradí kúpnu cenu vo výške 16 200,– Sk, kolkové
známky ako poplatok za návrh na vklad do katastra
nehnuteľností vo výške 2 000,– Sk poplatok 250,– Sk za
pozemnoknižnú vložku a poplatok vo výške 400,– Sk za
vypracovanie kúpnej zmluvy. Uznesenie stratí platnosť,
ak kúpna cena a poplatky nebudú uhradené do troch
mesiacov od jeho schválenia.
– predaj pozemku p. č. 402/133, zastavaná plocha vo
výmere 146 m2 v cene podľa znaleckého posudku,
ktorá predstavuje 42 000,– Sk, slovom štyridsaťdvatisíc
slovenských korún Jozefovi Schenkovi, rod. Rigovi
a manželke Martine Schenkovej, rod. Schenkovej, bytom
Antona Vosátka 9, 900 82 Blatné na splátky. Kupujúci
uhradia kúpnu cenu, kolkové známky ako poplatok za
návrh na vklad do katastra nehnuteľností, poplatok vo
výške 250,– Sk za PKV č. 64 a poplatok vo výške 400,Sk za vypracovanie kúpnej zmluvy. Návrh na vklad bude
podaný až po uhradení celkovej kúpnej ceny a poplatkov.
(zmena utnesenia 11/2006 – Z),
– predaj časti pozemku par. č. 401, zastavaná plocha
pod budovou obchodu a terasu a v cene 600,- Sk/
m2 Marcelovi Petríkovi. Kupujúci na vlastné nálady
zabezpečí geometrický plán, 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,
– zámenu pozemkov parc. č. 402/84 za pozemok p. č.
2454/15 o výmere 149 m2, v prípade, že tento pozemok
je obecný
– zriadenie pripojenia a ﬁnancovanie nákladov na
prevádzku internetu do Klubu detí Slovenského orla
Blatné v priestoroch MKS Blatné na náklady obce,
– žiadosť KK Blatné o poskytnutie prostriedkov vo výške
35 000,– Sk kynologickému klubu na kúpu unimobunky
s tým, že v nasledujúcich troch rokoch nebude klubu
poskytnutá dotácia na činnosť,
– odpustenie poplatkov za použitie riadu a inventára MKS
Rodičovskému združeniu pri ZŠ Blatné pri príležitosti
konania tradičného školského plesu dňa 17.1.2009,
– konanie medzinárodného minifutbaloveho turnaja
s poskytnutím občerstvenia maximálne do výšky 10.000,Sk. Poverilo Vojtecha Horvátha zostavením mužstva za
obec Blatné,

– odňatie zvýšenia minimálneho platu o 10 % starostovi
obce do konca roka 2008 ako aj odňatie odmeny hlavnej
kontrolórke obce Blatné,
Obecné zastupiteľstvo zaviazalo:
– starostu obce, aby všetky zmluvy pred podpisom
prerokovalo a schválilo obecné zastupiteľstvo.
– starostu obce zvolať verejné zhromaždenie občanov
dňa 7. novembra 2008 o 1900 h so zaslaním pozvánok
do domácností
Obecné zastupiteľstvo požiadalo:
– starostu obce k pripravovaným úpravám rozpočtu
zabezpečiť vždy predloženie dôvodovej správy
k zmenám.

Park na Nám. A. Hlinku
V rôznom:
JUDr. Marek Kovačič podal hlavnej kontrolórke oﬁciálnu
sťažnosť na starostu obce, pretože bolo porušené jeho
právo vyplývajúce mu z funkcie poslanca obecného
zastupiteľstva nakoľko v zmysle zákona o obecnom
zriadení nebol oﬁciálne prizvaný na mimoriadne
rokovanie obecného zastupiteľstva, a ani neboli splnené
náležitosti podľa zákona o obecnom zriadení na
zákonný a legitímny postup zvolávania mimoriadneho
zasadania obecného zastupiteľstva (nezverejnenie na
úradnej vývesnej tabuli v určenej lehote). A to isté platí aj
u predchádzajúcich mimoriadnych zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
Ďalej predniesol tieto pripomienky a otázky :
1. Opatrovateľská služba - na minulom rokovaní obecnom
zastupiteľstve požiadal o zoznam opatrovateliek a
zoznam opatrovaných, ktorý nedostal, preto na tomto
rokovaní obecného zastupiteľstva v zmysle zákona o
slobodnom prístupe k informáciám požiadal starostu
obce o predloženie tohto zoznamu na budúce
rokovanie obecného zastupiteľstva, informoval obecné
zastupiteľstvo o tom, že oslovil lekárku na vykonávanie
posudkovej činnosti pre obec, navrhol prijať k
opatrovateľskej službe VZN na zjednotenie postupu
pri schvaľovaní a prideľovaní nároku na opatrovateľskú
službu tak opatrovaným ako aj opatrovateľom.
2. Navrhol odobratie odmeny starostovi a hlavnej
kontrolórke. Návrh bol taký, aby sa odmena pre starostu
a pre hl. kontrolórku odobrala zatiaľ do decembra s tým,
že na januárovom zasadnutí obecného zastupiteľstva sa
k tomu vrátime a prehodnotíme výšku odmeny.
3. Opýtal sa, v akom štádiu je výzva na projekty pre základné
školy, či aj naša ZŠ alebo obec predloží nejaký projekt.
Odpovedal mu Vojtech Horváth, že momentálne
nebeží vhodná výzva pre školy, aby sme mohli žiadať
rekonštrukciu, zateplenie školy.
4. Položil otázku, v akom štádiu je rokovanie so zástupcami
cirkvi ohľadom odkúpenia cirkevných nehnuteľností
- úloha z minulého rokovania, zabezpečovali starosta
a Emil Bosáčik. Starosta odpovedal, že požiadal správcu
farnosti o prerokovanie na cirkevnej rade, a ak bude
navrhnutá cena, prerokujeme v zastupiteľstve, následne
po kladnom stanovisku môžeme na jeho podnet navštíviť
arcibiskupa, požiadať o súhlas.
5. Starostovi položil otázku, či je on zodpovedný za to, že
obec nedostala v termíne stavebné povolenie, pretože v
obci niekoho snahou je preniesť zodpovednosť za
problém nadstavby MŠ na neho. Starosta odpovedal,
že to nie je jeho zodpovednosť a vina. Uviedol však, že
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to bolo jediné negatívne stanovisko, takmer presne na
deň v 30 dňovej lehote, ktoré majú orgány na vyjadrenie.
Poslanec Kovačič požiadal toto uviesť do zápisnice.
6. Požiadal preveriť hlavnou kontrolórkou obce, či je súhlas
okresného hygienika na prevádzkovanie MŠ v priestore
obecného úradu, keď nie, dodatočne vybaviť potrebné
povolenia, aby sa obec vyhla možným sankciám.

Z mimoriadneho zasadnutia 7.11.2008
Na základe uznesenia 80/ 2008 – Z predložil starosta
obce na schválenie úhradu faktúr :
Výstavba viacúčelového miniihriska – SCANSIS SLOVAKIA,
s. r. o. – 1 192 894,– Sk
Faktúra bude uhradená z nášho účtu v Dexia banke po
obdržaní protokolu z Úradu vlády
Cesta Pažiť – CESTY NITRA, a. s. – 1 781 478,90 Sk –
v zmysle zmluvy
Kanalizácia III. etapa – CESTY NITRA, a. s. – 1 386 640,40
Sk – v zmysle zmluvy
Fakturované práce sú vykonané, potvrdené stavebnými
dozormi.
OcZ schválilo:
– úhradu uvedených faktúr
– návrh Dodatku č. 1 zmluvy o dielo na Nadstavbu
Materskej školy v Blatnom zo dňa 25. 7. 2008,
s dodávateľom stavby na vykonanie prác nad rámec
zmluvy a úhradu zálohovej faktúry vo výške 500 000,–
Sk
– podanie žiadosti na NKÚ o prešetrenie miery
zodpovednosti pri nadstavbe Materskej školy v Blatnom,
keď starosta obce uzatvoril zmluvu na nadstavbu bez
stavebného povolenia a výberového konania na uvedenú
stavbu.

Zo zasadnutia 14.11.2008
pripomienky poslancov a občanov:
Silvia Žákovicová – požiadala o zasielanie dôležitých
oznamov (odstávky vody, elektriny a pod.) občanom
emailom – vytvoriť si databázu emailových adries –
OBČANIA a jedným emailom im môže byť zaslané,
Rudolf Rodný – na základe pripomienok viacerých občanov
požiadal o montáž barierových spomaľovačov v úseku
Glanec. Rýchlosť nedodržujú najmä vodiči autobusov,
Ing. Miloslav Onofrej – položil zastupiteľstvu otázku, či
je ochotné schváliť ešte v tomto roku zmeny a doplnky
územného plánu obce 1/ 2008, upozornil na nevhodné
chovanie ekonómky obce na predchádzajúcom
zasadnutí OcZ,
Anna Kovačičová – rovnako upozornila na nevhodné
chovanie ďalšej pracovníčky, keď neprimerane reagovala
na potrebu umytia a upratania malej sály MKS po
platenom podujatí,
Ivana Benkovská – položila otázku p. Kovačičovej, ako
riešila doručenie príspevkom starším občanom, keď jej
sa to nedarí od 19. 10. 2008 a zamestnankyňa obce
žiada odovzdanie potvrdenia o odovzdaní príspevkov,
Štefan Fiala – požiadal znovu o kontrolu napojenia
na kanalizáciu občanov v úsekoch obce, kde už je
vybudovaná. Má poznatky, že niektorí občania nie sú
napojení a prečerpávajú obsah žúmp do kanalizácie.
Zároveň požiadal o riešenie problémov s neplatičmi
vody.
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
– predaj obecnej budovy s. č. 381 s pozemkom p. č.
402/132, zastavaná plocha vo výmere 41 m2, na ktorom
budova stojí na Vosátkovej ulici na základe verejnej
obchodnej súťaže v cene 400 000,– Sk, pozemku
402/157, zastavaná plocha vo výmere 164 m2 v kúpnej
cene 300,– Sk/m2 žiadateľke Jane Kollerovej, bytom
Hradská 57/6 Blatné. Celková kúpna cena je 449 200,–
Sk. Kupujúca uhradí kúpnu cenu, poplatok vo výške 250,Sk za PKV 64, poplatky za návrh na vklad do katastra
nehnuteľností a poplatok 400,– Sk za vypracovanie
kúpnej zmluvy,
– prenájom pozemku p. č. 402/158, zastavaná plocha vo
výmere 76 m2 žiadateľke Jane Kollerovej na dobu päť
rokov s možnosťou nájomnú zmluvu po uplynutí doby
predĺžiť. Zakúpenú a prenajatú plochu môže žiadateľka

na základe žiadosti o drobnú stavbu oplotiť podľa
geometrického plánu 47/2008 vypracovaným Ing.
Romanom Nemečkom,
– predaj pozemku 402/162, zastavaná plocha vo výmere
129 m2 v kúpnej cene 300,– Sk/m2 žiadateľom Pavlovi
Vachovi a manželke Drahomíre, bytom Osuského 30,
Bratislava. Celková kúpna cena je 38 700,– Sk. Kupujúci
uhradia kúpnu cenu, poplatok vo výške 250,- Sk za PKV
64, poplatky za návrh na vklad do katastra nehnuteľností
a poplatok 400,– Sk za vypracovanie kúpnej zmluvy,
– bezplatné poskytnutie sály MKS a riadu DH Šarﬁanka na
vianočný koncert dňa 21.12.2008,
– Ústrednú inventarizačnú komisiu (ďalej len UIK)
v zložení JUDr. Marek Kovačič, predseda UIK, Helena
Naďovičová, Emil Bosáčik – členovia UIK a nasledovné
čiastkové inventarizačné komisie (ďalej len ČIK):
a) pre majetok vedený v účtovníctve: JUDr. Marek
Kovačič – predseda , Rudolf Rodný, Mgr. Katarína
Takáčová a Milan Šarmír – členovia,
b) pre majetok vedený v operatívnej evidencii: Emil Bosáčik
– predseda, Ivana Benkovská, Adriana Augustovičová,
Lenka Knapová – členovia,
c) záväzky a pohľadávky: Helena Naďovičová – predseda,
Jaroslava Senná, Anna Kubicová Adriana Augustovičová
– členovia
d) zostatky na účtoch: Helena Naďovičová – predseda,
Adriana Augustovičová, Lenka Knapová a Jaroslava
Senná – členovia.
Termín vykonania úloh: do 12.12.2008
Likvidačná komisia: Emil Bosáčik, Ivana Benkovská,
Rudolf Rodný, Milan Šarmír a Helena Naďovičová
Odúčtovanie vyradeného majetku vykonať do
20.12.2008,
– pomenovanie novej ulice, odbočujúcej z ulice Na
Prosniská názvom Pažiť. Obecné zastupiteľstvo
požiadalo starostu obce predložiť uznesenie o schválení
názvu na názvoslovnú komisiu Obvodného úradu v Senci
pre potvrdenie názvu a na katastrálny úrad v Senci,
– vyhodnotenie Športovcov roka 2008 podľa predloženého
návrhu,
– ﬁnančný príspevok vo výške 6 000,– Sk na adventný
koncert, ktorý sa uskutoční 12.12.2008 o 18:00 h
v rímsko – katolíckom kostole v Blatnom.
Obecné zastupiteľstvo odložilo prerokovanie:
– zámeny časti pozemku p. č. 2454/5 vo výmere 149
m2 za podiel v ½ v pozemku p. č. 402/84 rovnako vo
výmere 149 m2 so žiadateľkou Boženou Takácsovou.
Rovnako odložilo zámenu časti pozemku p. č. 2454/6
vo výmere 149 m2 za podiel v ½ v pozemku p. č. 402/84
rovnako vo výmere 149 m2 so žiadateľkou Ruženou
Balážovou so súrodencami a deťmi.
– úprav rozpočtu na deň 21. 11. 2008 o 1930 hod, počas
konania mimoriadneho zastupiteľstva OcZ, s tým že
ﬁnančná komisia návrh podrobne prerokuje a pripraví.
– všetkých plánovaných VZN a knižničného poriadku na
mimoriadne zasadnutie OcZ dňa 21. 11. 2008
Obecné zastupiteľstvo požiadalo:
– starostu obce o predloženie písomného odstúpenia
od kúpy pozemkov p. č. 2454/5 ,/6, /7, /8, /9, 2455,
2457/6 a 2457 v lokalite Mrázová dolina žiadateľom
Jozefom Dragom.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie:
– návrh úloh rozvoja obce v roku 2009, pričom prioritnými
úlohami budú:
dobudovanie nadstavby Materskej školy v Blatnom,
dobudovanie sociálnych zariadení a bufetu na dvore
OcÚ, pokračovanie výstavby kanalizácie, v prípade
úspešnosti projektu o eurofondy najskôr Šarﬁckú ulicu
a Ulicu Alojza Végha,
vybudovanie prístrešku pred domom smútku,
oprava ciest na uliciach Hoštáky a Okružná.
Obecné zastupiteľstvo zrušilo:
– uznesenia 46 a 88/2008 – Z o predaji pozemku p. č.
402/159 Matilde Brezovskej z dôvodu návrhu zrušenia
darovacej zmluvy domu a priľahlých pozemkov jej
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matkou Matildou Strihovskou.
Obecné zastupiteľstvo uložilo:
– predsedovi komisie výstavby a ochrany verejného
poriadku prekontrolovať dopravné značenie po obci
a navrhnúť s komisiou nové značenie, spomaľovače
a prostredníctvom starostu obce predložiť návrh na
schválenie dopravnému inžinierovi.
Na obecný úrad bol doručený anonymný list
„nespokojných občanov“ osočujúci poslancov
hlasujúcich na verejnom zhromaždení občanov za
vyhlásenie referenda na odvolanie starostu obce. Starosta
obce s nim oboznámil poslancov s tým, že anonym patrí
do koša, ale samotní poslanci nech sa s nim zoznámia.
Navrhol listu viac nevenovať pozornosť.

