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VIANOČNÝ ČAS
Práve držíte v rukách vianočné vydanie Blatňana a dúfam, že si pri ňom príjemne uvoľníte dušu aj myseľ.
V tomto roku vyšiel Blatňan trikrát
a okrem rekapitulácií uplynulého roka
a hodnotení podujatí za posledný polrok v ňom nájdete aj pozvánku na Silvestrovský beh, rozsiahlu správu z rokovaní OcZ a úryvky z listov od nášho
rodáka, saleziána dona Daniela Pravdu
z misií v Afrike – veľmi zaujímavé čítanie.
Práve sme vhupli do najhektickejšieho, ale zároveň i najkrajšieho obdobia roka – obdobia vianočného. Na
každom rohu vidíme vianočné akcie,
ktorými nás šikovní obchodníci lákajú
na kúpu vianočných darčekov. A my
im samozrejme podľahneme, pretože
nie je nič krajšie ako potešiť svojich
blízkych. V obci sa rozžiarila vianočná
výzdoba, už len ten sneh nám chýba,
ale namiesto neho zas máme všade
veľa blata, keďže sa buduje kanalizácia. Ale keď nám nasneží, tak zas budeme mať peknú bielu dedinu.
Rok 2009 bol náročný - museli sme si
zvykať na novú menu Euro a rozlúčiť
sa s našimi slovenskými korunami, na
ktoré sme boli zvyknutí, priamo alebo
nepriamo nás ovplyvnila aj hospodárska kríza a popri tom isto každý z nás
riešil či už osobné, pracovné, alebo rodinné problémy a krízy. Napriek tomu
verím, že budúci rok bude pre nás jednoduchší a lepší.
Ale keďže tento rok ešte neskončil,
prajem Vám príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov a do nového
roka veľa zdravia, šťastia a pohody. Dúfam, že aj tieto Vianoce navštívi všetky
rodiny ,,Ježiško“.
Miriam Jevošová

Aký si bol rok 2009?
Po roku 2008, keď sme v obci dobudovali
cestu na Pažiti a tým ukončili v novej lokalite všetky inžinierske siete, vybudovali druhú
etapu čistiarne odpadových vôd (ďalej len
ČOV), zhruba 800 m novej kanalizácie,
viacúčelové ihrisko na školskom dvore a
vybudovaní hrubej stavby nadstavby materskej školy, sme po vzniku prakticky svetovej
hospodárskej krízy nedúfali, že v roku 2009
budeme ďalej zveľaďovať obec – pokračovať v dákej výstavbe. Trúfali sme si snáď
iba dokončiť rozostavanú budovu bufetu a
sociálnych zariadení na školskom dvore. Na
začiatku roka nám prišli posledné faktúry za
ČOV a cestu na Pažiti. Uhradiť ich v plnej výške však nebolo z čoho. Postupne sme však
splácali a pravdepodobne ku koncu tohto
roku si vyčistíme stôl – uhradíme posledné
splátky. Do konca mája sme splácali aj úver
z roku 2004 na výstavbu kanalizácie. Bolo
potrebné urobiť aj presvetlenie a odvetranie
kuchyne materskej školy, aby mohla riadne
fungovať. Eśte stále sú tam však menšie nedostatky, strpčujúce život kuchárkam. Lenže
kríza nám spôsobila, že pozemky pripravené
na predaj nám zostali, podielové dane od
štátu sa znižovali. Pritom vo februári sme dostali výzvu na uskutočnenie výberového konania na podaný projekt Revitalizácia časti
obce Blatné. Vedeli sme, že ak chceme tento
projekt realizovať, musíme najskôr vybudovať na časti Bratislavskej ulice, Šarﬁckej ulici

a v Ulici Alojza Végha kanalizáciu, aby sme
dodržali logický postup výstavby. Pritom zastupiteľstvo s obavami pristupovalo k schváleniu zaťaženia obce novým úverom. Až po
podpise zmluvy na realizáciu Revitalizácie...
schválilo prevzatie úveru vo výške 165 970,–
eur. A keďže sme víťaza súťaže výstavby
kanalizácie nemohli skôr vyzvať k prácam –
pokým nebolo čím uhradiť za vykonané práce, začala výstavba pomerne neskoro. Boli
aj názory, aby sme robili kanalizáciu a revitalizáciu naraz, len si neviem predstaviť ako
by sme museli zvýšiť náklady, aby dodávateľ
revitalizácie bol ochotný práce robiť a ručiť
za svoju prácu. Pritom projekt musíme do
septembra 2010 ukončiť. Požadovanej dotácie na výstavbu kanalizácie z environmentálneho fondu sme sa nedočkali, dostali sme
však dotáciu z ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja vo výške 99 592,– eur. Tým
sme sa mohli pustiť do prác na dokončovaní
tretej etapy – ulíc Družstevnej a Hradskej. Aj
keď dodávateľa prác brzdí daždivé počasie,
obyvateľom ulíc znepríjemňuje život blato
na cestách a chodníku, chceme urobiť koľko
sa dá, koľko nám počasie dovolí. Maximálne však do 18. decembra, potom si očistíme
cestu, aby sme Vianoce a koniec roka prežili
aspoň trošku v pohode. Pritom už iba podotýkam, že sociálne zariadenia aj s bufetom,
okrem terénnych úprav okolo budovy sú
pokračovanie na strane 4
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Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Blatnom
z mimoriadneho zasadnutia OcZ dňa 17.7.2009
OcZ schválilo
– odovzdanie stavby Plynoﬁkácia 23 RD – zmena stavby – 12 STL
prípojok prevádzkovateľovi SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy
44/b, Bratislava bezodplatným prevodom,
OcZ požiadalo
– starostu obce vyhlásiť novú výzvu na voľbu hlavného kontrolóra
z dôvodu, aby boli dodržané termíny určené pre voľbu v zmysle
zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
– zverejniť ponuku na prenájom na vývesnej tabuli a internetovej
stránke obce.
OcZ poverilo
– starostu obce uzatvoriť zmluvu na prevod stavby Plynoﬁkácia 23
RD – zmena stavby – 12 STL prípojok a vydať čestné prehlásenie
o zrieknutí sa obce jednorazového príspevku za zriadenie vecného
bremena na obecných pozemkoch za uvedenú stavbu.
OcZ odložilo
– prerokovanie podania žiadosti o úver vo výške 166 000,- € na
termín po prerokovaní plnenia rozpočtu za I. polrok 2009 a prognóz
plnenia rozpočtu v II. polroku 2009.
OcZ vzalo na vedomie
– informáciu o výzve HUSK 09/01/1.31 a požiadalo Vojtecha
Horvátha zistiť potrebné náležitosti k ďalšiemu postupu a podať
písomnú informáciu o ďalšom postupe.
z mimoriadneho zasadnutia OcZ dňa 3.8.2009
OcZ schválilo
– úpravy rozpočtu na rok 2009 podľa predloženého návrhu ﬁnančnou
komisiou rozpočtovým opatrením č. 2/2009,
– prijatie Dexia Komunál Klasik úveru (ďalej len „úver“) vo výške 165
970,00 € poskytnutého zo strany Dexia banky Slovensko, a. s., so
sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31
575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len
„banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve
– vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom
zabezpečenia pohľadávky banky z úveru.
OcZ vzalo na vedomie
– plnenie rozpočtu za I. polrok 2009.
z mimoriadneho zasadnutia OcZ dňa 3.8.2009
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom v tajnom hlasovaní volilo Sylviu
Mikleovú za hlavnú kontrolórku obce. Počtom hlasov 6 (slovom šesť)
za zvolenie,1 (jeden) proti zvoleniu zo siedmych poslancov zvolilo
hlavnú kontrolórku. Obecné zastupiteľstvo v Blatnom potvrdzuje,
že Sylvia Mikleová bola zvolená nadpolovičnou väčšinou všetkých
hlasov za hlavnú kontrolórku obce Blatné.
OcZ požiadalo
– starostu obce uzatvoriť mandátnu zmluvu na výkon stavebného
dozoru stavby IV. etapy kanalizácie s Branislavom Jurčom, podľa
predloženého návrhu zmluvy.
zo zasadnutia OcZ dňa 25.9.2009
z kontroly plnenia uznesení
1/2008 – 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 69/2009 – ponúknuť budovu Obecného klubu s. č. 299
na prenájom - neurobené, o prenájme uvažoval Ľ. Augustovič,
nakoniec nepožiadal, urýchlene zverejníme ponuku na prenájom v
zmysle uznesenia.
Uznesenie 70/2009 – výzva HUSK 09/01/1.31 (výstavba telocvične)
– Vojtech Horváth informoval iba ústne, že nám neodporúčajú
spracovávať projekt podľa tejto výzvy, lebo takéto projekty nie sú
podporované.
Ostatné uznesenia sú splnené.
z pripomienok
– 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 doprav -ného 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. Na obecnej internetovej stránke je spracovaný
návrh dopravného značenia
– 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. Dostali sme písomnú zamietavú odpoveď. Aj
našu poštu navrhli v podstate zrušiť - aby ju prevádzkoval nejaký
iný uchádzač.
– 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 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 okľuka 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 sú pripravené, vlastník dostal
pozvánku na dnešné rokovanie. Pri rokovaní, sa vlastník pozemku
dohodol so zastupiteľstvom na riešení zámenou.

Budovanie kanalizácie v obci
OcZ schválilo
– zámenu pozemku p. č. 162, reg. “E“, vo výmere 122 m2 v zmysle
zákona 66/2009 Z.z. za rovnakú časť z pozemku p. č. 2455.
Vlastník pozemku p. č. 162 uhradí geometrický plán na odčlenenie
časti pozemku, obec uhradí návrh na vklad zámennej zmluvy,
– udelenie ocenenia Ceny obce Jednote dôchodcov Slovenska –
výboru Klubu dôchodcov v Blatnom za prínos pri rozvoji kultúrneho a
spoločenského života v obci s ﬁnančnou odmenou, vo výške 100,– €,
– plat hlavného kontrolóra obce vo výške 223,– € mesačne, pri úväzku 0,2,
– zverejniť na internetovej stránke obce a na www.reality.sk nákres
rozparcelovania pozemkov, s určením minimálnej požadovanej
ceny zastupiteľstvom na každý jednotlivý ponúkaný pozemok na
odpredaj v lokalite Pažiť.
OcZ neschválilo
– uzatvorenie zmluvy s Agentúrou granty a fondy, n.o. na riadenie
realizácie projektu „Revitalizácia časti obce Blatné“ a požiadalo
starostu obce zabezpečiť riadenie realizácie projektu vlastnými
zamestnancami.
OcZ odložilo
– prerokovanie VZN na novembrové zasadnutie obecného
zastupiteľstva.
OcZ vzalo na vedomie
– informáciu o činnosti ZO Jednota dôchodcov Slovenska – Klub
dôchodcov v Blatnom,
– informáciu o možnostiach podávania projektov o eurofondy a
prebiehajúcej príprave projektu cyklotrasy podanú projektovou
manažérkou obce Ing. Jarmilou Tomašovičovou.
OcZ požiadalo
– starostu obce zabezpečiť podrobný ﬁnančný rozbor obce,
zvlášť s úhradou z predošlého roku a predpoklad nevyhnutných
výdajov obce do konca roku 2009 – energie, mzdy, zmluvy.
Termín: do 12.10. 2009
V rôznom predniesli poslanci svoje pripomienky:
Anna Kubicová – predniesla informáciu o stave v kuchyni Materskej
školy – následne po správe vedúcej Školskej jedálne navštívila
kuchyňu Materskej školy počas plnej prevádzky a konštatovala,
že uvádzané problémy s prievanom v kuchyni, vytekaním vody
od škrabky zemiakov s nevhodným umiestnením vypínačov
elektrických kuchynských zariadení sú objektívne. Treba urýchlene
urobiť nápravu.
Starosta obce a zástupca starostu urobia následne kontrolu kuchyne
pre určenie možných opatrení na odstránenie nedostatkov. Výmena
stolov sa môže uskutočniť, až keď bude mať obec dostatok
ﬁnančných prostriedkov na kúpu nových – ak bude možné, terajšie
upravíme, aby bol dostatočný priestor vo výdajni pre vydávajúce.
Ďalej uviedla, že už dlhšiu dobu nesvietia na ulici Kráčice dve svetlá,
už to bolo nahlásené a žiadaná náprava sa zatiaľ nevykonala. V
súvislosti s nedostatkom ﬁnancií požiadala o podrobný ﬁnančný
rozbor a stav splácania neuhradených faktúr, aby sme nezačali
čerpať úver, bez vedomia, že od začiatku budúceho roku budeme
mať na jeho splácanie.
Ivana Benkovská – požiadala o informáciu, prečo ešte nie sú

