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AKO ĎALEJ
Ako vidíte, aj keď s omeškaním, ale vydávanie
obecných novín Blatňan pokračuje. Bola som
oslovená starostom obce, či by som neprevzala funkciu šéfredaktorky po Ing. Feketem. Po
dôkladnej úvahe som sa rozhodla prijať túto
ponuku. Som si ale vedomá toho, že to bude
neľahká práca a spolieham sa na tvorivú pomoc
ostatných členov redakčnej rady. Ale jedno je
isté, chcem, aby Blatňan pokračoval. Síce vychádza len štyrikrát ročne, ale tak ako už písal
starosta, nie je také jednoduché získavať články,
aj keď sa v našej obci stále niečo deje. Tohto
roku to napríklad boli plesy, rôzne športové podujatia, výročné schôdze, prezidentské voľby a
Veľká noc. (Neviem či Blatňan vyjde pred alebo
po nej). Poviete si, ako veľa akcií. Ale nie na všetkých sú členovia redakčnej rady, preto získať
článok je niekedy problém. Osobne som bola
na školskom plese, ktorý sa mi veľmi páčil, preto
som oslovila predsedníčku ZRPŠ, aby mi poskytla nejaké informácie na článok. Na moje nemilé
prekvapenie ma odbila slovami, že niečo je na
internetovej stránke základnej školy a ona nič
nenapíše, lebo na plese nebola. Tak ani neviem,
aká bola účasť, koľko eur bolo vyzbieraných v
tombole a kam putoval zisk z nej a v neposlednom rade aj napríklad zoznam dobrovoľníkov
organizujúcich túto akciu a sponzorov. Ale to,
čo som stiahla z internetu uvediem aj v Blatňanovi, lebo nie každý má prístup na internet. A
priznám sa, bola som na stránke našej ZŠ prvýkrát, a bola som milo prekvapená z prehľadných
informácií, ktoré som tam našla. Stránka našej
základnej školy je http://zsblatne.edupage.org/
Rada by som Vás oslovila, ak máte nejaké návrhy, otázky, pripomienky alebo máte záujem
nejaký článok napísať, nechajte mi ho na Obecnom úrade Blatné u starostu, ktorý mi bude v
začiatkoch s vydávaním Blatňana pomáhať, kým
si všetko neosvojím sama. Verím, že o tri mesiace budete mať na stole ďalšie číslo Blatňana.
Pekné veľkonočné sviatky želá
Miriam Jevošová

ROK PRED NAMI
Z roku 2009 nám už ubehli prvé tri mesiace,
ktoré sme venovali hlavne príprave na ďalší
rozvoj obce. Teda spracovali a schválili
sme rozpočet, zabezpečovali projektovú
dokumentáciu, verejnú suťaž, dokumenty
a smernice pre ďalšiu činnosť obecného
úradu.
Každoročne nastávajú zmeny v mnohých
zákonoch, ktoré sa dotýkajú aj práce na
obecnom úrade. S presunom kompetencií
zo štátu na obce pribúda aj práce na
obecnom úrade. Dávno sú preč časy, keď
dve zamestnankyne zvládali prácu. Takmer
všetko bolo nariadené zhora, najviac práce
mal predseda MNV zabezpečovaním brigád
v akcii „Z“, rozpracovávaním záverov zjazdov,
konferencií KSČ na podmienky MNV. Aj
vybavovanie obecných záležitostí bolo
ťažšie, teraz však komplikovanejšie. Keď
sa robila dáka stavba, tak to bola vždy iba
jedna a nie ako sme mali my v uplynulom
roku. Dobudovávali sme siete na Pažiti
– cestu, stavali II. etapu ČOV (čistiarne
odpadových vôd), rozbehli III. stavbu
kanalizácie, začali nadstavbu materskej školy,
viacúčelové miniihrisko s umelým trávnikom
na školskom dvore. Pritom pri každej stavbe
bolo potrebné urobiť verejnú súťaž na
výber dodávateľa. Pochybil som pri výbere
dodávateľa na nadstavbu materskej školy, čo
viedlo niektorých poslancov k snahe odvolať

ma z funkcie. Môžem však čestne prehlásiť,
že mojou snahou bolo zabezpečiť výstavbu
s čo najnižšími nákladmi a čo najskôr. To, že
nastupujúca recesia svetového hospodárstva
môže prekaziť naše plány do ďalších rokov
som spomenul už na verejnom zhromaždení
občanov, čo podaktorých viedlo k posmešným
poznámkam, čo to spomínam a čo to má
s nami spoločné. Dnes to už jasne vidíme.
Pre neposkytnutie úveru od bánk záujemcovi
o kúpu pozemkov v Mrázovej doline, sme
tieto nepredali, zatiaľ sme ešte nepredali ani
pozemky na radovú výstavbu na Pažiti. Boli to
príjmy s ktorými sme počítali aj pre tento rok.
Preto je momentálne problematické, čo sa
nám podarí predať, či už konečne dostaneme
dotáciu z Environmentálneho fondu na
výstavbu kanalizácie, ako ďalej pokračovať.
Podali sme projekt „Revitalizácia časti obce
Blatné“, pri ktorom sme boli vyzvaní predložiť
výber dodávateľa – verejnú súťaž. Pritom to
ešte nie je na 100 % isté, že projekt už je
úspešný, že dostaneme dotáciu. Ak by však
bol, musíme mať v mieste jeho realizácie – na
Šarﬁckej ulici a v Ulici A. Végha vybudovanú
kanalizáciu, aby sme nemuseli upravené ulice
potom rozkopávať. Zadali sme vypracovať
realizačný projekt na výstavbu kanalizácie
v týchto uliciach s napojením do kanalizácie
v ulici Na Prosniská. A zas bude potrebná
pokračovanie na strane č. 2
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verejná súťaž a hlavne peniaze na realizáciu. Ak
by bol projekt revitalizácie úspešný, musíme
kanalizáciu vybudovať aj za cenu, že obec na
ňu vezme úver.
Aby mala nadstavba materskej školy
význam, je potrebné ju ukončiť – zatiaľ
je hotová hrubá stavba. Podlahy, stropy,
rozvody elektriny, plynu, kúrenie na poschodí,
zateplenie a fasádu to všetko ešte treba robiť.
Kto staval vie, že tieto práce sú tiež riadne
ﬁnančne náročné. Nik nám v Bratislavskom
kraji na to nedá, ak nebudeme mať ﬁnancie,
budeme musieť postáť. Máme pripravený
projekt na výstavbu kultúrno – športového
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spoločenského areálu, pripravený pozemok,
chýbajú len ﬁnancie. Pri náklade cez 1 milión
€ to z vlastných prostriedkov neurobíme.
Preto hľadáme možnosti na ich získanie
v Eurofondoch. Potom by sme konečne mali
telocvičňu pre školu aj obec, kultúrne priestory
na spoločenské a záujmové podujatia.
Trápi nás vandalizmus v obci, ktorý nás
oberá o ﬁnančné prostriedky. Pritom nikdy
nikto nič nevidí. Keď som vlani nahlásil polícii,
čo som sa dopočul o rozbitých sochách
v Lurdskej jaskyni pri našom kostole, tak som
bol u kamaráta vinovatý, že syna mu v noci
zobrala polícia a on o ničom nevie. Bez svedkov

ochotných svedčiť na polícii je mi zbytočné
dačo hlásiť. O vandalizme v obci svedčia aj
fotograﬁe uverejnené v tomto čísle.
Takže všetko sa bude odvíjať od toho,
koľko ﬁnancií v priebehu roka sa nám podarí
zabezpečiť. Záujem zveľaďovať obec máme
všetci, či starosta, poslanci aj zamestnanci
obce. Samozrejme aj za primerané ﬁnančné
ohodnotenie práce, čo je však iná kapitola
a budeme ju ešte riešiť. Pretože fámy o 50 000,platoch zamestnankýň letia obcou.
Milan Šarmír

Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Blatnom
Zo zasadnutia OcZ dňa 23.1.2009
pripomienky poslancov a občanov
Ivana Benkovská – na základe požiadavky občanov znovu
upozornila na neporiadok pred domom bývalého vodára
obce Petra Dugoviča. Požiadala o stanovenie termínu
odstránenia súkromných vecí z verejného priestranstva
a uložiť pokutu za neoprávnené uloženie, bez povolenia
obce.
Anna Kubicová – upozornila na preplnený kontajner
a miesto na odpady na cintoríne po vianočných sviatkoch.
Starosta uviedol, že pred sviatkami vyviezli všetky
odpady z cintorína, po sviatkoch mal jeden zamestnanec
dovolenku, ďalší bol prepustený, a jeden nemohol
zvládať všetko. Ešte stále nám jeden nenastúpil, ďalší
navštevuje lekára, takže aj v tomto období pracovníci
zabezpečujú najpotrebnejšie práce.
Ďalej požiadala, aby pri vyhlasovaní dôležitých oznamov
nehlásili aj predajcov, na čo si niektorí občania sťažovali.
Štefan Fiala – požiadal starostu obce o zabezpečenie
odpadkových košov k viacúčelovému ihrisku.
Božena Takácsová – informovala sa v akom štádiu je
vybavenie pozemkov z vlastníctva štátu do vlastníctva
obce, aby si to mohli aj so susedmi zameniť. Starosta
uviedol, že zatiaľ sa iba informoval. Bude potrebné
doložiť geometrický plán a identiﬁkáciu pozemkov
k žiadosti na obvodný urad v sídle kraja.
JUDr. Marek Kovačič – informoval sa, čo je pravdy na tom,
že hl. kontrolórka sa vzdala funkcie. Starosta odpovedal,
že je to pravda a vyhlásenie výberového konania bude
v programe zastupiteľstva.
Mal otázku, či bol z obecného úradu zaslaný list na NKÚ.
Starosta potvrdil, že list išiel, dostali sme odpoveď, že
NKÚ je viazaný úlohami z NR SR a nie z obcí.
Nakoniec uviedol aké výzvy z Eurofondov stiahol
z internetu a požiadal projektového manažéra a starostu
obce, aby im venovali pozornosť.
Vojtech Horváth – požiadal zastupiteľstvo, aby rozhodlo
o starostlivosti o viacúčelové ihrisko, mal pripomienku
na prekážky pri tvorbe ľadovej plochy na betónovej
ploche na školskom dvore. Hasiči odmieli dať na ňu vodu
cisternou či požiarnymi hadicami, starosta povedal, že na
obecnom úrade nemajú hadice na zalievanie. Osobne sa
za vytvorenie plochy angažoval, nenašiel však podporu.
Zároveň požiadal, že by bolo vhodné urobiť okolo
betónovej plochy aj mantinely, aby sa mohol na nej
hrávať hokejbal a v prípade, že sa podarí urobiť ľadovú
plochu aj hokej a korčuľovať.
Ako projektový manažér obce uviedol, že výzvy
o eurofondy sleduje, pripravuje sa realizačný projekt
na Kultúrno – športový spoločenský areál, je podaná
žiadosť o stavebné povolenie. Považuje za potrebné
dať spracovať komplexný projekt na rekonštrukciu
základnej školy, materskej školy a obecného úradu.
Všetci zainteresovaní, by však k projektu mali pristupovať
zodpovedne, aby bol projekt kompletný.

OcZ schválilo:
- prijatie správcu viacúčelového ihriska na dohodu,
- vykonať rekonštrukciu toaliet v Eso – bare žiadateľom
Viktorom Štellárom a kompenzáciu nákladov na
rekonštrukciu s odpustením nájomného na obdobie ½ roka,
- poskytnutie jednorazovej ﬁnančnej výpomoci vo výške
100,00 € žiadateľke Márii Krajčovičovej, Bratislavská
ulica, Blatné na nákup základných osobných potrieb
pre seba a syna. Žiadateľka predloží doklady o kúpe
potrebných vecí na ošatenie, či obutie,
- bezplatné poskytnutie sály MKS a riadu TJ Družstevník
Blatné na konanie Futbalového plesu v dňoch 14/15. 2.
2009. Zapožičané obrusy odovzdajú vyčistené a uhradia
zničený alebo poškodený inventár,
- upravený návrh termínov programu zasadnutí obecného
zastupiteľstva,
- limit ﬁnančnej hotovosti pokladne obecného úradu vo
výške 600,– € a limit ﬁnančnej hotovosti pokladne
živnosti obce vo výške 600,– €
- VZN obce Blatné č. 2/2009 o povinnom zápise dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky,
- pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce Blatné v
rozsahu 0,2 pracovníka z plnej pracovnej doby,
- vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolóra
obce a požiadalo starostu obce o zverejnenie výzvy,
- mesačnú odmenu vo výške 200,- za vykonávanie prác
odborného zástupcu verejného vodovodu a kanalizácie
v obci Blatné formou zvýšenie funkčného platu starostu
o uvedenú čiastku,
- úhradu faktúry Vodohospodárskym stavbám – ekologický
podnik, a. s. vo výške 67 014,93 € za výstavbu II. etapy
ČOV Blatné.

- 2. Správu o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie
ÚPN obce Blatné – zmeny a doplnky č.1/2008.
schválilo:
- 1. Územný plán obce Blatné – zmeny a doplnky
č.1/2008,
- 2. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených
pri prerokovaní ÚPN obce Blatné – zmeny a doplnky
č.1/2008,
- 3. VZN obce Blatné č.1/2009 zo dňa 23.1.2009,
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej
dokumentácie ÚPN obce Blatné – zmeny a doplnky
č.1/2008 s účinnosťou od 11. 2. 2009,
OcZ neschválilo:
- odpustenie stočného žiadateľovi Štefanovi Horváthovi
z dôvodu, že popod jeho pozemok reg. „E“ p. č. 162
prechádza kanalizačné potrubie a požiadalo vlastníka
o odpredaj uvedeného pozemku,
- poskytnutie sociálnej pôžičky žiadateľke Margite
Kochovej,
- zníženie nájomého žiadateľom Márii a Františkovi
Danišovi v prenajatej predajni a požiadalo starostu obce
zabezpečiť, aby zamestnankyne upozornili pouličných
predajcov na predaj na určenom predajnom mieste.
OcZ uložilo
- predsedníčke komisie kultúry, mládeže a športu
vypracovať prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska.
termín: do 10. 2.2009
- predsedovi ﬁnančnej komisie, pre obchod a služby
vypracovať náplň práce správcu viacúčelového ihriska,
s povinnosťami, právomocami ﬁnančným ohodnotením
a spoplatňovaním užívania.
termín: do 10.2.2009
OcZ odložilo:
- odovzdanie agendy opatrovateľskej služby.