Cesta Pažiť

Zo zasadnutia 21.11.2008
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
– prenájom priestorov Eso baru na obdobie 5 rokov za
rovnakých podmienok ako doteraz žiadateľovi Viktorovi
Štellárovi.
– úhradu nákladov na autobus pre deti ZŠ Blatné na
návštevu družobnej obce Mlynky v dňoch 18. –
20.12.2008.
– a) zrušilo uznesenie 82/2008 – Z a schválilo presun
a následné použitie rezervného fondu obce vo výške
8.000.000,- Sk na kapitálové výdavky.
– b) presuny v rozpočte v zmysle predloženého návrhu.
Pripomienky podané pri prerokovaní rozpočtu:
– prerokovať so správcom farnosti odpočet nákladov na
opravu podlahy v MKS ako započítateľnú položku do
nájmu,
– prekontrolovať náklady na učiteľa hudby pre mladých
dychovkárov,
– požiadať dodávateľa komponentov na miestny rozhlas
a montážnikov o doregulovanie celého systému pre
lepšiu počuteľnosť rozhlasu,
– vyčísliť škodu pri porušení vodovodu dňa 31.10.2008
a požiadať dodávateľa (potrubie porušil strojník pri
výkope) o refundáciu nákladov,
– odpustenie poplatkov za materskú školu za obdobie,
keď deti navštevovali náhradné priestory na obecnom
úrade – prijaté uznesenie v rôznom.
ďalej schválilo:
– VZN č. 2/2008 o dani z nehnuteľnosti,
– VZN č. 3/2008 o dani za psa, za užívanie verejného
priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty
a nevýherné hracie prístroje,
– VZN č. 4/2008 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady,
– VZN č. 5/2008 o výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení a
o podmienkach prijatia detí do MŠ,
– VZN č. 6/2008 o miestnych poplatkoch a poplatkoch za
služby,
– VZN č. 7/2008 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach,
– VZN č. 8/2008 o poskytovaní opatrovateľskej služby,
– knižničný poriadok Miestnej ľudovej knižnice v Blatnom,
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– odpustenie poplatkov na krytie čiastočných nákladov
na prevádzku materskej školy, do obnovenia prevádzky
v budove Materskej školy. Doteraz uhradené poplatky
budú započítané do nasledovného obdobia,
– použitie ﬁnančných prostriedkov do výšky 10.000,– Sk
na upevnenie sedadiel a drobné úpravy na viacúčelovom
ihrisku pri obecnom úrade.

Číslo 3 - 4/December 2008

Z činnosti Klubu dôchodcov
Blatné 2. – 3. 9. 2008
so zachovalým kostolom – múzeom
a kaplnkou, v ktorej sme si pozreli históriu
zatopených obcí.
Prenocovali sme v útulnom, modernom
a veľmi príjemnom penzióne Kamzík
v rázovitej obci Habovka. Na druhý deň
ráno sme sa vybrali do Poľska do Jablonky
na tradičné jesenné trhy a na ceste späť
sme absolvovali spoločný chutný obed.
Domov sme sa vrátili unavení ale spokojní
vo večerných hodinách.

Obecné zastupiteľstvo požiadalo:
– starostu obce o upozornenie zamestnancov obecného
úradu na primerané správanie voči občanom obce,
starostu obce podať žiadosť o stavebné povolenie na stavbu
„KULTÚRNO – ŠPORTOVÝ SPOLOČENSKÝ AREÁL“
a zároveň zadať vypracovať realizačný projekt stavby.
Obecné zastupiteľstvo poverilo:
– starostu obce, projektového manažéra a Jozefa Milošoviča
nadviazať partnerstvo v rakúskej obci Pama, na základe
predbežného rokovania starostu obce.
termín: do 30.11.2008

Historický kalendár
18. október 1888
Martin Rázus
básnik, prozaik, dramatik, publicista, politik,
poslanec NZ, Predseda SNS, člen výboru
MS, kňaz
120. výročie narodenia, Liptovský Svätý
Mikuláš

2. novembra 1883
Fridrich Kafenda
hudobný skladateľ, hudobník, dirigent,
pedagóg
125. výročie narodenia, Mošovce

9. novembra 1908
Zoltán Palugyay
maliar, graﬁk, zakladateľ moderného
výtvarného umenia
100. výročie narodenia, Bodice

11. decembra 1958
Hana Gregorová
slovenská prozaička, autorka románov
pre ženy, funkcionárka Umeleckej besedy
slovenskej
50. výročie úmrtia, Praha

Miestny klub dôchodcov Blatné
zorganizoval dvojdňový zájazd na Oravu.
Zájazdu sa zúčastnilo 42 členov klubu.
Navštívili sme Slovenský skanzen
v Martine, ktorým nás sprevádzala
sprievodkyňa. Zaujal nás drevený kostol
a drevenica, v ktorej sa tkala látka a vyrábali
sa rôzne druhy klobúkov.
Pokračovali sme plavbou loďou po
Oravskej priehrade, pod ktorou je
zatopených 5 dedín. Jednou z nich bola
dedina Slanica, zvyšok ktorej je na ostrove

Helena Šarmírová

Vážení spoluobčania ,
Prajeme Vám milostiplné a požehnané Vianočné sviatky.
Ďakujeme Vám za Vašu priazeň a do roku 2009
Vám želáme veľa zdravia, šťastia a pokoja.
Členovia dychovej hudby Šarﬁanka

POZVÁNKA

12. decembra 1918
Štefan Žáry
spisovateľ, autor diel pre deti a mládež,
básnik, dramatik, prekladateľ
90. výročie narodenia, Poniky

15. decembra 1968
Miloš Alexander Bazovský
maliar, graﬁk, najvýznamnejšia maliarska
osobnosť 20-tych rokov 20. storočia
40. výročie úmrtia, Trenčín

16. decembra 1898
Ján Smrek
básnik, spisovateľ pre deti, publicista,
vydavateľ a organizátor kultúrneho života
110. výročie narodenia, Zemianske
Lieskové

29. decembra 1978
Anton Augustín Baník
kultúrny historik, jazykovedec, knihovník,
archivár
30. výročie úmrtia, Martin

Dychová hudba Šarﬁanka Vás pozýva na Vianočný koncert,
ktorý sa bude konať dňa 21. decembra,
t. j. v nedeľu o 18:30 h. v MKS v Blatnom.
Po koncerte chceme aby ste pobudli na „Košíkovom posedení“.
Tešíme sa na hojnú účasť !
„Košíkové posedenie“: každý si prinesie občerstvenie,
ktorým by rád pohostil svojho priateľa, suseda a známeho.
Mária Parajková

Blatňan
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Spolupráca a partnerstvo materskej školy a rodiny
je dôležitou súčasťou práce školy. Rodina je prvým
učiteľom dieťaťa a materská škola buduje na tomto
prvotnom vzťahu vytváraním príležitostí pre účasť
rodiny na práci školy.
Vytvorením príležitosti navštevovať materskú školu
sa rešpektuje sociálna potreba dieťaťa na spoločenský
kontakt s rovesníkmi, ktorá sa objavuje medzi druhým
a tretím rokom veku dieťaťa. Niektoré deti túto zmenu
znášajú ľahko, iným prináša adaptácia na nové
prostredie problémy. Výchovné problémy vyplývajúce
z adaptačného procesu majú u jednotlivých detí rôznu
intenzitu. Už v tejto fáze je nevyhnutná naša úzka
spolupráca.
Predškolskú výchovu chápeme ako výchovu pre život,
ktorá zlepšuje kvalitu života detí, a to tým, že pomáha
rozvíjať detskú osobnosť, jej vzdelávací potenciál, a
to s dlhodobými účinkami ich celkovej výkonnosti.
Je dôležité si ale uvedomiť, že materská škola
nemôže nahrádzať rodinnú výchovu, ako si niektorí
omylom myslia, ale jej poslaním je ju dopĺňať. Rodina
a materská škola sú dve rôzne výchovné prostredia,
ktoré spája spoločný záujem o dobro dieťaťa. Napriek
tomu, že výchova dieťaťa predškolského veku v rodine
má veľa predností, predsa nárokom v súčasnej dobe
nestačí, preto na ňu nadväzuje a prelína sa s ňou
výchova v materskej škole. Spoluprácu s rodinou
považujeme za veľmi rozhodujúcu a dôležitú. Preto
sme sa tohto roku zamerali na prehĺbenie spolupráce
a aktívneho zapájania rodičov do diania zariadenia.
Našou snahou bolo vnímať a nasmerovať rodičov
do úlohy kompetentných partnerov, dať im možnosť
podieľať sa na práci školy. Neoddeliteľnou súčasťou
spolupráce s rodinou je poradenská činnosť, ktorá
spočíva v nasmerovaní rodičov na účinné postupy vo
výchove a spoločné riešenie problémov. Vydávaním

vlastného časopisu Blatňanko sprostredkúvame
rodičom poznatky z rôznych okruhov života dieťaťa
a informujeme ich o činnosti v MŠ. V oblasti
ozdravovania
stravovacích návykov venujeme
pozornosť výžive, ktorá je hlavným a rozhodujúcim
činiteľom zdravia detí. Akciou Deň výživy, alebo
oslavou narodenín s ovocnou hostinkou sa snažíme
nielen uplatňovať, ale i šíriť nové zdravé trendy v oblasti
výživy nielen u detí, ale aj u rodičov. Obľúbené sú
i spoločné posedenia pri rôznych slávnostných
príležitostiach (Mikuláš, Vianoce, vlani karneval,
oslava MDD). Nezabúdame ani na starých rodičov
a v októbri pri príležitosti mesiaca úcty k starším sme
ich pozvali do MŠ na akciu Babičkin jablčník, vystúpili
sme s programom v osvetovom stredisku a vianočným
programom sme pozdravili i dôchodcov na ich
stretnutí na OcÚ.
Aj aktivity v MŠ sme obohatili o nové akcie,
zamerané na prehĺbenie spomínanej spolupráce a to
formou tvorivých dielní, kde sa dospelí môžu aspoň
na malú chvíľu oslobodiť od každodenných starostí
a spolu so svojimi deťmi sa ponoriť do sveta fantázie
a tvorivosti. ,) Aby oteckovia neboli ukrátení, rozhodli
sme sa pri príležitosti. Dňa otcov zorganizovať zábavno
– športové poludnie, kde naším cieľom bolo podnietiť
záujem otcov o potrebu a túžbu detí po spoločne
strávených chvíľach. Táto akcia sa nám nakoniec
nepodarila uskutočniť pre vyťaženosť oteckov počas
týždňa. Pokúsime sa preto zorganizovať túto akciu na
budúci rok v prípade záujmu v sobotu. Prvý júnový
víkend v sobotu sme zorganizovali aj spoločný výlet
s rodičmi do Maďarska, ktorým sledujeme nielen
rozvíjať nové poznatky, ale i vzájomne sa spoznávať
a stráviť spolu pár príjemných chvíľ.
Dobrými vzťahmi medzi rodičmi a pedagógmi pri
vzájomných stretnutiach počas dňa i na spoločných

rodičovských stretnutiach dávame deťom istotu
v dnešnom premenlivom uponáhľanom svete.
Každý rok zabezpečujeme rodičom prednášku na
základe ich požiadavky. Tento rok prijala pozvanie
do MŠ psychologička PhDr. Döményová. Okrem
prednášky – Školská zrelosť, ochotne odpovedala
nielen na tému školskej zrelosti, ale i o rôznych
problémoch výchovy detí.
Tento školský rok sme sa snažili i o vytváranie
ešte lepších podmienok pre spoluprácu s viacerými
organizáciami v obci, s cieľom spestriť deťom pobyt
v materskej škole, a tak spolupodieľať sa na ich
výchove. Chcela by som tu vyzdvihnúť i poďakovať
kynologickému klubu za pekné dopoludnie
z ukážkami cvičenia psov a sponzorské darčeky
k MDD a tiež požiarnikom v Blatnom, ktorí pripravili
deťom nezabudnuteľné zážitky pri ukážkach požiarnej
techniky.
Spolok rodičov detí MŠ i Rada školy boli veľmi aktívni
pri organizácii rôznych akcií. Poďakovanie patrí aj p.
Ing. V. Tomašovičovi za dlhoročnú prácu predsedu
Spolku rodičov i Rady školy. Vážim si ich prácu ako aj
spoluprácu všetkých rodičov i Poľnohospodárskeho
družstva v Blatnom, ktorí nám pomáhali sponzorsky
i brigádnicky pri úprave šatňových skriniek.
Veľmi oceňujem spoluprácu i s miestnym
Obecným úradom . Problémy sme riešili priebežne,
vychádzali sme si v ústrety a tak sme zabezpečili
kvalitnú prevádzku zariadenia. Na záver by som chcela
poďakovať všetkým spomenutým v mene detí i celého
kolektívu za spoluprácu, ochotu a pomoc pri riešení
vzniknutých problémov.

