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Aj keď neskôr,
ale predsa....
Opäť vám bolo do schránok doručené nové číslo Blatňana. Články, ktoré sa nachádzajú v tomto
čísle, boli pripravované tak, aby
ste si ich mohli čítať počas Veľkej noci. Avšak pri skompletizovaní článkov nám starostka oznámila, že sa vyskytli dva závažné
problémy, pre ktoré sa oneskorilo
vydanie Blatňana. Prvým bolo, že
firma, s ktorou má obec zmluvu
na vykonanie tlače, nereagovala na maily, preto musela starostka nájsť novú firmu. Druhým problémom, s ktorým sa starostka musela popasovať, bolo, že neboli v rozpočte finančné prostriedky
na vydanie Blatňana. Ale ako vidíte, problémy sú vyriešené a vy
sa môžete dočítať, čo sa v priebehu posledných mesiacov v našej
obci udialo.
Ako obvykle pre vás prinášame informácie z rokovaní OcZ,
s kompletným zložením obecných komisií, aby ste vedeli, na
koho sa môžete obrátiť pri riešení problémov. Február a marec
sú mesiacmi plesov – okrem XII.
Školského plesu pribudol aj ples
STK a 1. Šarfický bál. V marci sa
konala členská schôdza na družstve a o svojej činnosti vás poinformuje aj klub dôchodcov. Nechýba rubrika zo života detí, kde
sú informácie od ZŠ a MŠ. A vrátime sa aj k Dobrej novine a k minuloročným oslavám 765. výročia.
Aj napriek tomu, že veľkonočné
sviatky sú už za nami, dúfam, že
ste ich strávili v zdraví, šťastí a pohode v kruhu svojich blízkych.
Prajem vám príjemné čítanie.
				
Miriam Jevošová
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Príhovor
I keď od volieb uplynulo už niekoľko mesiacov, nedá mi, aby som sa v prvom rade
nepoďakovala Vám všetkým, ktorí ste mi svojím hlasom prejavili dôveru. Zároveň
verím, milí spoluobčania, že sa mi podarí vytvoriť si dôveru aj u Vás ostatných, čo
by som chcela dosiahnuť hlavne spravodlivým a korektným prístupom, ale i milým slovom.
Môj nástup na úrad je aj začiatkom nového volebného obdobia, ktoré sa bude
niesť v znamení pokračovania toho dobrého, ale hlavne treba začať budovať niečo
nové a pozitívne pre život v našej obci. Pre nás je najdôležitejšou prioritou uchádzanie sa o dotácie a granty. Každé politické obdobie totiž prináša so sebou stále
iné možnosti získavania finančných prostriedkov. Terajšok kladie dôraz na skvalitňovanie životného prostredia, budovanie zberných dvorov a revitalizácie. Od nástupu na úrad som začala pracovať na tom, aby sme si nepremárnili šancu, ktorú
nám doba ponúka. Všetci dobre vieme, čo všetko by sme potrebovali vylepšiť, čo
nás ťaží. V prvom rade sa všemožne budeme snažiť o dobudovanie kanalizácie na
uliciach, kde ešte nie je. V súčasnosti s napätím očakávame, či nám financie na
jej dobudovanie budú pridelené, to je totiž najpodstatnejšou podmienkou ďalšieho
dokončovania. Začalo sa s prácami na materskej škole, snáď v novom školskom
roku bude v plnej prevádzke. Tiež sme podali niekoľko ďalších žiadostí o dotácie,
a dúfam, že nám aspoň niektorá z nich vyjde.
Milí spoluobčania, najdôležitejšou súčasťou dobrého fungovania je vzájomná spolupatričnosť slušnosť, úcta a rešpekt. Sú to zásady, ktorými sa chcem riadiť, a zároveň by som týmto smerom chcela apelovať aj na ostatných. Stačí malá prechádzka
po obci a vidíme tú benevolenciu a apatiu voči tomu „čo nie je moje“. Okolo kontajnerov sa nachádza množstvo neporiadku, ktorý niekto nemá čas zneškodniť tak,
aby to neprekážalo ostatným. Po víkendoch nachádzame pred vstupnou bránou
do zberného dvora vrecia s odpadom, porozbíjané sklá. Skládky sa nachádzajú na miestach, ktoré nie sú na to určené. Kontajnery pri obecnom úrade sú určené pre drobný domový odpad, v rámci búracích prác sú občania povinní objednať
a vyviesť si odpad na vlastné náklady. Tiež sa mi ani nechce spomínať, koľkokrát
som bola oslovená uviesť na pravú mieru tých, ktorí zabúdajú, že pálenie je zakázané. Nielen že si tým navzájom znepríjemňujeme život, ešte si ho aj ohrozujeme.
Pri takýchto neuvážených konaniach treba myslieť na to, že v konečnom dôsledku
sa budeme musieť finančne spolupodieľať na tom všetci!
V marci tohto roku sme sa ako obec stali platcami DPH z dôvodu prekročenia ročného finančného obratu pri vodovode a kanalizácii. I keď sme sa tomu dlho bránili, táto skutočnosť nastala a my budeme s napätím očakávať, čo nám táto zmena prinesie. Napriek všetkému sme stále rozhodnutí ponechať vodu i kanalizáciu
vo vlastníctve obce, čo nám zabezpečuje dodržanie ceny vodného a stočného tak,
ako to poznáme v súčasnosti.
Milí spoluobčania, je toho veľa, čo by som na úvod chcela povedať. Snažím sa pri
osobných stretnutiach počúvať Vaše požiadavky a názory. Niektoré sa dajú riešiť na počkanie, niektoré potrebujú trošku čas, a bohužiaľ, na povrch sa dostali aj
také, ktoré sú neriešené aj niekoľko desiatok rokov. Verím, že spoločnými silami
a víziou sa nám podarí prispieť ku krajšiemu a plnohodnotnejšiemu životu v Blatnom.
Katarína Takáčová, starostka
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Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Blatnom
Z ustanovujúceho zasadnutia 21. decembra 2010
OcZ berie na vedomie:
- správu o výsledkoch volieb v obci Blatné na funkciu starostu
obce a funkciu poslancov obecného zastupiteľstva prednesenú
predsedníčkou miestnej volebnej komisie Miriam Jevošovou.
- menovanie Jozefa Kubicu do funkcie zástupcu starostky obce
OcZ konštatuje:
- že novozvolená starostka obce Mgr. Katarína Takáčová zložila
zákonom predpísaný sľub starostu obce.
- že novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva JUDr. Pavol
Čičmanec, Mgr. Róbert Čičmanec, Jozef Farkaš, Jozef Kubica,
Anna Kubicová, Vojtech Milošovič, Mgr. Patrik Milošovič, Ing.
Vojtech Nezhoda zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva.
OcZ zriaďuje nasledovné komisie obecného zastupiteľstva:
- finančnú, pre služby a obchod
- pre kultúru, sociálne veci a rodinu
- pre mládež, školstvo a šport
- stavebnú, pre verejný poriadok a životné prostredie
OcZ určuje:
- plat starostky obce nasledovne - základný plat vo výške
1 638,00 EUR, zvýšenie o 0,00 % vo výške 0 EUR. Funkčný plat
starostky činí 1.638,00 EUR
- sobášiacich: Katarínu Takáčovú Mgr. – starostku a Jozefa Kubicu – zástupcu starostky
OcZ obecnú radu nezriaďuje.
OcZ ukladá:
1. Predsedom všetkých komisií OcZ predložiť na nasledujúce zasadnutie návrhy na doplnenie komisií aktivistami z radov občanov obce do každej komisie.
2. Predsedovi komisie pre mládež, školstvo a šport predložiť na
nasledujúce zasadnutie návrhy zástupcov obce v rade základnej školy a materskej školy. Termín: 21.01.2011