namontované sedadlá pri viacúčelovom ihrisku, na ktoré žiadal
Vojtech Horváth prostriedky na zakúpenie upevňovacieho materiálu.
Starosta uviedol, že prostriedky neboli poskytnuté, V. Horváth
má sedadlá pripravené. Vyslovila nespokojnosť so starostlivosťou
o park na Hoštákoch – starosta nevidí nedostatky ani keď chodí
k svokre, asi sa vždy otočí na druhú stranu. Starosta uviedol, že
upozorní zamestnancov obce, aby nedostatky odstránili. Žiadala
ďalej vysvetlenie, prečo nie sú občania vyzvaní, aby si uhradili
poplatky za hroby, či nie je evidencia o hroboch. Starosta uviedol,
že evidencia je, nie je však úplná, lebo nie je vždy zapísané, koho
vyzývať na zaplatenie. Preto bolo vyvesené, za ktoré hroby nie je
zaplatené. Môže sa občas vyskytnúť aj to, že nie je ani v zozname za
nezaplatené hroby a pritom za niektorý hrob nie je zaplatené. Veď
na cintoríne máme vyše 800 hrobov.
JUDr. Marek Kovačič - vyslovil nespokojnosť s kosením medzi hrobmi
na cintoríne, pochválil, že plochy, ktoré kosia zamestnanci obce, sú
prevažne veľmi dobre pokosené. Položil otázku, či správca ihriska
odvádza poplatky za osvetlenie na viacúčelovom ihrisku. Starosta
uviedol, že preverí odvádzanie poplatkov a termíny kosenia medzi
hrobmi.
zo zasadnutia dňa 16.10.2009
z kontroly plnenia uznesení
Uznesenie
21/2008 – Z – obecné zastupiteľstvo požiadalo starostu
U
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
69/2009 – ponúknuť budovu Obecného klubu s. č. 299 na
U
prenájom - urobené, zverejnené na obecnej internetovej stránke a
plagátmi – na www.reality nešlo umiestniť.
Ostatné uznesenia sú splnené.
z pripomienok
– 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. Na obecnej internetovej
stránke je spracovaný návrh dopravného značenia – prišla jediná
pripomienka od p. Hulíka, ktorý žiadal, aby bola Chorvátska a Krátka
ulica slepá – tým by autá prechádzali iba do týchto ulíc. Je potrebné
aby sa zišla komisia a uzatvorila návrh dopravného značenia.
– osvetlenie chodníka za obchodom Heva (prechod z ulice Kráčice)
– svetlá máme zakúpené, až bude mať montážnik čas dáme
namontovať – bol požiadaný.
– nedostatky v kuchyni materskej školy – prievan v kuchyni – osadíme
dvere na „špinavú kuchyňu“ a dáme urobiť posuvné dvere do
kuchyne, podľa potreby bude urobený prívod vzduchu,
– vytekanie vody od škrabky zemiakov – budú osadené 4,00 cm
vysoké prahy z umelej hmoty,
– nevhodné umiestnenie vypínačov elektrických kuchynských
zariadení – používať sa majú iba v prípade nebezpečenstva,
– výmena stolov sa môže uskutočniť, až keď bude mať obec dostatok
ﬁnančných prostriedkov na kúpu nových – ak bude možné, terajšie
upravíme, aby bol dostatočný priestor vo výdajni pre vydávajúce –
zatiaľ iba zúžime jestvujúce.
OcZ neschválilo
– zníženie kúpnej ceny za časť odkupovaného pozemku p. č. 404/5
žiadateľke Božene Matulovej.
OcZ dalo súhlas
– Sylvii Mikleovej na vykonávanie inej zárobkovej činnosti ako hlavnej
kontrolórke obce Blatné.
OcZ vzalo na vedomie
– podanie sťažovateľov (manželov Režuchových), sťažnosť považuje
za čiastočne opodstatnenú (kvôli úrovni hladiny hluku) a požiadalo
vedúceho Eso – baru zabezpečiť prevádzku a konanie hudobných
produkcií do záverečných hodín tak, aby hladina hluku po 22.
hodine nepresahovala povolené hodnoty. V prípade porušenia
budú stanovené otváracie hodiny prevádzky iba do času, pokiaľ nie
je nočný pokoj. Hudobné produkcie s povolením po záverečných
hodinách sa môžu konať s obmedzením, že hlučnosť nebude
prevyšovať prípustné hranice pre čas nočného pokoja,
– informáciu o stave výstavby IV. etapy kanalizácie a požiadalo starostu
obce dôsledne vyžadovať čistotu ciest a chodníkov pri výstavbe,
– informáciu o možnostiach podávania projektov o eurofondy a
prebiehajúcej príprave projektu cyklotrasy.
OcZ odložilo
– prerokovanie zámeru na umiestnenie a inštaláciu anténneho systému
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verejnej elektronickej komunikačnej siete na objekte Základnej školy
v Blatnom a požiadalo starostu obce zabezpečiť osobnú prítomnosť
technika pre informovanie obecného zastupiteľstva s technickými
podmienkami a obchodného zástupcu prevádzkovateľa siete pre
stanovenie výšky nájmu,
– odovzdanie vybudovaného plynovodu – odbočky z ulice Glanec
SPP – Distribúcia, a. s. Bratislava a požiadalo starostu obce zistiť,
za akú cenu je SPP – Distribúcia, a.s. ochotná odkúpiť vybudovaný
plynovod.
Pripomienky občanov a poslancov
Radomír Strihovský
– predniesol sťažnosť na pálenie rôznych odpadov v obci a tým
neznesiteľný zápach. Poslanci uviedli, že nie je povolené žiadne
spaľovanie odpadov, treba nahlásiť konkrétne kedy, kto spaľoval,
najlepšie predložiť fotograﬁu, či aspoň s jedným ďalším svedkom.
KOVP prešetrí a navrhne udelenie pokuty. JUDr. Kovačič upozornil,
že je problém v rozlíšení medzi rekreačným pálením (grilovanie,
opekanie), ktoré nie je zakázané, a medzi spaľovaním odpadu,
ktoré je v zmysle zákona o ochrane ovzdušia a zákona o odpadoch
zakázané, ale najmä v preukázaní porušenia zákona konkrétnemu
občanovi. Odporučil, aby boli na mieste spaľovania prítomní
vždy najmenej dvaja občania – svedkovia udalosti najmä na účely
následného dôkazného procesu, a aby urýchlene vždy zavolali na
miesto pálenia starostu obce alebo predsedu komisie na ochranu
verejného poriadku.
– vyslovil nespokojnosť so skládkou vyfrézovaného asfaltového
materiálu na parkovisku pri futbalovom ihrisku. Starosta uviedol,
že požiadal Ing. Feketeho o odstránenie materiálu. Materiál tam
uskladňuje s menšími prestávkami už viacej ako rok. Ako sa aj sám
vyjadril, máme mu poslať platobný výmer za skladovanie. Požiadal
KOVP o zameranie a bude mu vystavený platobný výmer.
– ako predseda futbalového klubu požiadal aspoň o minimálnu
dotáciu (500,- €) pre klub, nakoľko klub už nemá žiadne ﬁnančné
prostriedky, rozhodcov už platia z vlastných prostriedkov, dresy
perie jeho mama, žiadneho hospodára neplatia. Starosta uviedol,
že hneď ako bude možné, im obec z prisľúbenej dotácie aspoň
časť prevedie, určite to nebude toľko, ako sa schválilo pri tvorbe
rozpočtu, pretože aj obec má znížené príjmy z podielových daní.
JUDr. Marek Kovačič
– vyslovil nespokojnosť s neúčasťou tajomníčky ﬁnančnej komisie –
zamestnankyne obce na zasadnutiach komisií, požiadal starostu,
aby to riešil disciplinárne, nakoľko z funkcie poslanca OcZ ako aj
predsedu komisie on nemá pracovno-právnu kompetenciu.
– predniesol otázku, či bol na základe uznesenia OcZ poslaný list na
NKÚ v minulom roku vo veci vyvodenia personálnej zodpovednosti
v súvislosti s problémom nadstavby MŠ a požiadal o informáciu z
odpovede NKÚ. Starosta uviedol, že list bol v termíne zaslaný a o
odpovedi informoval OcZ hneď ako list prišiel. Zoskenuje list aj
odpoveď NKÚ a zašle emailom poslancom.
– Predniesol pripomienku, či boli starosta obce so zástupcom starostu
obce na základe poverenia OcZ na arcibiskupskom úrade vo
veci možnosti odkúpenia budovy kultúrneho strediska a budovy
kinosály. Nakoľko tento rok končí nájomná zmluva na tieto dve
nehnuteľnosti, v prípade nevyhovujúcich kúpnych podmienok
pre obec navrhol aj so starostom obce navrhnúť arcibiskupskému
úradu variantu, pri ktorej by obec platila nájom len vo forme správy
a údržby týchto nehnuteľností. V prípade, ak s týmto návrhom
nebude cirkev, resp. vlastník nehnuteľností súhlasiť, odovzdať tieto
dve budovy ich vlastníkom. Upozornil na skutočnosť, že kinosála
je celoročne nevyužívaná a aktivity v súčasnosti nachádzajúce sa
v priestoroch kultúrneho strediska (stolný tenis, obecná knižnica,
kultúrne a spoločenské aktivity) je pre obec hospodárnejšie
umiestniť v priestoroch nehnuteľností vo vlastníctve obce, napr.
budova obecného úradu, obecný klub. Ďalej upozornil na výšku
nájmu cca 3300,– € ročne, a k tomu treba pripočítať všetky
pravidelné platby a údržbu týchto budov, čo je v čase hospodárskej
krízy neakceptovateľná výška vzhľadom na ich reálne využívanie.
– predniesol záver z námatkovej kontroly odpadových nádob členmi
ﬁnančnej komisie Marekom Kovačičom a Zuzanou Podolinskou,
ktoré občania pristavujú na vývoz. Požiadal ekonómku obce a
hlavnú kontrolórku obce, aby preverili, či občania, ktorí vykladajú
na vývoz viac odpadových nádob, majú v zmysle platného VZN o
odpadoch na tieto aj nárok a ak nie, či majú títo občania zaplatené
za tieto odpadové nádoby. Aby občania, ktorí majú len jednu
odpadovú nádobu nedoplácali na domácnosti, ktoré neoprávnene
vykladajú viac nádob, pretože obec platí aj za celkové množstvo
nádob ako aj za celkovú hmotnosť vyvezeného odpadu, a aby sa
zaviedol spravodlivý systém do odpadového hospodárstva obce.
Požiadal o kontrolu celej obce určeným zamestnancom obce a
zaslať dodatočné platobné výmery, ak niekto vykladá viac nádob,
alebo iného objemu ako majú uhradené. Starosta uviedol, že
už sa vykonávajú úkony, aby už budúci rok boli všetky odpadové
nádoby označené známkou rôznych farieb, aby občania vykladali na
vývoz iba také nádoby, za aké majú zaplatené podľa počtu osôb v
domácnosti a vývozcovia odpadov ich takto vedeli identiﬁkovať.
– požiadal o stanovenie pevných otváracích hodín zberného dvora na
odpady, kde občania obce s trvalým pobytom môžu vyvážať odpad
do veľkoobjemových kontajnerov. Navrhol sobotu v čase min. 2
hodiny, nakoľko väčšine občanom vyhovuje tento termín. Zároveň
požiadal starostu obce, aby občanov informoval o otváracích
hodinách zberného dvora miestnych rozhlasom, na vývesnej tabuli
pred obecným úradom a článkom v najbližšom výtlačku obecných