7. Misijná púť detí Rajecká Lesná
Po obede posilnení super langošmi so smotanou, ktoré
pre účastníkov pripravili teta Šarmírová a Božiková
pokračoval duchovný a hudobný program putovaním
cez všetky svetadiely. Púť sme ukončili účasťou na sv.
omši v areáli Slovenského Betlehema.
Na ceste domov sme v autobuse hrali Biblického
milionára, Superstar gospelových piesní a iné hry.
Vrátili sme sa unavení, ale spokojní s povzbudením do
ďalšej práce v klube.

Už druhýkrát miestny Klub detí Orol Blatné
zorganizoval Púť detí Rajecká Lesná 2008 ako odmenu
pre účastníkov koledovania Dobrá novina.
7. ročník Púte bol v znamení myšlienky “Pane, nauč
nás modliť sa”. Organizátorom na celoslovenskej
úrovni bolo eRko. Na púť sme sa pripravovali už pred
samotnou púťou na stretnutiach v Klube detí, keď
sme preberali na základe doručených metodických
materiálov túto tému rozmýšľaním o jednotlivých
tajomstvách modlitby Otčenáš.
Dňa 10.5.2008 sa 38 účastníkov autobusom dopravilo
do krásnej prírody v Rajeckej Lesnej, ktorá nás privítala
zaliata slnkom. Náš autobus dostal poradové číslo 90.
Potom nasledovalo pešie putovanie na 9 možných
miest putovania. My sme začali v Slovenskom
Betleheme a odtiaľ sme sa vybrali Kalváriu a ku
Kaplnke sv. Anny a osviežení Rajeckou vodou sme sa
vrátili do areálu Slovenského Betlehema.

7

Poďakovanie patrí vedúcim skupín Mirkovi Špalekovi,
Mgr. Anne Šúplatovej, Mgr. Marte Slezkovej. Majke
Špalekovej ako zdravotníčke a ostatným, pretože
obetovali svoj voľný čas a pomohli deťom zažiť aj
iné alternatívy trávenia voľného času oproti iným
aktivitám ako sú akcie v hypermarketoch, diskotéky
a technopárty.
Klub detí Orol Blatné
Mária Heribanová,
vedúca klubu

Zlata Andrisová

Aquathermal Senec
bol náš
Ako ďaľšia odmenu za účasť na
koledovaní v Dobrej novine 2007
absolvovali koledníci Dobrej noviny
bezplatný pobyt v Aquathermale
Senec dňa 28.6.2008. Akcie sa
zúčastnilo 22 detí a 8 dospelých, ktorí
ich sprevádzali. Tobogany a výbornú
vodu sme vyskúšali všetky deti, aj
starší členovia Orla a spomínali
sme na to, akí sme boli uzimení pri
koledovaní v zime. Teraz nám bolo
pre zmenu teplo a pobyt sme si užili a
posilnili si tak svoje telesné zdravie.
Pozývame teda aj v tomto roku
všetky deti na účasť na koledovaní
počas vianočných sviatkov v rámci
akcie Dobrá novina.
Klub detí Orol Blatné
Heribanová Mária,
vedúci klubu
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Úloha materskej školy v príprave detí na vstup do ZŠ
športových súťaží, kde deti boli ocenené darčekmi
a diplomami.
Deti MŠ a ZŠ pripravujú spoločné programy pre
obec pri príležitosti Dňa úcty k starším a Dňa
matiek.
Poslednou veľmi peknou akciou v tomto školskom
roku, bola slávnostná rozlúčka predškolákov,
ktorú sme tento raz pripravili na OcÚ spolu
s pánom starostom, rodičmi predškolákov, žiakmi
1.triedy a s pani učiteľkou budúcich prvákov Mgr.
Janíkovou.
Zapájame sa aj do rôznych spoločných akcií
športových a kultúrnych, do zberu papiera
organizovaného školou a pod.
K dobrej spolupráci prispieva i spoločné posedenie
na Deň učiteľov so zistením potrieb, želaní
a očakávaní ZŠ od MŠ a naopak.
Verím, že naša spolupráca sa bude naďalej
prehlbovať, lebo pred nami je jeden spoločný
cieľ - šťastné a spokojné deti túžiace po nových
vedomostiach.
Zlata Andrisová

Jedným z najdôležitejších poslaní materskej školy
je príprava detí na základnú školskú dochádzku.
Aj keď do prvého ročníka ZŠ vstupujú deti ako
šesťročné, táto zmena v ich živote znamená veľký
nápor na nervovú sústavu. Niekedy spôsobuje
komplikácie v psychickej a občas i fyzickej oblasti.
Ak sa zainteresovaným podarí preklenúť prechod
z bezstarostného detstva hier k pravidelnému učeniu
a zodpovednému plneniu úloh, tak podchytia
súčasne aj záujem o učenie. Úspech, či čiastočné
zlyhanie v prvých týždňoch dochádzky nezávisí
iba od predchádzajúcej prípravy dieťaťa, ale aj od
toho ako ho nové prostredie dokáže zaujať. Preto sa
pedagogickí pracovníci materskej i základnej školy
vzájomnou spoluprácou snažíme, aby prechod
z jedného typu školy do druhého, bol pokiaľ možno
plynulý a nekládol na dieťa neprimerané nároky.
Naša spolupráca so ZŠ prebieha na odbornej úrovni
a každý rok ju prehlbujeme.
Deti predškolskej triedy viackrát navštívili ZŠ
s cieľom zoznámiť sa s jej priestormi, vybavením
a odbúraním strachu z neznámeho. Pani učiteľka

Mgr. Šuplatová pozvala našich predškolákov pozrieť
sa na vyučovaciu hodinu v prvej triede. Deti nielen
pozorovali bývalých kamarátov ale aj si vyskúšali
sedieť v školských laviciach.
Pani učiteľka Mgr. Slezková bola pozvaná na
stretnutie s rodičmi, kde prezentovala požiadavky
na rodičov, budúcich prvákov a oboznámila ich
s podmienkami zápisu do ZŠ a pripravila deťom
aj so svojimi žiakmi príjemné posedenie v knižnici.
Cieľom tohto stretnutia bolo utvárať u detí vzťah
k slovesnému umeniu. Kniha prispieva k rozvoju
vyjadrovacích schopností, obohacuje poznanie,
pomáha deťom chápať základné princípy mravnosti,
rozvíja ich citový život Počúvaním prednesu žiakov
sa deti zoznámili aj s niektorými literárnymi žánrami
a spoznali aj rôzne druhy kníh.
Zaujímavé popoludnie prežili naše deti i vďaka pani
učiteľke Mgr. Hollej a žiakom jej triedy, ktorí prišli
so sympatickým nápadom. Spolupodielať sa na
oslavách MDD v MŠ. Najprv zahrali deťom vtipné
a poučné divadielko o Neposlušnom kozliatku
a následne pripravili
niekoľko zábavno –

Prežite v zdraví
čas Vianoc

OHEŇ – MAJ HO POD KONTROLOU !

Čas Vianoc a príchod Nového roka je predo
dvermi. Toto jedno z najkrajších období roka
prináša do našich rodín sviatočnú atmosféru
pokoja a rodinnej pohody. Dovoľte preto aj nám,
aby sme Vám zaželali ich príjemné prežitie v kruhu
svojich najbližších. Zároveň si Vám dovoľujeme
dať niekoľko dobrých rád, aby sme tieto najkrajšie
sviatky roka prežili v pokoji a pohode.
Nezabúdajme však počas sviatkov na
naše deti. Snažme sa im čo najviac venovať
a popri tom dohliadnime, aby pri svojich hrách
nespôsobili ujmu sebe alebo niekomu inému.
Naše obchody a trhy sú presýtené najrozličnejšími
druhmi delobuchov, pirátov, svetlíc, rakiet,
bengálskych ohňov, ohnivých fontán a podobných
ohňostrojných telies. Sú pomerne ľahko dostupné
v predaji a mnohokrát ich aj my samotní rodičia
deťom zadovažujeme. Tieto telesá sú pri neodbornej
manipulácii veľmi nebezpečné a dokážu veľmi
ľahko pri nedodržaní bezpečnostných opatrení
spôsobiť ujmu na zdraví, či požiar bytu, domu,
alebo iných priestorov.
Aj tento rok tak, ako každý predchádzajúci,
budú nad Vašou bezpečnosťou aj počas celých
sviatkov bdieť profesionálni hasiči záchranári,
na ktorých sa v prípade núdze alebo ohrozenia
môžete s dôverou obrátiť na t. č. 150, alebo t. č.
integrovaného záchranného systému 112. Veríme
však, že ich pomoc potrebovať nebudete.
Kolektív príslušníkov oddelenia požiarnej
prevencie OR HaZZ v Pezinku

Končí sa jeseň a nastáva
naastáva zimné obdobie,
ktoré je i vykurovacím obdobím v našich
domácnostiach.
Profesionálni hasiči v Pezinku odporúčajú
všetkým užívateľom tepelných a vykurovacích
telies
prekontrolovať pred vykurovacím
obdobím funkčnosť spotrebičom , dymovodov
i komínov. Inštaláciu nových tepelných
a vykurovacích telies je potrebné realizovať
podľa návodu výrobcu a montáž by mala
previesť osoba na tieto úkony oprávnená. Pri
prevádzkovaní palivových a elektrotepelných
spotrebičov sa nesmú v ich tesnej blízkosti
ukladať horľavé látky, ktoré by sa mohli vznietiť
a zapríčinili by požiar. Je potrebné, aby sme
zvažovali, ako postupovať i pri dopĺňaní
kvapalných palív do spotrebiča, a to takým
spôsobom , že odstavíme spotrebič, ktorý je
vychladnutý a postupujeme podľa návodu
od výrobcu. Popol z palivového spotrebiča
ukladáme vždy do nádoby, ktorá je nehorľavá.
Pri umiestnení spotrebiča na tuhé palivo, ako
je krb, kachle, sporák, si musíme uvedomiť,
že podlaha pod týmito spotrebičmi ako i pred
spotrebičom musí byť nehorľavá. V prípade, ak
máme horľavú podlahu musíme umiestniť pod
spotrebič podložku z nehorľavého materiálu
a to tak, aby presahovala z každej strany 40
cm a pred spotrebičom musí presahovať 80
cm. Nesmieme zabúdať ani na dymovody
a komínové telesá, ktoré tiež v nemalej miere
sú spôsobujú požiare.
Komínové teleso musí byť vyhotovené ako
viacvrstvové s komínovou vložkou , je potrebné
udržiavať ho v dobrom technickom stave.
Pri kontrole je potrebné prezrieť i otvory na
kontrolu a čistenie v komíne, ktoré musia byť
uzatvárateľné z nehorľavých stavebných
materiálov. Sopúchy, na ktoré nie sú pripojené
spotrebiče, musia byť uzatvorené upchávkou
z nehorľavého materiálu. Pri spotrebičoch na
tuhé palivo je dôležité i umiestnenie lapača

iskier na komínovom telese.
teleese.
Podľa platných predpisov užívateľ palivových
spotrebičov je povinný zabezpečiť čistenie
a kontrolu komínov v lehotách daným
predpisom. Komínové teleso, na ktoré je
pripojený palivový spotrebič do 50 kW :
a) raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené
spotrebiče na tuhé alebo na plynné palivo
b) raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené
spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín
bez vložky
c) raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené
spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín
s vložkou.
Za rok 2007 na Slovensku z dôvodu
nedbalosti a neopatrnosti dospelých osôb bolo
zapríčinených počas vykurovacieho obdobia
niekoľko druhov požiarov. Z umiestnenia
spotrebičov na tuhé palivá /kachle, sporák,
krb, kotol/ bolo spôsobených 518 požiarov ,
spotrebiče na plynné palivá / kachle, sporák,
krb, kotol/ bolo spôsobených 223 požiarov
. Z porušenia celistvosti dymovodov vzniklo
41 požiarov . Požiare vznikli i z nesprávneho
stavebného prevedenia škáry murovaného
plášťa komína neboli vyplnené maltou, čo
spôsobilo 60 požiarov. Pri manipulácii so
žeravým popolom vzniklo 79 požiarov.
Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče
s celkovým výkonom nad 50 kW, je potrebné
komín čistiť a kontrolovať raz za :
a) dva mesiace , ak sú do komína pripojené
spotrebiče na tuhé palivo alebo spotrebiče na
kvapalné palivá
b) šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené
spotrebiče na plynné palivá.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného
zboru v Pezinku Vám praje spokojné prežitie
zimného obdobia a aby sme sa stretávali iba pri
príjemných príležitostiach.
kpt. Jarmila Baňárová
OR HaZZ v Pezinku
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S Jánom Pavlom II. v Poľsku

Priznám sa, do Poľska ma to nikdy až tak veľmi
nelákalo. Neviem čím to je, možno sa mi Poľsko
stotožňovalo s trhovníkmi ponúkajúcimi nie
veľmi kvalitný tovar. Môj postoj sa zmenil, keď
som sa prvý raz zúčastnila púte v Lagiewnikoch.
Je to miesto, kde sa nachádza nepatrný kláštor, v
ktorom prežila posledné roky života svätá Faustína
Kowalska a ktoré svätý otec Ján Pavol II. vyhlásil
za svetové centrum Božieho Milosrdenstva.
Preto som ani na okamih nezaváhala, keď pán
farár zorganizoval dvojdňovú púť do známych
pútnických miest v Poľsku. Veľmi som sa tešila
práve na svätyňu Božieho milosrdenstva. Naša
púť začala 14. septembra večer, aby sme už
skoro ráno mohli adorovať pred obrazom Božieho
milosrdenstva. Ale ako sa hovorí: „Človek mieni,
Pán Boh mení“. Po prechode poľských hraníc
sa naša cesta spomalila kvôli opravám na ceste.
Vyzeralo to tak, že miesto na ktoré som sa najviac
tešila budeme musieť vynechať. Bolo už okolo
ôsmej hodiny, keď sme dorazili do Krakova na
parkovisko pod hradom Wawel. Prvým bodom
programu bol kostol sv. Michala, kde mučeníckou
smrťou zahynul veľký poľský svätec sv. Stanislav.
Tu sa na oslavách deväťstého výročia smrti sv.
Stanislava v r. 1979 zúčastnil pri svojej pamätnej
návšteve Poľska aj svätý otec Ján Pavol II.
Pokračovali sme prehliadkou sídla poľských kráľov
hradu Wawel. V kráľovskej katedrále sme si uctili
pozostatky sv. Stanislava a priblížili život a obetu
poľskej kráľovnej sv. Hedvigy.
Celá naša púť bola sprevádzaná spomienkou