Zo zasadnutia OcZ 6.3. 2009

Novopostavené ihrisko
Pri prerokovaní zmien a doplnkov územného plánu (ďalej
ÚPN) vzalo na vedomie:
- 1. Stanovisko Krajského stavebného úradu v Bratislave
podľa § 25 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku / stavebný zákon / v znení
neskorších predpisov č. j. A/2008/2185/JMI zo dňa
4.12.2008 k územnoplánovacej dokumentácii ÚPN
obce Blatné – zmeny a doplnky č.1/2008,

Kontrola plnenia uznesení:
Uznesenie 76/2006 – Z – zameranie hranice pozemku Ing.
Slezákovej – Ing. Varga, súdny znalec spísal so starostom
obce záznam o určení hranice medzi obecným
pozemkom a pozemkom Ing. Slezákovej, ktorý je takmer
totožný so súčasným stavom – plot by mohol byť až
takmer pri kanály. Chýbajúca výmera pozemku Ing.
Slezákovej nie je od obecného pozemku. Ing. Slezákovej
bol zápis doručený.
Uznesenie 21/2008 – Z – obecné zastupiteľstvo požiadalo
starostu obce prerokovať výmenu pozemku s PD Blatné
a zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu na
výstavbu futbalového ihriska – bol zadaný vypracovať
geometrický plán – boli nezrovnalosti s predošlým
GP, so spracovateľom vydiskutované, GP by mal byť
už podaný na kataster na overenie – neukončené
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z dôvodu rozporov, ktoré k výmere pozemkov predložila
spracovateľka ROEPu, p. Fenclová – stále neukončené.
Uznesenie 70/2008 – Z – požiadaný starosta obce
o spracovanie nájomnej zmluvy s TJ Družstevník Blatné
a predloženie na schválenie OcZ – splnené
Z pripomienok – potreba umiestniť zrkadlo na Šenkvickú
ulicu, pri výjazde z Podhájskej ulice – zabezpečené,
zrkadlo máme zakúpené, požiadali sme správcu cesty
o povolenie umiestniť.
Kamerový systém – zatiaľ výber nerobený (hlavne
z ﬁnančných dôvodov)
Vybudovanie hrobových miest (pripomienka A.
Kubicovej) – zatiaľ nezrealizované, bude potrebné
spracovať verejnú súťaž a mať aj k dispozícii prostriedky
na vybudovanie.
Podľa pripomienok na predchádzajúcom zasadnutí
OcZ požadované práce a materiály budú zabezpečené
po vyrovnaní záväzkov obce z minuloročnej výstavby
(odpadové koše, montáž dopravných značiek, zrkadla,
svetlo na chodník)
Pripomienky poslancov a občanov
Anna Kubicová – požiadala o prepojenie chodníka
na Vosátkovej ulici s cestou, na konci bytoviek od
Štefánikovej ulice, pretože prechod je iba cez terén,
ktorý je blatový.
Ivana Benkovská – upozornila na veľké výtlky na Šarﬁckej
ulici, treba požiadať správu ciest o opravu.
Katarína Takáčová – požiadala o zabezpečenie odstránenia
rozkopávky na ceste v ulici Glanec, tesne pri ceste I.
triedy, pretože hrozí vznik nehôd. Starosta uviedol, že
ﬁrma sľúbila opraviť už v uplynulom týždni, kvôli dažďu
sa nedalo.
Vojtech Milošovič – znovu upozornil na potrebu osadenia
dopravných značiek najmä na uliciach Vosátkovej,
Chorvátskej, Hoštáky a Glanec, aby nedošlo k dopravnej
nehode a na parkovanie Imricha Bögiho na Bratislavskej
ulici čiastočne na chodníku, čím znemožňuje výhľad na
príjazd vozidiel od Senca.
Vojtech Horváth – upozornil na nevhodné parkovanie
p. Heželyho na nám. A. Hlinku a položil otázku, ako
chce zastupiteľstvo doriešiť náhradu za starostlivosť
o viacúčelové ihrisko v mesiacoch október 2008 až
marec 2009.
Štefan Fiala – požiadal o zabezpečenie rozhlasovej relácie,
aby občania dávali separované odpady (PET – fľaše, sklo,

papier) do kontajnerov a nie iba k nim
OcZ schválilo:
- Karola Bauera mladšieho za správcu viacúčelového
ihriska,
- prevádzkový poriadok Viacúčelového ihriska Blatné
s náplňou práce správcu ihriska,
- prevádzkovanie opatrovateľskej služby vo vlastnej
pôsobnosti obce,
- predaj dielu 2 o výmere 49 m2 odčleneného od pozemku
401/1 a pričleneného k pozemku p. č. 269/2, z toho 9
m2 zámenou za diel 1 odčlenený od pozemku 369/2 a
pričlenený k pozemku p. č. 401/1 Marcelovi Petríkovi
a manželke Zuzane Petríkovej, bytom Blatné. Kúpna cena
odkupovaných 40 m2 pozemku pri schválenej cene 10 /
m2 činí 400,- . Kupujúci uhradia predávajúcej obci Blatné
kúpnu cenu, kolkové známky v hodnote 66,- za návrh
na vklad a poplatok 15,- za vypracovanie kúpnej zmluvy.
Uznesenie stratí platnosť, ak kúpna cena a poplatky
nebudú uhradené do dvoch mesiacov od schválenia
predaja a po výzve na podpis kúpnej zmluvy,

-
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spoločnosti NEVITEL, a. s. pre ORANGE Slovensko a. s..
Potrebné stavebné úpravy vykoná spoločnosť na vlastné
náklady a v zmluve sa zaručí za neovplyvňovanie iných
sietí. Cena za nájom sa určí dohodou,
účtovnú závierku obce za rok 2008 bez výhrad,
obce na rok 2009 podľa upraveného návrhu a po
zapracovaní zmien odsúhlasených na zasadnutí OcZ,
Plán kultúrnych, športových a spoločenských podujatí na
rok 2009,
Smernicu č. 1/2009 – Vnútorný predpis obce Blatné na
vedenie účtovníctva,
Smernicu č. 2/2009 – Vnútorný predpis obce Blatné pre
poskytovanie stravovania zamestnancom,
Smernicu č. 3/2009 – Vnútorný predpis obce Blatné
pre poskytovanie osobných ochranných a pracovných
prostriedkov,
Smernicu č. 4/2009 – Vnútorný predpis obce Blatné
pre verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných
prác,
návrh na zúčtovanie nadstavby Materskej školy Blatne so
spoločnosťou VA&KO a Dodatok č. 2 zmluvy o dielo
s uvedenou spoločnosťou.

OcZ neschválilo:
- poskytnutie sociálnej pôžičky žiadateľke Margite
Kochovej,
- návrh starostu obce na zrušenie mandátnej zmluvy
s projektovým manažérom.
OcZ konštatovalo
- že nezvolilo Milana Buša, bytom Báhoň počtom hlasov
5 proti, zo siedmych poslancov za hlavného kontrolóra
obce Blatné v tajných voľbách a požiadalo starostu obce
vyhlásiť novú voľbu hlavného kontrolóra obce a zverejniť
výzvu aj v Senecku.
Autobusová zastavka
- predaj pozemku p. č. 401/4, zastavaná plocha vo výmere
95 m2 Marcelovi Petríkovi a manželke Zuzane Petríkovej,
bytom Blatné. Kúpna cena odkupovanej nehnuteľnosti
pri výmere 95 m2 činí 1 900,- . Uznesenie stratí platnosť,
ak kúpna cena nebude uhradená do dvoch mesiacov od
schválenia predaja a po výzve na podpis zmluvy.
- umiestnenie telekomunikačnej stavby New – C_1285 BR
Blatné na veži Požiarnej zbrojnice Blatné, podľa návrhu

OcZ vzalo na vedomie:
- správu o plnení rozpočtu a hospodárení obce za rok
2008,
- informáciu o možnostiach podávania projektov
o Eurofondy a požiadalo starostu obce preveriť možnosť
vypracovania a podania projektu na preventívne
protipovodňové opatrenia,

Výročná členská schôdza na PD Blatné

Ako ostatné organizácie, tak aj družstvo
bilancovalo uplynulý rok 2008. Preto by som
vás len v skratke oboznámila s priebehom
členskej schôdze. Na schôdzu bolo pozvaných
160 členov družstva, z toho prítomných bolo
94 členov, t.j. 58,75 % účasť.
Výročnú členskú schôdzu otvoril a viedol Ján
Polakovič, ktorý privítal všetkých prítomných.
Správu o činnosti a hospodárení družstva za
rok 2008 predniesol členskej schôdzi predseda

družstva Jozef Kubica. Vo svojej správe
podrobne rozobral činnosť každého úseku –
rastlinnú výrobu, technické služby, úsek BOZP
a PO, evidenciu pôdy, činnosť predstavenstva,
čerpanie sociálneho fondu, stav kuchyne,
ﬁnančnú situáciu družstva, prechod na euro
a predniesol podnikateľské zámery na rok 2009.
Poukázal na úspechy a nedostatky. Rok 2008
bol pre naše družstvo úspešný, ukončili sme ho
so ziskom. O ekonomickej situácii informovala
členov ekonómka družstva Mária Krajčovičová.
V závere výročnej členskej schôdze predseda
uzavrel hodnotenie roku 2008 kladne, bez toho
aby sa nás nepriaznivo dotkla ﬁnančná kríza.
Apeloval na neľahkú situáciu, ktorá nás v roku
2009 čaká, ale až po žatve budeme vedieť,
ako nás kríza ovplyvní. Nakoniec poďakoval
prítomným za pozornosť.
Pre zúčastnených bol pripravený chutný obed
a aj spomienkový darček. Pri kávičke a zákuskoch
si členovia podebatovali a netrpezlivo čakali
na ohlásenú tombolu, ktorá bola tohto roku

mimoriadne bohatá. A aj týmto by sme chceli
veľmi poďakovať všetkým sponzorom, ktorí
nám spríjemnili chvíle a prispeli do našej
tomboly, v ktorej bolo okolo 130 cien. Verím,
že z našej výročnej členskej schôdze odchádzali
členovia spokojní nielen kvôli dobrým správam
o hospodárení družstva, ale aj kvôli stretnutiu
a zábave s ostatnými členmi.
Miriam Jevošová
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Zaznamenali sme

Elena Maróthy –
Šoltésová
*6. januára 1855
† 11. februára 1939
70. výročie úmrtia
Dcéra štúrovského básnika Daniela
Maróthyho sa narodila na Krupine
a vyrastala v Ľuborečí v Novohrade.
Roku 18975 sa vydala do Martina za
obchodníka Ľudovíta Šoltésa a hneď sa
zapojila do spoločenského a kultúrneho
života. Ako redaktorka časopisu Živena
organizovala zbierky na podporu
chudobných študentov, povzbudzovala
a viedla v literárnej práci Timravu,
Vansovú aj Podjavorinskú. Zomrela
v Martine.
Do literatúry vstúpila Šoltésová už
v roku 1881 poviedkami a novelami.
V roku 1894 vydala vlastným nákladom
dvojdielny román Proti prúdu.
V týchto rokoch prežila spisovateľka
niekoľko otrasov. V 1884 stratila prvé
dieťa, deväťročnú Elenku. Spomienky
na svoju prvú dcéru uverejnila už v roku
1885 v Almanachu Živeny pod názvom
Umierajúce dieťa. Táto práca sa stala
základom jej memoárového diela Moje
deti – veľmi citlivej a úprimnej spovedi
ženy – matky, ktorá vidí umierať obe
svoje deti (syn Ivan jej zomrel v roku
1912). Moje deti mali veľký čitateľský
ohlas a sú preložené do viacerých
jazykov.
Vo svojej sedemdesiatke napísal
Šoltésová
autobiograﬁcké
dielo
Sedemdesiat rokov života. Je nielen
dôležitým
prameňom
poznania
životných osudov spisovateľky, ale aj
spoločenských pomerov na Slovensku.
Elena Maróthy – Šoltésová svojím
citlivým porozumením pre ťažké
národné a sociálne krivdy slovenského
ľudu sa začlenila medzi našich klasikov.
Svojimi memoárovými dielami predstihla
dobu a jej význam prerástol hranice
našej vlasti.
Eva Zimányiová

Číslo 1 / Apríl 2009

Chráňme si to najcennejšie
Pekárová
je presvedčená,
Pe
že tento rezervoár vody
zatiaľ
nič neznehodnocuje.
za
„Kontrolujeme
to my aj
„K
maďarská
strana, keby niečo
m
nebolo
v poriadku, už niekto
ne
bije
bi na poplach,“ dodáva
hydrologička.
Podzemné
hy
jazero
presahuje totiž na
ja
Szigetkőz,
takzvaný Malý
Sz
Žitný
Ž ostrov v Maďarsku.
Celá
oblasť je chránenou
C
vodohospodárskou
oblasťou
európskeho
ob
významu.
„Keď predvlani
vý
chcel Transpetrol prepojiť cez Žitný ostrov
ropovody medzi Rakúskom a Slovenskom,
tak práve vodohospodári boli zásadne proti,“
oceňuje úsilie kolegov Gabriel Ižák zo Správy
chránenej oblasti Dunajské luhy. Riziko úniku
ropy do podzemného rezervoáru pitnej
vody sa totiž nedalo úplne vylúčiť a stavba
nedostala súhlas štátu.
Ekologický aktivista Rudolf Pado je
presvedčený, že voda raz bude mať cenu ropy.
A možno aj vyššiu. „Všetko sa odvinie od toho,
kto získa kontrolu nad rozhodujúcim zdrojom
vody,“ dodáva. Prinajmenšom v strednej
Európe je jedným z takýchto zdrojov aj Žitný
ostrov.

