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POLROK ZA NAMI.....
Dúfam, že ste sa na hody veľmi neprejedli, že
ešte zvládnete zákusok v podobe ďalšieho vydania Blatňana. V tomto úvodníku by som chcela
v skratke zbilancovať prvý polrok 2009. Ani sme
sa nenazdali a už je za nami, ale za ten čas sa
toho v našej obci udialo naozaj veľa. Okrem
každoročných akcií ako napr. stavanie mája,
MDD a šarﬁcké hody, pribudla aj birmovka, misie a mimoriadne úspešná hodová zábava, ktorá, dúfam, že nebola posledná. Takže o články
nebola núdza a my vám ich prinášame v nasledujúcich stránkach.
Pôvodne som chcela úvodníkom privítať leto
a pripraviť nás na letnú sezónu – či už po športovej alebo zdravotnej stránke – letné akcie, dovolenky, ochrana pred slnkom, dodržiavanie pitného režimu a iné. Ale udalosti posledných dní
zmenili moje rozhodnutie, nakoľko život nám
neprináša len príjemné zážitky, ale, žiaľ, i smutnejšie chvíle, ktoré musíme prekonať.
Počas prvého polroka nás opustilo viacero občanov našej obce. Možno si poviete, že to nie je
také výnimočné, veď ľudia sa rodia a aj umierajú. Ale keďže pracujem na poľnohospodárskom
družstve, rada by som touto cestou spomenula práve tých ľudí, ktorí pracovali na našom
družstve dlhé roky, poniektorí aj celý svoj život, a ktorí nás v tomto polroku opustili. Sú to
Jozef Pero, Jozef Polakovič, Sidónia Škorvagová,
Vincent Jankovič, Jozef Kovačič a túto smutnú
bilanciu zavŕšilo úmrtie Ing. Jána Mišáka –
dlhoročného bývalého predsedu, ktorý svojimi skúsenosťami a správnymi rozhodnutiami
dotiahol naše poľnohospodárske družstvo medzi popredné, prosperujúce družstvá na Slovensku. A nielen jeho pričinením, ale aj za pomoci
zamestnancov, z ktorých vytvoril dobre fungujúci kolektív.
Verím, že bolesť a žiaľ sa časom zmiernia
a nám zostanú len krásne spomienky na našich
,,družstevníkov“. Ďakujeme, že ste boli........
Miriam Jevošová

Návšteva europoslankyne v obci
Pred voľbami do Európskeho parlamentu iných produktov. A to nejde celkom dokopy.
sme

dostali

otázku

od

predsedníčky Pani poslankyňu pozval predseda PD Jozef

Okresného predstavenstva ĽS – HZDS, Kubica na návštevu družstva, kde jej podrobne
či máme záujem o stretnutie s niektorým vysvetlil

smerovanie

tokov

eurofondov,

kandidátom na poslanca do EP. Pre obec s obmedzeniami, ktoré prinášajú. Pani
považujeme takéto návštevy za prínos, Belohorská prisľúbila prekonzultovať niektoré
pretože sa nám dostávajú informácie, ktoré problémové otázky pre zlepšenie možnosti
bežne média neprinesú a môžeme ich využiť čerpania eurofondov aj našimi družstevníkmi –
pri príprave projektov, či žiadostí o dotácie. poľnohospodármi. Nakoniec krátka návšteva
Tak sa k nám 21. apríla 2009 dostala aj patrila aj obecnému úradu. Starosta obce
poslankyňa Európskeho parlamentu MUDr. odovzdal poslankyni knihu o dejinách obce
Irena Belohorská. Privítali sme ju spoločne „V svetle siedmich tisícročí.“ Pani poslankyňa
so starostami z Hrubej Borše a Chorvátskeho prisľúbila preﬁnancovanie Blatňana v tomto
Grobu v hoteli U Wocha. Po krátkom obede roku, ak sa dostane znovu do EP. Nielen z toho
sa rozprúdil živý rozhovor o voľbách do dôvodu nás mrzí, že sa tam nedostala, ale aj
EP, cieľoch a spôsoboch pôsobenia v ňom preto, lebo z jej slov sršali dobré myšlienky
samotnou paňou Belohorskou. Aj keď práve pri zastupovaní Slovenska v Európskom
ministerstvo poľnohospodárstva na Slovensku parlamente. Je odborníčkou na svojom mieste.
vedie nominant ĽS – HZDS, dostávajú sa do Napriek tomu, že nebola zvolená, jej želáme
miernych rozporov práve s poľnohospodármi. v ďalšom živote ten entuziazmus – zápal
Ona ako zdravotníčka má záujem hlavne na prekonávať prekážky v prospech našich ľudí,
zdravej výžive, poľnohospodári hlavne na veľa zdravia a šťastia.
dobrých úrodách a spotrebe mlieka, mäsa, či

Milan Šarmír
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Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Blatnom
z OcZ 24.4.2009
z kontroly uznesení:
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 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 – starosta predkladá znovu.
z pripomienok na predošlých zasadnutiach:
– 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)
– prepojenie chodníka na Vosátkovej ulici s cestou, na konci bytoviek
od Štefánikovej ulice, pretože prechod je iba cez terén, ktorý je
blatový – zatiaľ neurobené, iné dôležitejšie práce,
– veľké výtlky na Šarﬁckej ulici, treba požiadať správu ciest o opravu –
požiadané, opravené,
– zabezpečenie odstránenia rozkopávky na ceste v ulici Glanec, tesne
pri ceste I. triedy, pretože hrozí vznik nehôd – opravené, potreba
osadenia dopravných značiek najmä na Vosátkovej, Chorvátskej,
Hoštáky a ulici Glanec, aby nedošlo k dopravnej nehode – objednané
stĺpiky k dopravným značkám – osadíme, parkovanie Imricha Bögiho
na Bratislavskej ulici čiastočne na chodníku, čím znemožňuje výhľad
na príjazd vozidiel od Senca – upozornený s napomenutím, že pri
opakovaní mu uložíme pokutu,
– nevhodné parkovanie p. Heželyho na nám. A. Hlinku – upozornený,
– zabezpečenie rozhlasovej relácie, aby občania dávali separované
odpady (PET – fľaše, sklo, papier) do kontajnerov a nie iba k nim –
bude opakovane vysielaná, máme objednané odpadové koše,
– úhrada za kupovaný pozemok na radovú výstavbu. Kupujúcim vypršal
termín na úhradu 12.4. 2009. Kupujúci vzhľadom na hospodársku
krízu žiadajú pozhovieť s vyplatením, ak sa im podarí predaj niektorej
z vlastniacich nehnuteľnosti chcú obci čo najskôr vyplatiť.
z pripomienok poslancov a občanov:
Ivana Benkovská – na základe rozhovoru s riaditeľom ZŠ Blatné,
Mgr. Jozefom Slezkom a v súvislosti so zmenou cestného zákona
požiadala o vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase o potrebe
používania cyklistických prílb deťmi aj v obci pri jazde na bicykloch.
JUDr. Marek Kovačič – zistiť, či je zo strany cirkvi vôľa odpredať
cirkevné budovy, ktoré sú v užívaní obce.
Anna Kubicová – na základe rozhovorov s občanmi požiadala, aby bol
pán Ján Matyašovič z Bratislavskej ulice vyzvaný na odstránenie
betónových stĺpikov z verejného priestranstva. Starosta poznamenal,
že rovnako treba vyzvať každého občana, ktorý robí neprimerané
ochranné opatrenia proti vjazdu na trávniky po celej obci (napr.
V. Horváth, takmer celá Vinohradská ulica, M. Tomčala, Pánik –
Polakovič).
Mária Bachratá – znovu požiadala o určenie jednosmernosti na
Chorvátskej ulici a doplnenie dopravného značenia po obci.
Starosta požiadal predsedu KOVP, aby znovu prehodnotili dopravné
značenie, ktoré musíme dať schváliť dopravnému inžinierovi
Policajného zboru v Pezinku.
Emil Bosáčik – požiadal o zabezpečenie dosypania materiálov na
okrajoch ciest po výstavbe kanalizácie.
Mgr. Katarína Takáčová – na základe požiadaviek občanov z Hoštákov
požiadala o vybu -dovanie spevnenej plochy (zámkovej dlažby) pri
soche Panny Márie – Immaculaty. Starosta informoval, že s občanmi
o tom už hovoril, požiadali o výrub stromov, ktoré môžu sochu
poškodiť (možno však až v mimovegetačnom období), potom až
budeme mať voľné ﬁnančné prostriedky môžeme okolie upraviť.
Štefan Fiala – informoval sa prečo sa nezatvára brána do MŠ, a kde
vôbec je. Na základe rozhovoru s vodárom vyslovil podozrenie,
že pri vodomeroch umiestnených v pivniciach rodinných domoch
môže dochádzať k neoprávnenej manipulácii a tým stratám pre
obec so zníženou spotrebou. Navrhol, aby mal každý odberateľ
vybudovanú vodomernú šachtu pred nehnuteľnosťou. Starosta
odpovedal, že brána je momentálne odložená v sklade OcÚ,
chceli sme ešte dokončiť plot medzi MŠ - bytovkou a záhradou
J. Milošoviča, preto by nám prekážala pre vjazd autodomiešavača

betónu. Budeme ju musieť aj opraviť, prípadne urobiť zasúvaciu.
Vodomery sú plombované, ak sa zistí poškodenie plomby, v zmysle
zmluvy o odbere pitnej vody sú stanovené sankcie. Námatkovo
môžeme urobiť kontroly odberu vody, či náhodou niekto nemá
napojenie pred vodomerom.
OcZ schválilo:
– predĺženie termínu na odkúpenie pozemkov schválený uznesením č.
65/2008 – Z, žiadateľovi Halidovi Trnačevičovi a manželke Eve do
31. 7. 2009 (uznesením 37/2009 – Z),
– predaj pozemku p. č. 404/38, zastavaná plocha o výmere 191 m2
žiadateľom Ladislavovi Tavalymu a manželke Marte v kúpnej cene
10,– € / m2. Kupujúci uhradia predávajúcej obci Blatné kúpnu cenu
vo výške 1 910,– €, 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
rokov od schválenia predaja (uznesením 38/2009 – Z),
– povolilo Viktorovi Štellárovi usporiadanie turnaja v pretláčaní rukou
v priestoroch kinosály dňa 23. 05. 2009. Usporiadateľ je povinný
zabezpečiť si upratanie priestorov pred podujatím a po podujatí na
vlastné náklady (uznesením 39/2009 – Z ),
– poskytnutie ihriska na futbalový turnaj OKRES SENEC a jeho
PRIATELIA. Podmienky poskytnutia dohodne organizátor
s prevádzkovateľom ihriska (uznesením 40/2009 – Z),
– návrh zmluvy o nájme strešnej plochy veže požiarnej zbrojnice
a pozemku pri požiarnej zbrojnici vo výmere 20 m2 s Orange
Slovensko, a. s.. Obecné zastupiteľstvo poverilo starostu obce
podpísať uvedenú zmluvu (uznesením 41/2009 – Z),
– vykonanie auditu účtovnej závierky za účtovné obdobie roka 2008
Prof. Ing. Pavlom Vincúrom, CSc., audítorom SKAu (uznesením
42/2009 – Z).