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA

Veronika Marcineková
Andrea Martinská
Vavrová
Peter Mihalik
JUBILANTI
Daniel Mišák
30-roční
Martina Schenková
Branislav Augustovič
Rastislav Takáč
Magdaléna Bartová
Katarína Takáčová
Zuzana Brinzová
Iveta Utašiová
Ľubomíra Galantonová Roman Varga
Jozef Horváth
Renáta Vargová
Boris Korič
Zuzana Kováčová
50-roční
Andrea Stokes
Jozef Brunovský
Emília Szirmosová
Jarmila Gálová
Ernest Takács
Anna Osvaldová
Branislav Tušš
Ing. Viera Srnáková
Jozef Stúpal
40-roční
Helena Štellárová
Viera Baníková
Elena Tomčalová
Peter Bratek
Ján Voron
MUDr. Iveta Filipovičová
Eva Fulierová
60-roční
Jana Horváthová
Anna Bosáčiková
Jana Horváthová
Mgr. Helena Čičmancová
Mária Krajčovičová
František Dugovič

nna novodobého poľského „svätca“ – svätého
o
otca Jána Pavla II. Takže nemohli sme vynechať
aani krakovské Centrum Jána Pavla II. Po obede
ssme navštívili niektoré ďalšie krakovské kostoly,
v ktorých nás všetkých upútala čistota a krásna
kkvetinová výzdoba.
V
Večeru a nocľah sme už absolvovali v kláštornom
kkomplexe, ktorý je súčasťou jedného z najkrajších
p
poľských pútnických miest Zebrzydovskej kalvárie.
TTento komplex nachádzajúci sa na úpätí hory Žar
nnazývaný tiež poľským Jeruzalemom pozostáva
zzo súboru stavieb, tvorených bazilikou a ďalšími
552 objektmi. Len škoda, že sme sa zobudili do
upršaného rána a komplex sme si mohli pozrieť
len na makete. Určite by stálo zato venovať jednu
púť len na toto miesto, ktoré bolo tak blízke
i svätému otcovi, veď sa nachádza len 4 km od
jeho rodných Wadovíc. Wadovice boli našou
ďalšou zastávkou – kostol sv. Jozefa, kde prijal
Karol Wojtyla po prvý krát sviatostného Ježiša,
bazilika Minor zasvätená Najsvätejšej Panne Márii
– kostol, kde bol Ján Pavol II. pokrstený, ktorý
často navštevoval, kde sa často modlil a ktorý
bol miestom, kde sa rozhodol nasledovať Krista.
Prezreli sme si tiež rodný dom a samozrejme
nenechali sme si ujsť príležitosť ochutnať
povestnú, svätým otcom obľúbenú „kremówku“.
„Zlatým klincom programu“ boli nakoniec predsa
len vytúžené Lagiewniky – sanktuárium Božieho
milosrdenstva. Po svätej omši v slovenskej kaplnke
zasvätenej Sedembolestnej Panne Márii sme sa
spoločnou modlitbou „korunky“ v sanktuáriu
mohli ponoriť na pár minút do nekonečnej hĺbky
Božieho milosrdenstva, poprosiť o odpustenie,
predniesť a odovzdať svoje najskrytejšie túžby,
problémy, starosti, rany, všetkých tých, ktorých
nosíme v srdci.
Napriek nepriaznivému počasiu, ktoré nás po celý
čas sprevádzalo – zima, dážď, môžem povedať
(myslím že aj v mene všetkých pútnikov), že táto
púť bola veľmi požehnaná.
Dúfam, že ak Pán Boh dá, budeme sa môcť do
Poľska skoro vrátiť a zastaviť sa aj na miestach,
ktoré sme museli pre nedostatok času vynechať.
Viera Srnáková
Mgr. Marta Gašajová
Ladislav Grošmidt
Ľudmila Jánošová
Ján Korič
Mária Koričová
Irena Krajčovičová
Ing. Karol Miler
Zuzana Osvaldová
Imrich Ožvald
Peter Pravda
Jozef Zeman
65-roční
Mária Kulcsárová
Imrich Bögi
Jozefa Gregušová
Františka Bögiová
Ing. Alica Janská
Jozef Krajčovič
Ružena Pinkasová
Helena Matiašovičová
František Solčanský
70-roční
Alžbeta Dugovičová
Anna Dugovičová

Bernardína Feketová
Ján Matiašovič
Leopoldína Lančaričová
Ernest Káčer
Rozália Idunková
Margita Trubačová
75- roční
Anna Grancová

Púť k panne
Márii Žarošickej

Miestny klub dôchodcov Blatné zorganizoval
13.9.2008 púť na Moravu k Panne Márii
Žarošickej. Tejto púte sa zúčastnilo 42 členov
klubu.
Do Žarošíc sme prišli o 11.00 h. Púť sme
začali účasťou na sv. omši v slovenčine.
Púť pokračovala o 13.00 h posviackou
vody, púťou k prameňu spojenou s peším
putovaním do pútnického areálu. Tam už
prichádzali pútnici z rôznych častí Moravy.
Boli oblečení v krásnych regionálnych
moravských bohato zdobených krojoch
a prinášali so sebou krásne ozdobené sochy
Panny Márie. Sochy skladali pred sv. omšou
pred oltár. Po ukončení sv. omše si jednotlivé
skupiny urobili poklonu k Márii Žarošickej.
Púť pokračovala ďalšou sv. omšou, za ktorou
nasledovala púť so sochami po dedine.
To už bolo po zotmení a sochy boli krásne
osvetlené. Táto procesia a celá púť v nás
zanechali hlboký zážitok a keďže sme sa
púte v Žarošiciach zúčastnili prvýkrát, domov
sme si odniesli krásne spomienky na toto
pútnické miesto. Vrátili sme sa neskoro večer
spokojní a povzbudení s presvedčením, že ak
nám zdravie bude slúžiť, veľmi radi na toto
krásne miesto do Žarošíc budeme putovať
o rok znovu.
Helena Šarmírová
Dominik Halás
Michal Kovanič
Adam Granec
Matúš Petrík
Petronela Nemcová
Jakub Javorčík
Michaela Brunovská
SOBÁŠE

Andrej Štefánik
a Eva Stachová
Sergey Stepanyan
a Adriana Keratová
Tomáš Štellár
a Petronela Šarmírová
Miroslav Šikula
a Alica Šándorová
NARODENIA
Pavol Margeta
Gretta Pozzobon
a Katarína Čaplová
Matiaš Srna
Jozef Bagoňa
Adam Drenina
a Jana Čambálová
Jozef Šumiczký
Tomáš Bartoušek
Ladislav Tavaly
a Pavlína Franeková
Katarína Kakalíková
Štefan Janko
Aneta Mária Hrochová a Mgr. Mária Dugovičová
80-roční
Mária Beláková
Emília Budajová
Anna Pravdová
Štefan Šarmír
Eugen Švrčič
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RNDr. Peter Valentovič
a Mgr. Katarína Ďurčeková
Ing. Milan Brodziansky
a Bc. Paulína Nováková
Jozef Stacho
a Veronika Jurovčíková
Tomáš Cibulka
a Alexandra Csáderová
Peter Horváth
a Jana Čúzyová
ÚMRTIA
Mária Budinská
Gizela Šoltésová
Ján Trebický
Michal Jankovič
Jozef Baláž
Alojzia Srnáková
Štefan Ohák
Anton Korenči
Agneša Pániková
Helena Mecková
Emerencia Pravdová
Emil Parajka
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Blatňan

„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ (Lk 2, 14)
Anjeli radostne spievajú a ľuďom oznamujú správu o narodení Spasiteľa
v Betleheme. Pastieri, Jozef a Mária, dieťa v jasliach, mudrci z Východu.
To sú vianočné postavy, s ktorými sa v tieto dni budeme stretávať. Chceme
sa k nim pridať aj my a pokloniť sa tomu, ktorý prišiel kvôli nám na tento
svet, aby nás zachránil z moci diabla a z moci hriechu.
Najkrajšie posolstvo Vianoc spočíva v tom, že Boh neprišiel iba pre
niektorých, neprišiel iba pre tých najlepších, ale Boh sa znížil na našu
úroveň a stal sa nám podobným vo všetkom okrem hriechu. Každý človek
má možnosť poznať ho, prijať ho a dať tak svojmu životu pravý zmysel
a správny cieľ.
Boh nás všetkých obdaroval vo svojom Synovi nezaslúženou hodnosťou
byť Božími deťmi. Kto túto skutočnosť vo svojom živote naozaj pochopil,
nemôže zostať ľahostajným voči svojmu okoliu. Radosť z Božieho synovstva
sa chce rozdávať aj iným. Ak sa totiž aj v mojom živote narodil Pán, on sa
chce narodiť aj v každom mojom blížnom.
Pravé Vianoce a pravá vianočná radosť spočívajú teda v tom, že urobím
aj druhých účastných na tomto veľkom Božom dare. A v našom okolí
určite nájdeme takých ľudí, ktorých chce Pán Ježiš urobiť šťastnými
práve cez nás. Prečítajme si svedectvo Andrey z Bratislavy:
Krátko pred Vianocami som stretla spolužiačku, ktorá ma oslovila
otázkou, či chcem urobiť dobrý skutok. Musím sa priznať, nebola som
nadšená, pretože som čakala, že ten dobrý skutok, o ktorý ma ide
požiadať, si bude vyžadovať nejakú moju aktivitu... a bola som unavená.
Ona po mojej reakcii ostala chvíľku zaskočená, ale potom pokračovala
ďalej: „Vieš, čítala som časopis Nota bene a našla som tam inzerát,
že jedna rodina potrebuje hmotnú pomoc. Chcem im priniesť nejaký
nákup a nejaké oblečenie po mojich deťoch. Teba by som rada poprosila
o doprovod, pretože neviem, aká je to rodina a nechcem tam ísť sama.“
Po týchto slovách som si uvedomila, že toto som už dávno nerobila... už
dávno som si nevšímala okolo seba núdznych.
Rodina, ktorú sme navštívili, bývala v obyčajnom starom byte v Bratislave.
Na prvý pohľad úplne bežná rodina. Manžel niečo opravoval na chodbe,
jeden syn mu pritom pomáhal a manželka predávala neďaleko domu
s ďalšími dvoma deťmi časopis Nota bene. Veľmi ich tá pomoc potešila
a myslím, že zdrojom radosti nebola iba tá hmotná pomoc, ale aj to, že
mohli okúsiť niečo iné, ako ľahostajnosť ľudí okolo; že mohli zakúsiť
trochu lásky, ktorá sa dáva nezištne. Myslím, že práve ľahostajnosť je to,
čo nenápadne a pomaličky zabíja vzťahy a vôbec lásku v srdciach ľudí.
Ľahostajnosť spôsobuje to, že si ľudia prestanú pomáhať, alebo im to robí
veľké ťažkosti... Je to jednoducho preto, lebo ich prestanú zaujímať ľudia,
veci a okolnosti, ktoré sa ich priamo netýkajú. Vo svojich životných krízach
majú ľudia tendenciu uzavrieť sa do seba – do svojich vnútorných ulít.
Cestou popri bratislavských panelákoch sme ešte videli zopár ľudí,
ktorí sa hrabali v smetných košoch. Takíto ľudia okolo mňa žijú a ja sa
teraz zamýšľam, ako takýmto ľuďom pomôcť. Chcela by som žiť svoj život
podľa Božej vôle a z tohto pohľadu som pochopila, že mám slúžiť láskou,
ktorú som od Boha prijala a že ju mám dávať ďalej. Tento rozmer lásky
k blížnemu som si doteraz veľmi nevšímala. Práve aj táto skúsenosť ma
pobáda nebyť ľahostajnou voči svojmu okoliu. Viem, že mám okolo seba
ľudí, ktorí určite potrebujú pomoc. Možno nie práve hmotnú, ale často
stačí prejaviť záujem o ich život, problémy, radosti...