novín Blatňan.
– požiadal hlavnú kontrolórku obce, nakoľko je vo funkcii novo
menovaná, aby si v zmysle zákona o obecnom zriadení vypracovala
návrh plánu kontrolnej činnosti na budúci rok a predložila ho
zastupiteľstvu na schválenie. Navrhol jej, aby v súvislosti so
sťažnosťami rodičov na prevádzku školskej jedálne (množstvo,
kvalita a cena stravy) prednostne zaradila do tohto plánu školskú
jedáleň.
– položil otázku, či občanom v lokalitách, kde je už vybudovaná
kanalizácia, bola zaslaná výzva na pripojenie. V prípade, ak sú
nejaké domácnosti ešte napriek tejto výzve nenapojené, aby im
bola opätovne zaslaná takáto výzva s určením termínu. Ak budú
tieto domácnosti napriek tomu ignorovať ustanovenia zákona
o odpadoch, uložiť im pokutu za nesplnenie si povinnosti a spis
odovzdať Obvodnému úradu životného prostredia, kde sú však už
pokuty podstatne vyššie, ako môže uložiť obec. Starosta uviedol,
že budú prebiehať aj kontroly či domácnosti neodvádzajú do
kanalizácie aj dažďové vody.
– Upozornil na to, že napriek uzneseniu OcZ o zverejnení výzvy na
predaj obecných pozemkov na Pažiti na internete, táto na stránke
www.reality.sk nebola zverejnená. Starosta uviedol, že výzva nebola
zverejnená na internete, pretože mal problém túto výzvu tam
umiestniť. Výzva ale bola uverejnená na stránke obce a na vývesnej
tabuli obce. JUDr. Kovačič požiadal starostu obce, aby mu zaslal
podklady potrebné na zverejnenie tejto výzvy a následne ich na
internete on zverejní.
– Položil otázku, či sú platené a odvádzané do pokladne poplatky za
miniihrisko. Starosta uviedol, že správca miniihriska pravidelne tieto
poplatky odvádza do pokladne obce.
Katarína Takáčová
– Upozornila, že na uliciach po obci parkujú nákladné vozidlá, čo je v
rozpore s prijatým VZN.
Ivana Benkovská
– uviedla, že zamestnankyne MŠ vypracovali tri úspešné projekty
pre materskú školu, kde získali dotácie a vyzdvihla prácu celého
kolektívu MŠ. Požiadala, aby im boli vyplatené polročné odmeny,
ako bolo schválené a aby ekonómka obce nerozhodovala o tom
či budú vyplatené, alebo nie. Starosta uviedol, že výšku odmien
schválil, len vyplatiť ich zatiaľ nebolo z čoho. Až budeme mať,
tak budú vyplatené bez ohľadu na reči ekonómky. Upozorní ju na
primerané správanie k ostatným zamestnancom obce. Zároveň
navrhla, že by bolo viac ako žiaduce, aby budúci posledný volebný
rok bola cena obce udelená kolektívu MŠ za ich prácu nad rámec
svojich pracovných povinností. S týmto návrhom súhlasili všetci
poslanci.
– znovu pripomenula nedôslednú evidenciu hrobových miest.
Starosta tak ako minule uviedol, že problémom je, že nepoznáme pri
mnohých hroboch komu výmer zaslať. Preto bol spracovaný zoznam
vyvesený na cintoríne aj na obecnom úrade.
Milan Šarmír
– predniesol návrh na zmenu termínov zasadnutí obecného
zastupiteľstva v mesiacoch november a december. V novembri
z dôvodu osobnej neprítomnosti uskutočniť zasadnutie 27., v
decembri slávnostné zasadnutie s ocenením športovcov, udelením
ceny obce a čestného občianstva uskutočniť 4. 12. o 18:00 h..
Požiadal poslancov, aby si zariadili program tak, aby sa mohli
zasadnutí nerušene zúčastniť.
Štefan Fiala
– Upozornil, že na mieste, kde bola umiestnená busta na pamiatku
A. Vosátka, začína sa odtŕhať betón a tento je treba opraviť, alebo
odstrániť.

Budovanie kanalizácie v obci
zo zasadnutia dňa 27.11.2009
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 87/2009 – Z Obecné zastupiteľstvo v Blatnom odložilo
prerokovanie zámeru na umiestnenie a inštaláciu anténneho systému
verejnej elektronickej komunikačnej siete na objekte Základnej školy
v Blatnom a požiadalo starostu obce zabezpečiť osobnú prítomnosť
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technika pre informovanie obecného zastupiteľstva s technickými
podmienkami a obchodného zástupcu prevádzkovateľa siete pre
stanovenie výšky nájmu.
Ostatné uznesenia sú splnené.
Z pripomienok
– prepojenie chodníka na Vosátkovej ulici s cestou, na konci bytoviek
od Štefánikovej ulice, pretože prechod je iba cez terén, ktorý je
blatový – urobené,
– znovu bolo požiadané o určenie jednosmernosti na Chorvátskej
ulici a doplnenie doprav -ného 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. Na obecnej internetovej
stránke je spracovaný návrh dopravného značenia – prišla jediná
pripomienka od p. Hulíka, ktorý žiadal, aby bola Chorvátska a Krátka
ulica slepá – tým by autá prechádzali iba do týchto ulíc. Je potrebné,
aby sa zišla komisia a uzatvorila návrh dopravného značenia.
OcZ schválilo
– investičný zámer pre umiestnenie a inštaláciu anténneho systému
verejnej elektronickej komunikačnej siete na objekte Základnej školy
v Blatnom pre spoločnosť T- Mobile,
– uzatvorenie nájomnej zmluvy na plynovod odbočka z ulice Glanec
s SPP – Distribúcia ,a.s.,
– VZN č. 4/2009 dani z nehnuteľnosti na rok 2010,
– VZN č. 5/2009 o dani za psa, za užívanie verejného priestranstva, za
ubytovanie, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje,
– VZN č. 6/2009 o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady,
– VZN č. 7/2009 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach,
– VZN č. 8/2009 o miestnych poplatkoch a poplatkoch za služby,
– VZN č. 9/2009 o výške mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu
nákladov škôl a školských zariadení,
– úpravu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 3,
– odmenu starostovi obce vo výške 700,– €,
– odmenu hlavnej kontrolórke obce vo výške 350,– €,
– inventarizačnú komisiu a vykonanie inventarizácie majetku obce a
záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov za rok 2009 v zmysle príkazu
starostu obce.
– vyhodnotenie Športovcov roka obce Blatné za rok 2009 podľa
návrhu Komisie kultúry, pre mládež a šport.
– požiadať vlastníka cirkevných budov o možnosť prevádzkovať
budovy za symbolický nájom – max. do 1 000,– €, v prípade
nesúhlasu vlastníka budov, budovy odovzdať vlastníkovi.
OcZ neschválilo
– vykonanie zmien v dopravnom značení a určenie jednosmernosti
Chorvátskej ulice do termínu kým nebudú po obci opravené obecné
komunikácie po výstavbe kanalizácie,
– iné umiestnenie chodníka (petícia občanov), pretože zmena nie je
možná z technických príčin. Dotácia na Revitalizáciu časti obce
Blatné bola schválená na podaný projekt, ktorý nie je možné
meniť, lebo zmenou by sa značne zvýšil podiel obce na ﬁnancovaní
projektu.
OcZ požiadalo
– starostu obce požiadať stavebný dozor výstavby kanalizácie
o preverenie fakturácie, nakoľko má vedomosti, že niektoré
fakturované práce neboli vykonané.
Ivana Benkovská – nedostala faktúru za vodu a stočné, ani list o
odpadoch. Položila otázku, prečo sa neuzatvára závora na ulici
Hradská smerom na Konopnice. Uviedla, že neznáme autá tam
vyvážajú odpady.
Anna Kubicová – znovu požiadala o opravu svetiel verejného osvetlenia
na Vosátkovej ulici, Kráčiciach a Podhájskej ulici. Požiadala, aby bol
upravený odvod vôd zo strechy Materskej školy, aby voda netiekla pod
budovu a na chodník, aby sa v zimnom období na ňom nestal úraz.
Štefan Fiala – požiadal o zabezpečenie zatvárania brán cintorína –
hlavne veľkých, vyvesiť cintorínsky poriadok na vývesnú tabuľu –
aspoň výňatok väčším písmom, aby občania vedeli, čo je na cintoríne
povolené a čo zakázané. Ďalej požiadal o montáž osvetlenia
viacúčelového ihriska aj školského dvora zo strechy obecného
úradu, opraviť plot školy od autobusovej zastávky a osadenie pletiva
okolo vodojemu.
Emil Bosáčik – bola vznesená pripomienka na ochranu okien na
toaletách základnej školy aspoň dákou vhodnou sieťou, pretože deti
pri hre loptou rozbili obidve tabule jedného okna. Poslanci Fiala a
Rodný uviedli, že pri normálnej hre je takmer nemožné okná rozbiť,
iba pri cielenom strieľaní lopty do okien.
Ing. Miloslav Onofrej – položil starostovi otázku, či môže vidieť
fakturáciu kanalizácie. Starosta uviedol, že mu ju môže bez
problémov poskytnúť.
Poslankyňa Anna Kubicová vzniesla pripomienku, že na obecné
podujatie Úcta k starším neboli rozložené stoly, musela si to
zabezpečovať predsedníčka sociálnej komisie s manželom a neboli
pripravené ani čistiace prostriedky.
Starosta uviedol, že rozloženie stolov a stoličiek má na obecné podujatie
zabezpečovať stolnotenisový klub, ktorý tam takmer denne hráva.
Predseda stolnotenisového klubu Vojtech Horváth tvrdil, že nemal na
ozname od pracovníčky uvedené, že bude obecné podujatie.
Starosta nakoniec uviedol, že toto prešetrí a bude obecné zastupiteľstvo
informovať.
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ukončené, urobené zväčša iba vlastnými
pracovníkmi v nákladoch viac-menej iba
za materiál a nehanbím sa priznať, že fasáda – farebná omietka je urobená na 80 % z
materiálu, ktorý sme vybrali z kontajneru, čo
občania vyhodili ako neupotrebiteľný a iba
zvyšok sme dokúpili. A pritom kvalita prác
našich chlapov je prinajmenšom porovnateľná s prácou poväčšine murárskych partií.
Viacej ma však trápi kvalita medziľudských vzťahov, hlavne vzťahy poslankyne
– zamestnankyne. Zaujímavé je, že k práci
zamestnankýň obce, občania vznesú výhrady poslankyniam a nie starostovi. Pritom o
niečo širší poslanecký zbor v minulosti uvážil, že po prechode mnohých kompetencií
na obce je potrebné prijať ešte jednu pracovníčku, ktorá má na starosti aj knižnicu,
aj MKS, čo nám dovtedy robili iné ženy na
dohodu. Teraz ich je vraj veľa, jednu treba prepustiť, znížiť mzdové náklady obce.
Pritom už máme plnú živnosť na vodovod
a kanalizáciu, jeden projekt z eurofondov
ukončený, druhý pripravený na realizáciu,
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pri ktorých sa enormne zvyšuje potreba administratívnych prách – monitorovanie, hlásenia, vypracovávanie správ. Kvalitu práce
zamestnankýň obce máte možnosť posúdiť
pri styku s nimi na obecnom úrade. Kvalitu
práce poslancov môžete posudzovať podľa
podujatí, ktoré pripravujú. Ako hovoria bývalí bratia Česi: „Není ten, kdo vyhoví všem!“
V podstate už mám potvrdené a nie iba
dojem, že každý hľadí iba na svoje záujmy,
háji iba svoje práva a nehľadí na nikoho okolo seba, na práva a možnosti iných. Potvrdilo sa mi to pri príprave projektu cyklotrasy.
Demagógia, prekrúcanie faktov, zavádzanie
občanov nepravdivými údajmi, podpisy pod
vymyslené údaje a to všetko len preto, aby
cyklotrasa nešla určitým úsekom. Pýtam
sa: Ako chceme ukázať, čo pekné v obci
máme, keď nikoho do blízkosti nepustíme?
Kde majú zlodeji lepšiu príležitosť kradnúť
– tam, kde nikoho nemôžu očakávať, alebo
tam kde nevedia kedy kto pôjde? Čudujete
sa, že nám v obci toho toľko chýba? Ja už
vôbec nie. Už bývalý riaditeľ školy v Šarﬁi v

dvadsiatych rokoch minulého storočia Anton Vosátko vo svojom životopise písal, ako
sa Šarﬁania bránili novotám. „Naučte deti písať a čítať, potom im my kúpime aj tabuľky,
aj knižky.“ Proti zavedeniu elektriny do obce
naši starí rodičia protestovali, nechceli povoliť stavať stĺpy elektrického vedenia, proti
zavedeniu plynu do našej obce naši rodičia
zbierali podpisy, potom sme dlhé roky nemohli do obce dostať plyn. Takže načo by
nám vlastne bola telocvičňa, načo nám je
potrebný kultúrny dom. Iste by sme to radi
urobili, ak by sme mali ﬁnančne na to, ak by
vyšla vhodná výzva z eurofondov, projekty
aj stavebné povolenie máme pripravené. A
čo nás to vôbec napadlo robiť cyklotrasu
mimo obce, veď tam budú chodiť iba cudzí
a nebude to pre našich ľudí. Akosi zabúdame na to: “Hosť do domu, Boh do domu“,
alebo v dnešnej dobe: „Hosť do obce, groš
(alebo euro) do obce!“. Takže už vôbec nebudeme priekopníkmi – pioniermi – ani len
pre okolie, ale iba obyčajnými Timravinými
Ťapákovcami.
Milan Šarmír