Zo zasadnutia OcZ dňa 21. 01. 2011
OcZ konštatuje, že novozvolený poslanec OcZ Rudolf Rodný
zložil zákonom predpísaný sľub poslanca.
Pripomienky poslancov a občanov
Pán Osvald
- informoval sa o možnosti zámeny pozemku pod futbalovým
ihriskom, z dôvodu, že pozemok nie je vysporiadaný a mama
je vlastníčkou časti pozemku. Poslanec JUDr. Pavol Čičmanec
prisľúbil vyriešenie vzniknutej situácie rodiny Osvaldovej.
- na križovatke ulíc Školská, Glanec a Antona Vosátka nie je
umiestnené dopravné značenie.
Ing. Miloslav Onofrej
- navrhol osloviť povodie Dunaja za neporiadok v potoku, zvýšenej hladiny vody zo stromov,chladničiek, sudov atď.
- navrhol vyhlásiť verejnú súťaž na dobudovanie kanalizácie.
- upozornil na pokles cesty na Družtevnej ulici po kanalizácii
JUDr. Pavol Čičmanec
- navrhol prerokovanie retardérov do obce
- navrhol financovanie futbalového klubu
JUDr. Marek Kovačič sa informoval, v akom stave je sprenevera obecných peňazí.
Anna Kubicová upozornila opraviť VZN na domovskej stránke
Blatné.

OcZ schválilo:
- plán zasadnutí OcZ na rok 2011 podľa predloženého návrhu
- Štatút obce Blatné
- odpustenie poplatkov za použitie riadu a prenájom inventára
Rodičovskému združeniu pri ZŠ Blatné na Školský ples konaný
21. 01. 2011. Pri poškodení alebo strate inventáru Rodičovské
združenie chýbajúci nahradí.
- príspevok do RZ Podunajsko vo výške 0,20 € x počet obyvateľov – členský príspevok na rok 2011 a 0,05 € x počet obyvateľov – príspevok na propagáciu
- príspevok do ZMOS vo výške 227,22 €
- poskytnutie transferu finančných prostriedkov Stolnotenisovému klubu Blatné za rekonštrukciu kúrenia v MKS vo výške
2.210 €
- do rady školy pre ZŠ Jozefa Kubicu, do rady školy pre MŠ Ing.
Vojtecha Nezhodu
- založenie Stolnotenisového krúžku na ZŠ v Blatnom
OcZ neschválilo:
- príspevok do Združenia ZPOZ vo výške 55,23 €

Zo zasadnutia 25. 02. 2011
Pripomienky poslancov a občanov
Ing. Miloslav Onofrej sa informoval, prečo boli zrušené normatívy pre stavebnú činnosť v obci.
Anna Ligová sa informovala, kedy sa bude realizovať budovanie
kanalizácie na ulici K Mrázovej doline. Starostka obce odpovedala, že je podaná žiadosť o poskytnutie dotácie na envirofond. Dotácie sa budú prideľovať v priebehu mesiacov marec až apríl a nevieme, či obec dostane dotáciu na budovanie kanalizácie. Z vlastných prostriedkov nie je možné kanalizáciu vybudovať. Poslankyňa Anna Kubicová uviedla, že ako obec v Bratislavskom kraji
do 2000 obyvateľov nemáme šancu získať dotáciu z eurofondov.
Poslankyňa Anna Kubicová
- požiadala starostku obce o lepšie nastavenie miestneho rozhlasu na Bratislavskej ulici. Starostka dá preveriť možnosť lepšieho nastavenia funkčnosti miestneho rozhlasu.
- požiadala starostku, aby materiály na rokovanie OcZ boli zasielané v papierovej forme každému poslancovi.
- požiadala o predloženie počtu detí, ktoré navštevujú MŠ.
- informovala sa, ako bol riešený čierny odber vody Ing. Stanislavom Krchnákom. Starostka odpovedala, že mu bola vystavená
faktúra.
Peter Granec sa informoval, prečo nebol zaradený do pracovného pomeru v rámci aktivačných prác, prečo niekto v Pezinku povie, že nie je možné ho prijať. Starostka uviedla, že sú v zákone
stanovené určité kritéria prijatia na aktivačné práce a obec
menovite overovala koho môže prijať.
Martin Tomčala sa informoval, či môžu zo zatrávnenej plochy
pred ich nehnuteľnosťou odstrániť obrubník, ktorý v rámci revitalizácie zabudli odstrániť.
Anna Ligdová navrhla, aby sa vybudovalo zábradlie na briežku
z ulice Hoštáky na ulicu Glanec. Uviedla, že pre starších ľudí je
ťažké najmä v zimnom období zísť po kopci z ulice Hoštáky na
ulicu Glanec.
Poslanec Vojtech Milošovič sa pýtal, ako bolo vydané povolenie
pre Róberta Remenára, ktorý je napojený na obecnú kanalizáciu.
V povolení sa uvádza, že investor zodpovedá za úpravu terénu na
povolenú rozkopávku po dobu 5 rokov.
OcZ schvaľuje:
- poskytnutie jednorazového príspevku vo výške 60,- € Mareko-
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vi Tavalimu na nákup ošatenia pre dve maloleté deti. Príspevok
bude poskytnutý po predložení dokladu o zakúpení ošatenia.
vybudovanie komunikácie na vlastné náklady žiadateľa – J. Cepela a po zhotovení diela bezodplatne odovzdať do majetku
obce. Pred zahájením prác prizvať pracovníka obce k určeniu
presnej polohy príjazdovej cesty.
odpustenie poplatkov za sálu MKS a za použitie riadu a inventáru Stolnotenisovému klubu Blatné na ples konaný dna
12. 2. 2011. STK Blatné znáša náklady na vyčistenie obrusov
a uhradí poškodený alebo chýbajúci inventár.
poskytnutie finančnej výpomoci vo výške 30,- € Petrovi Slezákovi, bytom Blatné, Potočná 148/9 na vybavenie dokladov, ktoré je potrebné vydokladovať potvrdeniami.
Jakubovi Kaščákovi, trvale bytom Pažiť č. 35, Blatné predaj pozemku p. č. 1661/41 trvalé trávne porasty na ulici Pažiť, vo výmere 493 m2 za 73,-€/ m2 v celkovej sume 35.989,- € a p. č.
1661/39 vo výmere 148 m2 za 67,- €/ m2 z toho jednu polovicu, čo činí 4.958,- €. Kupujúci uhradí kúpnu cenu, za kolkové
známky ako poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66,- €.
VZN o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka. Po schválení pripomienkoval VZN Mgr. Jozef Slezko, ktorý uviedol, že
stanovená výška je likvidačná pre školský klub. Uviedol, že
4. 2. 2011 bol zápis detí a do prvej triedy nastúpi 23 detí v školskom roku 2011/2012 a 19 detí prejavilo záujem o návštevu
školského klubu. Z uvedeného dôvodu musí posilniť o ďalšiu
silu na dve hodiny denne školský klub, čím vzrastú finančné
náklady. Žiada prehodnotiť výšku dotácie. Poslanci navrhli, aby
výšku znovu prehodnotila finančná komisia a vypracovala sa finančná analýza. Podľa finančnej analýzy sa upraví výška dotácie na školský klub
návrh rozpočtu obce na rok 2011 po zapracovaní pripomienok.
poukázanie finančnej čiastky FK Družstevník Blatné vo výške
3.000,- € s podmienkou predloženia kompletného vyúčtovania
transferu za rok 2010.
zloženie komisie v zmysle zákona 357/2004 Z. z O ochrane verejného záujmu pri výkone verených funkcionárov nasledovne:
Jozef Kubica – predseda, Vojtech Nezhoda – člen, Róbert Čičmanec – člen