Tabuľa v parku
z kontroly potreby úprav VZN obce:
Poslanci požiadali o úpravy VZN, ktoré zamestnankyne obce spracovali
v zmysle zákonov. Na rokovanie neboli predložené žiadne návrhy
úprav VZN, ktoré boli v predchádzajúcom roku novelizované.
Starosta požiadal predsedov komisií, aby si znovu prekontrolovali
VZN a predložili prípadne návrhy na úpravu. Gestormi jednotlivých
VZN by mali byť komisie:
Komisia kultúry, mládeže, školstva a športu:
2/2009 – VZN o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky.
Sociálna komisia:
8/2008 – VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby.
Komisia ﬁnančná, pre obchod a služby:
2/2008 – VZN o dani z nehnuteľnosti,
3/2008 – VZN o dani za psa, za užívanie verejného priestranstva, za
ubytovanie, za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje,
4/2008 – VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady,
5/2008 – VZN o výške mesačného poplatku na čiastočnú úhradu
nákladov škôl a školských zariadení,
6/2008 – VZN o miestnych poplatkoch a poplatkoch za služby,
7/2008 – VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach.
Všetci poslanci majú VZN k dispozícii, preto môžu dať svoje pripomienky
aj komisiám, ktoré sú gestormi, aj keď nie sú členmi týchto komisií.
Najmä členovia KOVP by mali dať pripomienky ostatným komisiám.
Voľba hlavného kontrolóra obce
Na základe uznesenia OcZ č. 26/2009 – Z bol starosta požiadaný
o vyhlásenie novej voľby hlavného kontrolóra. Do termínu podania
prihlášok sa nik neprihlásil, prihlášku sme nedostali ani do termínu
konania zastupiteľstva. Z uvedeného dôvodu je potrebné znovu
vyhlásiť voľbu hl. kontrolóra, ktorá bola vyhlásená uznesením
43/2009 – Z na deň 10. 6 2009 o 19:00 h.

OcZ schválilo:
– inventarizáciu majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov za rok
2008 (uznesením 44/2009 – Z),
– Celoročné hospodárenie obce bez výhrad
– Vysporiadanie prebytku rozpočtu vo výške 160 697,66 € prídelom
celého prebytku do rezervného fondu obce.
– Použitie rezervného fondu obce na úhradu kapitálových výdavkov
– úhradu nezaplatených faktúr z roku 2008 za ČOV Blatné a cestu
v ulici Pažiť (uznesením 45/2009 – Z).
– mzdu starostu obce vo výške 1 591,– €. (Starostovi našej obce patrí
2,2 násobok priemernej mzdy, čo je 1 591,– €, ako minimálna mzda.
Zastupiteľstvo môže túto mzdu zvýšiť až na dvojnásobok. Vzhľadom
na hospodársku krízu obecné zastupiteľstvo mzdu starostu
nezvyšuje) (uznesením 46/2009 – Z),
– návrh nájomnej zmluvy futbalového ihriska medzi obcou Blatné
a FK Družstevník Blatné podľa predloženého návrhu (uznesením
47/2009 – Z),
– zadanie vypracovania auditu pracovných miest pre objektívne
posúdenie potreby zamestnancov na Obecnom úrade Blatné
a v Školskej jedálni pri MŠ Blatné (uznesením 48/2009 – Z).
Starosta obce informoval o stave ﬁnančných prostriedkov obce.
Obec nemá momentálne na ďalšiu výstavbu kanalizácie voľné
ﬁnančné prostriedky. Navštívil ho záujemca o stavebné pozemky,
zatiaľ sa však nevyjadril o termíne kúpy. Ak by sa nám podarilo
predať pozemky v Mrázovej doline, mali by sme prostriedky na
ukončenie III. etapy, dostavbu materskej školy. Zatiaľ nemáme
žiadne informácie o dotácii z Environmentálneho fondu (požiadali
sme o 332.000,– €). Máme informáciu, že projekt Revitalizácia časti
obce je úspešný, pripravujeme verejnú súťaž na výstavbu IV. etapy
kanalizácie v prípade, že nebudeme mať iné prostriedky budeme
musieť požiadať o úver, ktorý máme schválený v rozpočte na rok
2009.
z mimoriadneho OcZ 19.5.2009
OcZ schválilo:
1. prípravu na podanie žiadosti o nenávratný ﬁnančný príspevok (NFP)
pre výzvu OPBK/2009/1.1/03, na cyklotrasu,
2. alternatívu 1 (Vodná nádrž Blatné – Čihákovský mlyn – Plankov mlyn
– Mlynská – A. Végha – Šarﬁcká – Školská – Glanec – Na Prosniská
– Pažiť – Športová – smer Čataj),
3. plán postupu projektového tímu menovaného starostom obce,
4. schvaľuje odmenu pre projektového manažéra za riadenie prípravy
a podanie žiadosti o NF.
5. schvaľuje odmenu projektového manažéra vo výške 70,- € mesačne
za sledovanie výziev, návrh na vypracovanie projektov vhodných
pre obec, ZŠ a MŠ a mesačné písomné správy (uznesením 49/2009
– Z).
– VZN č. 3/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby (uznesením
50/2009 – Z) .
z OcZ 2.6.2009
z kontroly plnenia uznesení:
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 z dôvodu rozporov,
ktoré k výmere pozemkov predložila spracovateľka ROEPu, p.
Fenclová – stále neukončené.
Uznesenie 38/2009 – Z – obecné zastupiteľstvo v Blatnom schválilo
predaj pozemku p. č. 404/38, zastavaná plocha o výmere 191 m2
žiadateľom Ladislavovi Tavalymu a manželke Marte – v platnosti sú
aj uznesenia 81 a 105/2007 o predaji toho istého pozemku, ale pod
parc. č. 404/41 Kataríne Urbančokovej – žiadateľka bola vyzvaná
na podpis zmluvy, úhradu kúpnej ceny – za celý uplynulý rok
neprejavila záujem. Starosta navrhol uznesenie zrušiť a v budúcnosti
prijímať vždy uznesenie o predaji pozemku s dobou platnosti.
OcZ uznesením 50/2009 – Z zrušilo uznesenia č. 81 a 105/2007
– Z o predaji pozemku p. č. 404/41 Kataríne Urbančokovej z
dôvodu, že za jeden a pol roka neuhradila schválenú kúpnu cenu
a nepodpísala kúpnu zmluvu.
z kontroly pripomienok:
– potreba umiestniť zrkadlo na Šenkvickú ulicu, pri výjazde
z Podhájskej ulice – zabezpečené, zrkadlo máme zakúpené,
požiadali sme správcu cesty o povolenie umiestniť – môžeme
umiestniť
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– kamerový systém – zatiaľ výber nerobený (hlavne z ﬁnančných
dôvodov)
– prepojenie chodníka na Vosátkovej ulici s cestou, na konci
bytoviek od Štefánikovej ulice, pretože prechod je iba cez terén,
ktorý je blatový – zatiaľ neurobené, iné dôležitejšie práce, potreba
osadenia dopravných značiek najmä na Vosátkovej, Chorvátskej,
Hoštáky a ulici Glanec, aby nedošlo k dopravnej nehode – už sú
stĺpiky k dopravným značkám – osadíme,
– zabezpečenie rozhlasovej relácie, aby občania dávali separované
odpady (PET – fľaše, sklo, papier) do kontajnerov a nie iba k nim – je
opakovane vysielaná,
– používanie cyklistických prílb deťmi – vyhlasované,
– požiadanie p. Matyašoviča o odstránenie stĺpikov z verejného
priestranstva – požiadaný, urobené,
– zabezpečenie dosypania materiálov na okrajoch ciest po výstavbe
kanalizácie – urobené,
– znovu bolo požiadané o určenie jednosmernosti na Chorvátskej
ulici a doplnenie dopravného značenia po obci. Starosta požiadal
predsedu KOVP, aby znovu prehodnotili dopravné značenie, ktoré
musíme dať schváliť dopravnému inžinierovi Policajného zboru
v Pezinku – predložená potreba značiek, ale nie komplexné DZ po
obci,
– potreba kontroly VZN – zo strany poslancov neboli predložené
žiadne návrhy na zmeny.
z pripomienok poslancov a občanov:
Mgr. Katarína Takáčová – znovu treba upraviť cestu na Nám. A. Hlinku
po výstavbe kanalizácie – prepadnuté pri Mišákovi.
Ivana Benkovská – predniesla požiadavku občanov o predĺženie
otváracích hodín pošty aspoň jeden deň v týždni aspoň do 18 –
19:00 h., alebo otvoriť aspoň jednu hodinu v sobotu z dôvodu, že
občania si nemôžu prevziať doporučené zásielky, lebo keď prídu
z práce je pošta už zatvorená – požiadame riaditeľstvo poštovej
prevádzky.
Štefan Fiala – znovu požiadal o osvetlenie chodníka za obchodom
Heva (prechod z ulice Kráčice).
OcZ schválilo:
– vyplatenie nájomného cirkvi za budovu kina a MKS za roky 2007
– 2008, po odpočítaní nákladov za vybudovanie kanalizácie na
faru a opravu podlahy v MKS, v zmysle zmluvy o nájme, čím sa
zhodnotila budova MKS (uznesením 51/2009 – Z),
– a požiadalo starostu obce vyhlásiť novú voľbu hlavného kontrolóra
na deň 17. 7. 2009 o 19:00 h. V prípade, že sa na novú voľbu do
termínu stanoveného na predloženie prihlášky nik neprihlási,
poveruje starostu obce vyhlásiť novú voľbu s predpísanými termínmi
(uznesením 52/2009 – Z) ,
– odmenu projektovej manažérky za prípravu projektu Cyklotrasa
Blatné vo výške 2 660,- €. Odmena bude vyplatená po častiach:
50 % po podpise zmluvy o vypracovaní projektu, 50 % po podaní
projektu na riadiaci orgán (uznesením 54/2009 – Z).
OcZ vzalo na vedomie:
– informáciu projektovej manažérky Ing. Jarmily Tomašovičovej
o možnostiach podávania projektov z Eurofondov (uznesením
53/2009 – Z).
Z rôzneho:
Anna Kubicová
– vzniesla pripomienku, že na obecnom úrade by mala poplatky vyberať
iba poverená pokladníčka a nie takmer každá pracovníčka,
– požiadala starostu obce, aby zadal pracovníčkam úlohu zabezpečiť
personálny audit a poveroval ich aj inými úlohami, aby sa odbremenil
od prác, ktoré musia zvládnuť aj pracovníčky.
Anna Horváthova
– vyjadrila nespokojnosť s uznesením obecného zastupiteľstva, ktorým
zamietlo žiadosť o odpustenie stočného, podanú vzhľadom k tomu,
že kanalizácia na Námestí A. Hlinku prechádza cez ich pozemok.
Navrhla miesto odpredaja pozemku, ktorý je teraz verejným
priestranstvom jeho zámenu za rovnakú výmeru za ich záhradou
smerom do Mrázovej doliny.
Starosta obce uviedol, že je to ťažko možné, vzhľadom k tomu, že tým
by ich pozemok vyčnieval zhruba o 7,50 m za ostatné, ktoré končia
zhruba rovnako a v prípade, že by sa na konci záhrad budovala cesta
zas by to nebolo vhodné riešenie a muselo by sa buď robiť okľuku
na ceste, alebo znovu odkúpiť a preto pokladá odkúpenie pozemku
za vhodnejšie riešenie. Zúčastnení sa nakoniec dohodli, že starosta
pripraví podklady z mapy, na ktorých sa situácia vysvetlí a potom
môže nasledovať dohoda.
z OcZ 26.6.2009
Pred začiatkom riadneho rokovania požiadal poslanec JUDr. M. Kovačič,
o možnosť podať informáciu hosťovi zasadnutia. Starosta udelil

slovo pánovi Brankovi Staparovi zo Svätého Jura pri Bratislave, ktorý
predniesol žiadosť chorvátskej obce Desinič o možnosť nadviazať
družobné styky so slovenskou obcou, v ktorej žijú potomkovia
chorvátskych kolonistov zo 16. storočia. Podľa informácií,
zaznamenaných aj v literatúre, takouto obcou je i Blatné. Starosta
obce uviedol, že práve v našej obci chorvátske obyvateľstvo sa
pomerne rýchlo poslovenčilo a splynulo s pôvodným obyvateľstvom,
ale v podstate nemáme námietky nadviazať družobné vzťahy.
Ponúkol svoju vizitku na prvý kontakt.