STRETNUTIE PO 20. ROKOCH
Dňa 24.10.2009 sme sa zišli, aby sme si pripomenuli 20. výročie, čo sme opustili brány našej
základnej školy, našej vstupnej brány do života,
do veľkého sveta vedomostí a vzdelania. Pozvanie
prijala aj naša triedna učiteľka na druhom stupni,
Mgr. Mária Dudíková, čomu sme sa veľmi potešili.
Stretnutia sa zúčastnili spolužiaci : Jarmila Janská
- Nemcová, Zuzana Pecková - Jakabovičová,
Michaela Koričová - Šotníková, Silvia Baníková Marcinová, Anna Šuleková, Monika Javorčíková
- Mišáková, Klaudia Kniesnerová - Rajcsányiová,
Jana Vošková - Barkolová, Kristína Pániková Polakovičová, Milan Fekete, Augustín Javorčík,
Vladimír Ožvald, Milan Pero a Marek Kovačič.
Najviac ma mrzí, že pre chorobu sa na poslednú
chvíľu stretávky nemohol zúčastniť aj náš
spolužiak Juraj Lančarič.
Po takmer dvojhodinovej prehliadke školy sme
sa presunuli do priestorov Eso baru, aby sme si
čo - to povedali o životných osudoch po opustení
školy a zaspomínali na príjemné aj nepríjemné
zážitky zo školských lavíc. A verte, že bolo na čo
spomínať. S láskou a s úctou sme si zaspomínali
na jedny z najkrajších bezstarostných
rokov našich doterajších životov. Napríklad
nespočetné množstvo výchovných buchnátov
od nemenovaných pedagógov, neriadené hody
do žiakov hocičím, čo bolo po ruke na hodinách
hudobnej výchovy od vtedajšieho riaditeľa
Rekoša a jeho neopakovateľné sláčikové kultúrnovýchovné koncerty, spoločné koncoročné výlety,
najmä výlet na Sliezsky dom vo Vysokých Tatrách.
S láskou, občas aj s humorom spomíname na
rôznorodé výchovné a pedagogické metódy
všetkých pedagógov, zvlášť spomíname na pani
učiteľky Zimányiovú, Hájičkovú, Slezkovú,
Radzovú, Dudíkovú, učiteľov Gašaja a Slezka.
Všetkým pedagógom, ktorí nás počas štúdia
na Základnej škole v Blatnom formovali a
odovzdávali nám cenné vedomosti, veľká vďaka.

Rovnako veľká vďaka aj všetkým ostatným,
ktorí nám v týchto rokoch vytvárali priam
ideálne podmienky na štúdium – tety kuchárky
a upratovačky, pani vychovávateľky v školskej
družine, ujovia školníci. Sme vám vďační za vašu
prácu.

S radosťou
d ť musím
í kkonštatovať,
š
ť žže zatiaľ
i ľ sme
nemuseli ísť na cintorín zložiť úctu a poklonu
nijakému nášmu spolužiakovi, zubatej sa
úspešne vyhýbame. Len nás trošku mrzelo, že
niektorí spolužiaci a spolužiačky sa stretnutia
nezúčastnili. Mňa osobne teší ešte jeden fakt,
a to, že polovica spolužiakov zostala verná
našej obci a trvalo bývajú v Šarﬁi a aj tí, ktorí
sa presťahovali sa pravidelne vracajú do rodnej
obce. A rozliezli sa po svete veru poriadne – od
USA až po Izrael. Nikto z nás, ročníka 1975,
nezanevrel na najkrajšiu obec na svete – na naše
Blatné. Stretnutia sa dokonca zúčastnil aj náš
spolužiak, ktorý spoločne s nami dral lavice len
na prvom stupni, potom sa s rodinou presťahoval
do Budmeríc, no bol nesmierne rád, že sme ho
pozvali a že sme na neho nezabudli. Volá sa Milan
Pero a stále sa považuje za Šarﬁana. Viacerí ho
určite poznáte, veď jeho tato Janko Pero bol dlhé
roky zamestnancom JRD Rovina Blatné a bývali

na „drušstevnej bytofke“.
Touto cestou sa chcem úprimne poďakovať
súčasnému riaditeľovi ZŠ Mgr. Jozefovi Slezkovi
za jeho ochotu a srdečný prístup, nakoľko nám
vo svojom voľnom čase umožnil osobne si pozrieť
priestory základne školy. S radosťou v duši sme
vvšetci spoločne konštatovali, že naša základná
šškola od dôb, kedy sme my boli jej žiakmi, prešla
nneskutočnými a obrovskými zmenami, k lepšiemu
ssamozrejme. Aj v mene súčasných žiakov a
žžiačikov školy, celému kolektívu a riaditeľovi
zza to veľká vďaka a želáme im veľa energie a
kkreativity pri ďalšom vylepšovaní a zveľaďovaní
nnašej šarﬁckej základnej školy. A ja osobne som
ssa presvedčil, že moji potomkovia budú mať
ddôstojné miesto na nadobúdanie základných
vvedomostí do života. Som hlboko presvedčený,
žže vôbec nie je potrebné umiestňovať svoje
rratolesti do „vychytených základných škôl“ v
ookolí, naša šarﬁcká základná škola im poskytne
rovnakú úroveň vedomostí, ak nie lepšiu. A
navyše deťúrencom zostane aj viac voľného
času na hranie sa, pretože nemusia tráviť čas
dochádzaním do iných obcí alebo miest. A deti
by sa mali viac hrať ako učiť, veď to je na detstve
to najkrajšie. Ťažké roky ich čakajú na štúdiách
na stredných a vysokých školách. Viem to aj na
základe osobných skúseností. Tak, milí rodičia,
nebuďte moc prísni na vaše malé ratolesti a
doprajte im viac času na prežitie skutočného
detstva, a to pri spoločných hrách a zábavkách. A
občas sa aj vy vráťte do detských rokov a zahrajte
sa s nimi. Múdri to hlboko ocenia a „blbci“ sa
na tom zabavia. A blbcov si netreba všímať a
zďaleka sa im treba vyhýbať a ignorovať ich.
Želám vám všetko dobré do nového roka 2010 a
príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu
vám najbližších.
Marek Kovačič
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Blatné – Mlynky
Prešlo už leto a s našimi priateľmi z Mlynkov
sme boli v podstate iba v telefonickom kontakte. Hľadali sme možnosť a príležitosť, kedy
by sme sa mohli stretnúť. Príležitosťou sa stalo
vinobranie v Modre v dňoch 26. – 27. septembra. Možnosti sme hľadali rôzne, sponzoring
družstva, pomoc členov a priaznivcov DH Šarﬁanka a obrátili sme sa aj na Úrad
pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Odtiaľ sme dostali podporu vo
výške 533,– €. Od PD podporu
na obedy v jedálni PD a na zvyšok
nákladov sme sa poskladali. Stretnutie bolo ako každé predchádzajúce, veľmi srdečné, priateľské.
Veď po vyše roku sme si mali čo
povedať. Po zvítaní pred administratívnou budovou PD nasledoval
obed. Na toto otvorenie stretnutia
sme pozvali aj zástupcov Úradu
pre Slovákov žijúcich v zahraničí,
ktorý zastupovala pani Parajková
a nášho duchovného, pána dekana Mons. Jozefa Slamku. Do programu stretnutia
i sme zakomponovali
k
li
aj návštevu bývalého veľvyslanca SR v Maďarsku Juraja Migaša v jeho
novom dome v Senci. Cez priateľstvo Mlynčanov s veľvyslancom a
jeho vrelý vzťah k ľudovej hudbe, a tým aj k DH Šarﬁanka, sa pán
Migaš stal aj naším priateľom. Jarmočnú náladu vinobrania v Modre sme spoločne vychutnávali v teplý sobotný podvečer. Odtiaľ sme

Sväté omše
24.12. –
25.12. –
26.12. –

8:00 h., 24:00 h. – polnočná
8:00 h., 10:00 h., 14:30 – jasličková pobožnosť
8:00 h., 10:00 h.,
od 13:00 h. – koledovanie detí „Dobrá novina“
27.12. – 8:00 h., 10:00 h.
31.12. – 16:00 h.
1.1.2010 – 8:00 h., 10:00 h.

Zberný dvor

dvora každú stredu ( okrem
sviatkov) od 14:30 do 17:00
Už niekoľko rokov na hodiny.
dvore obecného úradu sú
umiestnené veľkokapacitné V soboty zberný dvor bude
kontajnery na triedené druhy otvorený iba na základe
odpadov. Vzhľadom k tomu, že telefonického
požiadania
akosi nik nehľadí kam odpady na tel. čísle 0905 745 984
uložiť, akoby nik nevedel čítať, – zamestnanec obce, Jozef
je potrebné, aby pri odkladaní Šalkovič, alebo na základe
odpadov do kontajnerov bol osobného dohovoru s nim. V
pracovník – zamestnanec letnom období počas žatvy a
obce. Keďže zamestnanci majú hasičských súťaží nebude v
aj iné povinnosti stanovujem soboty dvor otvorený.
otváracie hodiny zberného
Starosta obce
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s vybrali do miesta ubytovania Mlynčanov – na chatu Fúgeľka pri
sa
D
Dubovej.
Dychovka zahrala niekoľko kôl, rozhovory nemali konca,
každý chcel s každým pohovoriť, ako sa mu vodí. Nedeľňajšia svätá
o
omša
mala v dôsledku návštevy Mlynčanov slávnostnejší charakter
tý že hrala na nej Šarﬁanka a chorál Mlynčanov s piesňou Matka
tým,
volá, ho len umocňoval. Po omši sme sa rozpŕchli po domácnostiach prijať návštevy rodinných priateľov. Krátko pred obedom bola
u väčšiny účastníkov stretnutia zastávka u starostu obce na drobné
občerstvenie a spoločný odchod k obedu. Pri ňom sme spoločne s
Mons. Jánom Plankom poďakovali Bohu za dary k obedu, ale aj za
to, že naše priateľstvo pretrváva, že dáme sily dovedna, aby sme sa
st
stretli. Po krátkom posedení po obede nasledovala tradičná rozlúčka aj s
pi
piesňami S Pánom Bohom idem od
vá
vás, Za horami, za dolami, v ktorej sa
pr
pripomína, aby sme na svojich rodný
ných nezabúdali. Po necelom týždni
ná
nám prišlo od Pávieho krúžku poďako
kovanie za skvelé stretnutie.
Možno si podaktorí povedia, že
to
toto priateľstvo je výhodnejšie pre
M
Mlynčanov ako pre nás. My to však
be
berieme tak, že Mlynčanom pomáham
me udržiavať slovenskú reč, kultúru v
pr
prostredí, kde je silná asimilácia, aj
ke
keď nemožno hovoriť, že nútená, ale
pr
prirodzená – každý vidí uplatnenie
iba v materinskom jazyku rodnej krajiny. Pre uchovanie Slovákov aj za
Dunajom, povzbudenie proti asimilácii je to určite viac, ako niektoré
nezmyselné vyhlásenia, zákony. A priateľstvo aj cez hranice je najlepším prostriedkom proti nevraživosti, ba dá sa povedať, že aj proti
vojne. Tak nech nám ďalej pretrváva a prekvitá.
Anna Kubicová

SPOLOČENSKÁ
Č
Á KRONIKA
30 – roční
Marčišová Zuzana
Čerchla Radoslav
Tušš Martin
Bednárik Marián
Buchamer Andrej
Hokšová Lucia
Kruksová Denisa
Pankiewicz Andrej
Knap Miroslav
40 – roční
Augustovičová Anna
Šarmír František
Matiašovičová Monika
Dobrovičová Renáta
Farkašová Kamila
Mazáčková Alena
Horváth Peter
50 – roční
Lieskovan Vladimír
Urbanovič František
Bottanová Ľudmila
Sapák Milan
Samaranská Mária
60 – roční
Valovič František
Koričová Dobroslava
Ožvaldová Hilda
Pyšná Viera
Grosmanová Libuša
Benková Eva
Brodzianska Marta
Vavrová Margita