Bez ropy, zlata a drahokamov ľudstvo
prežije, ale bez pitnej vody a potravín určite
nie. Preto som sa rozhodol zverejniť tento
článok v našich miestnych novinách, aby aj
naši občania boli informovaní, aké bohatstvo
sa skrýva pod povrchom pôdy, zrejme aj
v našom katastri. Áno, niekto by mohol
namietať, že náš kataster sa nenachádza na
Žitnom ostrove. Avšak odobraté vzorky pôdy
v našom katastri Archeologickým ústavom
Nitra a po ich rozbore sa dá konštatovať, že
sú to naplaveniny Dunaja. Preto je oprávnený
dojem, že koryto Dunaja alebo niektoré z jeho
ramien, v minulosti zasahovalo až do nášho
katastra. Z toho sa dá usúdiť, že jazero pitnej
vody, o ktorom sa píše v článku, zasahuje aj
náš kataster.
Prvým predpokladom udržania si kontroly nad
týmto pokladom je, aby pôda na tomto území
Pod Žitným ostrovom leží poklad
bola vo vlastníctve slovenských občanov.
(Článok bol zverejnený dňa 11. apríla 2007 Keďže sa otvára trh s pôdou a niektorí
v denníku Pravda)
vlastníci pôdy sa rozhodnú pôdu predať,
Desať miliárd kubických metrov. Toľko pitnej odporúčam, aby pôdu predali slovenským
vody obsahuje „jazero“ pod Žitným ostrovom. občanom (pozor na priekupníkov, ktorí
Podľa odborníkov to raz bude najväčší poklad skupujú pôdu pre zahraničných záujemcov)
Slovenska, veď voda sa stáva strategickou alebo ponúkli predávanú pôdu miestnemu
ssurovinou. Zároveň však upozorňujú, že ho poľnohospodárskemu družstvu.
možno znehodnotiť.
K tomu, aby pôda a v nej nachádzajúci sa zdroj
Žitný ostrov patrí úhrnom zrážok medzi pitnej vody zostal v našich rukách, nás zaväzuje
Ž
najsuchšie oblasti Slovenska, jeho najväčším aj odkaz našich predkov. Naši potomkovia
bohatstvom je však paradoxne pitná voda. by nám ťažko odpúšťali keby dopestované
„„Toto podzemné jazero sa totiž ustavične potraviny a vyťaženú vodu v našom katastri
dopĺňa vodou presakujúcou z riek“, vysvetľuje kupovali od zahraničných ﬁriem.
hydrologička Pavla Pekárová zo Slovenskej Sme povinní zachovať bohatstvo, ktoré nám
akadémie vied. V minulosti Dunaj a jeho vytvorila príroda a zanechali naši predkovia,
ramená často menili smer, čím vznikali riečne pre potreby života našich potomkov.
uloženiny, takzvané aluviálne nivy. Tvoria ich
Ing. Ján Mišák
šštrky, piesky a hliny. Sú priam nasiaknuté
vodou. V nich je podzemná voda v hĺbke 200
až 700 metrov.
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Naša
organizácia
pr
pracovala
s výborom v
ta
takmer takom zložení
ak
ako po minulé roky.
N
Novými
členkami
vý
výboru sa stali Štefánia
Bo
Božíková a Anna
St
Strihovská. Pravidelne
sm
sme sa stretávali na
vý
výborových schôdzach
a riadili sme sa
ha
harmonogramom prác
na rok 2008.
Základom činnosti boli pondelkové stretnutia.
Účasť bola vždy dobrá. Môžeme sa stretávať
v príjemnom prostredí Klubu dôchodcov –
v zasadačke OU, za čo patrí poďakovanie
obecnému zastupiteľstvu a starostovi obce. Družná
debata, malé občerstvenie, voňavá kávička a čaj
pomáha našim členom ľahšie prekonať
úskalia staršieho veku.
Členovia nášho klubu sa zúčastňujú na
propagačno-predajných podujatiach, kde
okrem výletu sa stretneme s novými ľuďmi
a spoznáme nové výrobky. Predsedníčka
organizácie sa pravidelne zúčastňuje na
stretnutí predsedov miestnych organizácií
Jednoty dôchodcov na Slovensku –
okresu Senec a následne o priebehu
rokovaní informuje na pondelňajších
stretnutiach.
Mesiac marec patrí oslavám MDŽ. Pri
malom občerstvení a ľudových piesňach
sme strávili príjemné popoludnie. V marci
sme zorganizovali brigádu v areáli kostola
i
a Lurdskej jaskyne. Takmer všetci naši čl
členovia
sú veriaci, a preto organizujeme jarné a jesenné
vychádzky ku krížu k starým vinohradom.
V mesiaci apríl sme sa už šiestykrát zapojili
do celoštátnej zbierky „Deň narcisov“, ktorú
organizuje slovenská Liga proti rakovine. 11. apríl
sa stal šťastným dňom, ktorý sa rozžiaril žltou
farbou optimizmu a dobrej nálady. Vyzbierali sme
25.724,- Sk, ktoré boli zaslané na adresu: Liga
proti rakovine, Špitalská 21, Bratislava. Vďaka patrí
členkám, ktoré akciu organizovali, menovite: Pavle
Kováčovej, Anne Strihovskej, Anne Kovačičovej,
Márii Strihovskej, Anne Klenovičovej, Anne
Ligdovej, Katke Stopkovej, Anne Krajčovičovej,

Štefánii Božíkovej, Silvii Šuplatovej a Helene
Šarmírovej. Veríme, že raz nad touto zákernou
chorobu zvíťazíme. Prezidentka LPR SR pani Eva
Siracká nám poslala ďakovný list.
V mesiaci máj sme oslávili Deň matiek.
Popoludňajšie posedenie nám spríjemnili žiaci ZŠ
svojím bohatým kultúrnym programom.
V dňoch 2. - 3.septembra sme zorganizovali
poznávací zájazd, ktorého sa zúčastnilo 42
členov klubu. Smer našej cesty – Martin,
Oravská priehrada, Habovka, Poľsko. V Martine
sme si prezreli Múzeum slovenskej dediny.
Ďalšia zastávka bola na Oravskej priehrade.
Loďou sme sa preplavili na ostrov, kde sme si
prezreli kostol – múzeum, kaplnku a exponáty
zo zatopených dedín. Prenocovali sme v útulnom
a veľmi príjemnom penzióne Kamzík v rázovitej
oravskej dedine Habovka. Ráno sme pokračovali
do Poľska – Jablonky. Počasie nám prialo, bol

kkrásny
á
l č ý deň
d ň a každý
k ždý z nás
á sii vybral
b l na
slnečný
trhoch to, po čom túžil. Na spiatočnej ceste sme
sa zastavili v penzióne Habovka, kde nám pripravili
chutný obed, domov sme sa vrátili vo večerných
hodinách. Dúfam, že na zájazd nám zostanú
pekné spomienky.
V mesiaci september sme ešte zorganizovali
púť na Moravu k Panne Márii Žarošickej. 42
prihlásených členov cestovalo pohodlným
autobusom do Žarošic, kde sme sa zúčastnili svätej
omše v slovenčine a posviacky vody pri prameni.
V pútnickom areáli v okolí kostola sme sa spojili
v modlitbách s moravskými pútnikmi. Do areálu
prichádzali procesie, pútnici oblečení v krásnych

Voľby prezidenta SR v Blatnom
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moravských krojoch a prinášali ozdobené sochy
Panny Márie. Sochy skladali pred oltár, kde robili
poklonu. Po skončení svätej omše bola procesia
s osvetlenými sochami po Žarošiciach. Táto púť
v nás zanechala hlboký zážitok. Domov sme sa
vrátili posilnení na duši aj na tele a ak nám bude
zdravie slúžiť, veľmi radi sa na toto pútnické miesto
k Panne Márii Žarošickej vrátime.
2. októbra sa v nemocnici Ružinov konala
konferencia seniorov pri príležitosti mesiaca
október - Úcta k starším, ktorej sa zúčastnilo 7
členiek. Členovia klubu sa zúčastnili aj na miestnych
oslavách, ktoré pripravilo obecné zastupiteľstvo.
Kultúrnym programom prišli pozdraviť seniorov
žiaci materskej a základnej školy a dychová hudba
Šarﬁanka.
V mesiacoch od októbra do decembra bol klub
zatvorený z prevádzkových dôvodov.
Vedenie klubu dôchodcov v decembri pripravilo
m
mikulášsko - vianočné posedenie
v Osvetovej besede. Pri malom
ob
občerstvení a horúcom čaji sme
si zaspievali starodávne piesne a
via
vianočné koledy a na harmonike
ná
nás sprevádzal Romanko Pravda.
V družnej debate a spomienkach na
st
staré vianočné zvyky sme prežili spolu
pe
pekné nedeľné popoludnie, pri ktorom
sm
sme rozdali členom malé mikulášske
da
darčeky.
Klub dôchodcov spolupracuje
s Miestnym klubom Slovenský orol.
Po
Pomáhali sme im pri vianočných
trh
trhoch. Členky klubu upiekli vianočné
pe
pečivo, ktoré sa na trhoch predávalo.
N
á
Na záver
by som poďakovala starostovi,
obecnému zastupiteľstvu a pracovníčkam
obecného úradu. Bez ich pomoci by sa nám ťažko
darilo organizovať mnohé podujatia. Poďakovanie
patrí aj Poľnohospodárskemu družstvu Blatné,
ktoré nám pomáha ﬁnančne aj vecne a aj ďalším
našim sponzorom: ﬁrme STENMAL - Polčíkovi,
ﬁrme Mariána Šuplatu, Magde Baníkovej, Milke
Kriškovej, Dagmar Matiašovičovej, vedeniu
základnej a materskej školy, učiteľom, žiakom
za kultúrne programy, ktorými spestrujú naše
posedenia. Naša činnosť v roku 2008 bola bohatá
a pestrá.
Helena Šarmírová

II. kolo

Ku dňu 4.4.2009 bolo 1244 oprávnených voličov. Volieb sa zúčastnilo 725
voličov, čo je z celkového počtu voličov 58,28 %. Odovzdaných hlasov bolo
V našej obci ku dňu 21.3.2009 bolo 1238 oprávnených voličov. Volieb sa 725, z toho bolo 8 hlasov neplatných. O 717 platných hlasov sa kandidáti
zúčastnilo 627 voličov, čo je z celkového počtu voličov 50,64 %. Odovzdaných podelili takto:
hlasov bolo 627, z toho bolo 7 hlasov neplatných. O 620 hlasov sa kandidáti
1. Gašparovič Ivan, doc., JUDr., CSc.
452 hlasov
63,044 %
podelili takto:

I. kolo

1. Bollová Dagmara, PaedDr.
2. Gašparovič Ivan, doc., JUDr., CSc.
3. Martináková Zuzana
4. Melník Milan, prof., RNDr., DrSc.
5. Mikloško František, RNDr.
6. Radičová Iveta, prof., PhDr., PhD.
7. Sidor Milan, PhDr., CSc.

6 hlasov
329 hlasov
19 hlasov
24 hlasov
61 hlasov
176 hlasov
5 hlasov

0,967 %
53,064 %
3,064 %
3,871 %
9,838 %
28,387 %
0,806 %

2. Radičová Iveta, prof., PhDr., PhD.

265 hlasov

36,959 %

Tak ako v rámci celého Slovenska, aj podľa výsledkov v Blatnom do II. kola
postúpili kandidáti Ivan Gašparovič a Iveta Radičová. Výsledky II. kola potvrdili
ako na Slovensku, tak aj v Blatnom vo funkcii doterajšieho prezidenta Ivana
Gašparoviča. Srdečne blahoželáme.
Milan Šarmír
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ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE BLATNÉ ZA ROK 2008
Rozpočet obce
Základom ﬁnančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavený na
obdobie jedného kalendárneho roka schválený obecným zastupiteľstvom.
Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť.
Príjmová časť pozostáva z príjmov bežného rozpočtu a príjmov kapitálového
rozpočtu. Príjmy bežného rozpočtu tvoria najmä príjmy z miestnych daní
a poplatkov a príjmy z podielových daní zo štátneho rozpočtu. Príjmami
kapitálového rozpočtu sú najmä príjmy z predaja majetku obce.
Údaje o plnení rozpoþtu
Text - PRÍJMY
Transfer na matriku
Transfer na školstvo
Transfer na stavebný úrad
Transfer na hlás. pobytu obþanov
Transfer na hmotnú núdzu
Transfer na rodinné prídavky
Výnos dane
DaĖ z pozemkov FO
DaĖ z pozemkov PO
DaĖ zo stavieb FO
DaĖ zo stavieb PO
DaĖ z bytov
DaĖ za psa
DaĖ za nevýherné hracie prístroje
DaĖ za ubytovanie
DaĖ za využívanie verejného priestranstva
DaĖ za komunálne odpady
Príjmy z prenajatých pozemkov
Príjmy z prenajatých budov, priestranstiev
Príjmy z prenajatých reklamných plôch
Správne poplatky obecné
Správne poplatky matrika
Správne poplatky stavebné
Správne poplatky výherné hracie prístroje
Poplatky cintorínske
Príjem z Recyklaþného fondu
Poplatky za el., energ., plyn
Poplatky za fax, kópie, rozhlas
Poplatky z predaja smetných nádob
Poplatky za opatrovateĐskú službu
Poplatky za stoþné - 2007
Poplatky za propagaþný materiál
Poplatky a platby za MŠ
Poplatky a platby za stravné
Úroky z vkladov
Príjmy od fyzickej osoby
Príjmy z poistného plnenia
Príjmy z výĢažkov z lotérií
Príjmy z dobropisov
Bežné príjmy
Transfer z Environmentálneho fondu – kanalizácia
Dotácia z Úradu vlády na miniihrisko
Revital. Nám A. Hlinku Eurofondy
Príjem z predaj obecnej budovy
Príjem od SPP za plynovod
Príjem z predaja pozemkov
Kapitálové príjmy
Prevod z RF
Finanþné operácie
Príjmy celkom