Číslo 3 - 4/December 2008

„Bol
urobili
jednému
týchto
Bol som nahýý a priodeli ste ma...
ma Čokoľvek ste uro
obili jedn
nému z týc
chto
mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 36.40). Myslím, že
vďaka týmto slovám evanjelia a mojej spolužiačke som pochopila, že
dnešný svet potrebuje nás kresťanov, ktorí svojimi skutkami lásky ukážu
svetu, že Boh je Láska, ktorá prišla na svet v Ježišovi Kristovi, ktorý je
hladný, smädný, nahý... a ktorý čaká na našu pomoc.
Aj v našom okolí žijú ľudia, ktorí túžia po šťastí, po láske, ktorí majú
rozličné hmotné i duchovné potreby. Možno je to vlastný manžel, manželka,
deti, nevládny otec či matka, možno sused či susedka, spolužiak alebo
kolega v práci.
Prežime Vianoce tak, že budeme darovať lásku – tú svoju a s ňou i tú
Božskú Lásku – Ježiša Krista, bez ktorého by naša radosť nebola tá pravá.
Ak sme prijali Pána cez sviatosti, pokloňme sa mu nielen pri jasličkách,
ale urobme mu radosť aj svojimi skutkami lásky.
Požehnané a pokojom naplnené vianočné dni a takúto pravú vianočnú
radosť všetkým čitateľom Blatňana praje
Roman Stachovič, kňaz

Bohoslužby
v Rímskokatolíckom kostole sv. Vojtecha v Blatnom
počas Vianoc 2008 a Nového roku 2009
4. adventná nedeľa (21.12.) - sv. omše o 8.00, 10.00 a 17.00 hod.
vianočná sv. spoveď od 14.00 do 17.00 hod.
Štedrý deň (24.12.) - sv. omša pre rodičov s deťmi o 16.00 hod.
Narodenie Pána (25.12.) - polnočná sv. omša o 0.00 hod.
sv. omše o 8.00 a 10.00 hod.
jasličková pobožnosť o 15.00 hod.
Sv. Štefan (26.12.) - sv. omše o 8.00 a 10.00 hod.
Sv. Ján (27.12.) - sv. omša o 8.00 hod., spojená s požehnaním vína
Nedeľa svätej Rodiny (28.12.) - sv. omše o 8.00 a 10.00 hod.
(pri sv. omšiach obnovenie manželských sľubov)
Silvester (31.12.) - sv. omša o 16.00 hod.
spojená s ďakovnou pobožnosťou na konci roka
Nový rok – Panna Mária
Bohorodička (1.1.) - sv. omše o 8.00 a 10.00 hod.
Nedeľa vo Vianoč. obd. (4.1.) - sv. omše o 8.00 a 10.00 hod.
Zjavenie Pána (6.1.) - sv. omše o 8.00 a 10.00 hod.
Nedeľa Krstu Pána (11.1.) - sv. omše o 8.00 a 10.00 hod.
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Dychová hudba Šarfianka
stále úspešne a veselo

Využívam túto príležitosť
na priblíženie niektorých
vystúpení našej Šarﬁanky
v tomto roku. 85. výročie
založenia DH, ktoré sme
oslavovali minulý rok,
bol významný aj tým, že
prišli medzi nás aj mladí
chlapci, odhodlaní učiť sa
hrať na nástrojoch v našej
dychovke. Dobre je vedieť,
ako pokračujú. Môžem
povedať, že postupne zapadajú do súkolesia rozbehnutej kapely, a to až tak, že
niekedy sa už zaobídeme aj bez cudzích muzikantov pri vyhrávaní, či už na krátkych
vystúpeniach na svadbe, na procesii alebo v kostole a potešiteľné je, že sa pridávajú aj
ďalší mladí chlapci, čo je veľmi dobré znamenie, že o budúcnosť DH v našej dedine by
sme nemuseli mať obavy, hlavne keď sa im má kto venovať a ich usmerňovať. A teraz
už k sľúbeným niektorým vystúpeniam. Medzi naše významné zúčastnenia, patrí účasť
na oslavách 50. narodenín nášho kapelníka Karola Tučnoviča. Boli sme si vedomí, že
byť v prítomnosti umeleckého vedúceho v deň jeho narodenín, v prítomnosti jeho
širokej rodiny, pána farára, pána starostu a jeho priateľov z Mlynkov, z Maďarska
v takejto slávnostnej a príjemnej atmosfére, treba si patrične uctiť. V podvedomí sa
nás zmocňovala aj akási malá tréma, keď sme išli gratulovať, čo mu povedať, keď toho
by bolo treba tak veľa v ten deň vysloviť. Povedali sme mu, že vedie dychovku, ktorá
býva v mnohých prípadoch vysoko hodnotená a jemu hodnosť kapelníka prináleží, už
aj preto, lebo je spomedzi celého kolektívu z nás najlepší. Najviac cvičí v každej chvíli,
či už doma, alebo v miestnosti, kde mávame skúšky v budove obecného úradu, a tak
nám dáva najavo, že takéto majstrovstvo ako má on, dosahuje len doslova drinou,
a k tomuto nabáda aj nás ostatných muzikantov. Bol ako úplne mladý pri najväčších
úspechov našej DH, keď sme boli vyhlásení za najlepšiu dychovku v tom veľkom
okrese Bratislava – vidiek , alebo keď sme získali putovnú fujaru za dve I. miesta na
Kamennom Mlyne. Už vtedy sme vedeli, že rastie pre našu dychovku veľká nádej.
Na jeho oslavách mu bolo povedané, že je obdarený veľkým talentom. Lenže talent
nie je žiadnym vlastníctvom, je len prepožičaný a záleží len od obdarenej osoby ako
ho využíva, a v písme je napísané, že každý sa bude zodpovedať, ako ho zužitkoval.
Povedali sme mu, že hráva tam, kde sa ľudia zabávajú, veselia a že aj on tým prispieva
k pohode a k spokojnosti ľudí, ktorí sú tam. Povedali sme mu, že hrá aj tam, kde je
smútok a žiaľ a on zmierňuje svojím majstrovstvom utrpenie a plač v ktorom sa tam
ľudia nachádzajú. Povedali sme mu, že hrá aj v kostoloch a mariánskych svätyniach na
česť a slávu Božiu, a tak prispieva k dôstojnosti a oslave pobožností, a ako nám povedal
jeden otec biskup ani toto nemôže zostať v zabudnutí. Pripomenuli sme mu aj to, ako
veľmi nás potešilo ocenenie na krajskom festivale dychových hudieb, kde dostal I.
miesto za prednesenú hru na trubke od skladateľa Adama Hudeca za povinnú skladbu
Mambo. Nakoniec sme mu povedali, že vychováva a usmerňuje mladých hudobníkov,
aby sme mali čoskoro svojich nástupcov. Celkom nakoniec sme sa mu poďakovali za
všetko to krásne, ale náročné, čo robí pre našu DH, poďakovanie smerovalo aj k jeho
rodičom, kde dostával základy hudby, ako aj jeho manželke a deťom, že mu vytvárajú
takéto vhodné podmienky a veľké pochopenie pre túto jeho činnosť. Rozchádzali sme
sa v dobrej pohode a spokojnosti, a všetci sme sa zhodli v tom, že keby sme ho medzi
sebou nemali, už dávno by sa bola prestala písať história našej DH Šarﬁanka.
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Boli sme v Mlynkoch

Dnes už každý v našej obci vie, že obec Mlynky v Maďarsku, to je tá obec, s ktorou
má naša DH už 25 rokov družbu. Nič by na tom nebolo zvláštne, až to, že na základe
rozhodnutia obecnej samosprávy im bol odňatý slovenský dom, v ktorom sídlili
slovenské organizácie, nakoľko v tejto obci sa hlási k slovenskej národnosti 52%
obyvateľov. Tento krok sa stal veľmi aktuálnym diskusným bodom vlád oboch krajín,
ale aj v Bruseli. Do tohoto obdobia plných rôznych vyhlásení a uznesení prišla našej
DH pozvánka na 261. výročie osídlenia obce Mlynky Slovákmi. Oslavy sa konali 7.
júna. Vedeli sme, že za takejto situácie sme ešte do Mlynkov na žiadne oslavy nešli
a boli sme zvedaví, čo sa to tam robí, lebo my sme tam už ako doma.
Prekvapením pre nás bol už smutný príchod do Mlynkov k Slovenskému domu, kde
sme sa vždy zvítali. Zvítanie bolo teraz pred slovenským domom a bolo cítiť akási
chlad a napätie, do ktorého už počas zvítania začalo pršať, čo ešte umocňovalo túto
náladu a pršalo až do druhého dňa. Bolo tam plno zástupcov televíznych spoločností,
a samozrejme, sila polície. Oslavy začala naša DH slovenskou hymnou. Slovensko
zastupovali Dušan Čaplovič, podpredseda vlády, veľvyslanec SR v Maďarsku Juraj
Migaš, Stanislav Bajaník z Matice slovenskej a my z Blatného s poslancami obecného
zastupiteľstva na čele so starostom. Osláv sa zúčastnili zástupcovia Celoštátnej
slovenskej samosprávy z Budapešti. Po oslavách, ktoré trvali asi jednu hodinu, nás
požiadal ich pán farár Koloman Ackermann, či by sme na druhý deň, teda v nedeľu
mohli zahrať v kostole, lebo budú mať birmovku a príde k ním vysoký cirkevný
hodnostár kardinál László Paskay. Samozrejme, že sme prisľúbili a kardinála sme
privítali slávnostnými fanfárami, po birmovke sme sa s ním stretli. On veľmi kvitoval
našu účasť a povedal, že pri návšteve Slovenska, napríklad v Šaštíne ho vždy potešila
veľká účasť veriacich, čo teraz o Maďaroch on nemôže povedať. Celkom nakoniec
treba spomenúť, že večer bola veľká zábava, kde sme hrali, vytvorili sme dobrú
atmosféru a náladu a potvrdilo sa, že hudba len spája ľudí, z čoho sme mali všetci
členovia DH radosť.

Máme nahraté CD

Už začiatkom roka sme sa uzhodli, že by sme mali nahrať CD, čo sa nám aj podarilo.
Uskutočniť niečo také je ale nesmierne náročné, nehovoriac o tom, koľko hodín bolo
teba na nacvičenie tohto repertoáru a nehovoriac o tom, ako je to náročné na ﬁnančné
prostriedky, v čom nám pomohli aj naši priatelia – sponzori. Osobitná vďaka patrí
Štefanovi Korenčimu – režisérovi, ktorý nám túto nahrávku sprostredkoval v budove
Slovenského rozhlasu. Nahrávanie sa začalo ihneď po hodoch v pondelok a ukončili
sme ho na konci týždňa v piatok, keď ihneď odtiaľ sme išli hrať na „Senecký karneval“.
Celé toto obdobie počas nahrávania, bolo pre nás absolútne nezvyklé za prísneho
profesionálneho dohľadu odborníkov vo zvláštnom prostredí, ale nakoniec sme to
zvládli a čakali ako bude vyzerať dekorácia obalu, ktorú tiež zhotovovali v Slovenskom
rozhlase. Po kompletnom vyhotovení sme sa dohodli s našimi záhradkármi, že vo
vzájomnej spolupráci, by sme ho mohli zverejniť a sprístupniť ľuďom. Záhradkári
určili termín na sobotu 30. 8. a dali tomuto podujatiu názov 2. ročník Burčiak – fest,
čomu spravili aj náležitú reklamu, čo sa odrazilo aj na veľmi vysokej návšteve, ktorú
aj náležite zo všetkým potrebným zvládli. Naše CD predstavil na pódiu návštevníkom
bývalý umelecký vedúci dychovej hudby ministerstva obrany Dušan Mazáček, ktorý
celú túto udalosť hodnotil veľmi kladne. Veľmi kladne hodnotil celú úroveň našej
DH, vzájomnú súdržnosť a spolupatričnosť a obetavosť, čo realizovať v dnešnej –
uponáhľanej dobe nie je vôbec jednoduché. My sme si toho tiež vedomí, aj keď
niekedy sa medzi nami poriadne zaiskrí, čo je asi sprievodným znakom každej kapely.
Treba poďakovať všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli alebo usmernili.
Taktiež ďakujeme organizácií záhradkárov, s ktorými spolupráca je vždy na dobrej
korektnej úrovni. Celkom nakoniec informácia, že CD sa dá zakúpiť aj na Obecnom
úrade v Blatnom a cena je 200,- Sk.
Stanislav Nezhoda

Človeka možno zdrviť, ale nie poraziť!
„Aká pekná reklama! Čistá, bez zmyselnosti, bez
sexu,“ povzdychla si 18 ročná študentka, s ktorou
som kráčala ráno do školy, na adresu billboardu
umiestneného pri cestnej komunikácii. Na
otázku, či som reklamu videla aj v televízii, som
odpovedala, že nie. Už dlhšiu dobu nesledujem TV,
až na niektoré výnimky, snažiac sa uchrániť si svoje
vnútro pred zmyselnosťou a násilím ﬁlmov a pred
reláciami nízkej úrovne.
Moja mladá priateľka spomenula aj článok
publikovaný v časopise Život č. 34 / 2008, kde
v rubrike Vaše spomienky z nášho archívu bola
spolu s článkom uverejnená fotograﬁa nahého páru
(Ž. č. 31/1968 s.18), ktorá pred 40 rokmi vyvolala
pohoršenie čitateľov.
Dnes o obrázkoch podobného charakteru
každý mlčí. Nie však súčasné médiá. Tie akoby sa
pretekali v tom, kto na nás vyleje väčšie množstvo
necudných noviniek (viď príloha Nového času

z 5.9.2008 so sexuálnymi polohami).
V súvislosti so spomenutou prílohou som slová
študentky pocítila ako veľkú výčitku voči nám
„dospelým“. Veľmi som sa zahanbila ako matka
a učiteľka nielen za seba, ale za celú spoločnosť.
Chodíme s tmavými okuliarmi na očiach, nič
nevidíme, nepočujeme. Iba občas zachytávame,
a možno aj sami vyslovujeme kritické slová
„dospelých“ adresované mladým.
Pod vplyvom mojej priateľky - študentky - som
urobila anketu so stredoškolákmi o prílohe Nového
času. Jej výsledkom bolo jednoznačné odsúdenie
bulváru. Kto je teda múdrejší? Kto je skúsenejší?
Naši mladí nás opäť zahanbili.
Ranný zážitok s maturantkou, vyjadrenia mladých
v ankete, i rozhovory so stredoškolákmi počas
vyučovacích hodín mi priniesli povzbudenie,
že máme múdrych, vnútorne usporiadaných
mladých ľudí. Mnohí z nich sú nositeľmi mravných