70 – roční
Martišovič Jaroslav
Slováková Irena
Lančarič Timotej
Fekete Milan
Žižka Ivan
Mihalovičová Margita

Pa
el Dömötö
Pavel
Dömötör
a Mária Demovičová
Filip Rázga
a Barbora Fabianová
Jozef Krajčovič
a Lenka Bojková

75 – roční
Žižková Cecília
Peter Klenovič
Brodziansky Milan MUDr. a Erika Pozsgayová
Halvoníková Jozefína
Ožvald Ján
Miroslav Trhlík
a Sylvia Mikleová
80 – roční
Sabová Emília
Osvaldová Malvína
Úmrtia
Hasíková Margita
Dugovič Viliam
Ferdinand Štellár
Ing. Ján Mišák
Narodenia
Valentín Janec
Karin Šteffková
Magdaléna Nováková
Nina Marčeková
Peter Onger
Lukáš Šarmír
Emília Anjelová
Tamara Smolková
Anna Sabová
Oliver Milošovič
Mária Némethová
Damián Novák
Jozef Pišný
Lucia Hrochová
Štefan Šarmír
Magdaléna Španová
Františka Magulová
Rudolf Miholek
Sobáše
Magdaléna Tavalyová
Martin Fiala
a Mária Benkovská
Počet obyvateľov
k 10.12.2009: 1 596
Dušan Novák
a Monika Szalayová
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HISTORICKÝ KALENDÁR
15. október 1844 Pavel Štefánik
- spisovateľ, národnokultúrny pracovník,
kňaz, otec M. R. Štefánika
- 165. výročie narodenia,
Krajné (pri Trenčíne)

DVOJDŇOVÝ ZÁJAZD DÔCHODCOV
na Gemer – Rožňava, Betliar, Krásna Hôrka.
K
Klub
dôchodcov v Blatnom zorganizzoval dvojdňový zájazd za krásami
nnašej vlasti na Gemer 2. a 3. septembra 2009. Zájazdu sa zúčastnilo 44
b
ččlenov. Prvá zastávka bola v Čiernom
Balogu, kde sme nastúpili na vláčik,
B
kktorý nás odviezol do lesníckeho
sskanzenu. Pokračovali sme návštevou
kkaštieľa Betliar, bývalé sídlo Andrássiovcov. Po ubytovaní v penzióne Betlio
aar a po chutnej večeri a raňajkách sme
nový deň začali návštevou Rožňavy,
kde
k nám sprievodca priblížil históriu
mesta
a ukázal nám vzácne mestské
m
pamiatky.
Zájazd pokračoval prehliadp
kou
k Ochtínskej aragonitovej jaskyne a
posledná
zastávka druhého dňa bola
p
Krásna
Hôrka. Dozvedeli sme sa, že
K
hrad
Krásna Hôrka patril rodine Anh
drássiovcov
a posledná z potomkov
d
tohto
rodu zomrela v roku 1990. Všett
kým
k sa výlet veľmi páčil, pretože bol
nabitý
programom a tešia sa na ďalší
n
výlet na budúci rok.
Helena Šarmírová

18. október 1874 Jozef Gregor Tajovský
- spisovateľ, dramatik, prekladateľ,
redaktor, pedagóg, politik – jeden
z najvýznamnejších predstaviteľov
realizmu v slovenskej literatúre
- 135. výročie narodenia,
Tajov (pri B. Bystrici)
24. november 1909 Cyprián Majerník
- maliar, jedna z vedúcich osobností
Generácie 1909
- 100. výročie narodenia,
Veľké Kostoľany
28. november 1904 Andrej Mráz
- literárny historik a kritik, univerzitný
profesor, akademik SAV, autor
viacerých literárnych monograﬁí
- 105. výročie narodenia,
Bačsky Petrovec
1. december 1959 Jur Hronec
- matematik, profesor, prvý rektor SVŠT,
zakladateľ viacerých vysokých škôl,
autor prvých vysokoškolských učebníc
matematiky
- 50. výročie úmrtia, Bratislava
5. december 1909 Pavel Peter Roy
- zakladateľ
slovenskej
národnej
bibliograﬁe, kňaz, prekladateľ
- 100. výročie úmrtia, Melčice
(pri Trenčíne)
5. december 1909 Víťazoslav Hečko
- významný prekladateľ, redaktor,
básnik
- 90. výročie narodenia,
Suchá nad Parnou
18. december 1909 Samo Cambel
- kodiﬁkátor
modernej
spisovnej
slovenčiny na zač. 20. storočia,
priekopník národopisného výskumu,
tvorca rozsiahlych zbierok slovenských
rozprávok
- 100. výročie úmrtia, Budapešť
21. december 1989 Ján Cikker
- hudobný
skladateľ,
zakladateľ
modernej slovenskej hudby, autor
mnohých opier, nositeľ Herderovej
ceny Viedenskej univerzity a ceny
UNESCO za hudbu
- 20. výročie úmrtia, Bratislava
30. december 1874 Janko Jesenský
- významný predstaviteľ slovenskej
modernej prózy a poézie, právnik,
župan, vládny radca, prekladateľ
- 135. výročie narodenia, Turčiansky
Svätý Martin
Eva Zimányiová

Púť Šaštín 2009
K
Klub
dôchodcov Blatné putoval dňa
114. 9. 2009 k Sedembolestnej panne
Márii do Šaštína. Putovalo 48 členov
M
kklubu, aby na slávnostnej svätej omši
prosili pannu Máriu Šaštínsku o svop
je zdravie, zdravie svojich blízkych a
ccelého spoločenstva. Pri hrobe pána
ffarára Ivana Grófa sme si uctili jeho
pamiatku. Po Krížovej ceste sme sa
p
pobrali posilnení domov.
p
Helena Šarmírová

Jesenná vychádzka ku Svätému krížu v Blatnom.
Jesennej pešej vychádzky Klubu dôchodcov Blatné ku Svätému krížu 21. 9. 2009
(k bývalým vinohradom) sa zúčastnilo 32 dôchodcov. Starší a nevládni mali zabezpečený odvoz osobnými autami. Obdivovali sme novú sochu panny Márie a pekne
upravené okolie kríža. Tichá modlitba svätého ruženca bola obetovaná za naše rodiny.
V krásnom počasí a v spoločnosti priateľov sme pookriali a nabrali nových síl pred príchodom jesene.
Helena Šarmírová
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Zaznamenali sme

UČÍME SA „ZDRAVO“
Na ﬁt loptách si žiaci 1. stupňa užívajú učenie vybraných predmetov už niekoľko dní.
Táto príjemná, ale hlavne zábavná a zdravá
forma učenia je pre žiakov veľmi zaujímavá.
S radosťou čakajú na vyučovacie hodiny čítania a písania, ale aj iných predmetov , kde
ﬁt lopty používame. Spočiatku sa niektorí
žiaci skotúľali i pod stôl, dnes už majú perfektnú stabilitu a dokážu na loptách aktívne
a s chuťou pracovať.
Lopta sa stala pre žiakom výborným kamarátom. Žiaci si neuvedomujú, že aj toto môže
byť jeden z inteligentných prístupov k učeniu. Okrem fyzického cvičenia si sedenie na
ﬁt lopte vyžaduje aj zapojenie mysle. Lopta
je totiž nestabilná a núti deti vnímať polohu
svojho tela, a tak koncentrovať celkový po-

Branný pretek
Dobrovoľný hasičský zbor v Blatnom
okrem prevencie a represie sa plne venuje i práci s mládežou. V zmysle jesennej práce s mládežou obnovila konanie branného
preteku. Po minuloročnom I. ročníku sa dňa
3.10. v Blatnom konal II. ročník branného
preteku mladých hasičov. Okrem kolektívov
mladých hasičov z DHZ v okrese – Kráľová
pri Senci, Most pri Bratislave a domácich z

Blatného sa tohto ročníku zúčastnili i mladí
hasiči z DHZ susedných okresov – Sládkovičovo, Žihárec, Veľké Úľany, Tomášikovo,
Bratislava –Záhorská Bystrica a dokonca
aj z okresu Nitra – DHZ Dyčka. Kolektívy
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hyb všetkých častí tela a jeho správneho držania. Tým sa deti nielen zábavne učia, ale aj
zlepšujú svoju fyzickú kondíciu, znižujú svalovú nerovnováhu a zlepšujú koordináciu.
Aspoň v takejto miere sa snažíme sedavý
spôsob školského života priviesť na zdravšiu
cestu. Touto cestou ďakujeme ZRPŠ, že nás
v tejto aktivite ﬁnančne podporilo.
Anna Šuplatová
prišli povzbudiť medzi inými i hostia Anton
Urdovič – predseda KV DPO Bratislava,
pplk. Mgr. Vladimír Bartoš – za OR HaZZ
v Pezinku a Jozef Dobrovodský – za Pyrotex, s.r.o. Kolektívy – 3 až 5 členné hliadky
si vyskúšali zručnosť a šikovnosť v rôznych
disciplínach, ako je hod granátom, striekanie na plechovky z vedrových striekačiek,
streľba zo vzduchovky. No overili si i svoje
vedomosti z oblasti ochrany pred požiarmi,
pravidiel cestnej premávky či zdravovedy.
Najviac šťastie prialo kolektívom z Blatného
a Mostu pri Bratislave, ktoré dosiahli najlepší čas na trati a získali najmenej trestných
bodov a vyhrali v kategórii starších detí. V
kategórii mladších detí si najlepšie viedla
hliadka zo Žihárca a obsadila I. miesto v
uvedenej kategórii.
Záver branného preteku patril opekaniu
špekáčikov a posedeniu pri ohníku. Príjemnému dňu prialo i počasie a svojimi teplými
jesennými lúčmi spríjemnilo toto vydarené
podujatie. Viaceré kolektívy prisľúbili svoju
účasť i na budúcoročnom III. ročníku branného preteku mladých hasičov v Blatnom.
Organizátori i touto cestou chcú poďakovať
všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k úspešnému priebehu tohto podujatia ako i sponzorom podujatia.
František Daniš

Dychová hudba Šarﬁanka praje všetkým spoluobčanom
milostiplné, požehnané vianočné sviatky.
Ďakujeme Vám za Vašu priazeň a do roku 2010
Vám želáme veľa zdravia, šťastia, pokoja a lásky.

J k JJesenský
Janko
ký
(1874 – 1945)
V predposledný decembrový deň si
pripomenieme 135. výročie narodenia
tohto významného slovenského
básnika, spisovateľa, prekladateľa
a politika.
Narodil sa v Martine, študentské
roky strávil v Banskej Bystrici, Rimavskej
Sobote a v Kežmarku. Právo študoval
v Prešove a v Pešti. Od roku 1906
bol advokátom v Bánovciach nad
Bebravou. Počas 1. svetovej vojny sa
dostal do ruského zajatia. Po prevrate
sa stal gemersko – malohontským a
nitrianskym županom. Napokon bol
viceprezidentom Krajinského úradu v
Bratislave, kde aj 30. decembra 1945
zomrel. Pochovaný je na Národnom
cintoríne v Martine.
Janko Jesenský začal písať už
ako študent. Svoje básnické kvality
dokázal v zbierkach Verše, Zo
zajatia a Na zlobu dňa. Básne nielen
písal, ale aj prekladal. Najznámejší
je jeho preklad Eugena Onegina od
Alexandra Sergejeviča Puškina.
Ako prozaik za takmer polstoročie
prekonal Jesenský vývin od drobných
ironických obrázkov a čŕt cez
spoločenské novely, ktoré zaznamenal
v Malomestských rozprávkach až
k umeleckej próze s názvom Zo
starých časov. Najväčší úspech získal
románom Demokrati. V tomto svojom
vrcholnom diele vykreslil prenikavé
karikatúry byrokratov vládnucej
úradníckej vrstvy v premníchovskej
Československej republike.
Janko Jesenský vycítil choroby
svojho veku, v značnej miere
spoznal ich príčiny a zdroje, a preto
patrí k najlepším našim realistickým
spisovateľom.
Eva Zimányiová
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Z listov nášho rodáka, saleziána dona Daniela Pravdu z misií v Afrike
nulová. No, keď to už tak vydržalo 20 rokov, zato sa masovo stali kresťanmi. A tak sa ja teda učím

1 list –
1.
prečo by to nemohlo vydržať ešte aspoň 5?! Ale slúžiť tu svätú omšu vo fangštine, a je to tak trochu
330. augusta 2009 nevzdávam sa a zajtra vezmem kefku a pokúsim sa ako keby som sa učil čínštinu... samé nejasné zvuky.