Oplotenie vodojemu bez pletiva
z kontroly plnenia uznesení
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 z dôvodu rozporov,
ktoré k výmere pozemkov predložila spracovateľka ROEPu, p.
Fenclová – stále neukončené.
z kontroly pripomienok na predošlých zasadnutiach
– potreba umiestniť zrkadlo na Šenkvickú ulicu, pri výjazde
z Podhájskej ulice – zrkadlo je osadené
– kamerový systém – zatiaľ výber nerobený (hlavne z ﬁnančných
dôvodov)
– prepojenie chodníka na Vosátkovej ulici s cestou, na konci bytoviek
od Štefánikovej ulice, pretože prechod je iba cez terén, ktorý je
blatový – zatiaľ neurobené, iné dôležitejšie práce,
– znovu bolo požiadané o určenie jednosmernosti na Chorvátskej
ulici a doplnenie dopravného značenia po obci. Starosta požiadal
predsedu KOVP, aby znovu prehodnotili dopravné značenie, ktoré
musíme dať schváliť dopravnému inžinierovi Policajného zboru
v Pezinku – predložená potreba značiek, ale nie komplexné DZ po
obci – termín: do 31.7.2009. P. Mária Bachratá vyslovila nespokojnosť
so zdĺhavosťou riešenia.
– predĺženie otváracích hodín pošty aspoň jeden deň v týždni aspoň
do 18 – 19:00 h., alebo otvoriť aspoň jednu hodinu v sobotu z
dôvodu, že občania si nemôžu prevziať doporučené zásielky, lebo
keď prídu z práce je pošta už zatvorená – zaslaný list na riaditeľstvo
poštovej prevádzky.
– osvetlenie chodníka za obchodom Heva (prechod z ulice Kráčice)
– svetlá máme zakúpené, až bude mať montážnik čas dáme
namontovať – bol požiadaný.
riešenie náhrady za pozemok p. č. 162, reg. E – p. Horváthová navrhla
miesto odpredaja pozemku, ktorý je teraz verejným priestranstvom
jeho zámenu za rovnakú výmeru za ich záhradou smerom do

Bývame v takejto dedine?
Mrázovej doliny. Starosta obce uviedol, že je to ťažko možné,
vzhľadom k tomu, že tým by ich pozemok vyčnieval zhruba o 7,50 m
za ostatné, ktoré končia zhruba rovnako a v prípade, že by sa na konci
záhrad budovala cesta, zas by to nebolo vhodné riešenie a musela by
sa buď robiť okľuku na ceste, alebo znovu odkúpiť a preto pokladá
odkúpenie pozemku za vhodnejšie riešenie. Zúčastnení sa nakoniec
dohodli, že starosta pripraví podklady z mapy, na ktorých sa situácia
vysvetlí a potom môže nasledovať dohoda. Materiály na rokovanie
boli pripravené, p. Horváthová sa zasadnutia nezúčastnila.
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z pripomienok poslancov a občanov
– poslanci vzniesli pripomienku, aby sa rokovania OcZ začínali
o 19:00 h..
Mgr. Katarína Takáčová
– parkovanie p. Žižku na verejnom priestranstve, v zákrute – ohrozuje
bezpečnosť v križovatke. Starosta uviedol, že p. Žižka už dvakrát
platil pokutu, znovu začneme správne konanie s uložením pokuty,
– predniesla ďalej námietku miestnych podnikateľov, aby obec
nepovoľovala ambulantný predaj mäsových výrobkov. Starosta
uviedol, že ambulantný predaj povoľuje obec z dôvodu, že v obci nie
je predajňa mäsa a pritom predávajú aj mäsové výrobky a kurčatá.
Zaujímavé je, že predaj textilu vítajú, ale predaj tovaru, ktorý majú
iba čiastočne zastúpený v sortimente im prekáža.
– ďalej uviedla, že zamestnávateľ má právo nariadiť nadčasovú prácu
do 150 hodín ročne a prekvapuje ju, že zamestnankyňa obce nie je
ochotná pomôcť pri akcii komisie. Starosta poznamenal, že nevidí
dôvod nariaďovať nadčasovú prácu, komisie keď niečo organizujú
nech si zabezpečia potrebné so zamestnankyňami hoci aj telefonicky
vopred a nie v piatok po pracovnej dobe, alebo v sobotu, keď sa
koná akcia. To čo potrebovala k podujatiu „Ocenenie žiakov“ jej
hravo pomohol osobne, len členov a aktivistov komisie zastupovala
iba Mgr. K. Takáčová so synom.
OcZ schválilo
– zrušenie uznesenie 50/2009 – Z, čím uznesenie 105/2007 znovu
nadobúda platnosť.
– splátkový kalendár na zaplatenie pozemku vo výmere 167 m2 po
300,–€ mesačne kupujúcou Katarínou Urbančokovou. Ak kupujúca
neuhradí kúpnu cenu 1 670,– €, kolkové známky v hodnote 66,– €
za návrh na vklad a poplatok 15,– € za vypracovanie kúpnej zmluvy
do konca roku 2009 uznesenie 105/2007 – Z a následné stratia
platnosť a zastupiteľstvo schváli kúpnu cenu podľa trhovej hodnoty
pozemku novému záujemcovi (uznesením 56/2009 – Z),
– zrušenie uznesenie 38/2009 – Z.
– predaj časti pozemku p. č. 404/1 a časť pozemku medzi p. č. 404/1
a 404/41 z pôvodného pozemku p. č. 404/5 Ladislavovi Tavalymu
a manželke Marte v kúpnej cene 10,- €/m2. Kupujúci na svoje
náklady zabezpečia geometrický plán, uhradia kúpnu cenu, kolkové
známky za návrh na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66,–€
a poplatok vo výške 15,– € za vypracovanie kúpnej zmluvy na
splátky do konca roku 2010 (uznesením 57/2009 – Z),
– predaj časti pozemku p. č. 404/5 vo výmere 92 m2 Božene
Matulovej v kúpnej cene 10,- €/m2. Kupujúca na svoje náklady
zabezpečí geometrický plán, uhradí kúpnu cenu, kolkové známky za
návrh na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66,–€ a poplatok
vo výške 15,– € za vypracovanie kúpnej zmluvy. Uznesenie stratí
platnosť, ak sa prevod neuskutoční do jedného roka od jeho
schválenia (uznesením 58/2009 – Z),
– prerokovania investícií a prehodnotenie nákladov v prenajatých
budovách a vybudovanie kanalizácie na faru so správcom farnosti
a ekonomickou farskou radou. OcZ poveruje prerokovaním starostu
obce a poslankyňu A. Kubicovú (uznesením 59/2009 – Z),
– odpustenie nájomného v Eso – bare nájomníkovi Viktorovi Štellárovi
ako kompenzáciu nákladov na rekonštrukciu sociálnych zariadení
okrem prvého polroku 2009 aj v III. štvrťroku 2009 a I. štvrťroku
2010. V dodatku nájomnej zmluvy sa uvedie, že pri odovzdaní
prenajímaných priestorov stav po rekonštrukcii bude považovaný za
východzí stav (uznesením 61/2009 – Z),
– udelenie Čestného občianstva vdp. ThLic Romanovi Stachovičovi za
jeho osobný prínos k pozdvihnutiu duchovnej kultúry v obci počas
jeho kňazského pôsobenia v obci (uznesením 63/2009 – Z),
– výdavok na personálny audit obce rozpočtovým opatrením č.
1/2009.
Výdavok: 11 141 01116 637004 1 Personálny audit 1 000,–€
(uznesením 64/2009 – Z).
OcZ vzalo na vedomie
– informáciu o výchovno – vzdelávacom procese v MŠ Blatné
a výsledkoch Školskej jedálne pri MŠ Blatné bez pripomienok
(uznesením 55/2009 – Z),
– informáciu o výchovno – vzdelávacom procese v ZŠ Blatné
v školskom roku 2008/09 a o umiestnení žiakov končiacich základnú
školskú dochádzku (uznesením 60/2009 – Z),
– informáciu projektovej manažérky o stave prípravy projektu
Cyklotrasa Čihákovský mlyn – Blatné – Šúr z Eurofondov (uznesením
62/2009 – Z).
– odstúpenie Mgr. Františky Šarmírovej z funkcie aktivistky komisie
kultúry, mládeže a športu na
vlastnú žiadosť a schválilo za aktivistku komisie Mgr. art Moniku
Korenčiovú.
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Odpady

HISTORICKÝ KALENDÁR
4. apríl 1899 Konštantín Čársky
– univerzitný profesor, lekár, vysokoškolský
pedagóg, publicista
– 110. výročie narodenia, Gbely
13. apríl 1899 Emo Bohúň
– spisovateľ, redaktor, významný slovenský
novinár, priekopník humoristickej literatúry
– 110. výročie narodenia, Prešov
14. apríl 1849 Ján Hollý
– najvýznamnejší bernolákovský básnik, národný
buditeľ, prekladateľ, katolícky kňaz
– 155. výročie úmrtia, Dobrá Voda
4. máj 1919 Milan Rastislav Štefánik
– politik, astronóm, vedec, vysoký vojenský
hodnostár
– 90. výročie úmrtia, Ivanka pri Dunaji
11. máj 1859 Jozef Murgaš
– významný slovenský vynálezca, priekopník
rádiotelegrafu, katolícky kňaz
– 80. výročie úmrtia, Wilkes – Barre (USA)
11. máj 1929 Aurel Stodola
– významný slovenský vedec svetového mena
v oblasti konštrukcií parných turbín
– 150. výročie narodenia, Liptovský Mikuláš
19. máj 1924 Ladislav Chudík
– herec, pedagóg, verejný činiteľ, člen činohry
SND, významný recitátor, dabingový herec, po
roku 1989 minister kultúry
– 85. výročie narodenia
11. jún 1974 Jozef Horák
– významný slovenský spisovateľ, redaktor,
učiteľ
– 35. výročie úmrtia, Prešov
22. jún 1849 Ďurko Langsfeld
– učiteľ, národovec, účastník povstania 1848/49,
martýr
– 160. výročie úmrtia, Kremnica
27. jún 1919
– založenie Univerzity Jána Amosa
Komenského
– 90. výročie, Bratislava
Eva Zimányiová

Pohyb tela majú rady
Ženy, ktoré si každý utorok o 18:30 nájdu
čas na seba a prichádzajú do školskej
telocvične zlepšiť si svoju náladu, odreagovať
sa od každodennej práce a povinností, majú
skutočne rady pohyb. A nielen pohyb tela, ale
aj pohyb slova. Pred i po cvičení si spoločne
posťažujú na boliestky, problémy, ale si aj
slovne niečo upečú, čo – to uvaria. Cvičením
si však vylaďujú zásoby energie, ktorej človek
nemá stále rovnaké množstvo. Svojimi telami
valcujú stres a vedome si osvojujú niektoré
z teórií:
- som taká mladá, ako sa cítim stará
- nešetrím dobrou náladou a úsmevom
- zo starostí sa musím vysmiať
- hýbem sa do sviežosti a vitality, lebo
CHCEM.
Touto cestou im ďakujem za priazeň a teším sa
na ďalšie stretnutie v septembri.
Anka Šuplatová