Text – VÝDAVKY

Plnenie
k 31.12.2008
80
6 688
46
15
28
5
10 392
166
830
207
127
7
53
10
8
57
626
40
239
15
77
3
52
405
24
30
47
18
74
62
6
1
84
22
291
11
0
1
62
20 909
0
1 200
1 513
0
0
9 865
12 578
8 000
8 000
41 487

Rozpoþet

Plnenie
k 31.12.2008

schválený

Tovary a služby
- hlás. obyv.
Tarifný plat
- stavebné
Odvody
- stavebné
Tovary a služby
- stavebné
Tarifný plat
- matrika
Osobné
- matrika
Odvody
- matrika
Tovary a služby
- matrika
Dávky v hmotnej núdzi
Výdavky – transfery zo štátn. rozpoþtu
Základný plat starosta + kontrolór
Odmeny starosta + kontrolór
Tarifný plat + osobný príplatok
Odmeny
Odvody
Cestovné
Energie
Materiál
Dopravné
Údržba
Služby

Rozpoþet
schválený
upravený
75
79
6 330
6 313
47
46
15
15
50
30
0
5
9 569
9 569
180
180
830
830
210
210
125
125
7
7
50
53
285
10
10
7
45
50
600
625
28
28
230
230
60
15
50
70
3
3
35
45
0
270
80
21
30
30
70
50
12
17
35
65
70
60
10
10
5
1
65
65
30
20
75
285
0
10
20
0
10
1
0
62
19 346
19 512
7 000
0
1 200
1 200
1 513
1 513
400
400
627
0
15 000
16 000
25 740
19 113
8 000
8 000
8 000
8 000
53 086
46 625

631
632
633
634
635
637

upravený

15
29
11
7
35
16
20
4
40
177

15
29
11
6
35
16
21
7
35
175

15
29
11
6
36
16
21
7
34
175

671
100
1 436
100
806
10
300
588
43
112
661

671
50
1 436
100
806
3
350
646
58
29
777

671
0
1 426
99
590
2
337
617
49
25
743

Výdavková časť rozpočtu pozostáva z výdavkov bežného rozpočtu a
výdavkov kapitálového rozpočtu. Výdavky bežného rozpočtu tvoria najmä
výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce, výdavky na údržbu majetku
obce a výdavky na výkon prenesených a originálnych kompetencií v školstve.
Výdavky kapitálového rozpočtu tvoria všetky investičné výdavky.
Súčasťou rozpočtu obce sú aj príjmové a výdavkové ﬁnančné operácie.
Obec má úver na výstavbu kanalizácie. Za rok 2008 splatila úver vo výške
1 200 000,– Sk.
Zostatok úveru k 31. 12. 2008 je 600 000,– Sk.
Nemocenské dávky
Správa

642

35
4 862

26
4 952

26
4 584

Úroky z úveru

200

70

66

Energie
Materiál
Transfer DHZ
Servis, údržba, opravy
Zák. poistenia has. auta
Požiarna ochrana

5
100
40
10
10
165

3
104
40
11
10
168

3
104
37
11
0
154

36
12
10
19
1
1
1
80

42
24
10
26
4
0
1
107

43
23
6
17
3
0
1
93

Materiál
Údržba dopravného znaþenia
Údržba ciest
Služby
Správa a údržba ciest

50
10
500
15
575

50
0
150
10
210

7
0
60
0
67

Materiál
Palivo
Údržba
Nájomné za prenájom odpadových nádob
Služby
Faktúra za kosenie cintorína
Nakladanie s odpadmi

150
165
10
10
570
20
775

200
216
15
10
600
7
848

192
208
13
9
606
7
843

0
0

82
82

82
82

Energie
Údržba
Verejné osvetlenie

350
50
400

300
5
305

251
5
256

Energie
Údržba
Transfery TJ a STK
Športové služby

120
15
315
450

80
5
300
385

94
3
300
396

Odvody
Energie
Materiál
Údržba
Nájom cirkevných budov
Služby
Transfery
Kultúra

1
100
75
50
98
90
235
649

1
163
65
80
98
84
234
725

0
159
48
61
0
72
233
573

15

6

3

Údržba
Služby
Rozhlas + BlatĖan

5
105
110

5
86
91

5
91
96

Tarifný plat
Osobné
Odmeny
Odvody
Energie
Materiál
Údržba
Služby
Nemocenské dávky
Materská škola

892
65
70
359
246
40
2
35
5
1 714

1 015
72
70
374
311
48
190
28
5
2 113

969
79
70
329
281
49
190
20
3
1 983

495
30
187
1
304
14
50
5

516
30
181
2
304
14
2
5

515
30
148
2
48
10
2
0

Tarifný plat
Osobné
Odmeny
Odvody
Materiál
Prenájom poþítaþa
Prídel do SF
Stavebné

Služby – likvidácia kalov 2007
ýistiareĖ odpadových vôd

Knižnica

Tarifný plat + osobný príplatok
Odmeny
Odvody
Cestovné náhrady
Materiál
Služby
Údržba strojov
Nemocenské dávky

Blatňan

Číslo 1 / Apríl 2009
Školská jedáleĖ
Tarifný plat
Odvody
Služby
OpatrovateĐská služba
Bežné výdavky
Kanalizácia z dotácie
Miniihrisko z dotácie
Miniihrisko z vlastných zdrojov
Revitalizácia Nám. A. Hlinku z dotácie
Revitalizácia Nám. A. Hlinku z vlastných zdrojov
Kúpa pozemku na športový areál
Prípravná a projektová dokument.
Kanalizácia a ýOV z vlastných zdrojov
Inžinierske siete a cesta PažiĢ
Rekonštrukcia ZŠ - okná
Rekonštrukcia a nadstavba MŠ
Prístrešok na cintoríne
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu z vlast.
Kapitálové výdavky
Splátky úveru
Finanþné operácie
Výdavky celkom

1 096

1 054

755

500
176
13
737
11 957
7 000
1 200
300
1 513
110
2 000
1 000
7 200
4 000
700
7 500
400
200
33 123

480
163
10
679
11 944
0
1 200
1 658
1 513
500
0
1 000
7 200
4 771
440
7 500
0
330
26 112

462
132
9
670
10 731
0
1 200
1 647
1 513
403
0
918
4 471
3 324
440
6 576
0
327
20 819

1 200
1 200

1 200
1 200

1 200
1 200

46 280

39 256

32 750

ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH
Obec účtuje podľa nových účtovných metód na nákladových účtoch triedy
5 a výnosových účtoch triedy 6 obec, stravovanie v zariadeniach školského
stravovania ako neziskovú hospodársku činnosť a aj podnikateľskú činnosť,
na ktorú má vydané živnostenské oprávnenie. Jedná sa o prevádzkovanie
verejného vodovodu a od 14. 1. 2008 aj prevádzkovanie verejnej kanalizácie.
Pri neziskovej činnosti sa v triede 5 účtujú náklady na nákup potravín
a v triede 6 výnosy z príspevkov od rodičov. Školská jedáleň vykonáva
neziskovú činnosť, a preto ku koncu kalendárneho roka je výsledok
hospodárenia nulový. Náklady a výnosy z podnikateľskej činnosti sú uvedené
v tabuľke. Obec dosiahla z podnikateľskej činnosti stratu v sume 1 453 439,Sk. Zvýšenie straty oproti minulým obdobiam je v súvislosti s rozšírením
podnikateľskej činnosti o prevádzkovanie verejnej kanalizácie, pri ktorej je
vzhľadom na majetok vysoká výška odpisov. O vyrovnaní straty rozhodne
Úþet
601
602
642 001
662 001
501 002
502 001
511 001
512 001
518 001
521 001
524 001
527 001
551 001
568 001
591 001
Spolu
Rozdiel - strata

tržby za vodu
tržby za stoþné
vodovodné prípojky
kreditný úrok
materiál
energie
opravy a údržba
cestovné
ostatné služby
mzdy
odvody
sociálne náklady
odpisy
ostatné finanþné náklady
daĖ z príjmu

k 31.12.2008 príjmy
1 185 636,–
236 181,–
9 976,–
786,–

1 432 579,–
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PARLAMENTNÉ DELEGÁCIE
V BLATNOM
„Vďaka“ nepriaznivému
počasiu na Záhorí
v utorok 17. februára
a netere starostu obce
Lenke
Šarmírovej,
pracujúcej na odbore
zahraničných vzťahov
a protokolu Kancelárie
NR SR sme v Blatnom
privítali
parlamentné
delegácie
nášho
a rumunského parlamentu. Kvôli závejom na Myjave nemohli navštíviť
Múzeum Slovenských národných rád a absolvovať celý program na ten
deň na vidieku. Lenka hľadala vhodný náhradný program a tak ju napadla
rodná obec otca, hotel U Wocha, tak sa skontaktovala so starostom, či by
to bolo možné. S radosťou sme stretnutie uvítali.
Hosťami Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
bol nový veľvyslanec Rumunskej republiky na Slovensku Florin Vodiţa,
charge ď affairs veľvyslanectva Gheorge Anghel a parlamentná delegácia
Rumunskej republiky zastúpená poslancami Marinom Bobesom,
Gerardom Neculom a Trifonom Belacurencom. Tlmočníkom bol Claudiu

Stav k 31.12.2008 výdavky

81 030,–
411 735,–
10 558,–
81,–
133 245,–
471 361,–
164 638,–
32 139,–
1 547 386,–
33 703,–
142,–
2 886 018,–
- 1 453 439,–

obecné zastupiteľstvo v roku 2009.
Obec eviduje na účte 385 - Výnosy budúcich období. Jedná sa o nevyfakturované
dodávky odobratej vody za október až december 2008, ktoré budú vyfakturované
v roku 2009.

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
Výsledkom hospodárenia obce je prebytok vo výške 4 841 181,– Sk. Pritom
musíme poznamenať, že v takmer rovnakej výške sme ešte nemali uhradené
faktúry za výstavbu cesty na Pažiti a II. etapu čistiarne odpadových vôd.
Spracovala: Adriána Augustovičová, upravil Milan Šarmír

Popescu.
Národnú radu Slovenskej republiky zastupovali poslanci Tibor Cabaj
z ĽS HZDS, Pavol Goga zo SMERu – SD a János Szigeti z SMK. Na stretnutí
boli prítomné aj Ivana Jalčová, tajomníčka Výboru NR SR pre verejnú
správu a regionálny rozvoj a s Lenkou Šarmírovou aj Lívia Gregušová
z odboru zahraničných vzťahov a protokolu Kancelárie NR SR.
Delegácie v Blatnom, v hoteli U Wocha privítal starosta obce Milan
Šarmír. Oboznámil ich s históriou i súčasnosťou obce i okolia a predstavil
mňa, poslankyňu obecného zastupiteľstva. Pri večeri v družnej debate sme
predstavili aj zámery obce, najmä dobudovanie kanalizácie a pripomenul
našim poslancom, že obce v Bratislavskom kraji sú značne znevýhodnené,
že nemôžu čerpať Eurofondy na rozvoj infraštruktúry, u nás konkrétne
kanalizácie. Ako úsmevnú príhodu uviedol, že pošle žiadosť o Eurofondy
so zdôvodnením, že ak nebude v Blatnom vybudovaná kanalizácia naše
splašky znečistia nielen Stoličný potok, ale aj Dunaj a tým to budú cítiť aj
Budapešti i Bukurešti. Pán poslanec Trifon Belacurenca starostu podporil
a zaželal úspech pri doriešení budovania kanalizácie a pridal, že týmto
má obec v Rumunsku nových priateľov a podporovateľov. Starosta dodal,
že bude veľmi rád, ak ich bude mať aj v NR SR a v Environmentálnom
fonde.
Čo na záver? V hoteli pripravili skvelú večeru, v Blatnom sme ich
oboznámili s problémami prímestského vidieka a tým sa tiež trošku
zviditeľňujeme.
Anna Kubicová

8

Blatňan

Chráňme si naše lesy
a prírodné prostredie
V jarnom období začínajú
začínnajú práce v záhradkách
zááhradkách
v okolí chát a občania častejšie chodia do
lesov a prírody. Toto obdobie vykazuje podľa
štatistických údajov najväčšie riziko vzniku
a šírenia požiarov v prírodnom prostredí. Takmer
všetky požiare, ktoré vznikli v lesných porastoch
a prírodnom prostredí zapríčinili občania
svojou neopatrnosťou a nedbanlivosťou.
V predchádzajúcom roku vznikli na území
okresov Pezinok a Senec iba 3 požiare v lesných
porastoch, ale v ostatnom prírodnom prostredí
bolo zaznamenaných 63 výjazdov k požiarom,
ktoré boli zapríčinené najmä nekontrolovaným
spaľovaním na voľných priestranstvách,
zakladaním ohňov v prírode a v mnohých
prípadoch i vypaľovaním porastov.
Len málokto si uvedomuje, že spaľovanie
odpadu, trávy, vypaľovanie trávy, či zakladanie
ohňa v prírode môže spôsobiť ohrozenie života
alebo poškodenie majetku vlastného alebo
spoluobčanov. Často občania vykonávajú
tieto práce v čase, keď je najväčší predpoklad
vzniku a šírenia požiarov, pričom nezabezpečia
prvotné preventívne opatrenia a to najmä
zabezpečením okolia ohniska pred prenosom
požiaru, pomalým spaľovaním, stálym dozorom
pri spaľovaní a prostriedkami určenými na
likvidáciu požiaru.
Aj napriek dlhotrvajúcemu dažďu, si Vás pri
jarných prácach v záhradách a vinohradov
dovoľujeme upozorniť na dodržiavanie
základných zásad pri spaľovaní odpadov a
zakladaní ohňa v prírode tak, aby nemohlo dôjsť
k rozšíreniu ohňa mimo vyhradený a pripravený
priestor. Najbezpečnejšie z hľadiska požiarov
však je odviezť odpad do kontajnerov, ktoré
niektoré obce a mestá zabezpečujú v čase
„jarného upratovania“.
Spôsobenie požiaru je porušením platných
právnych predpisov, čo môže byť kvaliﬁkované
od priestupku až po trestný čin. Okresné
riaditeľstvo v tejto súvislosti riešilo za obdobie
roka 2008 5 priestupkov, pri ktorých bola uložená
pokuta spolu vo výške 2 200,- Sk čo je 66,27
a sedem občanov bolo riešených v blokovom
konaní (pokuta spolu vo výške 4 200,- Sk čo je
126,52), preto dúfame, že naše upozornenie
bude pochopené s porozumením.
pplk. Ing. Eva Orlická
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku

SPOLOČENSKÁ
KRONIKA
30-roční
Borovský Vladimír
Debnárová Petra
Fabianová Barbora
Feketeová Soňa
Kučera Peter
Margeta Pavol
Pankiewiczová Petra
Príhelová Kamila
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Čas na Boha a na svoju dušu
Sviatočné dni znamenajú v živote ľudí určitú zmenu.
Vyžadujú
si prípravu, ale aj obsahujú v sebe niečo hlbšie, čo
V
naplní človeka pokojom a radosťou. Aj veľkonočné sviatky
sú osobitne pre nás, kresťanov, príležitosťou vyznať našu
vieru v Ježiša Krista, ukrižovaného i vzkrieseného. Túto vieru
vyznávame nielen vo svojom osobnom živote, ale aj osobnou
účasťou na obradoch veľkonočného trojdnia. A predsa sú
v našej blízkosti ľudia, ktorí zostávajú ľahostajní voči Pánu
Bohu; namiesto účasti na obradoch a sv. omšiach trávia svoj
voľný čas v posteli, pri televízii alebo počítači, v nákupných
strediskách alebo zábavných podnikoch či v baroch.
Uvedomujeme si vlastne, akú veľkú príležitosť máme? Veď
aj my sa môžeme stať svedkami prázdneho hrobu a môžeme
sa osobne stretnúť so vzkrieseným Kristom. Je pravda, že
pomodliť sa môžeme aj doma, ale prítomnosť Ježiša Krista
vo veriacom spoločenstve v chráme, vo sviatosti pokánia,
v Eucharistii, pri spoločnej modlitbe a počas slávenia
veľkonočných obradov je taká silná, že nás vnútorne
uzdravuje a prináša nám osobitnú Božiu milosť a Božiu
pomoc. Veľkonočný dar odpustenia a posvätenie našich duší
sa nedá vyrovnať žiadnou inou akciou alebo programom.
Jedna stará ženička putovala raz peši na jedno mariánske
pútnické miesto v peknom lesnom prostredí. Modlila sa
ruženec. Na ceste ju stretol miestny horár, inak neverec
a známy posmeškár zbožných pútnikov. Keď stretol túto
pútničku, posmešne sa jej opýtal: „A či by ste sa nemohli aj
doma rovnako dobre pomodliť?“ Jednoduchá starenka akoby
ho prepočula a namiesto odpovede sa ho milo opýtala: „A vy
kdeže idete, pán horár?“ „Nuž do hostinca, na pivo.“ „A či by
ste si nemohli rovnako vypiť to pivo aj doma?“ „Pravdaže,
ale v hostinci je pivo čerstvejšie, lepšie mi chutí a mám tam
aj milú spoločnosť.“ „No vidíte“, - odpovedala starká, „práve
takto je to aj s mojou modlitbou! V prekrásnom pútnickom
kostole je modlitba čerstvejšia, lepšie mi chutí a mám tam aj
milú spoločnosť – spolumodliacich.“ A pokračovala ďalej v
ceste, preberajúc zrnká ruženca. Horár čosi zahundral popod
nos a odišiel. Odvtedy však dal pútnikom pokoj.
Iba ten, kto je pre niečo zapálený, môže zapáliť aj druhých;
iba ten, kto osobne stretol Krista, môže o ňom hodnoverne
hovoriť tým druhým. Vieme sa, milí čitatelia, zastaviť v našom
živote a načerpať z tohto vzácneho veľkonočného prameňa,
ktorý máme na dosah ruky? Pán Ježiš nás všetkých volá
k sebe: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku
mne a nech pije“ (Jn 7, 37). „Poďte ku mne všetci, ktorí sa
namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním“ (Mt 11, 28). Ak
by však človek zabúdal na Pána Boha, ak by len drel a drel,
žil v neustálom strese, vravel, že nič nestíha a vyhováral sa,
že na kostol a modlitbu nemá čas, namáhal by sa nadarmo.
Pán Ježiš nás upozorňuje: Veď čo osoží človekovi, keby aj
celý svet získal a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení
človek svoju dušu?! (Mt 16, 26). Na pochopenie týchto slov
nám môže pomôcť aj nasledujúci príklad:
Dvaja drevorubači sa vybrali do lesa rúbať stromy. Vybrali
si dva rovnako hrubé stromy a začali zatínať, každý do toho
svojho. Prvý drevorubač rúbal hlava-nehlava a pracoval
bez oddychu, fučal, lopotil sa. Druhý tiež riadne zatínal, ale

Sabová Hana
Mayerová Ružena
Tuššová Anna
Šuplata František
Valentovič Peter RNDr.
60-roční
40-roční
Kubicová Anna
Blahovič Pavol
Pišný Ján
Dugovič Andrej
Pyšná Anna
Hegedüs Marián
Rigo Jozef
Muco Ján
Tavaly Ladislav
70-roční
Polakovič Jozef
50-roční
Polakovičová Jozefa
Kučerová Helena
Strapáčová Mária

Urbanovič Ján
75-roční
Dugovič Ferdinand
Krajčovičová Anna
Skovaj Štefan
Slovák Štefan
Štellár Ferdinand
Valentovič Anton
80-roční
Hrachovická Anna
Osvaldová Mária

z času načas si urobil prestávku. Druhému drevorubačovi
však strom padol skorej. Ten prvý sa hneval: „Ty si si
dával prestávky a ja driem ako kôň stále. A predsa si ma
predbehol.“ Druhý mu však odvetil: „Kamarát, závidíš mi, že
som si robil prestávky. Ale to si si už nevšimol, že ja som si
počas nich brúsil sekeru.“
Neraz aj my drieme ako kone, ľutujeme čas na prestávku,
nemáme čas na stíšenie v modlitbe a potom rúbeme do
svojich problémov „tupou sekerou“ bez Božej pomoci.
Milí bratia a sestry, v našej farnosti budeme mať v tomto
roku jedinečnú možnosť zastaviť sa, stíšiť sa, duchovne
načerpať novú silu. Svojmu životu totiž neraz musíme dať
správnu motiváciu, máme mať „naostrené“ zbrane v boji proti
zlu a svojej práci a každej činnosti máme dať správny obsah;
to znamená, aby všetko, čo robíme, bolo záslužné pred Pánom
Bohom a raz sa premenilo na poklad v nebi. Príležitosťou pre
nás bude nielen Veľká noc, ale predovšetkým týždenné
Ľudové misie, ktoré sa uskutočnia od 2. do 10. mája 2009
a ktoré budú viesť pátri misionári sv. Vincenta de Paul
(lazaristi). Všetkých vás srdečne pozývam na tieto misie
a každá rodina v Blatnom dostane do svojej domácnosti aj
osobnú pozvánku s podrobným programom misií. Bude to
čas milosti pre našu farnosť. Využime ju!
A na záver Vám všetkým vyprosujem od vzkrieseného
Krista veľa Božích milostí, duchovné obrátenie a silu Ducha
Svätého správne si usporiadať svoj život a svoj čas, aby ste
svojej duši venovali dostatočnú pozornosť a aby ste sa stali
svedkami radostnej evanjeliovej blahozvesti o veľkej Božej
láske voči nám.
Roman Stachovič, kňaz

BOHOSLUŽBY
v Rímskokatolíckom kostole sv. Vojtecha v Blatnom
počas Veľkej noci 2009
Kvetná nedeľa (5.4.)
- sv. omše o 8.00, 10.00 a 17.00 hod.
- sv. spoveď v nedeľu poobede od 14.00 do 17.00 h.
Zelený štvrtok (9.4.)
- sv. omša na pamiatku Pánovej večere o 18.00 h.
Veľký piatok (10.4.)
- obrady začnú o 15.00 h.
- poklona pri Božom hrobe do 20.00 hod.
- deň prísneho pôstu a zdržovania sa mäsitého pokrmu
Biela sobota (11.4.)
- od 8.00 do 19.00 h. poklona pri Božom hrobe
- Veľkonočná vigília začne o 19.30 h.
- na záver Veľkonočnej vigílie procesia Vzkriesenia po dedine
(prosím prineste si so sebou sviece)
Veľkonočná nedeľa (12.4)
- sv. omše o 8.00 a 10.00 hod.
Veľkonočný pondelok (13.4.)
- sv. omše o 8.00 a 18.00 hod.
85-roční
Hanzlíková Mária
Šarmír Kamil

František Sečkár
Timea Krajčovičová
Peter Iuhanyak

90-roční
Pániková Helena
Petríková Mária

ÚMRTIA
Dugovič Štefan
Tuššová Rozália
Petríková Anna
Pero Jozef

NARODENIA
Muco a Mucová
Samuel Ozábal
Emma Cisárová
Ela Janková
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Dobrá novina je misia

Vo štvrtok v noci 25.12. 2008 som zle spala. Okolo tretej v noci som
sa zobudila a nie a nie zaspať. Zajtra ideme koledovať s deťmi Dobrú
novinu. Prídu všetci? Skupinky sú malé, jeden chorý znamená viac
práce pre ostatných. Nakoniec sa prihlásilo okolo 60 domácností,
to je veľa na tri skupinky koledníkov. Deti sa už dva mesiace učia
vinše a modlitby, skúšajú v klube. Chce to disciplínu a nie každé
má vytrvalosť, nie každému vydrží počiatočný elán. Bola to ťažká
robota. Chrípka, absencie na nácvikoch. Stále im vysvetľujem, že je
to dobrovoľné, že ich nikto do toho nesmie nútiť, a ak sa rozhodnú
nechodiť, nech mi to povedia, aby sme mohli preskupiť skupiny.
Nemajú odvahu mi povedať „Mňa to už nebaví, nevládzem, nebudem
chodiť“, radšej ma obídu, alebo sa tvária, že ma už nepoznajú. Aj
výchova k úprimnosti chce čas. Zavádzame tradíciu, aj to chce čas.
Je piatok v noci a znovu som sa zobudila. Noc po. Moje nohy, stále
bolia, to bola túra! Prebieha mi pred očami celý uplynulý deň. Nakoniec
to dobre dopadlo. Bolo to fyzicky náročné, ale duševne obohacujúce
a nebola núdza o humorné situácie. Deti nakoniec urobili 3 skupinky
po 5 deťoch, z toho len dve dievčatá, na cca 60 domácností. Musela
som niektoré preradiť do inej skupiny, lebo tá ich sa medzitým
rozpadla. „Prepáčte mi to, ale inak to nejde“. Chápu ma. Našťastie sa
naučili viacej veršov, takže
sú zastupiteľné. Všetky
deti sú z Mrázovej doliny a
Hoštákov, Dávid a Dušan zo
Šarﬁckej. Fedor je z Báhoňa,
starú mamu má v Blatnom.
„Prečo sa nám nedarí osloviť
deti z inej časti Blatného
a ak, prečo nevydržia
prípravu?“
rozmýšľam.
Obliekame ich v klube.
Najskôr modlitba k Duchu
Svätému, deti sú vzrušené,
veľmi ma nevnímajú. Nina
a Mia sú malé ale vytrvalé
bojovníčky, ako aj malý
Lukáš. Nina bude v tomto
roku predstavovať Pannu Máriu. „Môžem si dať tento krásny modrý
plášť a túto korunku?“ Áno, je pre teba. „ A kde mám Ježiška,
spomenie si, keď vyrážame z klubu,“ – „A priniesla si ho z domu?“
„Nie“. – „Nevadí po ceste sa pre neho zastavíme“.
Mii odpadlo krídlo. „ Tak budeš anjel bez krídla“. - niet času na
opravu.
„Kde ja mám korunu,“ čuduje sa kráľ Dominik. – „A urobil si ju?“
„Zabudol som“.
Desiatky otázok a odpovedí. Nakoniec vyrážame. Spievame, deti sa
chichocú na okoloidúcich.
„Stratila som závoj.“ Konštatuje po ceste Nina. „A kde máš korunku?“
– „Aj tú som stratila“. Beží ju hľadať, nakoniec ju nájde a dobehne
nás. Je krásny slnečný deň, šoféri z áut nás pozdravujú a kývajú nám,
deti im tiež kývajú, teší ich to. Pokúšame sa spievať, ale vzhľadom na
počet chlapcov to vyznieva stále skôr rozpačito, nebudeme to siliť.
Ideme najskôr k vdp. o. Romanovi po požehnanie a prvé koledovanie.
Požehnanie, prvé koledovanie, trošku s chybami, ale zo srdiečka.
„Pôjde to“, teším sa.
„Chlapci, neskáčte po tých kanáloch a neskúšajte každú kaluž“.
Maroš, Jakub a Dominik, každý sám tichý chlapec, ale spolu „výbušná
zmes“. Žartujú, pobehujú, štuchajú sa, zaháňajú únavu. Sú akční, ako
je akčná doba, v ktorej budú žiť. Umravňujem ich. „Toto nie je folklór,
čakajú nás spoločné modlitby s členmi domácnosti, tak sa k tomu tak
aj postavte, toto je naša misia a my ju musíme zvládnuť dôstojne“.
Pochopia, stíchnu. Chápem ich, aj ja už cítim únavu.
Mobil: „Majka, tá Mária .. to je dobrá adresa? Povedali mi, keď sme
zazvonili, že kto nás pozval“. To je trapas, zmýlila som si číslo pri
prepise do počítača,“ Vierka, ospravedlň ma, nech prepáčia“ a ideme