OcZ navrhuje žiadateľovi Stanislavovi Tavalimu vyriešiť vlastnícke
vzťahy k uvedenej nehnuteľnosti a následne zápis do katastra nehnuteľností. Po vyriešení vlastníckych vzťahov k uvedenej nehnuteľnosti obec pristúpi k vyriešeniu náhradného bývania.
Žiadosti:
- Žiadosť Spojenej školy Senec o vyriešenie problému zanedbávania školskej dochádzky Dominika Jánskeho, nar.
28. 11. 1995, bytom Blatné, A. Véghu 114. Starostka obce presunuje žiadosť sociálnej komisii.
- Žiadosť Rozálie Fabianovej, bytom Bratislavská 11, Blatné
o usporiadanie pozemkov parc. číslo 1663 a 1664, ktoré sú
upravené ako futbalové ihrisko. Menovaná zastupuje i Máriu
Osvaldová a Margitu Švrčkovú. OcZ poveruje starostku obce
písomne požiadať žiadateľov, aby navrhli spoločné riešenie
k spokojnosti obidvoch strán.
- Sťažnosť rodiny Ladislava Vošku na chov psov u suseda Jána
Poništa, Podhájska 233, Blatné. U pána Poništa sa nachádza
30-40 nekontrolovateľne rozmnožovaných psov. OcZ postúpi
predmetnú sťažnosť na riešenie na Obvodný úrad ŽP v Senci.
- Žiadosť Jaroslava Lakyho, bytom Košická 38, Senec o mimosúdne vyrovnanie za úraz spôsobený 4. 12. 2010 na zľadovatelej ceste. Starostka sa informovala u pána Gašparoviča, ktorý
uviedol, že poistka zahŕňa takéto situácie a zaslal tlačivo na vyplnenie poistnej udalosti. Starostka postúpi žiadosť na vyriešenie poisťovni.
- Žiadosť Doc. Ing. Bacovej o vyrovnanie dlhu obce. Menovaná
vypracovávala projekt cyklotrasy a nedostala zaplatené za jeho
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vypracovanie. Starostka obce postupuje finančnej komisii.
- Žiadosť Jany Škvareniakovej, bytom Pionierov 14, Rožnava
o povolenie usporiadania diskoték a koncertov v roku 2011
v zariadení Malibu Dance Club, Glanec 504/6, Blatné v čase od
21.00 h do 03.00 h každú sobotu. Starostka postupuje žiadosť
komisii pre ochranu verejného poriadku a životné prostredie.
OcZ neschvaľuje zníženie poplatku za zábavný automat Garlando (stolný futbal) umiestnený v podniku ESO-BAR Blatné.
OcZ žiada starostku:
- o zabezpečenie nového očíslovania inventára. T: 30.9.2011
- o zabezpečenie vypracovania nového organizačného poriadku.

Zo zasadnutia 18.03.2011
Pripomienky poslancov a občanov
Tomčala Martin
- pripomienkoval poškodenie cestnej komunikácie, popraskané
nadjazdy, obrubníky. Návrh na riešenie - listom osloviť firmu
v rámci záruky revitalizácia hlavnej ulice – na odstránenie závad. Pred podaním reklamácie je nutné osloviť občanov, k spísaniu poškodených častí.
- pripomienkoval poškodené autobusové zastávky – starostka
informovala, že sklo bolo odstránené, nové bude nahodené po
úprave (z dôvodu väčšej stability sklenej výplne bude v zadnej
časti zástavky nazvarovaná železná konštrukcia)
- pripomienkoval riešenie rýchlosti dopravných prostriedkov na
Bratislavskej ceste (vybudovanie spomaľovačov) – starostka informovala, nakoľko sa jedná o štátnu komunikáciu riešenie je
v kompetencii Slovenskej správy ciest.
- pripomienkoval riešenie nočného kľudu v disco-bare – starostka informovala, že po dohode s políciou Senec, policajná
hliadka vykonáva pravidelné nočné kontroly po celom katastri
obce. Taktiež všetky akcie podnikov v obci mimo prevádzkových hodín sú vopred schvaľované OcÚ.
Milošovič Vojtech
- pripomienkoval prešetrenie neoprávneného uloženia kontajnera p. Kováča na trávnatej ploche pred domom – p. Kováčovi bude zaslaný list s upozornením na odstránenie kontajnera,
ktorý je možné podľa platného VZN uložiť na čas nevyhnutný
na odstránenie stavebného odpadu.
- pripomienkoval nutnosť obnovy drevených častí lavičiek v cintoríne – budeme riešiť podľa možností. V súčasnosti je prioritou
sprevádzkovanie materskej školy.
- pripomienkoval odstránenie spráchniveného stromu na cintoríne – OcÚ požiada o povolenie na výrub Obvodný úrad v Senci.
- pripomienkoval nutnosť obnovy zhrdzavenej vchodovej brány
na cintoríne - budeme riešiť podľa možností, z materiálov dostupných na OcÚ.
- pripomienkoval nutnosť zverejnenia na internete platných
VZN, nakoľko nie sú uvedené v euro hodnotách.
OcZ schvaľuje:
- odpustenie poplatkov za prenájom sály MKS a inventára použitého pri príležitosti konania výročnej členskej schôdze Jednoty
dôchodcov MO Blatné.
- predaj obecného pozemku cca 200m2 žiadateľovi Romanovi
Tomašovičovi, cena bude určená podľa stanoveného znaleckého posudku
- rozpočet obce na rok 2011
- správu o vykonanej inventarizácii, prehľad o stave majetku
obce
- v zmysle platného VZN vyrubenie poplatku za zabratie verejného priestranstva osobným automobilom pánovi Petrovi Šarmírovi
- používanie služobného vozidla počas dní pracovného voľna
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pokračovanie zo str.3 ►
OcZ poveruje starostku:
- o prešetrenie, či je výkop na ulici Pažiť v súlade so stavebným
povolením
- o prešetrenie porušenia novej asfaltovej cesty na ulici Pažiť,

v prípade zistenia porušiteľa vyzvať o uvedenie asfaltovej cesty
do pôvodného stavu
- o prešetrenie vybudovania lávky cez povodie Dunaja, v prípade
nepreukázaného povolenia požiadať zhotoviteľa o odstránenie
- o zabezpečenie oplotenia vodojemu.

spoločenská kronika
30-roční
Mačuteková Slávka
Filo Jozef
Hanzlík Marek
Šarmír Vít
Struhár Marián
Stachová Janka
Lančarič František
Osvald Tomáš
40-roční
Vargová Andrea
Radôšťanová Marcela
Korič Ján
Antalič Jaroslav
Dušková Miriam
Benkovská Alena
Hummler Stanislav

Štellár Peter
Kubica Jozef
50-roční
Višenková Daniela
Brunovská Magdaléna
Uličný Pavol
Polakovičová Ľudmila
Farkaš Jozef
Urbanovič Pavel
Sobotovič Karol
60-roční
Dugovič Stanislav
Vavríčková Mariana
Kučera Jozef
Nováková Irena
Jurášová Mária

70-roční
Kovačič Imrich
Križanovičová Anna
Brnušáková Rozália

Sobáše
Radomír Strihovský
a Lucia Urbanovičová

75-roční
Kochová Mária

Úmrtia
Viliam Dugovič
Anna Pravdová
Denisa Tavalyová
Gabriela Kubicová
Stanislav Tavali

80-roční
Kulifajová Helena
Sabová Mária
Narodenia
Denisa Tavalyová
Lukas Korytiak
Ema Javorčíková
Veronika Stachová

Počet obyvateľov
k 31. 03. 2011: 1644

ZLOŽENIE KOMISIÍ OcZ
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom uznesením 4/2011-Z
schválilo zloženie komisií a redakčnej rady podľa predložených návrhov v nasledovnom znení:

- finančná, pre služby a obchod:
predseda - Anna Kubicová
členovia - Ing. Vojtech Nezhoda, Mgr. Róbert Čičmanec,
aktivisti - Helena Nadovičová, Emil Bosáčik,
Erika Vitálošová
- stavebná:
predseda - Vojtech Milošovic
člen - Rudolf Rodný,
aktivisti - Ing. Vlastimil Tomašovič, Milan Šarmír,
Jozef Knap
- sociálna:
predseda - Jozef Farkaš
člen - Anna Kubicová,
aktivisti - Paula Nováková, Monika Korenčiová,
Stanislava Fialová, Štefan Fiala, Martin Tomčala
- pre školstvo, kultúru a šport:
predseda - Mgr. Patrik Milošovič
členovia – Jozef Farkaš, Ing. Vojtech Nezhoda,
aktivisti - Pavol Gašaj, Marika Gregušová, Mária Jánska,
Lukáš Sabo, Martin Milošovič,
Mgr. Peter Špano.

- pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia:
predseda - Mgr. Pavol Čičmanec
členovia - JUDr. Róbert Čičmanec, Mgr. Patrik Milošovič
- člen rady základnej školy: Jozef Kubica
- člen rady materskej školy: Ing. Vojtech Nezhoda
- redakčná rada:
šéfredaktorka - Miriam Jevošová
členovia - Mgr. Katarína Takáčová, JUDr. Marek Kovačič,
doc. Ing. Mária Heribanová PhD., Mgr. Ľubomíra Milošovičová, Mgr. Eva Zimániyová, Jozef Farkaš
Rozdelenie zamestnancov Obecného úradu:
- podateľňa, administratívna pracovníčka, mzdy, matrika:
Jana Skalková
- dane, poplatky, sociálne veci, voda: Stanislava Kubicová
- ekonómka, fakturácia, eurofondy: Anežka Kissová
- kurič, správny zamestnanec, práce v obci: Jozef Knap
- prevádzka obecného vodovodu – vodár: Jaroslav Štellár, kontakt: 0902260619
- prevádzka ČOV, práce v obci: Jozef Schenk, kontakt:
0905 150 527
STAVEBNÝ ÚRAD BLATNÉ
- zamestnanec stavebného úradu: Ing. Oľga Kaiserová
Stránkové hodiny stavebného úradu:
štvrtok 15:00 – 18:00

Číslo 1/2011
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Výročná členská schôdza na PD Blatné
Ako ostatné organizácie našej obce, tak aj družstvo bilancovalo uplynulý rok
2010. Preto by som Vás len v skratke oboznámila s priebehom členskej schôdze. Na schôdzu bolo pozvaných 156 členov družstva, z toho prítomných bolo
91 členov, t.j. 58,33 % účasť.
Výročnú členskú schôdzu otvoril a viedol Ján Polakovič, ktorý privítal všetkých
prítomných. Správu o činnosti a hospodárení družstva za rok 2010 predniesol
členskej schôdzi predseda družstva Jozef Kubica. Vo svojej správe podrobne
rozobral činnosť každého úseku – rastlinnú výrobu, technické služby, evidenciu
pôdy, činnosť predstavenstva, čerpanie sociálneho fondu, finančnú situáciu družstva a predniesol podnikateľské zámery na rok 2011. Rok 2010 bol pre naše družstvo úspešný, ukončili sme ho so ziskom. O ekonomickej situácii informovala členov ekonómka družstva Mária Krajčovičová. Pre zúčastnených bol pripravený chutný obed a aj spomienkový darček. Pri
kávičke a zákuskoch si členovia podebatovali a netrpezlivo čakali na ohlásenú tombolu, ktorá mala tento rok nový priebeh – každý prítomný člen dostal jeden tombolový lístok a pri žrebovaní sa len čakalo, na koho sa tentoraz usmeje šťastie. A aj týmto by sme chceli veľmi poďakovať všetkým sponzorom, ktorý nám spríjemnili chvíle a prispeli do našej tomboly, v ktorej bolo 68 cien. Verím, že z našej výročnej členskej schôdze odchádzali členovia spokojní a nielen kvôli dobrým správam o hospodárení družstva, ale aj kvôli stretnutiu a zábave s ostatnými členmi.
										

Miriam Jevošová

Klub dôchodcov v Blatnom
Formou krátkych správ Vám prinášame prehľad aktivít, akcií a podujatí, o ktorých Vás chce informovať predsedníčka klubu Helena Šarmírová:

Ples seniorov Bratislavského kraja vo Viničnom

Tak ako každý rok, tak aj v tomto roku sme dostali pozvanie od Malokarpatského osvetového strediska v Modre na ples seniorov, ktorý sa konal
dňa 18. 2. 2011 vo veľkej sále spoločenského domu Aréna vo Viničnom.
Pozvanie sme prijali a tohto plesu sa zúčastnilo 45 členov nášho klubu.
Malokarpatské osvetové stredisko pozvalo celkovo asi 600 členov a pripravilo bohatý program. Vystupovali tanečné páry od najmenšej generácie až po dospelých tanečníkov. Pozvanie prijala aj speváčka Eva Máziková, ktorá nás zabávala svojim humorom a krásnym spevom. Do tanca
vyhrávala dychová hudba Vinosadka. Nálada bola veľmi dobrá a domov
sme sa vrátili v neskorých nočných hodinách.

Výročná členská schôdza

Dňa 7. marca 2011 sa konala Výročná členská schôdza. Na schôdzi bolo prítomných 90 členov a traja hostia - Ing.
Kopecký, dekan Jozef Slamka a starostka Katarína Takáčová. Do programu bola zaradená voľba na dve pozície tajomníčka klubu a kontrolórka financií klubu. Silvia Šuplatová, ktorá vykonávala funkciu tajomníčky 10 rokov, t.j.
od založenia klubu sa vzdala funkcie, na jej miesto bola zvolená Anna Ligdová. Magdaléna Baníková, ktorá robila kontrolórku pokladne a ostatných financií taktiež 10 rokov, sa funkcie vzdala a na jej miesto boli zvolené členky
Anna Kubicová a Mariena Bachratá.
Pozvaní boli aj žiaci zo ZŠ v Blatnom, ktorí nám pod vedením učiteľky A. Šuplatovej pripravili bohatých program.
Členky klubu pripravili občerstvenie a o obed sa nám postaralo Poľnohospodárske družstvo Blatné, za čo mu patrí veľké ,,ďakujem“. Pripravená bola aj bohatá tombola, do ktorej nám prispeli podnikatelia a naši členovia. Nálada bola veľmi dobrá.

Divadlo Istropolis Bratislava

Klub dôchodcov v Blatnom dňa 27. 3. 2011 zorganizoval návštevu divadelnej veselohry Mníšky 2 – milionárky.
Návštevy sa zúčastnilo 45 členov klubu. Predstavenie malo veľmi pekný dej, ktorý sa odohrával v Kláštore svätej
Heleny.