hodnôt. Aj napriek chaosu, ktorý ich obklopuje,
si uchránili najvznešenejšiu dôstojnosť človeka –
schopnosť milovať srdcom. Všetkých, no najmä
tých, ktorí morálne klesli, prosím za nás dospelých
o prepáčenie, že sme im, žiaľ, veľmi často nie
dobrým príkladom.
Pojem „láska“ zúžený len na sexuálne praktiky
vyjadruje prinajmenej plytké nazeranie na realitu
intímnych medziľudských vzťahov. Tak teda, autori
prílohy Nového času, ako aj všetci, ktorí sa s jej
obsahom stotožňujete, prijmite moje pozvanie
znovuobjaviť vznešenosť plného zmyslu slova Láska
(„láska“), ukrývajúcu sa aj v ekvivalentoch tohto
slova. Spoločne sa pokúsme porozumieť Láske
v jej rozmere nehy, úcty, tolerancie, chápavosti,
starostlivosti, priazne...
Mgr. Katarína Križanovičová
stredoškolský pedagóg a výchovný poradca
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Hurá eurá?
Či sme sa s tým stotožnili, alebo nie,
začiatkom budúceho roka sa stávame
platným členom eurozóny. Naším jediným
zákonným platidlom bude od 17. januára
2009 euro, preto nezaškodí niekoľko
horúcich informácií. Nie?
Euro je jednotná mena hospodárskej
a menovej únie. Oﬁciálny znak eura bol
prevzatý z gréckeho písmena epsilon a tiež
vyjadruje prvé písmeno slova Európa. Euro
vzniklo v roku 1999, no zavedené bolo až
od januára 2002.
Ako vyzerajú bankovky a mince novej
meny?
Luc Luycx z Kráľovskej belgickej
mincovne je autorom spoločných strán
mincí, ktoré znázorňujú mapu Európy
a symboliku jednoty celej EÚ. Národné
motívy, ako u nás napríklad Tatranský
štít Kriváň, Bratislavský hrad a Dvojkríž na
trojvrší, sa nachádzajú na druhej strane
eurových mincí.
Naopak, dizajn bankoviek, ktoré navrhol
Robert Kalina z Rakúska, je pre všetkých
15 krajín rovnaký. Na prednej strane
bankoviek sa rozpínajú brány a okná,
symbol spolupráce, súdržnosti Európskej
únie. Na strane druhej sú vyobrazené
mosty ako silná komunikácia a otvorenosť
medzi štátmi Európy a tiež medzi Európou
a zvyškom sveta.
Samozrejme, nové peniaze sú aj patrične
chránené proti falšovaniu, pretože
špekulanti existujú stále a všade...
Ochranné prvky na bankovkách
v hodnotách 50, 100, 200 a 500 eur, ako
napríklad ochranný prúžok prechádzajúci
bankovkou, ktorý by mal byť vidieť pri
pohľade proti svetlu. Vodoznak, proti
svetlu by sa mala objaviť nominálna
hodnota bankovky a matný obraz.
Vrstva papiera by mala byť na niektorých
miestach hrubšia ako inde. Pri naklonení
bankovky, zistíte, že farba čísla nominálnej
hodnoty na rubovej strane sa zmení
z purpurovej na hnedú, alebo olivovú.
A s čím sme sa už stretli?
Konverzný kurz poznáme od júla 2008.
Rada Európskej únie ho stanovila na 30,126.
Korunové hodnoty sa budú prepočítavať
podľa tohto kurzu už k 1.januáru 2009.
Do blízkeho dátumu musí tiež prebehnúť
razenie mincí a celkové zásobovanie
NBS, komerčných bánk a iných menších
sektorov mincami i eurobankovkami.
August bol pre nás poznávací... Mali
sme možnosť vnímať v obchodoch,
na bankových účtoch, v službách,
na faktúrach či v katalógoch duálne
zobrazenie cien v korunách aj v eurách
súčasne, čo určite mnohí ocenili.
Je skoro a súčasne neskoro na riešenie
otázok súvisiacich s eurom... Tak sa
nechajme prekvapiť...
Veronika Vavrová

Číslo 3 - 4/December 2008

Poľovnícka
sezóna

Člen poľovníckeho združenia v Blatnom Ivan
Dugovič chodil zo 10 dní smutný. Každý deň
hovoril – aj včera som bol na „čekanej“ a srnec
si behá a behá.
A mne prebehol iba úsmev na perách,
myslel som si, nech len srnček behá. Pretože
škodoradosť, najväčšia radosť. Ale už 10ty deň tých istých slov mi bolo Ivanka ľúto
a rozmýšľal som, ako ho rozveseliť.
V jedno popoludnie, keď Ivanko prišiel
domov, našiel vo svojej záhradke vysnívaného
„srnčeka“ priviazaného o strom s tabuľkou
nad ním, na ktorej bol text:

„Ja som srnček
od Trhanka
čakám guľku
od Ivanka.“
Verte, že som mu týmto činom „vylúdil“
úsmev na tvári, už nebol taký smutný. Aj sa
mi „pekne“ poďakoval.
Jozef Budaj
nestály dopisovateľ
New Jersey, USA

Zaznamenali sme

Hana Gregorová
*30. 1. 1885 - † 11. 12. 1958
50. výročie úmrtia
Pokroková slovenská spisovateľka z obdobia
pred 1. svetovou vojnou a medzi dvoma vojnami
ako jediná žena u nás smelo kritizovala sociálnu
nespravodlivosť vtedajšej spoločnosti. Bojovala
najmä za rovnoprávnosť žien a ich dôstojné
uplatnenie vo verejnom živote.
Narodila sa v Martine. Od detstva túžila po
hlbšom vzdelaní, avšak vtedajšie náhľady na ženu
nedovoľovali nijaké vážnejšie vzdelanie. Roku
1907 sa vydala za Jozefa Gregora Tajovského
a pod jeho vedením dala sa zakrátko do tvorivej
práce spisovateľskej. Jej tvorba je pestrá –
romány, poviedky, knihy pre mládež, cestopisné
fejtóny. Jej kniha poviedok Ženy, v ktorej ostro

Čo nového na
našom družstve?
Aj keď už máme dávno po žatve
a jesenné práce sú v už tiež za nami, radi
by sme priaznivcov družstva oboznámili
s niektorými základnými výsledkami.
Žatva začala 2. júla 2008 zberom jačmeňa
jarného. Jeho priemerný výnos bol 5,905 t
/ ha. Pokračovalo sa zberom repky, ktorá aj
po veľkej víchrici mala priemerný výnos 3,44
t / ha, čo bolo viac ako vlani. Premenlivé
počasie komplikovalo zber jačmeňa, ale
hlavne pšenice, ktorej priemerný výnos
bol 5,93 t / ha. Samozrejme, že dažde a
búrky mali vplyv aj na straty výnosu ako aj
na kvalitu. Ovos bol poslednou plodinou
tohoročnej žatvy. Priemerný výnos bol
3,6 t / ha. Niektoré parcely ovsa víchrica
akoby úplne zvalcovala. Zber slamy taktiež
komplikovalo daždivé počasie.
Po obilninách najviac postihla víchrica
slnečnicu. Čo počasie ubralo obilninám to
pridalo cukrovej repe a kukurici.
V polovici septembra družstvo začalo
vyorávkou cukrovej repy a s odvozom na
skládku za družstvom. Aj keď družstvo
informovalo občanov o zvoze repy, aj touto
cestou by chcelo poďakovať občanom
Blatného za pochopenie a trpezlivosť.
V závere by som chcela spomenúť ocenenie
- pamätnú medailu a diplom, ktoré dostali
dvaja naši dlhoroční spolupracovníci,
tohto času aj členovia predstavenstva
- Ján Haršány a Jozefína Gregušová.
Ocenenie dostali za dlhoročnú prácu
v poľnohospodárstve pri príležitosti ich
tohtoročných životných jubileí a osobne
im ocenenie odovzdal riaditeľ Regionálnej
rady Zväzu poľnohospodárskych družstiev
a obchodných spoločností SR Ing.
Juraj Nvota. Touto cestou im srdečne
gratulujeme.
Miriam Jevošová
kkritizovala buržoázne náhľady, predovšetkým na
manželstvo, vzbudila veľký rozruch a oﬁciálna
m
kkritika v Národných novinách ju ostro odsúdila.
Gregorovej ďalšie zbierky poviedok Môj svet
a Pokorní ľudia si uchovali útočný charakter kritiky
vtedajšej spoločnosti. Aj v románoch Vlny duše
a Čas nezastavíš sa spisovateľka pokúšala riešiť
problémy žien v nových, zmenených pomeroch
a harmonické manželstvo vidí vo vzájomnom
rešpektovaní práce oboch partnerov.
Hana Gregorová má zásluhy aj na zveľadení
mládežníckej literatúry knihami Pavko v Prahe,
Kytka a Zo srdca. V roku 1935 vydala aj cestopisné
fejtóny v knihe Svet je tak krásny a významná je
aj jej esej Slovenská žena pri krbe a knihe, kde
podala chronologický prehľad kultúrnej práce
Sloveniek minulých aj súčasných rokov.
Hane Gregorovej patrí náš obdiv a úcta. V celej
svojej literárnej tvorbe a verejnej činnosti
presadzovala myšlienku pokroku a sociálnej
spravodlivosti.
Eva Zimányiová
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Anketa
Opýtali
O
ýt li sme sa otcov,
t
mamičiek,
iči k učiteľov,
čit ľ
mladých, starších,...
Na vylepenom reklamnom ozname v Blatnom,
som si všimla pozvánku, ktorou pozývajú občanov
na „striptíz“. Význam slova „striptíz“ sa vysvetľuje
ako výstredný, odchyľujúci sa od priemeru
zábavný program, pri ktorom sa obyčajne muž
alebo žena postupne vyzlieka V tejto súvislosti
som sa opýtala niektorých Blatňančanov na ich
názor a význam tejto zábavy v ich živote. Čo
si myslíš, prečo u nás v Blatnom býva striptíz?
Aký význam, dôležitosť, úžitkovosť a cennosť
má tento druh zábavy v tvojom živote.? Akému
druhu zábavy dávaš prednosť a prečo?

Milan Šarmír, starosta obce
Striptíz dorazil do Blatného až v nedávnej dobe,
keď sa prevádzkovateľmi krčmy v Glanci stali
ľudia zo Senca. Nebol som na žiadnom, takže
nedokážem hodnotiť, kto mal oň záujem. Asi
sme chceli byť rovnako „svetoví“ ako iní. Nemal
by som asi námietky, keby to bolo organizované
podujatie, s prísnym dohľadom, aby sa tam
nedostali nedospelé osoby. Ako však často
pozorujem v neskorých večerných hodinách po
obci, rodičom často nechýbajú doma ani deti do
15 rokov, nieto už od 15 do 18. Osobne o tento
druh vystúpenia, či zábavy nemám záujem,
takže pre seba to považujem za bezvýznamné.
O nás Slovákoch sa hovorilo, že sme spevavý
národ. Sme? Veď kde sa už zaspieva spoločne.
Skôr by ma bavil takýto druh zábavy. Dá sa to
na svadbách, zábavách, plesoch. Tak mi zväčša
zostane doma pustiť si ľudovky, dačo pri tom
robiť a pospevovať si, aj keď nie som žiaden
spevák. V partii nám hovorili, že sme drahí
speváci. Každý vraj musíme vypiť aspoň liter vína
a až potom začneme. Ale dokážem sa zabaviť pri
dychovke, cimbálovke, či aj len pri harmonike,
hoci len fúkacej. V našej „Jarolkovskej“ rodine
sa vždy spievalo. Strýko bol muzikant, otec
s krstným otcom si radi zatiahli, aj keď sme
to zväčša hodnotili, že falošne, ale s citom.
Treba udržiavať rodinné stretnutia, stretnutia
s priateľmi, občas si zaspievať, či zahrať karty
a žiaden striptíz nám nebude chýbať.
Mgr. Katarína Takáčová, poslankyňa obecného
zastupiteľstva
Súčasná doba nám priniesla okrem moderných
výdobytkov, bez ktorých by sme si už nevedeli
ani život predstaviť, aj javy, na ktoré sa pohľad
ľudí značne odlišuje. Jedným takým je aj striptíz.
Tak ako sme prevzali iné zaujímavosti zo sveta,
aj touto formou zábavy chceme byť svetoví,
a preto som určite oznam o tomto druhu zábavy
zaregistrovala aj u nás v dedine. Ak by som
mala vyjadriť svoj názor na to či, áno alebo nie
striptíz v Blatnom, dovolím si konštatovať, že je
len na ľuďoch ako sa bavia a aký druh zábavy
im vyhovuje. Určite forma propagácie, ktorá sa
v poslednom čase využíva je z môjho pohľadu
neprípustná. Čiže vylepovanie plagátov po
stĺpoch. Chápem aj majiteľa podniku, ktorý chce
zverejnením programu zabezpečiť návštevnosť,
ale treba prizerať aj na to, že takéto oznamy sú
prístupné aj obyvateľom našej obce, ktorých
to nezaujíma. Z môjho pohľadu by sa to malo
zverejňovať priamo v podniku. Častí návštevníci sa
o pripravovanej akcii určite dozvedia a v prípade
záujme sa prídu zabaviť. Ja osobne vyhľadávam
určite iný druh zábavy, a to v kruhu priateľov
a známych. „Ale proti gustu žiadny dišputát“.
V modernej spoločnosti nechávam možnosť

výberu aj ostatným, pokiaľ to nezasahuje do
práv a slobôd ostatným občanom našej dediny.