Stabilná téma, poviete si. Nuž, ale musíme pracovnú dobu, tak ju má i zamestnanec
si stále pripomínať, ako nakladať s odpadmi, obce a nemôže byť v práci aj po večeroch,
aby sme neporušovali zákony, aby nás to čo či celé sobotňajšie dopoludnia. Opakujeme
číslo na Jozefa Šalkoviča: 0905 745 984.
Takže, každý si môže dohodnúť, kedy dá
svoje odpady, ktoré nepatria do bežných
smetiakov, do kontajnerov. Pri drobných
stavebných odpadoch je nemysliteľné,
aby jednotlivec zaplnil viac ako polovicu
kontajneru svojím odpadom. Keď robí tak
rozsiahlu rekonštrukciu svojho domu, či
chodníkov, mal by mať aj na to, aby si na
svoje náklady zabezpečil aj odvoz odpadov.
Drobné stavebné odpady v zmysle zákona
na svoje náklady si majú zabezpečovať aj
stavebníci so stavebným povolením – ku
kolaudácii musia dokladovať likvidáciu
najmenej stálo a aby bol v domácnostiach odpadov. A nepoznám takého, ktorý by ich
a po dedine poriadok.
pri stavbe nevytvoril.
Obec sa snaží zabezpečovať možnosti Pri týchto možnostiach je zarážajúce
legálneho zberu odvozu a likvidácie množstvo odpadov po okolí obce, takmer
odpadov. Robí tak však každý z nás? Asi na každom konci, ba aj pri lese. Konopnice
nie, keď sa stále nájdu odpady tam, kde sme viackrát čistili a ako to tam vyzerá je
byť nemajú, keď podaktorí pália aj to čo hrozné. Nik však nikdy nikoho nevidí, čo
ozaj škodí životnému prostrediu. Po obci tam kto vyváža. Poslanci takmer na každom
máme rozmiestnených 33 kontajnerov na zasadnutí uvádzajú, tam je to, tam ono. Ale
zber skla, PET – ﬂiaš a papiera. Na dvore kto bude robiť toho policajta po obci, aby
obecného úradu máme 4 veľkoobjemové to ustriehol. Nikto nič nevidí. Ťažko potom
kontajnery na nadrozmerné komunálne mať poriadok, ako by sme si všetci želali.
odpady, biologické odpady, plasty a drobné S myšlienkou obecnej polície sa zaoberáme
stavebné odpady. Každá domácnosť má mať podchvíľou, keď si však spočítame náklady
odpadovú nádobu na vývoz komunálnych na obecnú políciu, nemali by sme ju z čoho
odpadov. Od obyvateľov odoberáme platiť. A ak áno, tak nemôžeme nič budovať.
aj pneumatiky, ktoré zbierame na dvor Tak čo vlastne budeme robiť. Bez represie –
obecného úradu. Okrem toho zbierame pokút asi nedosiahneme ani za sto rokov, aby
elektronické odpady – chladničky, práčky, sme mali poriadok. Chce dakto poradiť?
rádia, televízory, počítače, akumulátory do Osobitnými odpadmi sú kaly z čistiarne
skladu pri obecnom úrade. Určite i sami odpadových vôd. Doteraz nám ich odoberala
uznáte, že dvor úradu nemôžeme nechať spoločnosť Hamos Šamorín do kompostu
otvorený, lebo v každom kontajneri by na PD Blatné. Družstvo však chce požiadať
bolo všetko – také je naše uvedomenie o eurofondy a v takom prípade vraj nemôže
triedenia odpadov. Možno budú podaktorí odoberať kaly do kompostu. Tým sa nám
namietať, že dvor je zatvorený, keď oni ich likvidácia niekoľkonásobne predraží.
prídu z práce, tak kedy to tam majú dať. Hľadáme možnosti ich odvodnenia, tým by
Viackrát sme uvádzali aj telefónne číslo sa ich množstvo zredukovalo asi na pätinu a
na zamestnanca obce, s ktorým si môžu už by to bolo menej problematické a menej
dohodnúť dobu odberu. Skúšali sme, že bol nákladné zlikvidovať.
vždy v sobotu do 10:00 hodiny, neprišiel
Milan Šarmír
nik, no v pondelok boli odpady odložené
pred bránou. Tak ako každý z nás má svoju

Poďakovanie
Začiatkom mája zatelefonovala na Obecný úrad v Blatnom pani Monika Herdová z Bratislavy
a požiadala nás, aby sme v jej mene verejne poďakovali našim občanom Ivane Stupalovej, Jane
Gregušovej a Petrovi Šarmírovi. Kvôli čomu chce poďakovať?
Pri návšteve našej obce – Zmrzliny na Bratislavskej ulici stratila peňaženku so značnou sumou
peňazí. Uvedení mladí občania našej obce peňaženku našli, zistili číslo, na ktoré zavolali
a peňaženku majiteľke vrátili. Je to krásny príklad nezištnosti, hlavne v tejto dobe, keď
medziľudské vzťahy akoby boli založené na trhavom mechanizme - trhni si, čo môžeš.
Vyslovujem im poďakovanie aj ako starosta obce, veď takéto správanie robí dobré meno aj
obci.
Milan Šarmír
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za
obdobie lásky a zrodu nového života. Májová
zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu.
Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami
mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý
sa v tejto súvislosti označuje ako máj. Ako
máj slúžili najmä vysoké pätnásť až dvadsať
metrov rovné stromy (najčastejšie jedle alebo
smreky), zbavené kôry. Na vrchol vysokého
kmeňa očisteného od kôry bol pripevnený
vrcholec zo smreka, jedle či brezy, ozdobený
mašľami, stužkami, šatkami. Máj postavený
pred domom označoval dievča súce na vydaj.
Bol symbolom vážneho záujmu o obdivované
dievča. Čím bohatšie bol máj vyzdobený, tým
väčšie bolo bohatstvo devy súcej na vydaj.
Máj bol ako symbol lásky vystavený celý

mesiac. Aby nebolo ľúto ostatným dievčatám,
ktoré ešte nemali vhodný vek na vydaj, stavali
mládenci ako spoločný dar pre všetky slobodné
dievčatá „máj“ uprostred dediny. Zvyk stavania
májov sa v zmenenej podobe udržal dodnes.
Stavanie májov je sprevádzané muzikou,
tancom, spevom, pitím a veselou zábavou.
Aj v našej dedine sa nevyhýbame tradíciám.
V podvečer prvomájových osláv sa stretávame
na nádvorí školy, aby sme si pripomenuli túto
milú slovenskú zvyklosť. Máj sa tak ako po
niekoľko rokov dozadu, opäť bez problémov
podarilo postaviť našim silným chlapcom
z hasičského zboru pod vedením Ferka
Daniša, za čo srdečne ďakujeme! O dobrú
náladu sa postarala dychová hudba Šarﬁanka.
Chutné zahryznutie do cigánskej pečienky, či
občerstvenie pri poháriku vínka zabezpečovali
učitelia a rodičia z Materskej školy v Blatnom.
Touto cestou by som sa chcela poďakovať
všetkým členom organizačného výboru,
členom komisie školstva, kultúry a športu,
rodičom detí MŠ ale i všetkým, ktorí neváhali a
aktívnou formou prispeli k hladkému priebehu
a spríjemneniu tohto pekného večera.
Takáčová Katarína
predsedníčka komisie školstva, kultúry a športu

Otvorenie ihriska
Koncom roku 2008 obec vybudovala na
školskom dvore viacúčelové ihrisko. Keďže
pre sychravé počasie by slávnostné otvorenie
bolo problematické, naplánovali sme si to na
predvečer 1. mája – pri príležitosti stavania
mája. Predpoklad slušného počasia bol, nuž
sme pozvali predsedu vlády s futbalovým tímom
splnomocnenca vlády pre mládež a šport –
Dušana Gállisa. Nepočítali sme s tak naplneným
programom pozvaných, ktorí si program
plánovali viac ako mesiac pred našim plánovaným
otvorením. Takže sme dostali oznámenie, že 30.
apríla sa otvárania nezúčastnia, zabezpečia však
dôstojného zástupcu. Bol ním poslanec NR SR
z nášho okresu, Ing. Ľubomír Petrák, CSc., ktorý
je zároveň starostom obce Hurbanova Ves. Tejto
malej, ale pre našu obec významnej udalosti
sa s ním zúčastnila aj predsedníčka Okresnej
organizácie SMERu – SD, MUDr. Emesa
Dobošová. V krátkom príhovore starosta obce
M. Šarmír privítal hostí a poďakoval predsedovi
vlády Róbertovi Ficovi, splnomocnencovi vlády
pre mládež a šport Dušanovi Gállisovi za
poskytnutie značnej časti prostriedkov formou

dotácie na jeho vybudovanie. Ing. Ľubomír Petrák
odovzdal pozdrav od predsedu vlády a zároveň
ospravedlnil jeho neúčasť. Tlmočil zároveň
poďakovanie vedeniu obce za starostlivosť
o vybudovanie nielen viaúčelového ihriska,
ale aj ďalšieho v susedstve, čo je najlepším
predpokladom pre rozvoj športu v obci. Zároveň
odovzdal pre deti sladkosti, aby nabrali energiu
po šantení na ihrisku. Nasledovalo slávnostné
spoločné prestrihnutie pásky za sprievodu
DH Šarﬁanka. Bolo vidno, že je pracovný deň,
pretože mužstvá, ktoré mali hneď nastúpiť ešte
neboli v plných zostavách – vraj je priskoro,
zápchy na cestách, tak všetci nestihli prísť.
Aj prevažná väčšina ostatných návštevníkov
bola asi hladnejšia, ako športuchtivá, lebo na
cigánsku, hotdogy a iné dobroty boli väčšie rady
ako divákov okolo ihriska.
Za obdobie, ktoré je ihrisko otvorené
je využívané takmer denno – denne, či je
chladno, horúco alebo mierne prší od detí
až po starších, bezmála dôchodcov. Treba
poďakovať predstaviteľom obce za správne
rozhodnutie vybudovať takéto ihrisko. Vieme,
že jeho vybudovanie stálo veľa úsilia, bolo dosť
problémov aj s ﬁnančným krytím, ale určite stojí
za to, mať ho v obci pre správne využívanie
voľného času, počas vyučovania žiakov a koniec
koncov upevňovanie zdravia každého z nás, kto
má záujem.
Oľga Šarmírová

30-roční
Braso Peter
Hanzlíková Gabriela Ing.
Hatalová Marta
Maťašovský Radovan
Milošovič Martin
Mišáková Lenka
Pagáčová Marcela
Šalkovičová Martina
Šalkovičová Veronika
40-roční
Bögi Imrich
Fabianová Marcela Ing.
Janský Jaroslav
Mališová Katarína Ing.
Matyašovič Ľuboš
Ongerová Oľga
Šuplata Vojtech
50-roční
Brasová Jana
Hincová Edita
Sapáková Veronika
Tomčala Michal
60-roční
Dugovičová Rozália
Rusňáková Helena
Šalkovič Jaroslav
Turinič Jaroslav
70-roční
Benkovská Rozália
Horváth František
Korič Ervin
Štellárová Anna
Šuplatová Mária
75-roční
Planková Vlasta
Šarmírová Helena
Vaš František
80-roční
Dugovičová Magda
Galovičová Celestína
Smelá Anna
Urbanovičová Vincencia
Narodenia
František Dugovič
Katarína Mišáková
Rozália Danišová
Laura Lančaričová
Jozef Bagoňa
Sobáše
Mgr. Juraj Šima a Mgr. Blažena
Beníková
Peter Štefko a Júlia Urbanovičová
Ing. Erik Fogel a Jana Pankiewiczová
Richard Žilka a Dominika Šarmírová
Úmrtia
Martišovičová Jozefína
Šarmír Kamil
Šurláková Julie
Polakovič Jozef
Hasíková Mária
Škorvagová Sidónia
Jankovič Vincent
Janecová Valéria
Kovačič Jozef
Počet obyvateľov obce
k 7.7.2009: 1602
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prvému krôčiku. Rodičia sú tí, ktorí nejeden
večer trávili so svojimi ratolesťami pri písaní
domácich úloh, pri učení a vysvetľovaní
nekonečných otázok.
Nemalú zásluhu na úspechoch svojich
zverencov majú aj ich pedagógovia. Aj oni
stáli po ich boku, aby trpezlivým, aktívnym
prístupom a podporovaním práce prinášali
plody tvorivej činnosti svojich žiakov.
Ako pamiatku na tento slávnostný deň
prevzali deti z rúk starostu obce zlaté