Brigáda

Dňa 31. 3. 2011 Klub dôchodcov v Blatnom zorganizoval brigádu okolo kostola a pri Panne Márii lurdskej. Brigády
sa zúčastnilo 20 našich členov. Tým členom, ktorí sa zúčastnili brigády výbor klubu veľmi pekne ďakuje.
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Základná škola informuje

Celoslovenské testovanie matematickej a čitateľskej
gramotnosti
Naša základná škola bola zaradená do testovania matematickej a čitateľskej gramotnosti, ktoré sa uskutočnilo
28. apríla 2011.
Exkurzia do ČOV a do Múzea dopravy
22. marec je už tradične Dňom vody. Pri tejto príležitosti sa
naši žiaci 2. stupňa v rámci projektu Modrá škola v dňoch
23. a 24. marca 2011 zúčastnili exkurzie do Čističky odpadových vôd (ČOV) v Bratislave – Petržalke a popri tom navštívili aj Múzeum dopravy.
V ČOV sa žiaci oboznámili s technológiami čistenia odpadových vôd a s nutnosťou ochrany čistej pitnej vody. To,
že proces čistenia vody nie je žiadna parfuméria, pochopili okamžite.
Múzeum dopravy zaujalo najmä chlapcov. Parné lokomotívy či staré automobily, ich vzhľad a technológia výroby
(mnohé boli vyrábané ešte pred zavedením elektrického
prúdu a mnohé z nich sú skutočne umeleckými kusmi)
svedčia o dômyselnosti starých strojníckych majstrov.
HODINA VLASTIVEDY NA OBECNOM ÚRADE
Druháci sa na vlastivede učia o živote v obci a o jej riadení.
Dňa 7. marca 2011 využili prakticky vyučovaciu hodinu na
Obecnom úrade. Tešili sa na stretnutie s pani starostkou.
„Malí novinári“ si ešte v škole pripravili pre ňu otázky. Jej
odpovede si starostlivo zapisovali. Zaujímalo ich, čo všetko
je na obecnom úrade. Pani starostka im ukázala svoju kanceláriu, matriku, zasadaciu miestnosť i obradnú sieň. Potešili ich aj darčeky – vlajka s erbom obce, pohľadnice a sladkosti, ktoré od nej dostali. V závere sa druháci s pani starostkou vyfotografovali, poďakovali jej za prijatie a pozvali ju na návštevu.
Boli sme najlepší - Okresná súťažná prehliadka Záujmovo – umeleckej činnosti ZŠ
Dňa 10. marca 2011 sme sa zúčastnili okresnej súťaže
Záujmovo – umeleckej činnosti.
Naša škola získala hlavnú cenu. Vynikajúce výsledky sme
dosiahli aj v súťaži jednotlivcov a skupín v nasledujúcich
kategóriách:
Najlepšia spevácka interpretácia: mladšia kategória – Kristián Zvolenský, staršia kategória – Kristína Šuplatová,
Najlepšia nástrojová hra: Kamila Jarábková, VII.: priečna
flauta
Najlepšia tanečná interpretácia: Scénický tanec – More

(žiaci: O. Gajdošíková, II.; T. Hecklová, II.,; V. Mihaliková,
IV.; V. Špaleková, IV.; B. Szirmosová, V., T. Šalkovičová, V.,
S. Šuplatová, VI.; M. Šuplata, VII.)
Hviezdoslavov Kubín, 57. ročník
Dá sa lepšie začať marec Mesiac knihy než literatúrou? Záujem o recitáciu krásnu literatúru bol aj tento rok na našej
škole veľký. Školského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa zúčastnilo 29 žiakov. Po dlhšom čase sa na
súťaži zúčastnili žiaci zo všetkých ročníkov.
Zápis do prvej triedy
V piatok 4. februára 2011 sa na našej škole uskutočnil zápis žiakov do 1. ročníka. Niesol sa v rozprávkovom duchu.
Budúcich prváčikov privítali a celým zápisom sprevádzali
rôzne rozprávkové bytosti – princezná, víla, baletka, čarodejník i čert (ich starší kamaráti).
Zapísali sme 26 detí, z toho 13 chlapcov a 13 dievčat. Zápisu sa zúčastnili zástupcovia Materskej školy v Blatnom
a CPPPaP v Senci. Budúcim prvákom sa u nás páčilo a okrem nezabudnuteľných zážitkov si domov odniesli aj sladkosti a darčeky, ktoré pre nich pripravili žiaci 1. stupňa ZŠ.
Karneval
Fašiangy, fašiangy... Aj deti v našej škole fašiangovali.
Vyučujúce 1.- 5. ročníka pripravili pre žiakov zaujímavé popoludnie v karnevalových fašiangových maskách. Zabávali sa, tancovali, hrali rôzne hry. Nakoniec bola každá maska
ocenená. Karneval finančne zabezpečilo rodičovské združenie.
Otvorená hodina pre budúcich prvákov
Dňa 27. januára 2011 nás navštívilo 21 predškolákov zo susednej MŠ. Vyskúšali si, ako sa sedí v prváckych laviciach,
ako sa hlási, píše na tabuľu, pracuje na magnetickej tabuli, či tancuje. Naše učiteľky Janíková a Košická ich zase vyskúšali z triedenia geometrických útvarov, farieb, počítania
do 6 a zo znalostí niektorých tlačených písmen. Na záver
si vzájomne s našimi žiakmi vymenili darčeky. Všetci sa už
dnes tešíme sa na ich príchod.
Pytagoriáda - školské kolo 32. ročník, školský rok
2010/2011
Úspešní riešitelia školského kola –
- 3. ročník - Fukasová Dominika, Tichá Lucia, Petrík Filip,
Hanzlík Marek, Tomašovič Matej, Tušš Lukáš
- 4. ročník – Fedorová Sofia, Filipovič Dávid, Mihalovičová
Rebeka, Špaleková Viktória

Číslo 1/2011
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- 5. ročník – Žákovic Marek, Tuššová Lenka
- 6. ročník – Špalek Dominik, Blahovič Adam
- 7.ročník – Kolláth Samuel, Jarábková Kamila, Backová
Karin, Šuplata Marián
Šaliansky Maťko
Stalo sa tradíciou, že po mnohých školách v predvianočnom čase prebieha súťaž v recitácii slovenských povestí. Výnimkou nebol ani tento rok, ani naša škola. Na školskom kole súťaže Šaliansky Maťko sa zúčastnilo 16 detí,
takže bolo z čoho vyberať. Súťažili v troch kategóriách
a traja víťazi nás reprezentovali 18. 1. 2011 na okresnom
kole v Senci.
Víťazi školského kola:
1. kategória (2. – 3. roč.) – 1.miesto Filip Petrík (III. A)
2. kategória (4. – 5. roč.) – 1. miesto Veronika Blahovičová (IV. A)
3. kategória (6. – 7. roč.) – 1. miesto Michal Kováč (VI. A)
Lyžovačka a ŠvP šk. rok 2010/2011
Lyžiarsky výcvik a školu v prírode v tomto šk. roku absolvovalo 28 žiakov. Výcvik sme organizovali v spolupráci s rekreačným zariadením – Horský hotel Hájenka, Makov – Kopanice, ktorý leží v prekrásnom horskom prostredí Javorníkov. Týždenný lyžiarsky kurz splnil v plnej miere svoj cieľ.
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Všetci žiaci zvládli základy lyžovania a s radosťou sa oddávali tomuto krásnemu zimnému športu. Ostatní lyžiari si
zdokonalili techniku carvingového lyžovania a získali nové
vedomosti a zručnosti. Okrem teoretických vedomostí získali žiaci prax v osvojení si techniky lyžovania a týždenný
kurz uzavreli praktickou skúškou a slalomovým pretekom,
z ktorého mali veľkú radosť. Tento týždenný pobyt bol týždňom aktívneho oddychu a všetci sa vrátili domov spokojní, plní veselých spomienok a zážitkov.
Vlakom do múzeí a galérií
V stredu 13. apríla sa piataci v rámci akcie „Vlakom do múzeí a galérií“ vybrali na exkurziu do Hurbanova. Nakoľko
sme boli viazaní na spoje, museli sme sa stretnúť už o 6,00
hod. ráno – ale to nám nemohlo pokaziť náladu, dokonca
aj počasie sa umúdrilo a zažili sme pekný výlet. V observatóriu v Hurbanove sme si pozreli zaujímavé filmy, v planetáriu sme absolvovali odborný výklad a potom sme sa
vybrali na prehliadku Komárna. Tu sme sa prešli po pešej
zóne a prezreli si Nádvorie Európy. Okrem toho, že sme
spoznali veľa nového sme zistili aj to, že cestovať vlakom
môže byť zábavné a príjemné.
http://zsblatne.edupage.org