JUDr. Marek Kovačič, poslanec obecného
zastupiteľstva
Ja osobne so striptízom v našej obci nemám
problém, aj keď som sa tohto podujatia osobne
ešte nezúčastnil. Som zástanca názoru, že komu
sa tento „druh zábavy“ nepáči, nemusí sa tejto
akcie zúčastniť. Odohráva sa v uzavretom
priestore, kde majú prístup len návštevníci
tohto reštauračného zariadenia. Je však
žiaduce a nevyhnutné, aby prevádzkovateľ
a organizátor tohto podujatia zabezpečil vstup
striktne len pre osoby nad 18 rokov, je na jeho
zodpovednosti, aby mladiství a maloletí nemali
umožnení vstup na toto podujatie. V prípade
porušenia tejto spoločenskej normy, ktorá je
legislatívne ošetrená príslušnými ustanoveniami
trestného zákona zabezpečujúce právnu
ochranu vývoja maloletých a mladistvých, musí
aj znášať všetky z toho vyplývajúce sankcie. Tu
však treba poznamenať, že jediní oprávnení
kontrolovať vek, resp. identiﬁkačný doklad
návštevníkov tohto podujatia nachádzajúcich
sa v priestoroch reštauračného zariadenia sú
len príslušníci Policajného zboru Slovenskej
republiky. Ale verím, že v našej obci sú všetci
rodičia zodpovední a vedia, kde sa ich deti po
22. hodine nachádzajú.
Možno by nezaškodilo trochu viac tolerancie.
Nikto nepochybuje o tom, že každý má „záľubu“
v niečom inom - niekto v diskotékach spojených
so striptízom, iný v športe, ďalší v kynológii, niekto
v komunálnej politike alebo v duchovnom seba
zdokonaľovaní sa. Pokiaľ organizátori striptízu
nikomu svojim konaním nespôsobujú ujmu na
živote, zdraví alebo majetku, nemám s týmto
druhom zábavy problém. Samozrejme aj pri
týchto podujatiach treba dodržiavať istú úroveň
morálnosti a slušnosti.
Možno si treba len zalistovať v učebniciach
histórie alebo starší spoluobčania obce
zaspomínať, akú revolúciu a odpor časti
verejnosti spôsobilo, keď sa ženy začali strihať
na krátko, alebo keď začali nosiť nohavice, či
dokonca minisukne. A čo tak revolúcia v nosení
krátkych plaviek, alebo dokonca bikín či tango
plaviek ? A tieto druhy plaviek sa bežne nosia už
aj na verejných priestranstvách, zatiaľ čo striptíz
sa odohráva v uzavretom súkromnom priestore.
A žiadny právny predpis Slovenskej republiky
alebo Európskej únie takúto formu zábavy zatiaľ
neupravil zákazom alebo nejakým konkrétnym
obmedzením. Legislatívne je upravená len
ochrana vývoja maloletých a mladistvých, o čom
som písal vyššie.
Ján Križanovič, /56/ otec
Nie som puritán, ale nie som zástanca tohto typu
programu, kde je riziko účasti mladistvých. Svoj
podiel zodpovednosti za výchovu mladých má
každý dospelý, začínajúc rodičmi, pokračujúc
prevádzkovateľom takéhoto programu a končiac
dohľadom zo strany zastupiteľstva.
Mgr. Jozef Slezko, /56/ učiteľ
Ja som nebol nikdy na striptíze a nemám záujem
o podobné aktivity.
Bc. Radovan Hasík, /29/ bohoslovec
Keď som takýto plagát vyvesený na ktoromsi
stĺpe po prvýkrát čítal, takmer som neveril
vlastným očiam. Povedal som si : „Toto a u nás
v Blatnom ?!“ Nemyslel som si totiž, že táto
západná „kultúra“ k nám do Blatného môže
preniknúť tak rýchlo. Preto som aj veľmi rád, že
sa o tom začína hovoriť.
Človeka vždy akosi priťahuje niečo, čo sa
predstavuje ako „ zakázané ovocie“. Ľudská
zvedavosť je veľmi silná, zvlášť dnes, kedy je
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človeku ponúkané vždy niečo nové, moderné,
niečo čo tu ešte nebolo. A človek, vôbec si
to neuvedomujúc, skáče po tom ako ryba za
návnadou. Problém je však ten, že človek ostáva
neuspokojený, aspoň nie na dlho a ostane
v ňom prázdno, a tak hľadá ďalej a ďalej.
Je to akoby človek chcel stále uspokojovať
svoju permanentnú túžbu po niečom novom,
neopakovateľnom. Azda túžba po večnosti,
po šťastí? Problém je však ten, že ostáva
neuspokojený... No a podobne to môže byť aj
v tomto prípade. Človek vstupuje do niečoho,
čo považuje pravdepodobne za čosi pozitívne,
avšak neskôr nachádza prázdnotu, či už vedome
alebo nevedome. Ak sa na to pozriem čisto
z komerčného pohľadu, je normálne, že sa tým
priláka ešte väčšie množstvo ľudí a aj obrat bude
väčší. Avšak za akú cenu? Napadá ma, ako by
sa asi cítil niekto, kto by zrazu videl v takomto
podniku svoju dcéru, syna, brata, sestru alebo
svoju najlepšiu priateľku, či priateľa. Som si istý,
že by s tým určite nesúhlasil! Prečo? Pretože by
bolo na moju dcéru či syna pozerané ako na
objekt, vec. Použiť a viac sa nestarať. Kde je tu
potom reč o ľudskej dôstojnosti, úcte. A toto je
v prípade striptízu skutočnosťou, či si to človek
uvedomuje alebo nie. Tento druh zábavy je pre
mňa, ako som už spomenul, niečím, čo sa dotýka
a zraňuje celého človeka, pretože je tu zasiahnutý
vo svojej intimite a to degraduje najviac. A som
si istý, že človek, ktorý striptíz vykonáva, si dobre
uvedomuje, že je len používaný a považovaný
za NIEČO a nie NIEKOHO. Ja mám rád zábavu,
kde sa môžu zapojiť viacerí. Napríklad dobre
si zatancovať, zahrať si spolu s viacerými
hudobníkmi, zašportovať si. No veľmi rád si
pozriem aj dobrý ﬁlm s niekým spoločne. Je to
zaujímavejšie.

Bc. Karolína Nováková, vysokoškoláčka
Prečo býva v Blatnom striptíz? Pretože
predstavitelia obce povolili prevádzkovať
v Blatnom takýto nočný podnik. Prevádzkovateľ
potrebuje prilákať zákazníkov, a tak využíva aj
takéto formy, ktoré nemajú s úctou človeka nič
spoločné! V mojom živote tento druh zábavy
nemá žiadne miesto. Nezabávam sa na úkor
ľudí, ktorí nepoznajú plnú hodnotu svojho
života. Rada si aj ja zatancujem, či už na zábave,
plese, sem – tam aj na diskotéke, ale na ktorej
sa nevyskytuje striptíz. Obľubujem aj stretnutia
s kamarátmi, len tak niekde na večeri, pri káve, v
spoločenstve, ktoré obohatia aj moju dušu.
Bc. Petra Tuššová, vysokoškoláčka
Dôvod existencie striptízu v našej dedine je , podľa
mňa, jednoduchý. Vždy záleží na slobodnej voľbe
ľudí, ktorí sa rozhodujú, či daný krok zrealizovať
alebo nie. V našom prípade sa títo ľudia rozhodli
pre organizovanie striptízu. Ale kvôli čomu ? Je to
kvôli peniazom? Zatraktívneniu svojho podniku
? Každopádne to iste mnohých ľudí z Blatného
mrzí, ako i mňa osobne, lebo nepovažujem
takýto druh zábavy za správnu voľbu. Veď kto by
túžil mať po svojom boku osobu, ktorá preferuje
tento druh oddychu a zábavy vo svojom voľnom
čase, alebo partnera, partnerku, ktorý, ktorá na
verejnosti odhaľuje svoje telo ? Kde sa podela
úcta človeka k človeku? Vari má žena, muž
realizujúca i striptíz menšiu hodnotu ako niekto
iný ? Nie, naša hodnota je rovnaká. A preto
by nám všetkým malo záležať na tom, aby sa
človek takto neponižoval. Každý jeden z nás má
možnosť tráviť svoj voľný čas zmysluplne, voliť si
činnosti obohacujúce telo i ducha a rozvíjajúce
osobnosť človeka. Preto prajem všetkým nám,
či už mladším alebo starším, aby sme mali
vždy odvahu postaviť sa proti tomu, čo môže
negatívne ovplyvniť nás i našu budúcnosť.
Anketu pripravila Ing. Mária Lieskovanová
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DRUŽOBNÉ PODUJATIA MEDZI OBCAMI MLYNKY A BLATNÉ V ROKU 2008

Rok
R
ok 2008 bol bohatý na akcie medzi družobnými
obcami Mlynky a Blatné. I keď zorganizovanie
týchto podujatí nám niekedy dávalo zabrať, ale nič
neľutujeme, lebo jedna malá pochvala alebo vďaka
od starej babičky, ktorá bola u vás prvýkrát a ktorej sa
veľmi páčilo, všetko vynahradila.

bboli na nich veľmi hrdí, pretože dôstojne a so srdcom guláši a výbornom moravskom vínku z Rakvíc.
reprezentujú Slovákov žijúcich v zahraničí.
re
Aby sme v akciách nezabudli ani na našich
V dňoch 4. – 5. 10. 2008 nás navštívili pútnici z najmladších, 18. 12. 2008 odíde tridsať našich detí na
Mlynkov. Dva autobusy prevažne starších ľudí prišli tri dni do Mlynkov, odplatiť im jarnú návštevu u nás.
M
k nám na svätú omšu, ktorá sa konala o 16.00 hod Čaká ich tam bohatý program ako napríklad návšteva
a potom sme pre nich pripravili malé posedenie tamojšej základnej školy, výlet do Budapešti, plavba
v Osvetovej besede. Veľa pútnikov bolo v našej loďou po Dunaji, divadlo, diskotéka a podobne.
oobci prvýkrát, ale podľa ich slov neľutujú. Veľmi
sa im páčila svätá omša aj náš kostol. Veľmi dobrý
ddojem umocnila aj prítomnosť DH Šarﬁanka na
svätej omši aj na posedení v Osvetovej besede.
sv
Veľké poďakovanie patrí aj nášmu pánovi farárovi
V
Romanovi Stachovičovi za vyslúženie krásnej svätej
omše. Podľa slov pútnikov z Maďarska majú zážitok
na celý život. Na druhí deň odišli Mlynčania na púť
do Marianky.

Páví krúžok vystupoval pod záštitou predsedu
vlády dňa 5. 7. 2008 na Devíne na oslavách Sv. Cyrila
a Metoda. So starostom obce Milanom Šarmírom
sme ich tam boli pozdraviť a pri ich vystúpení sme

Ďalšou akciou bol Medzinárodný minifutbalový
turnaj, ktorý sa konal 25. 10. 2008 na ihrisku v
Blatnom za účasti družstiev Mlynkov z Maďarska,
Rakvíc z Českej republiky a domáceho družstva
Blatného. Podujatie tohto druhu sme organizovali
prvýkrát. Skončilo úspešne. Účastníci sa dohodli
na pokračovaní turnaja o rok v Rakviciach v Českej
republike. Turnaj vyhralo družstvo z Rakvíc, ktoré
malo aj najlepšieho strelca turnaja. Spoločné
posedenie a upevňovanie družobných vzťahov po
turnaji pokračovalo v Osvetovej besede pri dobrom

BURČIAKFEST

Čejkovice – Čejč

Organizované podujatia boli rôzneho typu a pre
všetky vekové kategórie. Veľký podiel na tom, že sa
také množstvo akcií mohlo konať má náš predseda
vlády Róbert Fico, ktorý pridelil peniaze na dané
akcie. Finančné prostriedky poskytli aj obec Blatné a
Slovenská samospráva v Mlynkoch.

Záhradkári si na sobotu 31. 8. naplánovali
akciu s názvom Burčiakfest. Najväčšia
debata pri posedeniach, ako túto akciu
zorganizovať, bolo počasie. A čo ak bude
pršať. Túto otázku kládli pesimistickejší,
možno aj zodpovednejší, my, optimisti,
sme si takúto možnosť ani nechceli
pripustiť. Pracovníci meteorologického
ústavu v Bratislave boli „s nami v styku“
a povedali: pekné počasie, to znamenalo,
môžete začať akciu.
Prípravy začali naplno. Stánky, ryby,
mäso na cigánsku, ostatné materiálne
zabezpečenie, informatívny článok do
Senecka, názorná agitácia – plagáty,
relácie do rozhlasu a burčiak. Ako
ho „naplánovať“ na tento deň. A to
najdôležitejšie – obsluha. Aj to sa zvládlo.
Pri tejto akcii počas vystúpenia
dychovej hudby Šarﬁanka sa konal krst
nového CD. Krstu sa zúčastnila aj menšia
skupinka z družobného Pávieho krúžku
v Mlynkov. Zástupcovia staršej generácie
mali pripomienky, že počas neskoršieho
popoludnia by si boli radi vypočuli dlhšie
koncertovanie dychovky. Berieme na
vedomie. Vo večerných hodinách si na
svoje prišla aj tancachtivá mládež pri
diskohudbe.
Či uvedená akcia dopadla dobre, každý
si musí dať odpovedať sám. A nám
záhradkárom nezostáva nič iné, iba sa
poďakovať tým, ktorí sa obetovali, aby si
ostatní mohli zajesť, vypiť si vínny mok,
alebo to čudo žltozelenej farby, ktorému
hovoríme burčiak. A úplne na záver –
tešíme sa na stretnutie o rok.
Výbor záhradkárov

Záhradkári si dali
do plánu práce na
rok 2008 úlohu –
preveriť možnosti
zájazdu do vinárskej
oblasti a v prípade
záujmu
členov
základnej organizácie tento aj uskutočniť.
Podarilo sa to vďaka účinnej podpory
sponzorov na dopravu a občerstvenie.
Prihlásilo sa 45 členov – jeden autobus. Smer
Morava, Čejkovice, sobota 26.4.2008, 7.00
h. V Čejkoviciach sme navštívili Templářske
sklípky. Na vopred dohovorený čas nás čakala
sprievodkyňa, ktorá nás previedla časťou
pivníc. Sudy s vínom po jednej strane chodieb,
kde boli chodby užšie, sudy po oboch stranách
chodieb, kde boli priestory širšie. Chodby so
sudmi s vínom majú dĺžku 650 m. Najväčší
drevený sud s objemom vyše 20 tisíc litrov bol
skladaný priamo v pivnici, pretože inak ho do
priestorov pivníc nebolo možné dostať. Bol
vyrobený na Slovensku v Banskej Štiavnici. Po
prehliadke bola degustácia vín. Dopadla tak,
že si viacerí účastníci zájazdu kúpili „vínne
suveníry“ s obsahom 0,75 l.
Po prehliadke pivníc našla mladšia časť
zájazdu v Čejkoviciach súkromný sklípek, kde
tiež degustovali. A my ostatní (tuším nás bolo
menej) sme navštívili múzeum čsl. prezidenta
T. G. Masaryka (1850-1937).
Z Čejkovíc sme sa presunuli do obce Čejč
vzdialenej 6 km, kde nás v reštaurácii čakal

Na záver to najlepšie. Dňa 27.12.2008 odíde
Dychová hudba Šarﬁanka do Mlynkov hrať Vianočný
koncert, na ktorý sa Mlynčania veľmi tešia.
I touto cestou by sme sa radi poďakovali všetkým
ochotným, ktorí sa na prípravách spomínaných akcií
podieľali a ktoré ich zásluhou dopadli úspešne a tým
robili dobré meno našej obce.
Oľga Šarmírová

spoločný obed. Po obede pri nasadaní do
autobusu mi jeden účastník zájazdu z radov
mladšej generácie položil otázku, či ideme
opäť do sklípku. V dobrej viere odpovedám
áno, veď na to sme sem prišli. Ale prečo zasa
– on na to. Z toho vidieť, že dobrá nálada nás
neopúšťala.
Koľko sme v rámci degustácie ochutnali
vzoriek vín v Čejči? Veru neviem. Domáci otvoril
každý súd s vínom, s láskou o ňom hovoril,
a my sme porovnávali, hodnotili. A veru nikto
z tohto súkromného sklípku nešiel ani hladný.