ďalej.
ď
„A nemôžeme koledovať na dvore? Vo vnútri je veľmi teplo.“ Máte
pravdu,
skúsime koledovať aj vonku, kde to pôjde. Tetu Rózku sme
p
zastihli
na dvore aj s rodinkou. „To ste sa tak veľa naučili, u nás vo
za
Vištuku
to nemáme“ uznáva jej syn pochvalne, keď už po jej dvoch
V
prerušeniach
pokračujeme v modlitbách. Až rastieme od pochvaly.
p
Po
P 16 domácnostiach už aj „výbušná zmes“ stráca energiu. Košík
s ovocím a sladkosťami je plný, podávajú si ho, striedajú sa pri jeho
nesení,
každý je už unavený. Aj tá strieborná berla je už ťažká. Len
n
vydržať.
„A nemôžem vynechať jedno čítanie, ja som taký unavený“.
vy
„Vydrž,
už len dve domácnosti, čítanie nevynecháme, vynecháme
„V
koledu.“
ko
Posledné
koledovanie a ide sa do klubu. Mobil: Volá Katka, že aj oni
P
skončili a sú na ceste do klubu. Prichádza do klubu. „Nikdy viac“
konštatuje vážne „Oni ma vôbec neposlúchali a našli každú kaluž pri
ceste“. Smejeme sa: „Aj moji, neboj sa“.
Najdlhšiu trasu má Vierka s Lukášovými chlapcami - od starostu
cez pána riaditeľa po koniec Šenkvickej. Vyriešila by to ešte jedna
skupinka koledníkov z tejto časti obce, rozmýšľame, len ako ich
presvedčiť? V klube všetci ožijú, sú spokojní a veselí, teplý čajík
tety Štefky a vianočné pečivo ich prebrali. V mysli ešte doznievajú
slová modlitieb a už: „Môžeme ísť k počítačom?“ – Nie, dnes nie, sú
sviatky. Deti si delia vykoledované sladkosti a ovocie podľa skupín
koledníkov. Veľmi poctivo, aby nikto nebol ukrátený, ale nepovažujú
to za dôležité. To ma teší. Deti, máte predplatený ročný prístup na
internet v Klube, žartujem /sľúbené zavedenie internetu do Klubu je
pre mňa nepochopiteľne dlho sa tiahnuci problém sám o sebe/ .
„Ale mi máme doma internet“, hovorí Lukáš. – „Nevadí, ale viacerí
nemajú a tu budete v Klube spoločnosti iných, čo Vám môže doma
chýbať a budeme tu mať aj zostavu na posilňovanie“. A niečo sa
naučíme, na čo by ste doma ani neprišli, a budeme si mailovať
a skypovať s reálnymi deťmi z Anglicka, Švédska a Švajčiarska
po anglicky alebo nemecky.
Lukáš
je perfektný,
Lu
zorganizoval
jednu skupinku
zor
koledníkov
on sám, hoci
ko
už je stredoškolák, nemá
s tým
t problém. Bude z neho
výborný
manager. Deti sa
výb
lúčia.
lúč „Teta Maja a pôjdeme
do Rajeckej?“ Pôjdeme.
„A do Aquaparku?“ Jasné,
že pôjdeme.
Fedor
Fed rozmýšľa ekonomicky:
„Poďme
„Po do Vincovho, tam je
tiež dobre a je to lacnejšie.“
–„Aj
–„A tam pôjdeme, nebojte
sa“.
sa“ A už v duchu rozmýšľam
o forme
vyﬁnancovania. Malí
f
koledníci sa lúčia, odišli, veľkí zostali. Nastáva spočítanie výťažku
koledy. Považujem za dôležité, aby sa zúčastnili aj tohto. Fedor a Majo
do Excelu zapisujú za jednotlivé skupiny a koľko bankoviek akej
hodnoty ktorá skupina vybrala. Lukáš spočítava peniaze. Ide nám to
rýchlo. „Vidíte, aj na toto je dobrý počítač a Excel“.
Deti sú všímavé. Zrazu deti užasnú – je tam zvinutých 5 tis. Sk. „Ja
som si všimol, že tá teta tam dala hrubú vrstvu bankoviek“. Pán Boh
zaplať za Vašu štedrosť. Prichádzajú k výsledku sčítania: 22 930
Sk. Všetci podpisujeme doklad o sčítaní, poštou ich pošleme do
centrály eRka, ktoré je koordinátorom akcie. Ďakujem koledníkom,
vedúcim skupín za ich námahu a vytrvalosť a v duchu všetkým,
ktorí sa zapojili do misie a prispeli na charitu týmto spôsobom. Druhý
ročník sa vydaril, vďaka Bože. Spokojní sa rozchádzame. Všetci
s presvedčením, že sa budeme snažiť, aby sa o rok do koledovania
zapojilo viac detí a vedúcich, a aby to nebolo také fyzicky náročné pre
doterajších koledníkov. Ďakujeme ešte raz zo srdca všetkým, ktorí
prijali koledníkov a podporili projekt Dobrej noviny a ospravedlňujeme
sa všetkým, ktorých sme pre nedostatok času nemohli navštíviť. Na
budúci rok ich uprednostníme. Ďakujeme pekne vdp. o. Romanovi
za podporu. Prosíme Vás o podporovanie svojich detí a vnukov vo
vytrvalosti, aby sa k nám o rok pripojili a vytrvali pri príprave či už ako
koledníci, alebo ako vedúci skupín /nad 18 rokov/. Odmenou im môže
byť aj zistenie, že prekonali sami seba a svoju pohodlnosť a venovali
svoj čas aj niekomu inému ako sebe. Veď v živote to budú potrebovať
a všetko sa im vráti.
Mária Heribanová
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X. školský ples
Dňa 17. januára 2009 sa v našej škole uskutočnil
X. ples rodičov a priateľov školy. O náladu sa
postarala hudobná skupina M-CLUB. Záujem
verejnosti o školský ples stále rastie, čo aj tento
rok potvrdilo 150 predaných lístkov. Dobrá
večera a posedenie s priateľmi tiež, bohatá
tombola prispela k dobrej nálade do skorých
ranných hodín. Poďakovanie za túto školskú
akciu patrí výboru rodičov, zamestnancom školy.
Mimoriadne poďakovanie patrí sponzorom, ktorí
na X. rodičovský ples prispeli.

Fašiangy, Turíce...
Aj žiaci našej školy fašiangovali. V spolupráci s
divadlom AHA triedne učiteľky 1. - 5. ročníka a
ŠKD pripravili 13. februára pre žiakov vydarené
popoludnie s umelcom „Kapitánom a jeho
rozprávkovým papagájom.“ Program pokračoval
karnevalom. Každá maska si odniesla peknú cenu.
Podujatie sponzorovalo združenie rodičov a ŠKD.
Starší žiaci sa už cítia na tanec v maskách veľkí
a tak tí, ktorí sa chceli zabaviť, si po vyučovaní
pripravili program v triede. Zahrali si rôzne hry,
nacvičili krátke divadielko, pri hudbe a občerstvení
strávili pekné a veselé popoludnie.

Zápis do 1. ročníka
2009/2010
V piatok 6. februára 2009 sa na našej škole
uskutočnil zápis do 1. ročníka, ktorý sa celý niesol
v duchu rozprávky. Budúcich prvákov hneď pri
vstupe do budovy školy privítali milé rozprávkové
bytosti. Vďaka princeznej Ruženke, včielke,
dráčikovi, či iným rozprávkovým postavičkám sa
podarilo tieto detičky zbaviť prvotného strachu
z nepoznaného. Pri zaujímavých vedomostných
hrách a úlohách nám ukázali, že sú veľmi bystré
a pripravené vstúpiť v septembri do školy. Zápis
sa deťom veľmi páčil, čo dali najavo spokojnými
a usmiatymi tváričkami, ba dokonca mnohé
z nich nechceli ísť domov. Pri lúčení ich pani
učiteľka obdarovala sladkosťou i pestrými
výrobkami, ktoré na hodinách výtvarnej výchovy
vlastnoručne vyrobili žiaci prvého stupňa.
Pri zápise mali rodičia možnosť porozprávať
sa aj so školskou psychologičkou, ktorá škole
poskytuje odborné poradenstvo.
Naša rozprávková cesta sa úspešne skončila
zapísaním pätnásteho dieťaťa. Do prvého ročníka
sa teda chystá vstúpiť 15 žiakov, z toho 8 dievčat
a 7 chlapcov. Určite sa na začiatok školského
roka tešia.
Mgr. Iveta Hittrichová
Z internetovej stránky ZŠ Blatné
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DOSTIHOVÁ STAJŇA W.O.C.H. V UPLYNULOM ROKU
V Areáli u Wocha sídliaca dostihová stajňa W.O.C.H. je od
svojho založenia v roku 2006 jedinou v dostihovom športe
v okrese Senec. Po skromných začiatkoch je v súčasnosti
v stajniach 12 vlastných dostihových koní.

TTréningové
é i é centrum
t
Lokalita Blatného so svojou ílovitou pôdou nemá oproti
Záhoriu, kde je prirodzený pieskový povrch, príliš vhodné
podmienky na tréning. Aj napriek tomu bol však Areál
u Wocha v roku 2008 dobudovaný na tréningové centrum
dostihových koní. Vytrvalostný tréning v zime sa absolvuje
v krytej jazdeckej hale a na vonkajšej jazdiarni. Cvalový
a rýchlostný tréning na vnútornom ovále cvalovej dráhy
pokrytom zmesou slamy, štiepok, konského hnoja. Z pôvodnej
takmer 1300 metrovej cvalovej dráhy pripomínajúcej skôr
oranisko sa úpravami a stálou starostlivosťou získala dobrá
tréningová dráha. Vo vnútri „cvalovky“ sú výbehy o rozlohe
temer 5 ha. V jeseni sme postavili kolotoč pre šesť koní, na
jar potrebuje ešte dokončiť.

Výživa
Výživa je jedným z rozhodujúcich prvkov zdravia, vitality
a energie a tým i úspechu koní, preto sme v tejto oblasti
nekompromisní. Žiadne experimenty, skúšania, ale
osvedčené prvky. Po desaťročných skúsenostiach sa vďaka
tomu koliky stali minulosťou. Používame mimoriadne kvalitné
a tým i nie práve najlacnejšie doplnkové granule, ktorých je
W.O.C.H. významným distribútorom na Slovensku.

Trinity nezniesol tréningovú záťaž a po dvoch neúspešných
štartoch sme ho z tréningu stiahli. Sheitan na začiatku
sezóny pokračoval vo vynikajúcich výsledkoch z roku 2007.
6. apríla sa predstavil v Cene Zväzu francúzskych chovateľov
(M
(Memoriál Jozefa Mandelíka, kat. II., 1200 m), kde skončil
št
štvrtý. Zostali za ním staršie a omnoho skúsenejšie kone.
PPotom sa však zranil a tri mesiace sa liečil. Do formy sa
ddostával ťažšie a dlho. Cena Mysa šprintérska rovina listed
nna 1000 m za účasti vynikajúceho Scyrisa mu bola nad sily
a skončil v nej siedmy. Postupne sa zlepšoval a v septembri
v Cene Fabriana (II. kat., 1200 m) už obsadil druhé miesto.
ZZáver sezóny ho zastihol vo veľmi dobrej forme. V sezóne
ddosiahol handicap 61 kg a v klasiﬁkácii rovinových koní
ddosiahol najlepší výsledok z koní slovenského chovu.
OOrianto sa ako každý dvojroček spočiatku rozbiehal. 13.
jú
júla v deň derby sa dovalil v posledných tristo metroch
v Cene Muscatita (I. kat., 1200 m) z desiateho na štvrté
m
miesto. Posledného augusta vo svojom treťom štarte sa stal
ssuverénnym víťazom Ceny Dark Marbla (III. kat., 1400m).
V septembrovom dostihu o Veľkú cenu BBAG Baden
Baden pre dvojročné kone (listed, 1400m) ho prognózy
a predbežné kurzy radili na 6. – 7. miesto. Konečné tretie
miesto znamenalo najlepšie umiestnenie z koní v slovenskom
tréningu. Začiatkom novembra v Prahe štvrtým miestom na
1800m v jedničkovom dostihu potvrdil, že je veľmi dobrý
a môžeme s ním pomýšľať na najvyššie priečky. Rok
ukončil s oﬁciálnym handicapom 67 kg a dosiahol najvyššiu
klasiﬁkáciu z dvojročných koní v slovenskom tréningu.

Nové prírastky
Pokiaľ chce niekto v každom športe myslieť aj na vyššie
priečky ako len na šedý priemer, musí siahnuť po tom
najkvalitnejšom. Tak aj stajňa W.O.C.H. Okrem prvého
vlastného odchovanca Tajfuuna si zabezpečila v októbri na
aukcii vo Varšave dvojročkov z poľského chovu: Norando
po Belenus (GER), ktorého otcom bol fenomenálny Lomitas
(GB). Druhým je Oktower po Sorbie Tower (IRE), ktorého
potomkovia veľmi dobre behajú.