Materská škola pripravuje
Máj 2011:
- stretnutie s požiarnikmi
- 4.5.2011 o 9,30 hod. - divadelné predstavenie Ide, ide muzika: „O chorej bábike“
- Deň matiek - vystúpenie v osvetovej besede
Jún 2011:
- 1.6.2011 - zábavný deň MDD - „Z rozprávky do rozprávky“
- 7.6.2011 - športový deň - „Olympiáda“
- Deň otcov - tvorivé dielne
- výlet na záver školského roka
- slávnostné ukončenie školského roka
Ako riešiť situáciu detského ihriska?
Prišla jar a prvé teplé večery lákajú von, na prechádzky, do parkov a pod. Aj keď v Blatnom už máme aj multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom, futbalové ihrisko a detské ihrisko, zdá sa, že aj to je málo na stretávanie
sa detí, mladších školákov, ale hlavne tínedžerov, ktorí akoby sa chceli vrátiť do detských čias, a preto, najmä
večer a cez víkendy, s obľubou navštevujú areál materskej školy. Nevadí im, že už dávno nespĺňajú ani vek, ani
hmotnosť, aby sa mohli „vyblázniť“ na hojdačkách a kolotoči. Ba čo viac, podľa očitých svedkov sa niektorí
usadia aj štyria na jednu hojdačku, ktorá to samozrejme nemôže vydržať, a tak postupne ničia jednu za druhou. Len prednedávnom sa pracovníčky škôlky a rodičia s námahou usilovali dať dohromady dostatok finančných prostriedkov a vložili do toho aj kus vlastnej práce, aby deti zo škôlky mali naozaj pekné a funkčné miesto na pobyt vonku.
Preto chceme apelovať na deti, mladých a aj ich rodičov, aby rešpektovali fakt, že areál MŠ a všetky detské
atrakcie na ňom sú výhradne určené pre deti z MŠ a tiež, že po 16:30 hod., kedy sa brána dvora zamyká, je
zakázané sa tam zdržiavať. Pevne veríme, že v budúcnosti nebudeme nútení publikovať aj fotografie „nespratných návštevníkov“.
Za spolok rodičov a detí MŠ
Ľubica Hecklová
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Dobrá novina 2010 a adventný punč.
Počas mesiacov október, november december prebiehalo na fare a v klube detí nacvičovanie Dobrej noviny 2010.
26.12.2010 sa uskutočnilo v Blatnom po štvrtýkrát a stáva sa z neho pomaly tradícia. Do koledovania sa zapojilo už 5 skupín koledníkov (predtým rok 3 skupiny) a navštívili 39 rodín a priniesli Dobrú novinu do blatnianskych
rodín. V rámci koledovania sa vybralo spolu 730,89 €, ktoré boli 27.12.2010 zaslané do centrály eRka Bratislava na
financovanie projektov Dobrej noviny. Čo ale potešilo, je, že sa do koledovania zapojili mladé rodiny z Pažite, takže skupinky koledníkov tvorili aj deti predškolského veku pod vedením svojich matiek a otcov. V deň
koledovania bola treskúca zima, a preto patrí vďaka
všetkým, hlavne deťom, ktorí sa obetovali a venovali svoj čas tejto charitatívnej akcii. V tomto roku
pozývame medzi nás ďalšie rodiny a dúfame, že sa
vznikajúca tradícia upevní.
Dobrej novine predchádzalo spoločenské adventné stretnutie členov klubu Orol a obyvateľov
Blatného dňa 18.12.2010 pri čaji a vianočnom punči
spojené s výstavou výšiviek, predajom vianočného
pečiva, medu a predajom vianočných ikebán, ktoré deň pred tým zhotovili členovia Klubu detí v Blatnom. Výťažok, ako každoročne, išiel na financovanie potrieb Farského úradu v Blatnom.
							
Heribanová Mária

Poďakovanie Dobrá novina 2010.
Dňa 26. 12.2010 sa konal 16. ročník koledovania v rámci Dobrej noviny aj v Blatnom. Koledovania v rámci
16. ročníka Dobrej noviny sa v roku 2010 zúčastnilo 28 detí. Najmladší koledník a koledníčka mali 2 a 2,5 roka
a najstarší 18 rokov. V Blatnom to bol 3. ročník koledovania. Koledníci navštívili 39 prihlásených domácností,
t.j. prihlásilo sa ich o 20 menej ako vlani. Vyzbieralo sa 730,89 euro. Ulice, z ktorých sa neprihlásila ani jedna
rodina: Družstevná, Chorvátska, Vosátku, Vinohradnícka.

Poďakovanie:
Ďakujeme zo srdca rodinám, ktoré prijali koledníkov, za ich pohostinnosť a štedrosť a obetu. Ďakujeme koledníkom za obetovanie a vytrvalosť pri nácviku, čo bola tiež náročná etapa prípravy, ako aj pri samotnom koledovaní.
Ďakujeme vedúcim skupín a ich deťom z rodín vedúcich skupín - sprevádzajúcich koledníkov, ktoré v podstate vytvorili štyri skupiny koledníkov za obetavosť a ochotu venovať časť najkrajších okamihov v roku pre
ohlasovanie dobrej noviny. Najviac koledníkov bolo z Pažite, ktorá predstavuje pre Blatné čerstvý kvas v duchovnej oblasti.
Vďaka tak patrí rodine Janky Fenikovej, v ktorej sa zúčastnili koledovania 5 členovia rodiny a 2,5 ročná Emka
bola najmladším aktívnym koledníkom.
Vďaka patrí rodine Moniky Fukasovej, ktorej rodina sa kompletne vytvorila jednu skupinu – 6 členovia rodiny.
Vďaka patrí rodine Martinky Osvaldovej, z rodiny ktorej sa zúčastnili koledovania 4 členovia rodu.
Vďaka patrí rodine Evky Španovej, z rodiny ktorej sa zúčastnili koledovania 3 členovia rodiny.
Vďaka patrí rodine Horváthovej, z ktorej Lukáš bol vedúcim skupiny starších koledníkov.
Vďaka patrí otcom týchto rodín, ktorí im aktívne robili servis pri koledovaní.
Nakoniec vďaka patrí rodinám: Božikovej, Buryovej, Ďuriškovej, Grafovej, Gregušovej, Hecklovej, Horváthovej, Láhovej, Mihálikovej, Mišákovej, Pagáčovej, Petríkovej, Špalekovej, Takáčovej a všetkým ostatným, ktorí
nás akýmkoľvek spôsobom podporili, či ktorých deti boli koledníkmi.
							