V období blížiaceho sa konca školského
roka, keď kvaliﬁkovaní pedagógovia
známkami hodnotia prácu a celoročné
úsilie každého žiaka, komisia školstva,
kultúry a športu pod záštitou starostu obce
odmeňuje najúspešnejších žiakov inak ako
známkami. Tradíciu sme dodržali aj v tomto
roku.
V predvečer sviatočnej hodovej
nedele 20. júna 2009 o 16:00
hodine sme sa zišli v obradnej sieni
Obecného úradu v Blatnom, aby sme
za účasti hostí, rodičov a kamarátov
malou pozornosťou prejavili úctu a
ocenenie úsilia, práce a rozumu našich
detí. Svojou prítomnosťou sme chceli
oceneným žiakom poďakovať za
snahu, námahu, vytrvalosť a aktívnu
prácu pri zdolávaní prekážok a
náročných požiadaviek, ktoré sú na
deti kladené. Dosahovaním krásnych
úspechov a výsledkov, reprezentujú
aj nás všetkých nielen doma, ale i za
hranicami našej obce.
Slová uznania a vďaky sme
zložili nielen deťom. Nemalú zásluhu na ich pamätné trofeje a zapísali sa do pamätnej
úspechoch majú aj rodičia. Otec a mama knihy obce. Za rok 2009 boli vedením ZŠ
sú tí, ktorí ich naučili prvému slovku, či v Blatnom navrhnutí títo žiaci:

1. ročník – Lucia Bosáčiková
2. ročník – Veronika Blahovičová
3. ročník – Dominik Kročka
4. ročník – Michal Kováč
5. ročník – Mária Jánska
6. ročník – Marek Székely
7. ročník – Linda Matiašovičová
8. ročník – Emil Bosáčik
9. ročník – Natália Augustovičová
Po oﬁciálnej časti sme si všetci
spoločne pozreli kultúrny program,
ktorý pre nás pripravili pod vedením
svojich učiteliek a učiteľov žiaci
materskej a základnej školy. Na
záver sa ocenené deti občerstvili na
slávnostnej recepcii, pripravenej na
ich počesť.
I napriek tomu, že nám nevyšiel
pôvodný zámer – uskutočnenie akcie
na pódiu v areáli základnej školy,
nepriaznivé počasie znemožnilo
vystúpenie Kynologickému klubu
v Blatnom a Šarﬁanky, verím, že sme
si všetci odniesli milú spomienku na
príjemne strávené sviatočné hodové
popoludnie.
Mgr. Katarína Takáčová

MDD s Kynologickým klubom Blatné

Stalo sa už tradíciou, že náš klub, od svojho
vzniku usporadúva oslavy MDD pre deti z našej
obce. Je to deň plný zábavy a súťaží.
Navzdory počasiu, ktoré nám neprialo,
sa oslavy MDD konali o týždeň neskôr a to

v sobotu 6.6.2009.
Tento rok sme oslavy
usporiadali na školskom
dvore. Súťažné disciplíny
začali už o 9.00 ráno
a hneď sa začal školsky
dvor zapĺňať súťaživými
deťmi, ktoré po zdolaní
všetkých
športových
disciplín boli odmenené
sladkým
balíčkom
a rôznymi vecnými
cenami.
Program obohatili naši
kynológovia so svojimi
štvornohými
priateľmi
a samozrejme najväčší
záujem bol o ukážky
práce špeciálneho zboru protiteroristickej
letiskovej jednotky.
Deti oboznámili so svojou prácou, predviedli
ukážky zadržania páchateľa a ukážky

sebaobrany.
Najsilnejší
zážitok pre
deti bola jazda v ich špeciálne upravenom
vozidle, kde si mohli vyskúšať megafón,
maják a vo vlastných rukách skúsiť držanie
služobných zbraní.
Pre súťažiacich, účinkujúcich a okoloidúcich
bol pripravený chutný guláš a občerstvenie
v bufete. Spokojné tváre detí boli odmenou pre
ľudí, ktorí s láskou pripravili tento deň.
Zároveň touto cestou ďakujeme všetkým
sponzorom, ktorí prispeli k bohatému vybaveniu
balíčkov pre deti, ﬁnančným príspevkom
a inou materiálnou pomocou. Určite nesmiem
zabudnúť na členov nášho klubu, ktorý svojou
prácou a pomocou taktiež prispeli k zdarnému
priebehu tohto dňa.
Tešíme sa na budúcoročné
stretnutie s našimi deťmi.
Adrián Marcina

Číslo 2/Júl 2009

Hodová zábava
Hodové sobotňajšie ráno....
Pochmúrna obloha, z ktorej
neprestajne padajú kvapky
dažďa.
Po
celotýždňovej
námahe vrcholia prípravy na
večer. Napochytro treba rozložiť
stany, ak by si nejakí odvážlivci
chceli spríjemniť hodový večer
posedením
pri
živej
hudbe. Postupne už nebola pochmúrna len
obloha, ale s pribúdajúcimi hodinami a blížiacim
sa večerom sa stávala pochmúrnou i naša nálada.
I napriek môjmu neutíchajúcemu optimizmu,
som celý deň s očakávaním kontrolovala stránku
meteorologického ústavu, kedy prestane pršať.
Podľa predpovedi to malo byť krátko okolo
obeda, ale dážď mal pred nami stále náskok.
Po vydarenej akcii na obecnom úrade, po
odovzdaní ocenení našim najlepším žiakom, po
vyprevadení posledného hosťa som s radosťou
z okna úradu zazrela vykúkajúce i keď zubaté
slnko. Môj optimizmus ma nesklamal.
Hodová zábava sa rozbiehala pomaly. Spočiatku možno len tí
najodvážnejší verili, že nám počasie aspoň trošku dopraje. Prvé
tanečné kroky boli nesmelé. Až postupne, s pribúdajúcimi hviezdami

Čo nového na našej škole?
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na nočnej oblohe, ktorých bolo neskôr neúrekom, sa rozprúdila
veselá tanečná zábava.
Ku spestreniu atmosféry prispela aj bohatá tombola. Touto cestou si
dovolím poďakovať všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a sponzorom:
Poľnohospodárske družstvo Blatné, ﬁrma Timoteja Lančariča, ESO
Bar – Viktor Štellár, ﬁrma Rotalix – Molnár, Autosúčiastky Petrík,
ﬁrma Volkswagen, Apollo ZP, ﬁrma F & M Daniš, Danišová, ﬁrma
Radomíra Benkovského, ﬁrma Vojtecha Križanoviča, Kožušníctvo
Marcel Takáč, Divadlo AHA, Kaderníctvo Mária Benková, ﬁrma
Techmix Trnava, rodiny Šuleková, Remenárová a Miloša Onofreja,
Daniela Emeljanovová, Vincent Štellár, Patrik Czére, Emília Krišková,
OBM ŠARM – Oľga Šarmírová, Anna Kovačičová, poslanec Emil
Bosáčik, poslankyňa Katarína Takáčová.
Najväčšiu zásluhu na vytvorení dobrej
nálady mala nepochybne hudobná
skupina Pik - Nik, ktorá v našej obci síce
hrala prvýkrát, verím však, že určite nie
posledný. Pozitívne ohlasy, ktoré som
počúvala z každej strany, nás organizátorov
utvrdili v tom, že rozhodnutie obnoviť
tradíciu usporiadania hodovej zábavy
bola správna. Dobrá nálada, úsmevy na
tvárach prítomných, na perách rytmy
hudby stáli za to vynaložené úsilie.
Na záver chcem odkázať všetkým
tým, ktorí mali na dobrom priebehu
najväčší podiel, nech sa nedajú znechutiť tým, že negatívne slová
neprajníkov sú v maximálnej menšine proti pozitívnym ohlasom a sú
len znakom závisti z dobre odvedenej práce.
Mgr. Takáčová Katarína

pobyt na krásnej lúke pri rieke aj hru v malom detskom parku. S chuťou
sa zapájali do športových a vedomostných súťaží, samozrejme za sladké
odmeny. Ako záverečná odmena ich čakala ešte šarﬁcká zmrzlina. Teší nás,
že deti boli v tento „svoj deň“ spokojné a šťastné.
Učili sa všetkými zmyslami
Anka Šuplatová
25. mája sa žiaci druhého a tretieho ročníka zúčastnili exkurzie u našej
miestnej včelárky – pani Heribanovej. Cieľom našej exkurzie bolo dozvedieť Plávali ako rybičky
sa o včielkach čo najviac. ,,Teta Maja“, ako ju všetky deti volajú, našim Od 25.5 – do 1. 6. 09 prebiehal na našej škole plavecký výcvik. Výcviku
žiakom pripravila veľmi bohatý a zaujímavý výklad zo života včiel. Ukázala sa zúčastnilo 40 žiakov. S profesionálmi športového klubu „Športík“
im úle, plásty, kráľovné, trúdy,... Spravila im kompletnú prehliadku pomôcok, spolupracujeme už niekoľko rokov. Sme spokojní s ich odbornou
ktoré každý včelár potrebuje. Veľký úspech u detí mal napríklad medomet. pedagogickou prácou, s prístupom k žiakom a zodpovednosťou. Ich svedomitá
Porozprávala im veľmi veľa zaujímavostí o tomto múdrom hmyze. Jej príprava našich žiakov v oblasti plávania každoročne ukazuje výsledky.
výklad pomohol deťom pochopiť, že život včelstva je neskutočne zložitý
Počet detí v plaveckom
a fantastický. Deti zaujali aj príbehy, ktoré so včielkami zažila. Nakoniec
bazéne so 4 metrovou
nás občerstvila dobrou malinovkou, koláčom uja Heribana, požuli sme
hĺbkou sa stále zvyšuje,
si aj výborné ,,odviečkovance“ a spokojní, sladkí sme sa vrátili domov.
čo je dobré znamenie.
Ďakujeme.
Cieľom
plaveckých
výcvikov
je
odstraňovať
Deň detí sa nám vydaril
plaveckú negramotnosť
1.júna 2009 sme pre žiakov 1. stupňa zorganizovali výlet na vodný mlyn
a podporovať zdravý
Jelka. Zľakli sme sa ranného dažďa, ale keď sme dorazili na miesto, vykuklo
vývin našich žiakov. Túto
slniečko, ktoré nás sprevádzalo
funkciu
plavecký
aj s úsmevom na tvárach
našich žiakov po celý deň. výcvik na našej škole skutočne spĺňa. V budúcom školskom roku chceme
Žiakom sa vodný mlyn veľmi v rámci projektu „Škola podporujúca zdravie“, uzavrieť celoročnú dohodu
páčil. So záujmom počúvali s inštruktormi a vykonávať tak plávanie jedenkrát do mesiaca v rámci hodín
výklad lektora o ťažkej práci telesnej výchovy. Vzhľadom k tomu, že tento šport, ako jeden z mála, pomáha
mlynárov, prezreli si prírodné posturálnemu vývinu žiakov ako aj žiakom so zdravotnými problémami,
historické múzeum nástrojov budeme ho v budúcnosti preferovať. Touto cestou chcem poďakovať ZRPŠ,
a strojov. Najviac sa deťom ktoré nás v takýchto projektoch podporuje a pomáha nám.
páčil spustený vodný mlyn.
Šuplatová Anka
Mnohí nemohli odtrhnúť oči od obrovského mlynského kolesa. Užili si
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ŠARFICKÉ HODY
Opäť sú tu šarﬁcké hody!
Prečo? Len preto, že sa opakujú každý
rok?
Nie! Hody (v niektorých častiach Slovenska
sa používa aj slovo odpust) sú tradičnou
slávnosťou na počesť výročia posviacky
kostola alebo na deň jeho patróna. Hodová
slávnosť trvala v minulosti, a niekedy aj dnes,
viac dní. Bola to výročná udalosť, ktorá
mala viac častí: cirkevnú i svetskú, rodinnú i
obecnú. Príprava hodov bola príležitosťou
vyčistiť a upraviť kostol, ulice, domy i dvory.
Tohtoročné hody v našej farnosti budú
príležitosťou poďakovať Pánu Bohu za
viacero udalostí, ktoré nám Pán Boh dal. Náš
farský kostol sv. Vojtecha sa stal miestom
duchovnej obnovy našej farnosti.
Najskôr to bola kňazská rekolekcia kňazov
Seneckého dekanátu 22. 4. 2009, deň pred
sviatkom sv. Vojtecha. Hlavným celebrantom
bol pán dekan Viliam Michalovič zo Senca
a kazateľom pán farár Ján Sucháň z Čataja.
Po spoločnom programe na fare sme sa
presunuli do Areálu u Wocha, kde sme mali
výborný obed (srdečná vďaka patrí majiteľom
Areálu).
Ďalšou udalosťou boli Ľudové misie od 2. 5
do 10. 5., ktoré viedli pátri lazaristi z Misijnej
spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Každý farník

mal možnosť započúvať sa do oslovujúcich
kázní, pripraviť sa a urobiť si generálnu sv.
spoveď z celého svojho života. Počas misií
pátri misionári navštívili aj základnú školu,
obecný úrad, chorých a stretávali sa s deťmi na
detských sv. omšiach, s mládežou i dospelými
na bohatom duchovnom programe počas
celého týždňa.
Nasledujúcu nedeľu po misiách (17. 5.) bola
v našej farnosti slávnosť prvého sv. prijímania,
kedy naši tretiaci po prvýkrát prijali Pána
Ježiša vo Sviatosti Oltárnej. Treba vyzdvihnúť
predovšetkým tých rodičov, ktorí sa viac
venovali svojim deťom slovom i príkladom,
a tiež animátorky, ktoré sa s deťmi pravidelne
na fare stretávali.
Po tejto slávnosti začali práce na fare, kde
sa dokončila fasáda a celá fara sa aj zateplila.
Aj tu chcem vyjadriť úprimné Pán Boh
odmeň všetkým, ktorí sa o to pričinili svojimi
modlitbami, ﬁnančne, brigádnicky alebo
organizačne.
Poslednú májovú nedeľu sa v našej Lurdskej
jaskynke konala slávnostná posviacka novej
pamätnej tabule pripomínajúcej minuloročnú
posviacku (16. 8. 2008). Zároveň sa posvätili
aj ďalšie dve obnovené ďakovné tabule.
Srdečná vďaka patrí našim dvom farníkom,
ktorí sa sponzorsky pričinili o vyhotovenie