Vlastný chov
Vo vlastnom chove má W.O.C.H. v súčasnosti zaradené tri
kobyly: Coeur Dame (HUN), Tamarine (SLO), Action Beauty
(GER). Prvým vlastným odchovancom je Tajfuun po Fair
Fabulous (FR) od Tamarine. Z roku 2008 máme dve kobylky:
California od Coeur Dame po Rosensturm (IRE) a Turbulencija
od Tamarine taktiež po Rosensturm. Vo februári sa narodil
ďalší prírastok od Tamarine po Forever Bond (BRZ).

Ustajnenie

V Areáli sú vytvorené takmer ideálne podmienky pre
ustajnenie koní. Do prenájmu sa ponúkajú voľné boxy.
Je len otázkou času, kedy záujemcovia využijú výborné
podmienky a dobrú starostlivosť o ich miláčkov. Sme radi,
Na jarnej aukcii v Baden - Baden sme získali dve dvojročky: že v súčasnosti sa už maštaľ napĺňa a je problémom nájsť
Labeaume (GER) a Action Beauty (GER). Temperamentná voľný box. Veď za týmto účelom sme Areál budovali.
belka Labeaume sa prvýkrát predstavila na dráhe
v septembri. V Cene Solarsterna (III. kat., 1200m) v nabitej A nakoniec
konkurencii 13 koní skončila na našu veľkú spokojnosť Možno preto, že všetci, ktorým pôda vonia, sa cítia
p sa zlepšovala
p
j
byť vzájomne spätí, sme našli podporu, pochopenie a
siedma. Postupne
a nakoniec, ako najviac
nnachádzame i pomoc v miestnom Poľnohospodárskom
ddružstve. Aj touto cestou im chceme poďakovať, hlavne
je
jeho predsedovi Jožkovi Kubicovi. A snažíme sa, aby ani ono
nnevyšlo naprázdno – vyvážame naň dnes už každý druhý
ddeň vlečku kvalitného hnoja, ktorý určite pomôže zúrodniť
ppôdu, ktorou sa živia.
PPráca pri koňoch je fyzicky mimoriadne ťažká a namáhavá,
aako konečne každá práca na roliach, alebo okolo dobytka.
VVie to každý, kto sa v tejto sfére pohybuje, každý, kto mal
s koňmi niečo do činenia. Vedia to pochopiť „družstevníci“,
kktorí pracujú s pôdou a pochopili to aj viacerí, ktorí prišli
s idealistickými predstavami na „ranč“ pracovať. Tu sa
nnajvýraznejšie ukáže pravdivosť porekadla, že robota nie je
za
zajac, neutečie. Ale hlavne v tom negatívnom zmysle – lebo
ssamo sa nič neurobí.
Stanislav Fekete

Dostihové kone
Pre stajňu W.O.C.H. to bola tretia sezóna, neporovnateľne
najúspešnejšia, keď v poradí majiteľov podľa výšky dotácií
skončila na 19. mieste zo 100.
V tréningu sme mali tri kone: trojročných Sheitana a Trinity
a dvojročného Orianta (GER), ktorého sme zakúpili ako
jednoročka v októbri predchádzajúceho roku v Baden
Badene.

Slovenská literatúra v Maďarsku má svojich početných
priaznivcov aj na Slovensku. Presvedčiť sa o tom mohli
aj účastníci prezentácie literárnej antológie pilíšskych
slovenských autorov Pod Pilíšom - tam je náš
sme sa spokojní vracali domov.
svet 13. marca v bratislavskom Klube slovenských
spisovateľov. Na podujatí, ktoré usporiadal Úrad pre
Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), sa zúčastnili literáti
a milovníci literatúry, vrátane hlavných podporovateľov
antológie - na čele s predsedom Združenia a
regionálneho kultúrneho strediska pilíšskych Slovákov
Jozefom Havelkom. Spoluvydavateľom publikácie je
Zväz Slovákov v Maďarsku, pričom k jej zrodu v značnej
miere prispel bratislavský hostiteľ prezentácie: ÚSŽZ.
Prítomných pozdravila predsedníčka úradu Vilma
Prívarová, ktorá hovorila o dôležitosti zomknutia
sa a o sile literatúry. Moderátorkou vydareného
večierka v preplnenom klube bola pracovníčka ÚSŽZ,
výborná znalkyňa našej literatúry Ľubica Bartalská,
ktorá nakrátko predstavila tvorbu účastníkov
prezentácie. Antológiu potom odborne zhodnotil aj
našim čitateľom dobre známy literárny kritik Peter
Pilíšska antológia v Bratislave
Andruška
, venujúci sa už dlhé desaťročia tvorbe
Dozvedeli sme sa o chystanom podujatí v Klube
slovenských novinárov v Bratislave, tak sme si prišli dolnozemských slovenských autorov. Prítomným
pozrieť predstavenie novej knihy pilišských autorov. sa prihovorili redaktori a zároveň autori antológie
Na stretnutie s priateľmi sa vybrali Ing. Ján Fabián, (Gregor Papuček, Zoltán Bárkányi a Imrich
Braňo Šarmír a ja. O čom to bolo, svedčí článok Fuhl), ako i autori Marta Glücková Demjénová,
Eva Fábiánová a Rudolf Fraňo. Atmosféru Pilíša
prevzatý z www.luno.hu.
Milan Šarmír prednesom ľudových piesní tohto kraja priblížili speváci
z Mlynkov Levente Galda a Melinda Černá.

Šiškový festival v Mlynkoch
Po obrovskom rozruchu so
Slovenským domom v Mlynkoch
a podpore od predsedu vlády SR
Róberta Fica, sme so Slovenskou
samosprávou
vypracovali
program spoločných podujatí
na celý rok. Po neplánovanom
Vianočnom
koncerte
27.
decembra 2008 a slovenskej
omši odslúženej našim pánom
farárom v Mlynkoch, nám do naplnenia plánu chýbal
ešte Šiškový festival. Konal sa 20. – 22. februára
2009. Naša dychovka začínala koncertovať po omši v
sobotu v sprievode masiek, potom mala vystúpenie
v kultúrnom programe najskôr samostatne a
uzatvárala ho spoločne s Pávím krúžkom z Mlynkov.
Oddýchli si pri večeri a pokračovali tanečnou zábavou.
Hostitelia – Slovenská samospráva plánovali zábavu
s dychovkou do rána, dohodli sa do druhej hodiny
a potom pokračovala zábava diskotékou, aby o 10
hodine v nedeľu mohli hrať na svätej omši. Bol to
pre nich riadny maratón, najmä pre množstvo snehu
a preplnené Mlynky a rekreačnú oblasť Dobogokö
– časť Mlynkov, kde sme boli ubytovaní. Preplnené
cesty predlžovali čas presunu z obce do hotela a späť.
Nakoniec všetko dobre dopadlo a v nedeľu poobede

podceňovaná, skončila tretia v Cene zimnej kráľovnej (I.
kat., 1600m) i v Odvetnej cene (I. kat. 1800m). V hodnotení
dvojročných kobýl skončila na Slovensku na 5. mieste.
Ambície sme mali aj v dvojročke Action Beauty. Zranila sa
však a pre jej dobrý pôvod sme sa rozhodli dať ju do chovu.
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Stalo sa
koncom roka ...
Rada by som sa vrátila ešte k minulému roku,
konkrétne k ,,decembrovej Lucii“.
Deti sa stretli v dobrej viere a chceli zachovať
slovenskú tradíciu, ktorú si pamätajú aj
tí najstarší občania našej obce - vymetať
z kútov domov ,,zlých duchov“ a zaželať domu
šťastie a zdravie. Nie všetky deti sú však pod
záštitou nejakej organizácie, preto sa udejú aj
najneočakávanejšie situácie. Ako aj tá, o ktorej
sa chcem zmieniť.
Päťčlennú skupinku detí, ktoré chodili
zamaskované za bosorky – Lucie, napadli
traja asi 14 – 15 roční chlapci a pýtali si od
nich vyzbierané peniaze. Deti sa rozutekali
a hádzali po nich jablká. Vystrašené pribehli
búchať na dvere bytovky, kde im staršia pani
odmietla otvoriť a pomôcť im. Nakoniec sa
niektorým podarilo dostať domov k jednému
z detí. Ale dvaja chlapci z uvedenej skupinky
dopadli horšie, boli fyzicky napadnutí. Rodičia
sa rozhodli tento incident riešiť. Nahlásili to
starostovi obce, ktorý sa ale od celého incidentu
dištancoval, aj napriek tomu, že sa sťažoval aj
riaditeľ ZŠ Slezko, ktorého rodičia tiež o danej
situácii upovedomili.
Deti celá situácia veľmi trápi, pretože
vyzbieraním peňazí chceli pomôcť deťom
v Afrike. Tieto organizované deti si pre seba
nenechávajú ani cent a všetko odovzdávajú na
dobročinné účely.
Preto by sme mali byť radi, že sa deti snažia
o zachovanie tradícií, ktoré sú už aj tak na
ústupe. Mali by sme im preto vychádzať v ústrety
a, ak treba, aj pomôcť. A čo sa týka ,,násilníkov“
netreba sa nečinne prizerať, ale zakročiť, aby
sa také niečo už neopakovalo a vyvodiť zo zlých
činov aj následky.
Mária Špaleková a Miriam Jevošová

Vyjadrenie starostu obce
k udalosti
Ako starosta obce som po oznámení tohto
prípadu požiadal pána Špaleka, aby sa obrátili
na políciu v Senci, pretože takáto udalosť je
lúpežným prepadnutím, riešenie ktorého je
v kompetencii polície.
Milan Šarmír

Väčšina
v menšine

Historický kalendár
január 1899
Miloš Bazovský

Čo je menšina? Časť celku, ktorá je voči väčšine
v určitej nevýhode? Možno. A existuje nejaká
väčšina, ktorá je v podstate menšinou? Paradoxne
existuje. Paradoxne! Aká? Ženy... V populácii
možno za väčšinu označiť práve ženy. Ženy, ktoré
prekvapivo v dôležitých oblastiach neﬁgurujú ani
zďaleka v takom počte ako silnejšie pohlavie. Ak ide
o politiku, ekonomiku či iné vedúce postavenia, ženy
sú stále zatienené. Príčina? Neznáma?
Ale je známe, že muži a ženy majú zmýšľanie
diametrálne odlišné, rovnaké myšlienkové operácie im
prebiehajú v rozdielnych častiach mozgu. Bol by toto
dôvod, prečo sa ženy menej prezentujú na riadiacich
pozíciách? Alebo v nás koluje nepriamo zdedený fakt,
že žena v minulosti málokedy prekročila prah svojej
rodiny? Lenže žijeme prítomnosť... Samozrejme,
že v porovnaní s predchádzajúcimi storočiami, je
vplyv žien rôznymi smermi intenzívnejší, no pre túto
zrýchlenú dobu by malo byť skóre vyrovnanejšie.
A prečo nie? Veď mozgový potenciál máme rovnaký.
Namieta niekto? Len odrazový mostík mal inú
výšku. V minulosti žena pri hlavnej úlohe a zároveň
privilégiu byť matkou a súčasne paňou domácnosti
strácala šance angažovať sa vo verejnom živote. Jej
náplň práce to jednoducho nedovoľovala. Správne
riešenie? Už v tom období bol muž v extrovertnej
aktivite silnejší a žena charakterizovaná empatiou,
s darom prijať a lepšie pochopiť inú osobu. Asi
práve preto je matkou. No v aktuálnej realite nie
sú tak striktne rozdelené úlohy výlučne pre otca či
pre matku. Každá rodina si pravidlá volí sama. A je
prirodzené, ak sú rodičia navzájom zameniteľní
a úlohy si vedia vymeniť. Žena dnes má možnosť byť
v rovnakom postavení ako muž, rozhodovať a byť
akceptovaná. Len to nie je také jednoduché, pretože
mnohí, predovšetkým muži, si to nevedia predstaviť.
Možnosť mať na poste hlavy štátu ženu niektorí
zatracujú, iní sa nad niečím takým ani nezamýšľajú.
V živote dneška, keď čas doslova uteká, a v šialenej
rýchlosti sa strieda zmena, pokrok, zmena, pokrok,
by mali dostať ženy ešte väčšie príležitosti. Bol by to
skutočný pokrok...

Veronika Vavrová

maliar, graﬁk, jeden z najvýraznejších
predstaviteľov slovenského maliarstva 20.
storočia.
110. výročie narodenia, Trenčín

22. január 1924
Ján Chryzostom, kardinál Korec
teológ, historik, náboženský spisovateľ
80. výročie narodenia, Bošany

29. január 1919
Ladislav Mňačko
spisovateľ, publicista, autor známych
vojnových diel( Ja, Adolf Eichmann, Smrť
sa volá Engelchen), reportér, dramatik
90. výročie narodenia, Valašské Klobouky

31. január 1989
Jozef Budský
režisér, herec, profesor VŠMU, výrazná
postava slovenského divadla a ﬁlmu
20. výročie úmrtia, Bratislava

február 1849
Pavol Országh – Hviezdoslav
najväčší slovenský básnik, právnik,
prekladateľ
160. výročie narodenia, Vyšný Kubín

11. február 1939
Elena Maróthy – Šoltésová
spisovateľka, redaktorka, zakladateľka
ženského hnutia
70. výročie úmrtia, Turčiansky Svätý
Martin

10. marec 1849
Ľudovít Rizner
spisovateľ, etnograf, učiteľ, bibliograf
160. výročie narodenia, Zemianske
Podhradie

11. marec 1924
Jozef kardinál Tomko
katolícky cirkevný hodnostár, v súčasnosti
predseda Pápežského komitátu pre
medzinárodné eucharistické kongresy,
náboženský spisovateľ
85. výročie narodenia, Udavské

24. marec 1909
Ladislav Čemický
maliar, pedagóg na Vysokej škole
výtvarných umení v Bratislave
100. výročie narodenia, Čemice
Eva Zimányiová

Vyhodnotenie sezóny
jeseň 2008 A mužstva FK
Družstevník Blatné

Majstrovské zápasy
V tabuľke 11. miesto 13 2 2 9 10:13 8b
Priemer gólov: dali
0,77 gól/zápas
dostali 2,38 gól/zápas

Bez odohratia zápasu: Sabo Lukáš,
Pecko Daniel, Fiala Martin (zranenie)

Začiatok sezóny:
09.07.2008
Ukončenie sezóny: 06.12.2008
spolu 22 týždňov

V 13 zápasoch sa vystriedalo 19 hráčov.