							

Miestny klub Orol Blatné
Heribanová Mária
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XII. školský ples
22. januára školský zvonec ohlásil začiatok 12. školského plesu. Asi stošesťdesiat účastníkov zabávala hudobná skupina M – Club. Zabezpečená
bola večera a kvalitné občerstvenie. Veľký záujem bol o tombolu, kde hlavnou cenou bol notebook. Riaditeľstvo školy a výbor rodičovského združenia
ďakuje všetkým organizátorom a prispievateľom, ktorí ples pripravili a podporili. Školský ples patrí medzi významné spoločenské podujatia na našej
škole, ktoré formuje a vytvára kvalitatívne lepšie vzťahy medzi rodičmi, rodičmi a pedagógmi a všetkými priateľmi a priaznivcami našej školy. Výťažkom z plesu disponuje rodičovské združenie a využíva ho na skvalitnenie
vyučovacieho procesu, záujmovej a rekreačnej činnosti našich žiakov.
									
http://zsblatne.edupage.org
					

				

Krátke správy
- miestna organizácia Orol uskutočnila dňa 9.4.2011 burzu detského oblečenia
- predseda komisie kultúry a športu Patrik Milošovič informuje o podujatiach na rok 2011 - program plánovaných akcií - stavanie mája (30.apríla), hody - zábava, oceňovanie žiakov na konci školského roka, Vatra zvrchovanosti v spolupráci s inými miestnymi organizáciami, Silvestrovský beh.
- starostka obce vyzvala občanov k jarnému upratovaniu. Pracovníci OÚ v spolupráci s PD Blatné od 11. apríla vyzbierali biologický odpad z verejných priestranstiev, ktorý tam na základe oznamu nahromadili občania
v rámci upratovania.
- dychová hudba Šarfianka v marci usporiadala akciu ,,Pochovávanie basy“
										
Miriam Jevošová

				

Návrat k oslavám 765. výročia, k výstave fotografií
pod názvom Rodiny Blatného I
Vznikla ako výsledok polročnej činnosti Internetového krúžku Klubu Slovenského Orla v Blatnom, v rámci ktorého bolo v júni 2010 sprístupnené internetové spojenie so všetkým, čo k tomu patrí.
Na základe práce členov Orla v spolupráci s Klubom dôchodcov Blatné bolo zapožičaných množstvo fotografií rodín, ktoré nám boli ochotné zapožičať fotografie s výberom podľa ich uváženia. Ich naskenovaním a následným internetovým vyvolaním fotografií sa získal materiál pre prezentáciu zatiaľ 25 rodín, rodov Blatného
zachytených na 368 fotografiách.
Výstava bola ukážkou, ako je možné okrem komunikácie a hier zmysluplne využiť čas mladých ľudí strávený pri počítači. Nejedná sa o profesionálnu výstavu, zostavili ju mladí členovia Orla, ale hodnota historického
materiálu, ktorý sa podarilo uložiť v elektronickej forme a časť, ktorú prezentujeme na výstave, je úctyhodná.
Rodiny na výstave boli usporiadané podľa toho, kedy nám poskytli fotografie, fotografie na nej boli usporiadané podľa rodín, ktoré fotografie poskytli, i keď sa prípadne na fotografii nachádzajú aj členovia iných rodín
a, samozrejme, aj kňazi, ktorí patria a vždy patrili do veľkej rodiny Blatného. Identifikácia osôb na fotografiách
bola na návštevníkoch výstavy a ich spomienkach, pretože čas sa nej zastavil niekedy v 70. rokoch. Výstavu
navštívilo 206 podpísaných návštevníkov.
Členovia Klubu pripravujú druhú časť výstavy „Rodiny Blatného II“ a prosia o zapožičanie fotiek, ktoré považujú za zaujímavé z hľadiska ďalšej prezentácie rodov Blatného.
							

Andrej Takács, MK SO Blatné
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1. Šarfický bál
Dňa 19.2.2011 sa v MkS Blatné konal prvý šarfický bál. Aby sme sa o ňom dozvedeli viac, oslovila som pár otázkami Katarínu Takáčovú, starostku obce, pod záštitou ktorej sa bál konal.
1. Na základe čoho ste sa rozhodli (koho napadlo a prečo) usporiadať takúto akciu?
Prvý podnet prišiel od predsedu kultúrnej komisie Patrika Milošoviča. Nakoľko
v tomto roku sa futbalový klub rozhodol neorganizovať ples, tým pádom okrem
školského plesu by sa iná akcia podobného charakteru nekonala. Ja som vždy
mala v pláne začať tradíciou starostovského plesu, avšak nástupom do funkcie prišli iné starosti a myslela som, že to budem riešiť až neskôr. Kultúrne akcie boli aj budú mojou srdcovou záležitosťou, pretože si myslím, že takýto druh stretnutí podporuje a udržuje dobré medziľudské vzťahy a, samozrejme, je to istý druh oddychu a relaxu. Takže, aby som sa opäť
vrátila k otázke s nápadom usporiadať ples prišla kultúrna komisia, a to by som asi nebola správna žena, keby som si nevydupala nejaké svoje rozmary. Mojou podmienkou spoluúčasti bolo, že sa to bude volať Šarfický bál a bude to mať aj svoju
úroveň a honos hodný tomuto názvu.
2. Kto spolupracoval na príprave bálu?
Bál sa konal pod mojou záštitou, na príprave spolupracovali Patrik a Martin Milošovič, Marika Gregušová. Neoceniteľnú pomoc pri celkovej organizácii mala Kristína Polakovičová, ktorá tiež vložila svoje dlhoročné dizajnérske a organizačné schopnosti z organizovania podobných akcií. Aj meno Tibora Samaranského, ktorý v súčasnosti pracuje ako šéfkuchár u Matyšáka, zaručuje gastronomický zážitok.
3. Aká bola účasť na bále, predstihla Vaše očakávania?
Nedá sa povedať, či účasť predstihla moje očakávania. Jedno je isté, že ešte neboli ani plagáty vonku a lístky boli viac menej vypredané. Verím, že akciami, ktoré som organizovala v predchádzajúcich rokoch som dala ľuďom najavo, čo asi môžu
očakávať. Samozrejme, sme vytvorili úžasný organizačný tím.
4. Základom takejto akcie je podľa môjho názoru dobrá hudba. Využili ste služby dj-ja alebo nejakej kapely?
Výber hudby zabezpečoval Martin Milošovič, bola to kapela štyroch hudobníkov, ktorých mali preverených už z minuloročných akcií. Živá hudba na plese má svoje čaro a určite aj opodstatnenie. Chlapci mali v tomto smere šťastnú ruku vo výbere, zábava bola výborná a končila až v skorých ranných hodinách.
5. Plánujete pokračovať v usporadúvaní bálu?
V organizovaní Šarfického bálu by som určite chcela pokračovať. Rada by som z toho vytvorila určitý druh tradície a pritom
by som chcela, aby každý bál bol iný a jedinečný. Už teraz mám nápad na ten budúcoročný....
									
Miriam Jevošová

Oslávili sme 10. výročie Stolnotenisového klubu
v Blatnom a usporiadali 1. stolnotenisový ples.
V apríli po skončení sezóny 2009/2010 sme vedeli, že
v januári 2011 nás čakajú oslavy 10. výročia vzniku nášho
Stolnotenisového klubu v Blatnom. Preto sme začali plánovať, ako sa čo najlepšie zhostíme tejto pre nás novej úlohy. Aby sme ju zvládli čo najlepšie, podujali sme sa vylepšiť
a zrekonštruovať priestory miestneho kultúrneho strediska.
S prácami sme začali už v lete, nakoľko nová sezóna
sa začínala začiatkom októbra. Podarilo sa nám vymaľovať
veľkú sálu a vymeniť staré, neúsporné osvetlenie za nové,
ekonomickejšie. Nasledovala výmena katastrofálnych
okien za plastové, takisto vchodových dverí a napokon
sme sa pustili do kúrenia. Nové radiátory a kotol budú ešte
mnoho rokov pôsobiť príjemne a vytvárať pohodu všetkým
návštevníkom MKS. Všetky práce sa podarili vykonať svojpomocne a je potrebné poďakovať všetkým členom stolnotenisového klubu za ich vynaložené úsilie. Pomohli taktiež aj zamestnanci OÚ vo forme vykonaných murárskych
prác. Takisto chceme podotknúť, že všetky nemalé finanč-

né náklady sme hradili zo svojho klubového zdroja. Preto
sme v tomto roku požiadali obec o náhradu za vynaložené
finančné prostriedky vo forme transferu.
Deň 15.1.2011 bol dňom oslavy nášho výročia. Program bol propagovaný formou plagátov a vyhlasovaním
v obecnom rozhlase. Úvodné privítanie a zhodnotenie celého 10. ročného účinkovania predsedom klubu bolo samozrejmosťou. Nasledovalo vyžrebovanie a začiatok turnaja všetkých hráčov, ktorí hrali za náš klub. Škoda, že svojou účasťou nemohli prispieť k zdarnému priebehu turnaja všetci. Napoludnie súťaživú atmosféru vystriedala očakávaná exhibícia pozvaných vrcholových hráčov, bývalých
reprezentantov Československa ako aj Slovenska Jaromíra
Truksu (bronzový medailista v mixe s V. Popovovou z majstrovstiev Európy, 3-násobný majster SR, viacnásobný
majster SR vo štvorhre a mixe, v družstvách majster ČFSR,
SR, ČR, Francúzska a Talianska) a Martina Greža(strieborný medailista z majstrovstiev SR, viacnásobný majster SR