N
Najprv
by som sa chcel
zo srdca poďakovať
všetkým, ktorí ma
vš
ddoma vyprevádzali,
pprejavili mi pozornosť,
všetkým, s ktorými
vš
som za posledné
so
roky spolupracoval
ro
a s ktorými sa nám
s pomocou Božou
ppodarilo čo – to
ddobrého urobiť a tým,
Nechh je nám spoločne Pán
kktoríí sa za mňa
ň modlia.
dl N
odmenou. I ja sa za Vás modlím.
Máme tu takú osobitnú nedeľu. Mám voľno. Po 42
rokoch má konečne dnes Gabon prvé prezidentské
voľby. Keďže situácia je napätá a my v učilišti Don
Bosco máme okrem toho aj po letných činnostiach a
pred plánovaním a začiatkom nového školského roku,
direktor don Luiz rozhodol, že tentokrát zostávame
zatvorení. Ja som mal možnosť znovu sa dostať do
kontaktu s domorodcami. Áno, sú to Bantu! Aký
rozdiel medzi sudánskymi černochmi a týmito! Bantu
sú spontánni, otvorení a veselí. Tu v Gabone by malo
byť tak 40 jazykov, no zdá sa, že najrozšírenejší je
fan a našťastie naše dielo v Oyem je na území fanov.
A tak sa zháňam po nejakej gramatike a liturgických
textoch vo fan(štine). No, ako vidím, nebude to
ľahké.
Do Oyem som sa dostal v utorok večer. Pred
prechodom hranice sme navštívili naše dielo v
Ebolowa. Je to tam farnosť s mládežníckym strediskom
a veľká stredná odborná škola (po našom učňovka
s možnosťou maturity vo viacerých odbornostiach).
Cesta až po hranicu je asfaltová. Od hranice až sem,
čo je nejakých sto kilometrov, tiež... lepšie povedané
po námestie v Oyem. Od námestia do našej štvrte
je to už úplná africká realita. K nám do domu sa
dostanete iba na nákladiaku alebo aspoň dobrom
džípe, priemernou rýchlosťou 2 – 3 km/h. No, zato
sme v ľudovej štvrti. Ako to vyzerá? Predstavte si
more banánovníkov, paliem a všelijakej inej zelene
a medzi tým rodinné domy. Dúfam, že sa mi podarí
poslať Vám aj nejakú tú fotku. S internetom sú tu veľké
ťažkosti.
Naše dielo je na Afriku veľmi malé. Máme iba 160
učňov. Minulé roky sme mali aj farnosť s ﬁliálkami
a mnohými činnosťami. No minulý rok to p. biskup
dal všetko diecéznemu kňazovi. Okrem učňovky sa
venujeme širokej saleziánske rodine a máme tu aj
prednoviciát. Máme tu tri odbory: stolárčinu, elektriku
a účtovníctvo/sekretariát. Škola je zmiešaná. Je tu aj
veľmi živé mládežnícke stredisko.
V pondelok by malo začať plánovanie školského
roku. Ja zatiaľ intenzívne prežívam aklimatizáciu.
Podnebie je tu veľmi znesiteľné: máme tu 25 – 28
stupňov. Ráno býva aj 23 – to je strašne zima.
Žiaľ, zatiaľ som slniečka videl pramálo. Celý čas je
bezvetrie a zamračené, a tak mám obavy, že sa mi
začne rozvíjať depresia. Tvrdia mi, že v septembri
to bude so slnkom lepšie. Veľmi som sa potešil, že
komárov je tu málo. No zato vidím všade nespočetné
množstvo všelijakých jašteríc. Len tie maličké s
veľkými očkami, ktoré bývajú v domoch a celý čas
na vás vykúkajú, som tu nevidel. Musím chodiť spať
skorej, lebo tu ľudia majú veľa sliepok a kohúti od
pol piatej ráno kikiríkajú opreteky, takže sa už vôbec
nedá spať.
Keďže na misiách – dva prvé dni (plné dni!) som
strávil upratovaním svojej izby a úradu. Zrejme
potrvá týždne, možno mesiace, kým sa vyvetrá a
vysuší... Zatiaľ som minul asi liter kolínskej vody, aby
som ,,zahnal“ najhoršie pachy. Zdedil som ju po
černošskom spolubratovi, no a tak som mal hneď
možnosť sa inkulturovať. Keďže dom je v katastroﬁckej
ﬁnančnej situácii, nádej na vymaľovanie je takmer

umyť najšpinavšie časti stien tak trochu po vojensky.
Gabon je veľmi bohatý, ale ľudia sú chudobní. No, je
to chudoba – nie bieda. Úroveň života v takej Angole
a nehovoriac o Sudáne sa nedá porovnať s tunajšou.
No, ľudia sú oveľa menej pracovití ako v Kamerune.
Tu sa viac spoliehajú na ropu a príjmy z nej.
Tak v Kamerune, ako aj tu cítim, ako nás ľudia majú
radi a ctia si nás. Z tohto mesta je už viacero povolaní
aj k nám. V Oyem majú dielo aj naše sestričky
saleziánky. Je to iné mládežnícke stredisko a internát.
V komunite budeme štyria saleziáni: direktor don Luiz,
ekonóm p. Pelajo, praktikant Ján Apoštol a ja. K tomu
pribudnú piati prednovici. Jeden z nich je už s nami.
Dielo prešlo v posledných rokoch krízou. To najhoršie
je už za nami. Tak hovorí direktor. No, odnieslo si to
jeho zdravie.

2. list – začiatok septembra 2009

Milí moji, ešte stále sme vo volebnom ošiali a v krajine
je napätie, lebo ako vždy tí, čo prehrali, si nechcú
priznať porážku, a tak máme tri dni tzv. mŕtveho
mesta. Dúfam, že zajtra to skončí a tak internet začne
pracovať. Tu to funguje iba cez mobil.
Už vieme, kedy sa začne školský rok. Bude to 15.
októbra a budeme mať tri trimestre! Vďaka voľbám
je to tu stále ako po potope. Začínam si pripravovať
hodiny náboženstva. Bude ich 14. Veľmi sa teším
na to, aj keď ma direktor upozorňuje, že mládež
je tu nie veľmi inteligentná... lebo my máme tú
chudobnejšiu, ktorá je schopná si zaplatiť školu u
nás. Navyše mi sľubuje, že čo sa týka dievčat, budú
to aj dvojnásobné mamičky, ktoré sa v priebehu roka
stanú aj trojnásobné. Angličtina!... aspoň štyri hodiny.
Nejaké tie prednášky pre prednovicov. Som aj kaplán
ADMA, ASC a celej saleziánskej rodiny.
Máme tu už plné tzv. veľké obdobie dažďov. Prší dosť
a blýska sa aj celý deň... ešte šťastie, že len na okolí.
Vlhkosť je veľká a všetko to tu cítiť stuchlinou. Strava
je dobrá a veľmi jednoduchá. Na obed dusené kurča
s ryžou a na večeru dusená ryba s ryžou... okrem
toho sa napchávam celý čas banánmi (varené,
smažené a surové).

3. list – 28. septembra 2009

Milí moji, dúfam, že ste dávno zabudli, čo sú to
prázdniny. My, keďže sme na rovníku, užívame si
veličinu, o ktorej Vy už nemáte poňatia... totiž čas.
Gabončania majú vždy dosť času začať školský rok
a vôbec všetko. Minulý týždeň sme tu mali otvorenie
pastoračného roku. Je to čosi asi ako malá diecézna
synoda. Boli sme tam všetci, od p. biskupa až po
posledného katechistu... Tak ako všetko v Gabone,
začalo sa s týždenným posunom a potom s poldruha
hodinovým meškaním p. biskupa. Nuž hlupák, čo
prišiel načas. To tu vraj každá autorita sa dáva takto
uctievať. Náš direktor je stále chorý. Ekonóm si vybral
dovolenku, a tak som musel zaskakovať za všetkých.
Napriek tomu som mal ale peknú možnosť vniknúť
do problémov diecézy. Má nateraz 8 farností,
no rozlohou trochu ako Slovensko. Otvorenie sa
nieslo v duchu navedenia poriadku do sv. omše a
slúženia sviatostí. Nuž tak sme si pekne prešli celý
rímsky kánon.. a trvalo to tri dni! Naplno beží zápis
do nášho odborného strediska. Zoznamujem sa s
naším kmeňom. Sú to strašní Fangovia, v minulosti to
boli krutí bojovníci, ktorí sa ničoho nebáli. Aj slonov
zabíjali tak, že im skočili na chrbát a za hlavou mu
prebodli krčnú chrbticu.. no a potom už len jedli.
Ešte aj zuby si brúsili do špicov a farbili na čierno.
Prišli sem v polovičke 19. stor. Keď sa pôvodné
kmene dozvedeli, že prichádzajú, tak utekali až na
breh mora... a veľa z nich nezostalo, lebo dnes sú
Fangovia väčšinovým obyvateľstvom. No, zato sa
veľmi radi stali kresťanmi. Medzi pôvodnými kmeňmi
evanjelizácia nemala úspech, a tak Pán Boh poslal
na ich miesto Fangov, ktorí neboli veľmi fajnoví, no

4. list – 30. októbra 2009

Milí moji, ak sa nemýlim, ozývam sa Vám po štvrtýkrát.
Tentokrát by som chcel napísať niečo o našom
odbornom a či výcvikovom stredisku. Mala by to byť
tak trochu učňovka v našom ponímaní. Nakoniec sme
minulý pondelok t.j. 19. októbra zahájili vyučovanie.
Podotýkam – jediný v Oyem. V celom Gabone bol
totiž štrajk učiteľov. Začal sa 5. októbra, t.j. v deň
oﬁciálneho začiatku školského roka. A tak kto učí
a kto nie. Obeťou sú deti. Bývalý direktor sa dušil,
že v prvý deň školy budeme mať v triedach tak
2–3 žiakov. Aké horké prekvapenie, keď sme ich
mali 15–20! V každom prípade žiadna ceremónia,
žiadne otvorenie. Jednoducho sme vošli do tried a
začalo sa učiť. Medzitým počet našich žiakov stúpol
a stúpa do dnešného dňa, lebo ešte stále zapisujeme.
My sme totiž saleziánska škola, t.j. pre chudobných
(ﬁnančne i inteligenčne, kultúrne i inak). Zbierame
mládež, ktorá nemala dosť peňazí, aby si zaplatila
školné v iných školách – aj štátnych. Pre porovnanie:
u nás zápisné je 60 000 frankov, inde 130 000
frankov a viac. Okrem toho zbierame aj všetkých,
ktorí vyleteli z iných škôl. Medzi dievčatami máme
samé madam, lebo každá má aspoň jedno dieťa. Či
je vydatá, to nie je samozrejmé. Aj medzi chlapcami
máme viacero otcov. Máme síce niekoľkých, čo majú
v prvej triede 16 – 17, no väčšinou sú nad 18 rokov.
Mimochodom zabudol som povedať, aké to tu
máme remeslá. Učia sa tu stolárčine, stavebnému
elektrikárstvu a sekretariátu – účtovníctvu. No,
žiadna vysoká úroveň. Budúci rok v rámci sekretariátu
chceme otvoriť odbor, v rámci ktorého by sa dievčatá
naučili písať na počítači, t.j. asi tak Word. Učenie
trvá tri roky. Prvý ročník je iba prípravka. Počas nej
sa zisťuje, na čo asi majú a v druhom ročníku sa
začína špecializácia. Ja učím vo všetkých ročníkoch
náboženstvo a angličtinu. Na úvod náboženstva som
urobil malý dotazník a bol som prekvapený veľkým
záujmom o náboženstvo a duchovné témy.
Najťažšie je motivovať ich. Počas náboženstva to
ako tak ide. Spolupracujú pekne. No v angličtine
je to ťažšie. Tak do nich hučím tri razy za hodinu,
aká je dôležitá angličtina. Ináč vyučovať angličtinu
po francúzsky - no to vám je rozkoš! Niekedy mi
mozog ostane visieť v angličtine a nie a nie prejsť do
francúzštiny a oni úbožiatka horko ťažko rozumejú
francúzštinu.
V škole máme tak sto žiakov. Teda nič moc. Naše
sestričky sú na tom podstatne horšie. Vraj ich slečny
a či matky sú v štrajku... keďže väčšina učiteľov
štrajkuje, prečo by neboli s nimi solidárne?! No
popri škole jestvuje aj oratko. To frčí každý deň.
Myslím tak cez dvesto detí a mladých každý deň.
Žiaľ, priestoru máme málo, a tak ich ani viac nemôže
byť. Totiž na jednom ihrisku sa robia súčasne aj tri –
štyri činnosti.. ale im to nevadí. Ešte šťastie, že máme
veľmi dobrých animátorov. Ja sa tam samozrejme
tiež motám. Najväčšiu radosť mám zo spontánnych
spovedí. Keďže nachádzajú kňaza tak blízko, tak to
využívajú.
Keď som už všetko ohovoril, ešte niekoľko informácií
ohľadom našej pastorácie mimo domu. Všetka
katechéza vo farnosti sv. Bazila – to akože našej –
je zverená nám. Malo by to byť, podľa slov farára,
okolo 500 ľudí tu v meste a zahŕňa to prípravy na
krst, prvé sv. prijímanie a aj birmovku.
Krátko som vám napísal o našej terajšej situácii a
práci. Zrejme čím ďalej tým viac listy budú rednúť.
No ubezpečujem Vás, že v modlitbe často myslím na
Vás. Prajem Vám Božieho svetla do Vašich povinností,
radosti z ich plnenia, aby ste Pánovi vždy robili
radosť, aby sa, ako Pán Ježiš povedal, mohol nami
hrdiť pred svojimi anjelmi a aby ľudia, vidiac Vaše
dobré skutky, oslavovali Otca na nebesiach.
don Daniel
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OPÄŤ V RÍME
Keď niekedy okolo Veľkej noci začal pán farár Stachovič organizovať opäť púť do Ríma,
nezaváhala som ani chvíľu, pretože púte s
ním sú vždy veľmi hlbokým duchovným zážitkom a je výborným sprievodcom po Ríme,
veď tam strávil niekoľko rokov na štúdiách a
každoročne sa tam viackrát vracia - buď sám
alebo so skupinou pútnikov.