Začiatkom septembra minulého roku sa náš pán farár rozhodol, že po
necelých dvoch rokoch pripraví opäť zopár mladých ľudí na prijatie sviatosti
dospelých kresťanov – sviatosti birmovania. Osobne som bola dosť
prekvapená, lebo pri poslednej príprave sa nám zdalo, že chlapci a dievčatá
vo veku 14 – 17 vôbec nie sú zrelí pochopiť a prijať túto ponúkanú Božiu
milosť a zaujíma ich všetko možné, len nie hodinu sa sústrediť na svätej omši
a ďalšiu hodinu počúvať alebo debatovať a Božích pravdách. Moje obavy
sa naplnili, príprava bola niekedy viac než stresujúca – tu som obdivovala
hlavne p. farára, Ivana a p. katechéta ako to s tými chlapcami vydržia. Ale
bolili sme len
l náástrojjmii v Božížíchh ruká
kách,
h robi
bilili sme, čo sme veddelili a ostanéé
sme nechali na Pána.
Určite z vnuknutia Ducha Svätého sa pán farár rozhodol, že požiada, aby
pán arcibiskup vyslúžil sviatosť birmovania ešte pred prázdninami – v júni.
Vďaka tomu mohol ešte on sám celú slávnosť zorganizovať a byť pri tom.
Pôvodný termín – 6. jún sa kvôli sväteniu nového trnavského arcibiskupa
presunul na nedeľu 7. júna. V piatok večer po svätej omši sa konala
kajúca pobožnosť pred prijatím sviatosti zmierenia a posledné nácviky na
slávnosť. Dobre, že nie som kňazom. Správanie chlapcov v kostole počas
pobožnosti a prípravy bolo tak pohoršujúce, že určite by som z nich polovicu
„vyhodila“.
Konečne nastal deň „D“. Od pol tretej sa začali napĺňať miesta v kostole
pre birmovancov, birmovných rodičov a príbuzných. Akoby zázrakom, všetci
birmovanci sa správali veľmi dôstojne, úctivo, s trochou trémy, aby niečo
nezbabrali. Ešte posledné organizačné pokyny a už sa ozývajú z organu
prvé tóny piesne „Veľký kňaz k nám dnes prichádza...“. Uvítanie pána
arcibiskupa a začína svätá omša. Po prečítaní evanjelia pán farár predstaví
birmovancov pánovi arcibiskupovi a ten sa im krátko prihovorí: Je práve

novej tabule ako aj o obnovenie dvoch
pôvodných.
V prvú júnovú nedeľu zavítal do našej
farnosti otec arcibiskup Stanislav Zvolenský,
ktorý udelil sviatosť birmovania našim
mladým (bolo ich 45). Modlime sa za nich,
aby ich Duch Svätý posilnil a pomohol im stať
sa odvážnymi svedkami Ježiša Krista.
V druhú júnovú nedeľu sa v našej farnosti
konala procesia Božieho Tela po dedine, ktorá
aj za účasti prvoprijímajúcich detí v bielych
šatách bola prejavom viery v skutočnú
prítomnosť Ježiša Krista v Eucharistii. Pán
Ježiš nás chce sprevádzať počas celého nášho
života a chce prebývať aj v našich rodinách
a v srdci každého z nás.
Udalosti predchádzajúcich dní a týždňov
vrcholia v deň oslavy výročia posvätenia
nášho chrámu (v tomto roku 21. 6.) – na naše
šarﬁcké hody. Nech náš chrám stále zaznieva
radostným spevom, nech v ňom nájdu
duchovné osvieženie tí, ktorí si uvedomujú
svoje slabosti a obmedzenosti a nech z neho
vychádzajú noví „apoštoli“ schopní osloviť
svoje okolie, svoju rodinu, svojich priateľov
a príbuzných.
S vďakou na Vás všetkých spomína
a o modlitby prosí
Roman Stachovič, kňaz

sviatok Najsvätejšej Trojice. Božia láska, ktorá prúdi medzi Otcom a Synom
– Duch Svätý naplní dnes aj ich a oni sa hlbšie vnoria do tejto Božej rodiny.
Po homílii nasleduje obnova krstných sľubov – a veľmi tiché a bojazlivé:
„Verím!“ , „Zriekam“. Birmovanci sa postavia do zástupu, za každého sa
postaví jeho birmovný rodič a položí mu ruku na pravé plece (znak toho,
že je ochotný byť svojmu birmovnému dieťaťu vzorom kresťanského život
a pomáhať ho tak aj vychovávať). Arcibiskup osloví každého birmovanca
birmovným menom a pomazaním krizmou na čele mu udelí sviatosť
birmovania. Udeľovanie sviatosti sprevádzajú krásne piesne k Duchu
Svätému v podaní mládežníckeho spevokolu.
Pokračuje svätá omša – birmovanci prinášajú na oltár svoje dary – chlieb,
ovocie, tortu v podobe kalicha, ornát ako darček pre otca arcibiskupa,
hostitie a vííno. Svätá
ätá omša
š nabberáá na dôsttojno
j stiti tý
tým, žže prii nejj okrem
k naši
šichh
duchovných otcov koncelebrujú viacerí kňazi z okolia, senecký pán dekan,
náš rodák Jarko Hoffer a priatelia pána farára.
Blíži sa záver. Ešte ďakovné slová z úst birmovancov a ich rodičov
otcovi arcibiskupovi a nášmu otcovi Romanovi, posledné povzbudenia od
arcipastiera nielen birmovancom, ale aj ich rodičom a birmovným rodičom
a záverečné požehnanie.
I keď som celý čas dosť tŕpla, tak ako vždy, aby všetko dobre dopadlo,
z môjho pohľadu to bola pekná slávnosť aj vďaka tým „neposedným
deckám“, ktoré ukázali, že sa vedia správať aj inak.
Vďaka Vám otec Roman, za Vaše modlitby, nesmiernu trpezlivosť a lásku
akú ste prejavili pri príprave, ďakujem za starostlivosť, obetovaný čas a tiež
veľký kus trpezlivosti aj ostaným animátorom. Vám, milí birmovanci, prajem
a vyprosujem, aby Duch Svätý, ktorého ste prijali, vo Vás čo najintenzívnejšie
pôsobi
ô bill, abby menilil Vaše
š srddciia, aby
b nepllatil
tilo ajj o Vá
Vás, že bi
birmovka
k je rozlú
lúčk
čka
s Cirkvou, ale naopak, aby bola Vaším začiatkom práce pre Cirkev.
Viera Srnáková, animátorka
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Aké ste boli,
misie?
(Obzretie sa za ľudovými
misiami v našej farnosti)
Ľudové misie sa
konali od 2. do 10.
mája pod vedením
pátrov lazaristov
z
Misijnej
spoločnosti
sv.
Vincenta de Paul
a v prvom rade
boli dobre „spropagované“.
Najprv a predovšetkým kanálom
„zem – nebo“, ktorým niekoľko
dní pred misiami prúdila vrúcna
modlitba veriacich za otcov
misionárov a za ich požehnané
pôsobenie
medzi
nami.
A potom, bezprostredne pred
začiatkom misií, sa o ich konaní
dozvedeli všetci obyvatelia
Blatného. V tých dňoch si totiž
mohli vo svojich poštových
schránkach
nájsť
peknú
brožúrku o Ľudových misiách,
s podrobným programom
a osobným pozvaním nášho
duchovného otca Romana
a bratov misionárov.
Áno, na misie ako čas zastavenia
sa, zamyslenia sa nad sebou,
obnovy viery, postojov, nápravy
vzťahov, sme boli pozvaní všetci:
malí i veľkí, zdraví i chorí, veriaci i pochybujúci,
ľahostajní, zranení, znechutení ale i hľadajúci
pravdu a zmysel života.
Bola to Božia pozvánka. Pozvánka
na osobné stretnutie sa s Ním – vo svätej
omši, vo sviatosti zmierenia, v spoločnej
modlitbe pred Eucharistiou, kde sa chcel

Anketa k misiám
Pýtali sme sa:
1) Čo Vám dali misie, splnili Vaše
očakávania?
2) Čo Vám chýbalo na misiách?
Zuzka, 46r.
1) Splnili očakávania, posilnili ma vo
viere, nadobudla som lepší rozhľad,
dobre mi padlo, že som si mohla vykonať
generálnu spoveď.
2) Nič.

dotknúť každého srdca..., pri prednáškach,
prostredníctvom ktorých nám chcel
pripomenúť svoj plán s nami, s ľudstvom
a s celým svetom, aby sme boli pevní vo
svojich kresťanských postojoch...
Deťom sa chcel priblížiť ako Priateľ a verný
Kamarát, mladým chcel povedať o svojej
veľkej láske k nim a o tom, že na každom
jednom Mu veľmi záleží... Chorých chcel
osobne navštíviť a posilniť ich a povzbudiť pri
ich lôžkach.
Ako sme odpovedali na toto osobné pozvanie,
vie najlepšie každý sám.
Isté je, že dlho očakávané a pripravované
Ľudové misie v Blatnom sa uskutočnili.
Na jeden celý májový týždeň sa fara stala
domovom pátrov misionárov, ich pomocníkov
a sestričiek vincentínok .Misijnými aktivitami
ožil kostol, fara, na chvíľu aj základná
škola či kultúrne stredisko, cintorín i ulice

Blatného. Misijné kázne pátra Kristiána
sme si postupne už ani nevedeli predstaviť
bez dobrého vtipu, ranné kázne pátra
Ondreja boli hlboko pravdivé a oslovujúce.
Liturgiu jednej svätej omše oživili bubny
a elektrické gitary gospelovej skupiny a
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počas inej svätej omše zrazu zmizol páter
Kristián ... aby sa vzápätí objavil nad našimi
hlavami, na kazateľnici nad oltárom sv. Jána
Nepomuckého , z ktorej sa už iste pekných
pár rôčkov nekázalo ... Naplno sa prejavila aj
známa pohostinnosť blatnianskych gazdiniek,
ktoré sa starali o „brušká“ misionárov.
Štedrosť domácich podnietila pátrov
lazaristov k vyhláseniu potravinovej zbierky
pre bezdomovcov, o ktorých sa starajú ich
spolubratia. Hľa, konkrétne ovocie misií!
Jaroslava Lahová