Strelci: 5 – Jozef Bozsik
3 – Juraj Hudák
1 – Michal Kuruc, Marek Šarmir

Sezóna bola rozdelená na tri časti:
1. prípravné obdobie - 4 týždne
2. hlavné obdobie
- 14 týždňov
3. prechodné obdobie - 4 týždne
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Účasť v zápasoch:
13x Martin Milošovič, Juraj Hudák
12x Juraj Fiala, Peter Dugovič, Vladimír Novák
11x Juraj Mrva, Dávid Grel
10x Tomáš Konečný, Michal Kuruc,
Peter Foľvarský, Jozef Bozsik
9x Milan Dugovič
6x Mate Roško j, Vojtech Mihalovič

5x Marek Šarmír, Milan Sliačan
4x Jozef Bagoňa, Robert Mikulášových

Karty: červené: 1 x Kuruc
žlté: 5 x J. Fiala, Foľvarský
3 x Hudák
2 x Novák, Konečný, Kuruc, Roško
1 x Grel, Mrva

POSTUP

hráča mať už budú, takže pevne verím, že
sa im to v najbližšej dobe podarí. Budeme
im všetci držať palce.
5. miesto: Marek Tóth, Peter Valovič,
Michal Valovič, Martin Srnák, Peter Turiak,
Gabriel Csémy

Cieľ - postup A družstva do 4. ligy je
splnený
Konečne! Stolnotenisový klub sa po
rokoch cieľavedomej a úspešnej činnosti
v 5. bratislavskej lige dočkal zaslúženého
postupu do 4. ligy. V minulosti umiestnenia
A družstva na popredných miestach vždy
naznačovali, že v blízkej budúcnosti sa
nám podarí prelomiť smolu a dotiahneme
našu snahu na úspešné postupové miesto.
Zúročili sme z roka na rok zlepšujúcu
sa hru, skúsenosti a výsledok sa dostavil
v prebiehajúcej sezóne 2008/2009. Ešte
nie je ukončená, ale dostatočný náskok
(6 bodov), nám už tri kolá pred koncom
zaručili zaslúžený postup do vyššej súťaže.
Veľmi dobre sme odštartovali na jeseň
úvodné stretnutia a iba s jednou tesnou
prehrou 8 : 10 s Veľkými Levármi, sme
sa zaslúžene stali jesennými majstrami.
Keďže postupujú z každej súťaže dve
mužstvá, potrebovali sme si udržať
formu a dostatočný náskok hlavne pred
tretím Pezinkom. Preto považujem za
najdôležitejšie a kľúčové stretnutie práve
v prvom jarnom kole v Blatnom, práve proti
Pezinku ( na jeseň sme vyhrali v Pezinku
13 : 5). Výborným výkonom a najtesnejším
víťazstvom 10 : 8 sme naznačili, že postup
by nám nemal ujsť. Všetci sa zhodli, že toto
stretnutie bolo najlepšie a najdramatickejšie
v tejto sezóne. Za profesionálny prístup,
nasadenie a bojovnosť v každom zápase
chcem všetkým hráčom vyjadriť vďaku
a zároveň popriať mnoho ďalších úspechov
a športového šťastia v nasledujúcej sezóne
2009/2010 vo vyššej a o to náročnejšej
súťaži.
Postup vybojovali títo hráči :
Peter Fekete, Vojtech Horváth, Marcel Petrík,
Marek Tóth, Róbert Čičmanec
Naše B družstvo, ktoré účinkuje v 7.
bratislavskej lige sa umiestni na 5. mieste
a C družstvo na 9. mieste. V budúcnosti
by B tím mohol pomýšľať a zaútočiť tiež na
postup. Mali k tomu blízko aj v tejto sezóne,
no mužstvu chýbal ešte jeden vyrovnanejší
hráč. V nasledujúcom ročníku takéhoto

školskom dvore multifunkčné ihrisko hlavne
na futbal, no už veľakrát sa hral aj nohejbal
a tenis. Z dôvodu záujmu o nohejbal a hlavne
spoznania pravidiel a všetkého, čo k nemu
patrí, vznikla myšlienka usporiadať turnaj.
Po úspešnom turnaji v minifutbale som
požiadal Patrika Milošoviča pri organizovaní
novoročného turnaja v nohejbale. Termín
sme stanovili na 3.1.2009, takže sme
museli rátať z rôznymi poveternostnými
podmienkami. Nakúpili sme krásne poháre
a oslovili športovú komisiu, ktorej úlohou
bolo postarať sa o zabezpečenie pitného
režimu (K. Takáčová). Pani Zuzka Bagoňová
nám navarila výbornú kapustnicu. Obidvom
veľmi pekne ďakujeme.
Na začiatku sme mysleli, že sa nám podarí
usporiadať aj súťaž jednotlivcov, no
z dôvodu väčšieho záujmu a časovej tiesne
sa rozhodlo, že budú hrať iba dvojice,
ktorých sa prihlásilo 14 a trojice, tých bolo
10. Systém turnaja bol vylučovací na dve
prehry. Tí, ktorí sa pohybujú aj na turnajoch
s vyšším kreditom vedia, že to je veľmi
zaujímavý systém z hľadiska nedostatku
času na hranie v skupinách a pritom
zaujímavý a napínavý až do samotného
konca. Používa sa aj v iných športových
odvetviach. Ako rozhodcovia sa zhostili
svojej úlohy a vydržali rozhodovať po celý
deň Štefan Horváth a Karol Bauer st., za čo
im patrí obdiv a vďaka. Počasie bolo síce
chladné, neskoro podvečer už riadne mrzlo,
no väčšina vydržala až do konca. Keďže
sme nestihli súťaž jednotlivcov, plánujeme
to dobehnúť najbližším výberom vhodného
termínu (víťazné poháre sú prichystané).

obľúbenom stolnom tenise.

Na záver by som chcel poďakovať
všetkým tým, ktorí akokoľvek napomohli
k zdarnému priebehu a chodu nášho klubu,
ako aj za vynaložené úsilie a prácu vedúcim
družstiev.
Céčko sa takisto poctivým tréningom
Vojtech Horvát
neustále zlepšuje a dúfam, že v ďalšom
ročníku budú bojovať o vyššie priečky.
9. miesto: Rastislav Fukas, Peter Tušš,
Stanislav Srnák, Karol Bauer, Jozef Čapla,
Štefan Horváth, Teoﬁl Budaj, Milan
Strihovský
Umiestnenie na turnajoch :
Blatné (december 2008) štvorhry:
1. P. Fekete, V. Horváth ml.
2. V. Horváth, P. Turiak
3. M. Tóth, L. Achberger
4. M. Valovič, Š. Horváth

NOVOROČNÝ NOHEJBALOVÝ
TURNAJ BLATNÉ 2009

Reca (december 2008):
1. P. Kováč(Reca)
2. M. Masaryk ml.(Reca)
3. M. Masaryk st. (Čataj)
4. V. Horváth
Čataj (január 2009):
neumiestnil sa nikto z Blatného
Blatné (január 2009) deti a mládež:
1. Jakub Karas
2. Daniel Mišák
3. Jozef Brigant
4. Martin Štellár
Blatné (február 2009) dvojhry:
1. P. Kováč (Reca)
2. M. Masaryk ml. (Reca)
3. V. Horváth
4. V. Križanovič (Pezinok)
štvorhry:
1. P. Kováč, I. Horváth
2. V. Horváth, V. Križanovič
3. P. Fekete, R. Čičmanec
4. P. Valovič, K. Bauer
Reprezentovať náš klub a takisto obec
Blatné bude v máji 2009 na Majstrovstvách
Slovenska
telesne
postihnutých
v kategórii TT6 -TT7, ktoré sa budú konať
v Ružomberku náš hráč B družstva Gabriel
Csémy. Pripravuje sa veľmi svedomito
a zodpovedne, pretože ciele a ambície má
tie najvyššie. Všetci dúfame, že sa mu sen
o titule majstra Slovenska splní. Ak sa mu
to podarí, jeho ďalším cieľom je úspešne
reprezentovať Slovensko na Olympiáde
v Londýne v roku 2012. Podporu má
v celom klube, všetci mu držíme palce
a prajeme mu ešte veľa úspechov v jeho

Slovenský nohejbal patrí medzi svetovú
špičku, môže sa pochváliť viacerými
úspechmi na svetovej úrovni. Medzi
najväčšie a najvzácnejšie patria tituly
majstrov sveta, ktoré naši reprezentanti
získali už niekoľkokrát, takisto iné ocenenia,
ktorých je naozaj na tak malú krajinu, akou
je Slovensko viac ako dosť.
U nás je nohejbal najviac rozšírený na
východe republiky (hlavne Košice), aj
kvalita a reprezentanti pochádzajú z tohto
kraja, no po celej našej vlasti je mnoho
špičkových oddielov a klubov. V našom
okolí hlavne v Trnave, Bratislave, ale aj po
dlhé roky v blízkych Šenkviciach.
Myšlienkou vzniku nohejbalového klubu
v Blatnom som sa zaoberal pred viac ako
15- timi rokmi. Príčinou neúspechu bol
priestor, alebo vhodná plocha, kde by sa
tento nenáročný šport vykonával. Konečne
sa aj v našej obci situácia zmenila a aj my sa
už môžeme pochváliť krásnym a celoročne
využiteľným ihriskom, nielen na nohejbal,
ale aj futbal, tenis alebo volejbal. Sen
mnohých sa stal skutočnosťou a je len na
nás, ako sa využije.
Na základe svojich skúseností, ktoré som
získal ešte na povinnej základnej vojenskej
službe v Čechách, kde sa nohejbal hral na
vysokej úrovni, sa snažím aj v našej obci
prispieť k rozvoju tohto športu. Nie je
pravidlom, že každý, kto chce hrať nohejbal,
musí hrať futbal, no určite ho doporučujem,
ako veľmi vhodný doplnkový šport
predovšetkým futbalistom. Samozrejme,
že si ho môžu zahrať zo zábavy, rekreačne
všetky generácie.
Od začiatku októbra 2008 sa využíva na

Výsledky:
Dvojice:
1. V. Horváth, P. Ollé
2. I. Krajčovič, J. Krajčovič
3. M. Kučera, R. Čičmanec
Trojice:
1. V. Horváth, P. Ollé, J. Krajčovič
2. R. Takáč, M.Takáč, E. Takáč
3. K. Bauer. ml, M. Fiala, I. Haršáni
Cieľom tohto podujatia bolo priblížiť
nohejbal nielen futbalistom, ale aj širokej
verejnosti a hlavne nastupujúcej generácii,
ktorá by mala viac dbať o svoju budúcnosť,
viac športovať a nie sedieť doma pri
počítačoch. Dúfam, že sa najbližšie zúčastní
ešte viac športovcov, aby sa aj nohejbal
v Blatnom mohol niekedy tešiť z úspechov,
z ktorých by sme mali všetci radosť. Takže
ešte raz ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali
na príprave, spolupracovali počas turnaja
a hlavne Patrikovi Milošovičovi, ako vždy za
jeho profesionálny prístup a zodpovednosť.
Vojtech Horváth

Stav po jeseni 2008
Tabuka v sledkov III. LIGA SENIORI (S3R) po 13. kole.
Poradie Mustvo

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

Bernolákovo
Dun. Lu ná
Ru inov
Stupava
PSC Pezinok
Plaveck
tvrtok
Reca
Trnávka
Lama
Lozorno
Blatné
unovo
Jablonec
Grinava

Zápasy

Víazstvá

13
13
13
13
13

9
9
8
8
7

Remízy Prehry

2
1
2
2
4

2
3
3
3
2

Tabuka vsledkov I. TRIEDA STARÍ IACI (SZM)

Tabuka v sledkov V. LIGA DORAST (SD5VB)

Skóre

Body

32:9
37:12
29:15
19:9
25:8

29
28
26
26
25

13

7

3

3

25:16

24

13
13
13
13
13
13
13
13

6
6
5
4
2
2
2
1

2
2
2
3
2
1
1
3

5
5
6
6
9
10
10
9

22:15
18:21
19:18
10:17
10:31
12:37
7:33
8:32

20
20
17
15
8
7
7
6

Poradie Mustvo

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

Jablonec
Tomá ov
Malinovo
Grinava
astá
Igram
Sl. Grob
Limbach
enkvice
Blatné
Vi tuk
Hamuliakovo
Budmerice
Dubová

Zápasy Víazstvá

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

13
11
7
8
7
6
6
5
5
4
4
3
2
2

Remízy

0
1
4
1
0
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Prehry

0
1
2
4
6
5
6
7
7
8
8
9
10
10

Skóre

Body

59:11
69:16
39:30
35:38
32:41
45:21
28:32
27:27
38:39
24:38
21:39
29:46
15:47
24:60

39
34
25
25
21
20
19
16
16
13
13
10
7
7

Poradie Mustvo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Jarovce
DNV„B“
BCT
Ivanka
Blatné
Karlova Ves„B“
Igram
Nová Dedinka
Kaplna
Malinovo
ataj

Zápasy Víazstvá Remízy

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

8
8
7
7
6
5
2
2
2
2
0

0
0
2
1
2
2
2
2
1
0
0

Prehry

Skóre

Body

2
2
1
2
2
3
6
6
7
8
10

68:10
34:11
51:13
50:13
52:9
35:19
8:33
30:64
19:37
21:65
1:95

24
24
23
22
20
17
8
8
7
6
0
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