A ako tie sklípky vyzerali? Asi 1 km za obcou
pri vinohradoch (bez ohradenia) jedna ulica
pivníc – sklípkov. Áno, jedna predlhá ulica. Od
jednoduchších domčekov, honosnejších až
po najnovšie postavené s okázalým luxusom
schopné privítať až do sto návštevníkov. To
treba vidieť.
A cesta domov? Spev, dobrá nálada,
zomknutosť, debaty, porovnávanie, možno
inšpirácia. Ktovie?
Výbor záhradkárov
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ČO BUDUJEME ZA FINANCIE Z PREDAJA POZEMKOV NA PAŽITI
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva
odznelo, že občania sa zaujímajú za koľko
a komu sme predali pozemky na Pažiti a do
čoho idú ﬁnancie z predaja. Kto aspoň zbežne
sledoval v minulosti zápisnice zo zasadnutí
obecného zastupiteľstva v Blatnom, môže si
zostaviť takmer celý menoslov kupujúcich.
Nie, že by sme to chceli utajovať, ale
v podstate ďalším upozorňovaním, kto ktorý
pozemok kúpil, stávajú sa tieto údaje už
osobnými údajmi, s ktorými treba nakladať
v zmysle zákona.
Ale poďme trošku po poriadku. Ešte
v minulom volebnom období sme rozmýšľali,
čo bude pre obec výhodnejšie. Či predať
celú Pažiť bez sietí, alebo či ich vybudovať
a predávať jednotlivé stavebné pozemky. Zo
štúdie, ktorú sme si zabezpečili nám bolo
jasné, že obec ako neplátca DPH na budovaní
sietí stratí, pri predaji ako neplátca dačo
získa. Viackrát zastupiteľstvo menilo svoje
rozhodnutie podľa dostupných poznatkov,
až sa rozhodlo vybudovať siete a predať
jednotlivé stavebné pozemky. Tým, že sa
predaj pozemkov hneď nerozbehol, nás stálo
to, že sme sa v roku 2006 prebíjali horko –
ťažko, stále bez ﬁnancií. Predaj pozemkov
sa rozbehol až v roku 2007, v tomto roku
dopredávame posledné. Z predaja sme zatiaľ

Golfová šampiónka
s regionálnymi
koreňmi
V prekrásnom prostredí golfového
ihriska Grey Bear v lokalite Tále
v Nízkych Tatrách sa v prvej polovici
júla
uskutočnili
medzinárodné
majstrovstvá Slovenska. Už tretíkrát
na nich zvíťazila Victória Tomková, 20ročná študentka z Univerzity Orlando
na Floride, ktorá má po starej mame
Márii Anne Tomko rod. Jánskej rodinné
korene v Blatnom. Tu v Blatnom trávila
viackrát aj časť prázdnin a dobre
pozná Slovensko až po humenský
región, odkiaľ pochádza jej starý otec.
V súčasnosti sa vybavujú formality, aby
Vicky, ako ju všetci familiárne volajú,
mohla reprezentovať Slovensko na
Majstrovstvách sveta v golfe, ktoré sa
uskutočnia u protinožcov v Austrálii.
Držíme jej palce.
Kamil Tomko

922 800
získali v priebehu troch rokov 18
18,922.800
Sk, ešte bude príjem z predaja pozemkov
na Pažiti 7,505.800,- Sk. Pritom pri predaji
sme sa zaviazali vybudovať v lokalite Pažiť
všetky inžinierske siete: vodovod, kanalizáciu,
elektrinu, plyn, cestu a verejné osvetlenie.
Kanalizácia sa budovala už v roku 2005.
Pri dĺžke 465 m náklady dosiali zhruba
2,3 milióna korún. Vodovod s prepojením
na ihrisko vyšiel na 509 tisíc Sk. Plynovod
s prípojkami stál 861 826,50 Sk, elektrina
– vzdušné vedenie 276 tisíc Sk. Káblové
rozvody robila Západoslovenská energetika
na svoje náklady, verejné osvetlenie a prípojky
na jednotlivé domy nás stáli 1 161 tisíc Sk.
V tomto období sa buduje nová cesta, ktorá
nás bude stáť 5 miliónov Sk. Pritom sme do
nej už vložili podrvené betóny za 430 tisíc Sk.
Projekty jednotlivých sietí, geometrické plány
nás vyšli 258 715,– Sk. Takže celkové náklady
pri zabezpečení stavebných pozemkov
na Pažiti nás budú stáť cca 10,9 milióna
korún. Ešte dostaneme vloženú čiastku do
plynu, aj keď nie celú a požiadame aj o
časť za vzdušné vedenie elektriny, ktoré je
inak majetkom obce. Samozrejme, že sme
počítali s použitím prostriedkov z predaja
na ďalšiu výstavbu kanalizácie. Aj čistiareň
odpadových vôd musíme rozšíriť, kde pri II.

etape budú náklady 44,236.480,236 480 - Sk
Sk. Do toho
prišla aj potreba nadstavby materskej školy,
ktorú by sme inak z vlastných prostriedkov
nemohli urobiť. Len na nadstavbu so
zastrešením a uvedením kuchyne do
prevádzky potrebujeme cca 6,0 miliónov Sk.
Potom treba ešte dokončiť podlahy, okná,
dvere, omietky, dlažbu a obklady, kúrenie,
zdravotechniku, elektrinu na poschodí, čo si
tiež vyžiada značné prostriedky. Najlepšie to
vie ten, kto v tomto období stavia. Pritom je to
o to náročnejšie, že určité dvere, okná musia
byť protipožiarne – čo zvyšuje ich cenu. Na
III. etapu výstavby kanalizácie v dĺžke 1765
m potrebujeme vyše 9,0 miliónov Sk. Ak
to dokončíme, budeme mať vybudovanú
kanalizáciu už vo viac ako v polovici
obce. Pripravujeme projekt revitalizácie
centra obce s vybudovaním viacúčelového
ihriska. Miniihrisko na školskom dvore už je
vybudované s nákladom obce viac ako 1, 6
milióna korún, pričom sme dostali dotáciu vo
výške 1,2 milióna korún z rezervy predsedu
vlády SR. Ak nám prejde podaný projekt
„Revitalizácia časti obce“, budeme musieť
vybudovať kanalizáciu najskôr na Šarﬁckej
ulici a následne ju celú upraviť, aby centrum
bolo reprezentatívnejšie ako teraz.
Milan Šarmír

Psy okolo nás
Ako býva pravidlom na dedine, takmer
A
každý
kaž má na svojom dvore psa. Niektorí
ich chováme len tak, lebo na dvor pes patrí,
iní zasa pre potešenie a sú medzi nami aj
ľudia,
ľud ktorí chovajú psa pre šport, výstavy
a cchovateľské úspechy.
Ale my všetci, ktorí sme tu spomenutí,
A
by sme si mali uvedomiť, že chov psa na
dedine
de
musí mať aj svoje pravidlá.
SSpomínam to z toho dôvodu, že sa
častokrát
stáva, a určite sme sa mnohí
čas
s tým
tý už stretli, že sa nám psy potulujú po
dedine
samostatne, bez obojku a náhubok
de
ani nespomínam. Mnohí spoluobčania
k tomuto problému pristupujú veľmi
ľahostajne,
lebo nemajú dostatočne svojich
ľah
psov
pso zabezpečených, aby sa im títo voľne
nepotulovali
po obci.
ne
Každý z nás by si mal uvedomiť, že pes
K
nie je len miláčik, strážca a verný priateľ.
A i keď si myslíme, že náš pes by nikomu
neublížil,
že je prítulný a priateľský, iní ľudia,
ne
prípadne
prí
p
okoloidúci, si to myslieť nemusia,
ba dokonca sa ho môžu aj báť. Častokrát
počujeme
z rádia či vidíme v televízii,
po
ako pes zaútočil na ľudí, dokonca i na
samotného
majiteľa. Najhoršie sú situácie,
sam
keď pes zaútočí na dieťa.
Ale pes nikdy neútočí bez príčiny a vždy za
A
tým treba hľadať výchovu, prístup majiteľa,
prípadne
nevhodný výber plemena. Mať
prí
psa neznamená len ho kŕmiť, ale treba sa
mu správnym spôsobom aj venovať.

V prvom rade nesmieme zanedbávať
výchovu psa, pretože je veľmi dôležitá,
Odzrkadľuje sa v jeho povahe a správaní

sa k ostatným ľuďom. Poznatky o správnej
výchove psa môžete získať buď z odbornej
kynologickej literatúry, alebo návštevou
kynologického klubu, kde vám ochotne
pomôžu a poradia.
Týmto spôsobom apelujem na všetkých
majiteľov a chovateľov psov, aby pri
prechádzkach po našej obci mali svojich
psov pripútaných na vodítku a poprípade
používali náhubok.
Buďme voči sebe ohľaduplní a myslime
nielen na spokojnosť našich miláčikov, ale
aj na spokojnosť spoluobčanov.
Adrián Marcina
predseda KKB

SILVESTROVSKÝ
BEH
o cenu starostu obce Blatné, 31. 12. 2008

TOMBOLA: po skončení behu zlosovanie tomboly podľa vekových
kategórií.

KATEGÓRIE:
31. decembra ( streda ) sa v našej obci uskutoční 15. ročník DETSKÝ OKRUH: 50 m deti v predškolskom veku, 100 m 7 - 9 roční
Silvestrovského behu „ O cenu starostu obce Blatné“.
a 200 m 10 - 12 roční, v kategóriách chlapci a dievčatá.
POKYNY PRE PRETEKÁROV:
MALÝ OKRUH: Obecný úrad (ďalej len OcÚ) - Štefánikova Prezentácia: 31.12. 2008 v budove Obecného úradu Blatné o 13.00 Vosátkova - Školská - OcÚ (alebo areál ZŠ )
do 13.50 hodiny. Pri prezentácii pretekár uvedie meno, priezvisko, 700 m chlapci
13 - 15 roční
dátum narodenia a bude zaradený do príslušnej vekovej kategórie. 700 m dievčatá 13 - 15 ročné
Pridelí sa mu štartovné číslo, ktoré po preteku vráti. Štartovné sa 700 m dorastenci 16 - 18 roční
neplatí. Pretekár musí byť k dispozícii štartérovi najneskôr 5 minút 700 m dorastenky 16 - 18 ročné
pred štartom preteku príslušnej kategórie.
TRAŤ: je prispôsobená veku. Povrch trate asfalt, alebo ihrisko - podľa VEĽKÝ OKRUH: OcÚ - Štefánikova - Nám. A. Hlinku - Chorvátska
- Školská - OcÚ
počasia. Hlavný beh vedie po ceste Blatné - Šenkvice a späť.
1 000 m kat. A muži
19 - 39 ročné
OTVORENIE: 13.50 h.
1 000 m kat. A ženy
19 - 30 roční
ŠTART HLAVNÉHO BEHU: 14.00 h.
1 000 m kat. B muži
40 - 49 roční
40 - 49 ročné
PROTEST: sa môže podať najneskôr do troch minút po dobehnutí 1 000 m kat. B ženy
1 000 m kat. C muži
50 - 59 roční
posledného pretekára do cieľa.
1 000 m kat. C ženy
50 - 59 ročné
ODOVZDANIE CIEN: po dobehnutí behov všetkých kategórií, s
1 000 m kat. D muži
60 - roční a viac
výnimkou hlavného behu.
1 000 m kat. D ženy
60 - ročné a viac
V prípade nepriaznivého počasia si organizátor vyhradzuje právo
uskutočniť symbolický Silvestrovský beh.
HLAVNÝ BEH - 10 000 m: OcÚ - Šarﬁcká - Šenkvická - okraj Šenkvíc
CENY: Prví traja v každom behu obdržia diplom a medailu. V a späť na OcÚ.
hlavnom behu diplom, medailu a víťaz behu aj pohár. Osobitné ceny
určené pre najmladšieho, najstaršieho pretekára a najpočetnejšie Všetky kategórie bežia spolu, vekovo sa hodnotia podľa kategórií
zastúpenú rodinu.
ako na veľkom okruhu.

DOVOLENKA PRI
BALATONE – BADACSONY

My sme si vybrali penzión
Sipos, blízko pri Martinej
reštaurácii, kde je nádherná
panoráma
severného
Balatonu. Pri jej reštaurácii
sa nachádza ružový kameň,
o ktorom koluje jeden
krásny príbeh, a to ten, že ak
si slobodná žena sadne na
kameň chrbtom k Balatonu
a pomyslí pritom na svojho milého, do roka by sa mala vydať. Ak
si tam sadne pár, budú sa až do smrti ľúbiť a môžu si svoju lásku
zamknúť na zámok a poistiť si tak svoju lásku. Ak sa rozídu, zámok
jednoducho odomknú.
Ďalšiu z atrakcií, ktoré nám Marta ukázala, bola jaskyňa v Tapolce
vzdialenej asi 12 km, kde sme sa člnkovali v malých člnkoch po
jaskyni a obdivovali sme jej krásu.

V Maďarsku je ale aj dobrá
strava, ktorá nám Slovákom
veľmi
chutí.
Okrem
maďarského gulášu sme sa
nechali zviesť aj výbornou
čerstvou rybou, šomloi
Dlho sme sa rozhodovali, kam ísť na dovolenku, až nám jedného haluškami i halászlé.
dňa Marta Demjénová, predsedníčka slovenskej samosprávy Sme vďačný Marte, že nám
v Maďarskej obci Mlynky, ponúkla niekoľko návrhov na pobyt ukázala aspoň časť z tohto
v Badacsony, na severe Balatonu, kde má svoju reštauráciu.
krásneho miesta - Badacsony.
Stredisko Badacsony je známe hlavne pestovaním hrozna a
výrobou kvalitných vín.

Ivana Benkovská
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