A ako prežívali ľudové misie niektorí
z nás a čo pre nich znamenali?
Ponúkame vám niekoľko názorov
(pohľadov, svedectiev ...):
Teta Ľubka, ktorá vedie spolu s p.
učiteľom Jurajom detský
spevácky zbor, prežívala
misie hlavne s deťmi:
Pre deti boli pripravené tri detské
sväté omše v pondelok, utorok
a v stredu. Deti si tieto sv. omše
doprevádzali svojim spevom (tak
ako si už zvykli počas štvrtkových
detských sv. omší). Čakali ich
však aj nové veci: kázeň, na
ktorej sa mohli aktívne podieľať,
mohli predniesť vlastné prosby,
či pomodliť sa modlitbu Otče náš
okolo obetného stola. Okrem
toho dostali od pátra Ondreja
vždy nejakú domácu úlohu, ktorá
bola odmenená malým darčekom
či sladkosťou. Vyvrcholením
detských aktivít počas misií
bolo divadielko nacvičené pod
vedením sestry Bohumíry (ktorú
si deti veľmi obľúbili). Divadielko zo života
sv. Kataríny De Labouré bolo podľa reakcií
veriacich vydarené (aj napriek malému počtu
hercov – dobrovoľníkov). Deti dali zo seba to
najlepšie.
Ľubica Hecklová

a nášmu kňazovi za sprostredkovanie
Milan, 70r.:
1) Áno, splnili, konečne som si spravil týchto misií.
generálnu spoveď.
2) Ľudia. Málo mužov bolo na spovedi. Janka, 36r.:
1) Splnili. Čo mi dali? Hlbšie prežívanie
mojej viery. Povzbudili ma do života.
Mária, 80r.:
1) Dali mi veľa, bola som na každej 2) Nič. Boli úplne naplnené.
bohoslužbe. Splnili moje očakávania.
Zuzka, 7r.:
2) Neviem, mne nič nechýbalo.
1) Splnili, myslela som si, že to bude
horšie. Dali mi radosť.
Helena, 50r.:
1) Dali mi to, čo čom očakávala, ba až 2) Ľudia na detských sv. omšiach
nad mieru. Obnovili nám ducha celej
Na záver veľké vďaka za tieto misie.
rodiny a hlavne môjmu manželovi.
2) Mne nič nechýbalo. Vďaka Pánu Bohu
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Kynologický klub
deťom

Výročná schôdza
Dobrovoľného hasičského
zboru Blatné.

Tento rok to bolo už po tretíkrát, čo sa naši malí
škôlkari stretli s nami v kynologickom klube. Od
založenia klubu sa návšteva detí z materskej škôlky
stáva peknou tradíciou .
Šikovné psíky a ich zruční psovodi deťom predviedli
ukážky výcviku a poslušnosti psov.
Predvedením základného výcviku vysvetľovali
deťom, ako by mal psík poslúchať a ako by sa
mal psík správať. Ukážka bola spojená s ukážkou
obrany so zadržaním. Aj samé deti si mohli vyskúšať
ako psík pevne drží, keď sa poriadne „zakusne“.
Zahrali sa na preťahovanie lanom.
Po každom cviku ich deti s nadšením odmenili
potleskom a neodolali, rady si ich aj pohladili.
Ukážka výcviku nebola iba zábavou, ale mala
i náučný charakter. Veríme, že deti boli poučené
a upozornené, že nemôžu hladkať a približovať sa
k cudzím a hlavne túlavým psom.
Škôlkárom sa návšteva veľmi páčila a už teraz
sa tešia na ďalšiu, budúcoročnú návštevu
a samozrejme tešíme sa aj my na nich.
Adrián Marcina

Dobrovoľný hasičský zbor (ďalej len DHZ)
Blatné zhodnotil svoju činnosť za uplynulé
obdobie na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa
konala 14.3.2009. Na úvod privítal veliteľ DHZ
František Daniš prítomných hostí, starostu obce
Milana Šarmíra a všetkých prítomných členov
DHZ. Medzi hosťami privítal plk. Ing. požiarnej
ochrany Emila Moťovského – riaditeľa okresného
riaditeľstva hasičského a záchranného zboru
Pezinok, pplk. Mgr. Vladimíra Bartoša – z OR HaZZ
Pezinok, poslankyňu obecného zastupiteľstva
Katarínu Takáčovú a zároveň ospravedlnil
neprítomného delegáta Pezinsko-seneckého
územného výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany
JUDr. Jozefa Minárika. Po schválení programu
a návrhovej komisie, oboznámil František Daniš
prítomných so Správou o činnosti DHZ za uplynulý
rok 2008. Po Správe o hospodárení za rok 2008,
ktorú predložila pokladníčka DHZ Jana Perová a
návrhu Plánu hlavných úloh DHZ na rok 2009, ktorý
predniesol Ing. Vlastimil Tomašovič, sa rozprúdila
diskusia. V jej úvode odovzdal veliteľ DHZ Jozefovi
Šalkovičovi ďakovný list Pezinsko – seneckého
územného výboru dobrovoľnej požiarnej ochrany
za prácu s mládežou a prípravu branného preteku
mladých hasičov, za sponzorstvo a podporu

činnosti DHZ Blatné upomienkové predmety p.
Daliborovi Martišovičovi, Poľnohospodárskemu
družstvu Blatné, ako aj ďakovné listy pp.
Timotejovi Lančaričovi, Ľubomírovi Hulíkovi,
Marcelovi Petríkovi, Ing. Janke Augustovičovej
a Potravinám HEVA. Starosta obce p. M. Šarmír
poďakoval DHZ za činnosť v uplynulom období,
za pripravenosť DHZ zasiahnuť pri akejkoľvek akcii
– požiar, povodeň či iná, ubezpečil členov DHZ
o pomoci a podpore obecného zastupiteľstva i
v tomto roku. Zároveň poďakoval aj riaditeľovi
OR HaZZ za spoluprácu v uplynulom roku.
Za OR HaZZ pozdravil členov DHZ plk. Ing.
PO Emil Moťovský. Pplk. Mgr. Vladimír Bartoš
oboznámil s požiarovosťou v okresoch Pezinok
a Senec za rok 2008. Špeciﬁkoval jednotlivé
zásahy – počet požiarov, technických zásahov,
zásahov pri dopravných nehodách. Za obecné
zastupiteľstvo Blatné pozdravila a zaželala členom
DHZ veľa úspechov v tomto roku poslankyňa
obecného zastupiteľstva Mgr. Katarína Takáčová.
Po predložení a schválení uznesenia poďakoval
František Daniš prítomným za účasť na zasadnutí
VČS DHZ a oﬁciálnu časť ukončil.
František Daniš

Voľby do Európskeho parlamentu 6. júna 2009
Celkový počet voličov zapísaných do zoznamu bolo 1246. Volieb sa zúčastnilo 278 voličov, čo je z celkového počtu voličov 22,31 %. Odovzdaných hlasov
bolo 278, z toho bolo 8 hlasov neplatných. 270 platných hlasov občania rozdelili v našej obci nasledovne:
Strana
SMER – sociálna demokracia č. 3
Kresťanskodemokratické hnutie č. 17
Slovenská demokratická a kresťanská únia –
Demokratická strana č.5
Ľudová strana Hnutie za demokratické Slovensko č. 1
Slovenská národná strana č. 13
Sloboda a Solidarita č. 2
Strana demokratickej ľavice č. 15
Strana zelených č. 4
Konzervatívni demokrati Slovenska –
Občianska konzervatívna strana č.9
Komunistická strana Slovenska č. 11
Demokratická strana č. 6
Agrárna strana vidieka č. 8
Slobodné fórum č. 16
MISIA 21 – Hnutie kresťanskej solidarity č. 7
Strana maďarskej koalície –
Magyar Koalíció Pártja č. 10
LIGA, občiansko-liberálna strana č. 14
Rómska iniciatíva Slovenska č. 12
odstúpila z volieb

Blatné počet poslancov
70 hlasov 25,93 %
55 hlasov 20,37 %
47 hlasov

17,41 %

44 hlasov
19 hlasov
14 hlasov
7 hlasov
4 hlasy

16,30 %
7,03 %
5,19 %
2,59 %
1,48 %

4 hlasy
3 hlasy
1 hlas
1 hlas
1 hlas
–

1,48 %
1,11 %
0,37 %
0,37 %
0,37 %
0,00 %

–
–

0,00 %
0,00 %

–

0,00 %

Keď počítame, že sme volili 14 poslancov Európskeho parlamentu, na jeden
mandát bolo potrebných 7,1428 % hlasov. Podľa našich výsledkov volieb by
bolo zastúpenie poslancov v EP asi nasledovné: Blatné

Skutočnosť za Slovensko je:
Smer –

4 poslanci

5 poslancov: Monika Flašíková Beňová,
Boris Zala, Vladimír Maňka,
Monika Smolková,
Katarína Neveďalová

KDH –

3 poslanci

2 poslanci: Anna Záborská, Miroslav Mikolášik

SDKÚ –

3 poslanci

2 poslanci: Eduard Kukan, Peter Šťastný

ĽS – HZDS – 3 poslanci

1 poslanec: Sergej Kozlík

SNS –

1 poslanec

1 poslanec: Jaroslav Paška

SMK –

0 poslancov 2 poslanci. Edit Bauer, Alajos Meszáros
Milan Šarmír
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Liga proti rakovine – Deň narcisov
Dňa 17. 4. 2009 sa v našej obci uskutočnil
Deň narcisov – Liga proti rakovine. Zbierku
zorganizovali členky Klubu dôchodcov
Blatné. Napriek tomu, že počasie nám veľmi
neprialo, dobrovoľníčky, ktoré sa prihlásili na
túto akciu ani počasie neodradilo a predsa
vyšli do ulíc obce. Zbierka prebehla veľmi
úspešne, za čo patrí vďaka všetkým našim
občanom, ktorí prispeli na túto dobročinnú
akciu. V našej obci sa vyzbierala suma
1.030,- €, t. j. 31.000,- Sk. S potešením
sme konštatovali, že každý rok občania
prispievajú na Deň narcisov stále väčšou
sumou (v roku 2007 to bolo 25.724,- Sk).

Veľká vďaka patrí členkám, ktoré venovali
svoj voľný čas a aktívne sa zúčastnili
zbierky:

LIGA PROTI RAKOVINE SR
člen Európskej asociácie
národných líg ECL
a Medzinárodnej únie proti
rakovine UICC

Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste i tento
rok dodržali všetky naše organizačné
pokyny a i takýmto spôsobom dopomohli
k prehľadnosti a deﬁnitívnemu vyhodnoteniu
zbierky. Zároveň prosíme tých, u ktorých sme
museli pátrať po výsledkoch o porozumenie
a dodržanie avizovaných termínov.

Bratislava 19. mája 2009

Anna Kovačičová, Rozália Haršányová,
Katka Stopková, Matilda Strihovská,
Anna Strihovská, Pavla Kováčová, Anka
Klenovičová, Sylvia Šuplatová, Štefka
Božiková, Anka Krajčovičová, Helena
Šarmírová.
Na záver pripájame ďakovný list
ústredia ligy proti rakovine v SR.
Helena Šarmírová

Dnes, keď je už jasný výsledok, sme veľmi
radi, že budeme môcť z ﬁnancií získaných
zbierkou uspokojiť veľké množstvo
žiadostí z celého Slovenska a na podporu
verejnoprospešných programov bude
vynaložených takmer 17 miliónov korún,
ktoré poputujú do všetkých kútov republiky
podľa prijatých žiadostí. Financie, ktoré
zostanú k dispozícii na LPR, budú použité
na naše tradičné projekty, ktorým sú napr.
rekondičné pobyty pre pacientov, tábory pre
detských onkologických pacientov, služby
v Centrách pomoci v Bratislave i v Košiciach.
Samozrejme, podrobne budeme o používaní
výnosu informovať celoročne na našej www.
stránke, vo Výročnej správe LPR i v letákoch
vydaných práve na informovanie o použití
výnosu. Veríme, že máte a budete mať
spoločne s nami pocit, že sme prispeli na
užitočné a prospešné veci a tento pocit Vás
bude sprevádzať do ďalšieho ročníka DN.