Týždeň po vyhlásení púte bolo
toľko záujemcov, že už bolo zapísaných asi
desať náhradníkov pod čiarou. Aké však bolo
naše sklamanie, keď nám oznámil, že od 1.
júla odchádza do Skalice a púť do Ríma ruší.
Je prirodzené, že už mal na starosti iné ovečky, na ktoré musel presunúť svoju duchovnú
starostlivosť. Vďaka Pánu Bohu, tieto ovečky
neboli až také zapálené túžbou vidieť Večné

mesto, a tak si skalický pán dekan spomenul
aj na svojich bývalých farníkov. Ráno 16. októbra nám ujo Janko odslúžil svätú omšu a
jedenásti Šarﬁania sme sa okolo jedenástej
pripojili k putujúcim Skaličanom. Netrvalo
dlho a aj vďaka otcovi Romanovi sme už v
autobuse vytvorili jednu skutočnú rodinu.
Zistili sme, Skalica je nielen veľmi pekné
m
mesto, ale žijú tam aj veľmi veselí, sympatickkí a srdeční ľudia.
Prvá naša zastávka bola v pôsobiskku sv. pátra Pia - v San Giovanni Rotondo.
SSem sme dorazili v sobotu ráno a hneď sme
m
mali možnosť obetovať svätú omšu v kosto
tolíku, v ktorom ju slúžieval aj tento vzácny
sv
svätec. Bola som na tomto mieste prvýkrát
a veľmi som sa sem tešila. Páter Pio bol sväte
tec našej doby, a preto je nám taký blízky.
N
Nielen svojimi charizmami, ale predovšetkkým svojou obrovskou láskou, s ktorou sa
vvenoval hriešnikom v spovednici a ktorú
zhmotnil v úžasnom diele – modernej nemocnici, ktorú nazval Dom úľavy v utrpení,
ktorú sme si mali možnosť prezrieť. Jeho
telo už nebolo počas našej návštevy vystavené, ale ukryté v sarkofágu. Tak sme mali
aspoň možnosť dlhšie zotrvať pri ňom v tichej modlitbe.
Vo večerných hodinách sme dorazili do Ríma, do nám mnohým už známeho

Velehradu. I keď sme o predchádzajúcich
púťach v Ríme v Blatňanovi dosť popísali,
predsa bola táto niečím výnimočná. Prišli
sme sa pomodliť na miesta, kde sa cítime
dobre. Kde cítime, že pôsobí Boží Duch
zvláštnym spôsobom – či už je to pri hrobe
sv. pápeža Jána XXIII, či pri hrobe nášho milovaného Svätého Otca Jána Pavla II.. alebo
pri kríži v Bazilike sv. Pavla za hradbami, kde
sa modlievala sv. Brigita Švédska a dostala
mimoriadne zjavenia o Ježišových mukách...
Samozrejme, katakomby, Sväté schody...
Nevynechali sme ani sv. Máriu Goretti a sv.
Benedikta.
Najväčším zážitkom však bola pre
mnohých audiencia u Svätého Otca Benedikta XVI. na Námestí sv. Petra. Námestie
plné pútnikov z rôznych krajín a my Slováci
sme mali tú výsadu, že sme sedeli veľmi blízko pri ňom a dobre nám padol jeho osobný
pozdrav v slovenčine.
Pri ceste späť sme sa zdieľali so svojimi zážitkami, pocitmi... Vyslovili sme túžbu
aj v budúcnosti si zopakovať podobnú púť v
zložení Skalica – Blatné. Máme však obavu,
že referencie skalických pútnikov povzbudia
aj ďalších a nám sa už miesto neujde.
Viera Srnáková

Milílí priiattel
Mil
Mi
elilia,
ia
na začiatku Adventu sme si pripomenuli myšlienku: Boh potom
m,
čo stvoril svet a človeka a po jeho páde, sa skryl, dobrovoľnee
sa stiahol, umenšil sám seba, aby poskytol veľký priestor ľudskeej
slobode.
Svet však i napriek tomu, že sa Boh stiahol zo sveta, predsa voniaa
po Bohu tak ako starý vínny sud, ktorý síce bol už veľmi dávno
o
vyyp
yprázdnený,
ý stále vonia po
p víne.
Áno, keby aj tí, ktorí našu dobu označujú za ateistickú, keby našaa
spoločnosť bola skutočne duchovne vyprázdnená ako starý sudd,
v ktorom už niet ani kvapka silného iskrivého vína kresťanskej vieery, i napriek tomu aspoň na Vianoce ľudia, ktorí nie sú celkom
m
otupení, pocítia onú Božiu vôňu a idú za ňou. I táto skutočnosť jee
výýp
ýpovednou hodnotou p
pre mysliacich
y
ľudí.
Áno, celá poézia Vianoc, staré tradície, zvyky, dary, spomienkyy,
intimita rodiny, celá tá ľudská stránka Vianoc, to je niečo, čo náss
spája. Pre nás kresťanov to najdôležitejšie na Vianoce je to, že saa
pred dvoma tisíckami rokov v Betleheme narodil Ježiš Nazarettský. Je to pre nás spomienka, sprítomnenie historickej udalostii,
ale je tu aj niečo hlbšie a dôležitejšie ako historický fakt, a sícee:
správa o narodení Ježiša, Božieho Syna, nie je len informáciou o
niečom, čo sa kedysi stalo, ale je to evanjelium, t. j. radostná zvesťť
určená pre všetkých ľudí všetkých čias.
S radosťou berieme i ľudskú stránku Vianoc, ale stredom Vianocc
je pre nás kresťanov a živo veriacich ľudí oslava Boha, ktorý saa
stal ľuďom blízkym, a to až tak, že mu nič ľudského nie je cuddzie. Stredom Vianoc je zvesť o narodení vteleného Božieho slovaa.
Jednorodený Boží Syn sa stal človekom.
Vianoce sú pre nás sprítomnením toho najhlbšieho dôvoduu,
prečo ani nám nič ľudské nesmie byť cudzie, nič Božie vzdialenéé
a nezaujímavé.
Váš dekann
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Niekoľkými
vetami
V obci sa v druhom polroku uskutočnilo niekoľko podujatí, prebiehali športové súťaže,
ktoré kto nemá internet a neodoberá noviny, nemá ako sledovať. Nuž aspoň niekoľkými vetami čosi o nich.

Futbal
“A“ – po jarnej časti III. ligy sa skončilo účinkovanie FK Družstevník Blatné v nej, keď
obsadilo predposledné miesto a vypadlo.
Ani jesenná časť IV. ligy nepriniesla dobré
výsledky a po 13. kolách je naše mužstvo
tesne nad priepasťou – na 13. mieste po
2 víťazstvách, troch remízach s 9 bodmi a
päťbodovým náskokom pred poslednou
Danubiou.

Číslo 3-4/December 2009
jedenástich mužstiev na 6. mieste so ziskom
13 bodov po 4 víťazstvách, jednej remíze a
4 prehrách.
Žiaci – žiaľ ,našim najmenším futbalistom
sa zatiaľ nedarí. Je to aj zmenou kolektívu,
keď starší prešli do dorastu a noví hráči ešte
len získavajú skúsenosti. Odohrali 4 zápasy,
sú poslední, ale nezazlievajme im to. Problémom celého šarﬁckého futbalu je málo nadšencov ochotných pomáhať, samozrejme
aj nedostatok ﬁnancií, ako je to teraz markantné v celej spoločnosti. Nuž zamyslime
sa a po dobrej zimnej príprave treba dosahovať lepšie výsledky aj za pomoci každého
priaznivca futbalu v Blatnom. Rozlosovanie,
výsledky nájdete na www.bfz.sk.

Daniš to spomenie vo výročnej správe, ktorá
zvykne bývať v prvom čísle Blatňana v každom roku. Pri domácej pohárovej súťaži
22. 8. 2009 napriek vyradeniu našich mužov starosta vyhlásil, že je napriek tomu na
nich hrdý, lebo tak sa rozbehli pri útoku, že
ako jediní v zápale boja a rýchlosti prevrátili požiarnu striekačku PPS 12. Žiaľ pri tom
poškodili striekačku a tým bolo vyradené aj
ženské družstvo.

Stolný tenis
“A“ družstvo postúpilo do IV. ligy. Po 9 kolách má 3 víťazstvá, jednu remízu a 4 prehry.
So 17 bodmi sú na 7. mieste.
“B“ družstvo hrá VI. ligu. Po 10 kolách má
4 víťazstvá, jednu remízu a 5 prehier. S 19
bodmi sú na 5. mieste.
“C“ družstvo hrá VII. ligu. Po 10 kolách má
dve víťazstvá, jednu remízu a 7 prehier.
S 15 bodmi sú na 10 mieste. Rozlosovanie,
výsledky nájdete na www.bzst.sk.

Hasiči

Tradičná Vatra zvrchovanosti - 24.7.2009

Komisia kultúry, mládeže a športu pripravila
29. 8. 2009 na školskom dvore „Rozlúčku s
letom“, pri ktorej sa mládež aj o čosi starší
dobre zabavili.
Tradične v októbri sa uskutočnilo podujatie
„Úcta k starším“, organizované komisiou pre
sociálne veci a rodinu.

Dorast – momentálne naše najúspešnejšie Počas leta sa zúčastnili viacerých poháro- Podujatí bolo určite viacej. „Treba sa však
mužstvo v IV. lige dorastu, skupine C, je z vých súťaži. Výsledky sme nedostali. Fero pochváliť“, čo poviete organizátori ?

SILVESTROVSKÝ BEH

TOMBOLA: po skončení behu zlosovanie tomboly podľa vekových
kategórií.

o cenu starostu obce Blatné, 31. 12. 2009

KATEGÓRIE:

31. decembra (štvrtok) sa v našej obci uskutoční 16. ročník
Silvestrovského behu „ O cenu starostu obce Blatné“.

DETSKÝ OKRUH:
50 m deti v predškolskom veku, 100 m 7 – 9 roční a 200 m 10 – 12
roční, v kategóriách chlapci a dievčatá.

POKYNY PRE PRETEKÁROV:
Prezentácia: 31.12. 2008 v budove Obecného úradu Blatné od 13.00
do 13.50 hodiny. Pri prezentácii pretekár uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia a bude zaradený do príslušnej vekovej kategórie. Pridelí
sa mu štartovné číslo, ktoré po preteku vráti. Štartovné sa neplatí. Pretekár
musí byť k dispozícii štartérovi najneskôr 5 minút pred štartom preteku
príslušnej kategórie.