Milí priatelia, po deﬁnitívnom vyhodnotení
výsledkov Dňa narcisov Vám s radosťou
oznamujeme to, čo možno v tejto náročnej
dobe málokto z nás predpokladal a síce, že
13. ročník tejto verejno- prospešnej ﬁnančnej
zbierky bol rekordný. Takýto výsledok
bolo možné ho dosiahnuť len vďaka Vašej
pomoci.
Výnos 13. ročníka Dňa narcisov – 924
743,96 € (27 858 836,54 Sk). (výnosy za
jednotlivé kraje a viac informácií nájdete na
stránke: www.lpr.sk
Úprimne sa tešíme, že stále spomínaná
ekonomická kríza nevyvolala i krízu
v nás, že z Vašich radov sa tiež zapojilo
rekordné množstvo spoluorganizátorov
a dobrovoľníkov a vzhľadom na výšku
výnosu prispievajúca verejnosť potvrdila
zmysluplnosť Dňa narcisov a vyjadrila tým
Tlmočte
našu
vďaku
všetkým
dôveru a podporu projektov a programu
dobrovoľníkom so želaním zdravia,
Ligy proti rakovine.
spokojnosti, pohody a dobrého pocitu, že
Väčšina z Vás patrí k našim dlhoročným svojou účasťou pomohli mnohým ľuďom, ku
partnerom a my oceňujeme, že stojíte pri ktorým bol osud menej spravodlivý.
nás a Vašou zásluhou dokážeme každoročne
S vďakou a pozdravom
zbierku rozširovať a zorganizovať ju
kolektív
Ligy proti rakovine
i v najodľahlejších kútov Slovenska.

Györ – Maďarsko

kúpalisku (bolo prístupných okolo 10 bazénov
za prijateľnú cenu), iných zlákali ceny na
miestnom trhovisku so širokou ponukou
Dňa 20. 5. 2009 Klub dôchodcov
tovarov. Počasie bolo nádherné a prežili sme
zorganizoval zájazd do Györu v Maďarsku.
príjemný aktívny deň.
Zájazdu sa zúčastnilo 43 členov klubu.
Helena Šarmírová
Niektorí dali prednosť kúpaniu v termálnom
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Zaznamenali sme
Zaznamenali sme:
Prinášame Vám článok, ktorý bol
uverejnený v Národnom kalendári
2004, a ktorý sa nám zdal aktuálny
pre toto obdobie. Autorom článku je
Maroš Puchovský:

O Metodových žiakoch
Sv. Cyril a Metod – vierozvestci
slovanských
národov,
spolupatróni
Európy, ohlasovatelia nového svetla.
Bratia z grécko-slovanského Solúna,
sprostredkovatelia slovenského písma,
uzákonitelia spisovného jazyka starých
Slovákov i všetkých Slovanov. Čím bola
ich misia výnimočná? Čím bola taká
nezabudnuteľná, že už tisícročie cítime,
ako keby tu boli len včera? Čím sa
odlišovala od všetkých ostatných misií
pred nimi i po nich?
Sv. Cyril a Metod k nám nepriniesli
vieru ako takú, tá tu bola dávno predtým.
I kresťanstvo k nám prenikalo už dávnejšie
z Franska, ba až z ďalekého Írska. Oni
však priniesli vyznanie viery osobitne pre
nás a v našom jazyku. Priniesli písmo –
hlaholiku, danú zhora a posvätenú na
vyjadrenie hodnôt viery, rodiny a národa.
Priniesli obrad a zákon ako kostru každej
pevnej štátnosti. Prišli, aby obnovili
základy znovu sa rodiaceho svojbytného
slovanského sveta, osobitej slovanskej
civilizácie.
A čo sme urobili my? Po počiatočnom
vrelom prijatí a následnom neuveriteľnom
rozmachu vlastnej štátnosti a kultúry
upreli sme zrak kamsi bokom, smerom
k zapadajúcemu slnku. Ožiarení,
červenosťou vedľajšieho sveta, vzhliadnuc
na cudzie a nevážiac si svoje, vyhnali
sme Metodových žiakov. Svetlo, ktoré sa
zažalo medzi Bratislavou a Nitrou, prelialo
sa do Ochridu a Kyjeva. A u nás zavládla
na tisíc rokov trpká tíš. To cudzie sa cez
nás prevalilo ako hustá hmla.
A predsa sme prežili tisícročie bez
štátnosti, lebo v nás ostala iskra. Ostalo
i zopár Metodových žiakov, hoci tajne a na
vlastné nebezpečenstvo ochraňujúcich
vzácne dedičstvo. A ono vzklíčilo, súc
stovky rokov zadupané v slovenskej zemi.
Znovu máme pred očami plody cyrilometodskej misie. Znovu máme šancu
vybudovať vlastný duchovný svet. Ale
znovu sa opakuje doba, keď nás ktosi
nabáda, aby sme sa sami vzdali svojej
podstaty a slova a klaňali sa cudzím
a nemým.
Teraz, na začiatku 21. storočia, stojíme
opäť pred rozhodnutím. Metodovi žiaci
sú ešte tu. Nedopusťme ich opätovné
vyhnanie. Sú tu, aby obnovili vážnosť
slova, roznietili iskru, vyslovili večne
sa opakujúce posolstvo. Sme Slováci
a Slovania, nesieme slovo. To je naša
zodpovednosť, naše poslanie i naše
imanie. Od nášho rozhodnutia bude
závisieť osud nie iba Slovenska, ale i osud
celého slovanského sveta. Tak ako pred
tisíckou rokov. Musíme však sami chcieť
prijať svetlo.

WESTERNOVÉ PRETEKY
V sobotu 20.
júna sa zišli westernoví
jazdci z okolia Bratislavy
do Blatného na treťom
ročníku westernových
pretekov. Zorganizovali
ich Areál u Wocha
a Slovenská asociácia
westernového jazdenia
a ródea. Drezúrne a pracovné disciplíny boli zaradené do
kategórie B, rýchlostné do C. Špeciﬁkom mal byť dostih
westernových koní na vzdialenosť štvrť míle.
Upršané počasie neveštilo práve vhodný čas, no aj
napriek tomu 12 účastníkov predviedlo svoje umenie. Divácky
najpútavejšie boli samozrejme rýchlostné disciplíny – pole
bending (teda beh jazdca na koni medzi tyčami) a barrel race
(beh okolo sudov). Najatraktívnejšiu a najviac očakávanú
disciplínu Quarter of a mile (teda Štvrť míľu) však organizátori
museli z bezpečnostných dôvodov po silnom daždi zrušiť.
Aj napriek tomu, že vďaka účastníkom i na ihrisku
práve prebiehajúcemu futbalovému turnaju mládeže bolo
v Areáli mimoriadne živo, zaráža slabý záujem – nezáujem
Blatňančanov. I skutočnosť, že
prevažná väčšina malých detí
z Blatného živého koňa nikdy
nevidela, hoci ho má priamo
pod nosom.
Stanislav Fekete

Futbalový klub Družstevník
Blatné – vyhodnotenie sezóny
2008/2009.

BOWLINGOVÁ LIGA
Na začiatku bola myšlienka
a snaha vyplniť voľný čas cez nevľúdne
jarné víkendy. Potom rozhovory
pri pive, vytvorenie organizačného
výboru, vytvorenie pravidiel a dohoda
o termínoch. A tak sa 25. januára
prvým kolom začala za účasti desiatich
účastníkov Bowlingová liga 2009
s podnázvom O putovný pohár obce Blatné. Organizátorom bol Hotel u Wocha,
vedúcim ligy a hlavným rozhodcom Stanislav Fekete.
Súťaž prebiehala v ôsmich kolách, každú druhú nedeľu od 18.00
hod. Už po začiatočných kolách sa vytvorila vedúca trojica hráčov, z ktorých sa
vo vedení postupne striedali Kamil Budaj, Oleg Shapovalov a Tomáš Červenka.
Zásluhou výborného záveru sa napokon prvým víťazom stal Tomáš Červenka
a prvé tri miesta boli obsadené v opačnom poradí. O vyrovnanosti svedčí aj
skutočnosť, že o 4 a 5 mieste pri rovnakom počte bodov rozhodoval menší počet
získaných boniﬁkácií.
Záverom pri odovzdávaní cien mohol zástupca organizátorov so
súhlasom a na radosť všetkých zúčastnených hráčov skonštatovať, že aj tí, ktorí
skončili na posledných priečkach sa v priebehu súťaže rádovo zlepšili a kvalitou
značne priblížili k lepším. A všetci svorne skonštatovali, že v jesennej časti súťaže,
ktorú pripravujeme, bude oveľa vyrovnanejšia konkurencia.
Stanislav Fekete
Bowlingová liga 2009
O putovn pohár obce Blatné
Konené poradie po 8. kole
Priezvisko a meno
ERVENKA

1.kolo

2.kolo

3.kolo

4.kolo

5.kolo

6.kolo

7.kolo 8.kolo

Tomá

344

290

338

287

280

312

366

353

SHAPOVALOV Oleg

299

329

308

356

312

271

345

287

BUDAJ

Kamil

266

340

306

314

312

306

345

279

KUBICA

Jozef

241

298

250

276

307

283

277

280

FEKETE

Stanislav

278

225

275

306

276

319

259

274

PY N

Franti ek

259

222

308

252

244

272

250

290

KOVAI

Marek

331

283

266

246

236

204

253

268

KNAP

Jozef

275

223

298

246

303

261

239

217

LANARI

Juraj

240

265

259

271

257

256

230

220

KRI AN

Juraj

182

207

202

248

207

195

173

226

O poradí na 4. a 5. mieste rozhodol vy í poet bodov bez bonifikácií

Žia
Žiaci – účastník I. trieda starší žiaci OBFZ.
TTréner:
é
Štefan Fiala
Mužstvo žiakov je najväčším potešením futbalového klubu Blatné,
ktoré v tejto náročnej vekovej kategórii aj s mladšími chlapcami
A mužstvo – účastník III. ligy Bratislavského futbalového zväzu.
obsadilo pekné 6. miesto s počtom bodov 33 a vo viacerých
Tréneri: Mgr. Michal Kuruc, Jaroslav Pisoň
Mužstvo sa umiestnilo na predposlednom 13. mieste s počtom bodov zápasoch ukázalo, že práca s mládežou prináša svoje ovocie.
17. Nakoľko z III. Ligy BFZ vypadávajú dve mužstvá, vypadáva do IV. Uvedenú súťaž vyhralo mužstvo žiakov Jarovce Bratislava a na
ligy A aj naše mužstvo. Vypadáva aj mužstvo seniorov GFC Grinava poslednom mieste sa umiestnilo mužstvo žiakov ŠK Čataj.
do IV. ligy B. Víťazom sezóny 2008/2009 a zároveň postupujúcim
Futbalového klubu Družstevník Blatné chcem popriať úspešné
mužstvom sa stal FK Baliston Bernolákovo.
reprezentovanie našich mužstiev obce Blatné v nasledujúcom
ligovom ročníku. Moje poďakovanie patrí všetkým hráčom, trénerom
Dorast – účastník V. ligy B Bratislavského futbalového zväzu.
a funkcionárom, organizátorom a fanúšikom za zvládnutie náročnej
Tréner: Radomír Strihovský
Mužstvo sa umiestnilo na peknom 10. mieste s počtom bodov 24. uplynulej sezóny.
Víťazom V. ligy B sa stalo mužstvo dorastu ŠK Tomášov a na Bol by som veľmi rád, aby aj v našej obci fungovalo heslo, ktoré
poslednom mieste sa umiestnilo mužstvo dorastu Družstevník používa aj Slovenský futbalový zväz: Spojme sa pre futbal. Prestaňme
sa správať alibisticky a kriticky, ale pomôžme všetci, ktorí tento šport
Hamuliakovo.
milujeme.
Juraj Fiala

Náš klub reprezentovali počas sezóny tri celky:
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