MALÝ OKRUH: Obecný úrad (ďalej len OcÚ) – Štefánikova – Vosátkova – Školská – OcÚ (alebo areál ZŠ )
700 m chlapci
13 – 15 roční
700 m dievčatá
13 – 15 ročné
700 m dorastenci
16 – 18 roční
700 m dorastenky
16 – 18 ročné

VEĽKÝ OKRUH: OcÚ – Štefánikova – Nám. A. Hlinku – Chorvátska
TRAŤ: je prispôsobená veku. Povrch trate asfalt, alebo ihrisko - podľa – Školská – OcÚ
1 000 m kat. A muži 19 – 39 roční
počasia. Hlavný beh vedie po ceste Blatné - Šenkvice a späť.
1 000 m kat. A ženy 19 – 39 ročné
1 000 m kat. B muži 40 – 49 roční
Otvorenie: 13. 50 h.
1 000 m kat. B ženy 40 – 49 ročné
Štart hlavného behu: 14. 00 h.
1 000 m kat. C muži 50 – 59 roční
PROTEST: sa môže podať najneskôr do troch minút po dobehnutí po- 1 000 m kat. C ženy 50 – 59 ročné
1 000 m kat. D muži 60 – roční a viac
sledného pretekára do cieľa.
1 000 m kat. D ženy 60 – ročné a viac
ODOVZDANIE CIEN: po dobehnutí behov všetkých kategórií, s výnimkou hlavného behu. V prípade nepriaznivého počasia si organizátor HLAVNÝ BEH - 10 000 m: OcÚ - Šarﬁcká - Šenkvická - okraj Šenkvíc a späť na OcÚ. Všetky kategórie bežia spolu, vekovo sa hodnotia
vyhradzuje právo uskutočniť symbolický Silvestrovský beh.
podľa kategórií ako na veľkom okruhu. Zdravotná a poriadková služba
CENY: Prví traja v každom behu obdržia diplom a medailu. V hlavnom je zabezpečená. Všetci pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej
behu diplom, medailu a víťaz behu aj pohár. Osobitné ceny určené pre premávky a pretekov sa zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo.
najmladšieho, najstaršieho pretekára a najpočetnejšie zastúpenú rodinu.

Blatňan

Číslo 3-4/December 2009

Odovzdanie
ocenení

Kolektív mládeže: Strelecké žiacke družstvo ich práce, za dôstojnú reprezentáciu našej
obce, v niektorých prípadoch i reprezentáchlapcov a dievčat pri ZŠ Blatné
ciu Slovenskej republiky. Skladáme hold za
Kolektív dospelých: Stolnotenisový klub nemalé úsilie, vynaložené na dosahovanie
Blatné, družstvo „A“
vytýčených úloh. Svojimi výsledkami, milí
Cena
C
komisie bola udelená pánovi Pavlovi spoluobčania, povzbudzujete nielen seba
Gašajovi,
G
dlhoročnému športovcovi, jednému
m zo zakladajúcich účastníkov Silvestrovského
s
behu a hlavne za podporu rozvoja
športu
š
v obci.

Cena
C
obce bola udelená výboru Klubu
dôchodcov.
d
Členky výboru, milé dámy, mladé
d svojím životným elánom a optimizmom
získali
z
ocenenie za prínos a spestrenie života
v starším spoluobčanom. Organizovaním
rôznych
r
akcií, výletov a podujatí prispievajú
k dôstojnému prežívaniu jesene života naNa sklonku
N
kl k roka
k sa na pôde
ôd Obecného
Ob éh úúra- ším spoluobčanom.
du už tradične zišli starosta obce, poslanci
Obecného zastupiteľstva a pozvaní hostia V tomto roku bolo udelené aj Čestné obna slávnostnom zasadnutí obecného zastu- čianstvo obce Blatné, dôstojnému pánovi
piteľstva, ktorého hlavným bodom udelenie ThLic. Romanovi Stachovičovi. Pán farár
Ocenení za rok 2009. V tomto roku pozva- Roman Stachovič dňa 15. júla 2004 nastúpil
nie prijala poslankyňa Národnej rady SR ako administrátor na našu farnosť, kde si svojím prívetivým a úprimným ľudským prístupani Renáta Zmajkovičová.
pom získal srdcia našich občanov. Jeho
Hodnotenie súťaže Športovec roka 2009 pôsobenie v našej obci sa skončilo dňa 30.
sa vykonávalo v súlade s platnými kritéria- júna 2009, kedy bol poverený vedením Skami, prijatými uznesením Obecného zastu- lického dekanátu.
piteľstva, nad ktorými dohliadali členovia
komisie školstva, kultúry a športu. V tomto
roku bolo umiestnenie nasledovné:
Kategória detí a mládeže:
1. Marián Šuplata
2. Natália Augustovičová
3. Michal Onofrej
4. Karin Rodná
5. Michaela Augustovičová
6. Juraj Urbanovič
7. Daniel Mišák
8. Kristína Gregušová
9. Zuzana Bögiová
Adriana Skalková

454 bodov
453
300
116
115
111
81
68
40
40

Kategória dospelí:
1. Vojtech Horváth
2. Mgr. Pavol Gašaj

291 bodov
235

AREÁL U WOCHA
V RAKÚSKU
Upršané počasie vítalo 28. júna južne
od Viedne v Ebreichsdorfe aj zástupcu
Areálu u Wocha z Blatného. Orianto z
dostihovej stajne W.O.C.H. sa zúčastnil
na mimoriadne prestížnom 141. ročníku
Rakúskeho derby Magna Austrian Derby
na 2200 metrov. Na tomto rovinovom
dostihu najvyššej úrovne Graded 1 pre 3
– ročné kobyly a žrebce medzi 14 aktérmi zo 7 krajín (Poľsko, Rakúsko, Maďarsko, Nemecko, Česko, Francúzsko) spo-
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l bč
h
š ký oceV mene spoluobčanov
chcem
všetkým
neným z celého srdca poďakovať za to, že
svojimi skutkami, činmi a vypätím vlastných
síl šírili, šíria a budú šíriť dobré meno nielen doma ale i za hranicami našej obce.
Chcem odovzdať poďakovanie za výsledky

lu s Azraq (stajňa OMS) reprezentovali
Slovensko.
Už žrebovanie nezačalo šťastne, keď obdržal najvyššie štartovné číslo 14. Prvýkrát
absolvoval dostih na ľavú ruku - opačnú
stranu ako býva zvyknutý a naviac na poslednú chvíľu sme museli zmeniť jazdca,
s ktorým sme boli mesiace dopredu dohodnutí. Napokon ho jazdil jeden z najlepších ruských džokejov Magamed Kapušev. Tieto veci ho už vopred čiastočne
handicapovali. Aj napriek dobrému taktickému vedeniu to potvrdil aj priebeh
závodu. Takmer celú vzdialenosť bežal v

do ďalších aktivít, ale aj nás Vašich susedov,
kamarátov, spoluobčanov. Pomáhate nám
dvíhať zdravé sebavedomie, ktorý robí život krajším a veselším. Zároveň prajeme do
roku 2010, ale i do ďalších rokov, veľa novej
motivácie a naplnenie všetkých ambícií.
Katarína Takáčová

K udeleniu ocenení
T
Taktiež
som sa zúčastnila na odovzdaní ocennení. Pozvaných hostí privítal starosta našej
obce. O výsledkoch informovala prítomo
nných Katarína Takáčová. Ocenení občania si
z rúk starostu prevzali diplomy a medaily, a
nnásledne sa zapísali do pamätnej knihy. Po
oﬁciálnej časti bolo pre prítomných hostí
o
pripravené bohaté pohostenie. Miestnosť,
p
kkde sa podávalo pohostenie bola nádherne
vvyzdobená a upravená tak, aby sa tam hostitia cítili dobre. Organizátorom tento zámer
vvyšiel, hostia sa stretli pri dobrom jedle a
ddružnej debate. Myslím si, že tak ako ja, aj
ostatní strávili príjemný večer. Týmto by som
chcela poďakovať dvom ženám – Simone
Krajčovičovej a Kataríne Takáčovej, ktoré sa
o úpravu sály postarali a tým vytvorili priestor pre príjemne strávený večer.
Miriam Jevošová

4. – 5. stope – teda štvrtý či piaty od vnútornej bariéry, a tých ubehnutých 10 – 15
metrov naviac mu nakoniec v cieli chýbalo. Preto aj napriek šiestemu miestu sme
boli spokojní, pretože Orianto bežal srdcom. Veď sa hovorí, že Derby je o šťastí
– a to sa k Oriantovi v tento deň nepriklonilo. Z česko-slovenských účastníkov
však skončil najlepšie a hlavne na ťažkej
premočenej trati sa vyhol kolízii v priebehu dostihu (bol v nej Azraq a doplatil na
ňu Timur Danon z Nemecka, ktorý nedokončil závod) a dobehol zdravý.
Kristína Shapovalova

Milí rodičia,
v rámci rozvoja športu v našej obci a aktívneho
využitia voľného času našej mládeže, dovoľujeme si oboznámiť vás s nasledovnou skutočnosťou. Stolnotenisový klub Blatné rozširuje rady
svojich členov a chce sa v plnej miere zúčastňovať na vzbudení
záujmu o športovú činnosť a na vytváraní kladného vzťahu k
športu. Realizuje preto nábor mladších žiakov (chlapcov aj dievčatá) do svojich radov. Športová príprava a výcvik žiakov bude
prebiehať pravidelne v pondelok a v utorok od 17.00 do 18.30
hod. podľa jednotlivých zložiek tréningového plánu (technická,
teoretická, kondičná, výkonnostná) pod odborným dozorom.
Veríme, že vás naša ponuka zaujala a že vaše deti podporíte v
športovej aktivite. Tešíme sa na nových členov. Prosíme rodičov,
aby na prvé stretnutie prišli s dieťaťom, z dôvodu organizačného riadenia tréningových hodín. Zo sebou si môžu priniesť športový úbor ako na telesnú výchovu, poprípade stolnotenisovú
raketu (ak nemáte, pre začiatok zapožičiame). Za pochopenie
ďakuje
Stolnotenisový klub Blatné

Záväzná prihláška
Meno a priezvisko:..........................................................................................
Dátum narodenia:...........................................................................................
Bydlisko:..............................................................................................................
Trieda:..................................................................................................................
Tel.: kontakt zákonného zástupcu:...........................................................
E- mail:................................................................................................................
Podpis zákonného zástupcu:......................................................................

Minifutbalový
turnaj – Rakvice
Vlani na jeseň, už v sychrav
sychravom
počasí
počasí sme usporiadali pprvý
ročník
roočník minifutbalového turn
turnaja
družobných obcí. Po jjeho
družobných
s
skončení
sme sa dohodli, že ďalší
ročník
ro
sa uskutoční v Rakviciach,
na
n juhu Moravy. Turnaj sa konal
29.8.2009,
2
za účasti družstiev
H
Hořice
– z Českej republiky, Mlynky
– Pilisszentkereszt z Maďarska,
Blatné a domáce Rakvice. Hrali v podstate veteráni – nad
35 rokov. My sme boli počtom futbalistov tak zdecimovaní, že
musel do brány nastúpiť dorastenec – Vojtík Milošovič. Počasie
bolo len o čosi lepšie ako u nás – mierne mrholilo, ale bolo
teplejšie. Futbal bol bojovný, hráči hrali takmer na doraz, ale bez
nebezpečných faulov a zákerností. V prvom kole porazili Hořice
Mlynky a Rakvice porazili Blatné. Tým sme mohli bojovať iba o
tretie miesto, čo sa nám napokon po tesnom víťazstve podarilo
dosiahnuť. Turnaj vyhrala domáca „Stará garda Rakvice“. Pri
turnaji nebol dôležitý iba športový rozmer stretnutia, ale aj
priateľské stretnutie so zúčastnenými mužstvami, priateľmi.

A samozrejme letela burčiaková sezóna a domáci nám aj
staršími vínami potvrdili, že sú ozajstnou vinárskou obcou.
K tomu pripravili rôzne dobroty, guláš, opekačky, zákusky čím
potvrdili, že nielen Slováci sú pohostinný národ.
Ak by sme mali hľadať pri turnaji dáku chybu, tak iba v nás.
Na to, že sme zabezpečili autobus nás nim šlo veľmi málo,
mali sme aj málo hráčov, ale inak môžeme povedať, že turnaj
bol super. Predbežne sme pozvaní na budúci rok do Hoříc. Ak
kríza potrvá a obec nebude môcť prispieť na dopravu, prípadne
ubytovanie, tak mám obavy, či z toho dačo bude. Alebo to
môžu účastníci brať aj ako svoj zájazd a uhradia si to zo svojich
peňazí.
Milan Šarmír
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