Číslo 1/2011
vo štvorhre a mixe, 4-násobný medailista z majstrovstiev
Európy kadetov a juniorov). Oslovili sme ich z dôvodu ich
účasti spred 10 rokov, keď boli prítomní pri zrode nášho
klubu. Predviedli nám výkon hodný majstrov svojho remesla, samozrejme podporovaní fantastickou diváckou
kulisou. Po skončení exhibície nasledoval slávnostný obed
a príjemná debata s p. Truksom, ktorý ešte aktívne hrá
v Taliansku a je trénerom v Malackách a p. Grežom, ktorý
hrá v Karlovej Vsi a venuje sa tam hlavne mládeži. Rozlúčili sme sa s nimi a pokračovali v rozohranom turnaji. Pozrieť
a podporiť nás prišli aj pozvaní hostia (vdp. dekan Jozef
Slamka, starostka p. Katarína Takáčová, poslanec p. Patrik Milošovič, predseda KDH p. Stanislav Nezhoda, bývalý
hráč p. František Slovák), ako aj mnoho ďalších.
Výsledky:
		
		
		

1. miesto - Daniel Pisarčík (Pezinok)
2. miesto - Vojtech Horváth			
3. miesto - Marek Tóth(Stavbár Bratislava)
4. miesto - Peter Valovič

Po vyhlásení výsledkov sme urobili poriadok a pripravili sme sálu na príjemné posedenie s občerstvením a hudbou, o ktorú sa postaral náš člen Martin Srnák. S manželkami sme sa zabávali, tancovali až do skorého rána a tak
zavŕšili krásny, vydarený a slávnostný deň nášho stolnotenisového klubu.
Pri tejto príležitosti vznikla myšlienka usporiadať stolnotenisový ples. Pre krátkosť času to bola odvaha a málokto veril, že sa nám to podarí. Som nesmierne rád, že
sme sa predsa odhodlali a na poslednú chvíľu sa pustili
do toho. Základom dobrého plesu je hudba, ktorú sa nám
podarilo vybaviť a nájsť vhodný(voľný) termín. Takže sme
skonštatovali, že náš historicky 1. stolnotenisový ples sa
pri príležitosti 10. výročia vzniku STK v Blatnom uskutoční
dňa 12. 2. 2011. Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave plesu (všetci sme ho poriadali po prvýkrát), ako aj sponzorom, ktorí dali hodnotné ceny do tomboly (hlavne ELSA group s.r.o a BGS technic).
Všetci sme sa zhodli a skonštatovali sme, že o vynikajúcu zábavu a neopakovateľnú atmosféru sa postarala hudobná skupina Tenor z Veľkých Levár, že večera bola fan-
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tastická, pre niektorých až nad ich sily a bezstarostný priebeh nás zaväzuje, že si aspoň takýto ples ešte zaslúžime
a s chuťou si ho zopakujeme znova o rok.
Zo spomenutých vykonaných aktivít pri rekonštrukcii
MKS sme sezónu začali nepripravení a bez hernej istoty,
čo sa odzrkadlilo aj na výsledkoch na jeseň. Áčko začalo oslabené o Mareka Tótha, ktorý prejavil záujem hrať vyššiu súťaž (3. ligu - Stavbár Bratislava). Preto bol uvoľnený na hosťovanie. Ďalej nasledovali zdravotné problémy,
ako aj rodinné starosti niektorých hráčov. Jesennú bodovú
stratu sme sa snažili dohnať na jar, už s pomocou mladého hráča Igora Prievozníka z Pezinka, no aj napriek záverečným víťazstvám v posledných kolách sa nám to nepodarilo. Skončili sme v 4. bratislavskej lige na predposlednom 11. mieste. Béčko sa umiestnilo na peknom 5. mieste v 6. lige a podľa hráčov v rebríčku v nasledujúcej sezóne
by mohlo pomýšľať na postup do 5. ligy. Naše céčko hrá
v 7. lige a umiestnilo sa na 8. priečke. V tomto tíme majú
možnosť hrať všetci ostatní a zdokonaľovať sa. Z kapacitných dôvodov hracej miestnosti zatiaľ nie je možné vytvoriť
ďalšie družstvo, aj keď ohlasy a záujem by bol.
V priebehu súťažného ročníka sme sa niektorí zúčastnili aj na turnajoch v Čataji a v Pezinku. Sami sme tradične
usporiadali turnaj STK Blatné dňa 5.3.2011 za účasti hráčov z okolitých priateľských obcí (2. liga Pezinok a Réca,
Čataj, Vinosady).
Výsledky:
		
		

1. miesto - Peter Kovács (Réca)
2. miesto - Vojtech Križanovič (Pezinok)
3. miesto - Vojtech Horváth

Chystáme ešte záver sezóny spojený s turnajom vo
štvorhrách.
Na záver chcem všetkým hráčom popriať veľa síl do
tréningového procesu, ako aj v samotných majstrovských
stretnutiach, mnoho zdravia a viac športového šťastia a rodinnej pohody. Vždy je čo zlepšovať.
				
				

Vojtech Horváth
predseda STK Blatné

Vážení športoví priatelia,
v našej obci Blatné existuje už pomaly 80-rokov futbalový klub. Za toto dlhé obdobie prežíval futbal svoje
lepšie, ale aj horšie obdobia. Väčšinou kopíroval celkové spoločenské prostredie. V súčasnosti, v dobe
hospodárskej krízy, sa veľmi ťažko pracuje aj nám futbalistom. Nie je to len z pohľadu nedostatku finančných prostriedkov, ale hlavne z neochoty občanov pracovať vo futbalovom hnutí. Drvivá väčšina oslovených ľudí argumentuje nedostatkom voľného času a pracovnými povinnosťami. Avšak každý z nás, tak
funkcionárov ako aj hráčov, máme svoje povinnosti v súkromnom živote, a predsa z lásky k futbalu túto
činnosť vykonávame. Pre budúcnosť futbalu v Blatnom je však ešte horšia tá skutočnosť, že nezáujem
o futbal sa preniesol aj na našich dospievajúcich chlapcov. Táto skutočnosť vyústila až do takých rozmerov, že síce veľmi neradi, ale na základe tvrdej reality sme boli nútení odhlásiť mužstvo dorastencov
zo súťaže. Z tohto dôvodu by som chcel apelovať na rodičov, školu a predstaviteľov našej obce, že len
spoločným úsilím môžeme dosiahnuť, aby sa naša mládež venovala správnym aktivitám a nie drogám
a alkoholu. Na záver by som chcel požiadať našich fanúšikov, že keď v nedeľu prídu na futbal, aby našich chlapcov povzbudili a nie, ako sa tiež stávalo, hrubo urážali. Za našich hráčov môžem sľúbiť, že na
ihrisku budú hrať tak, ako najlepšie vedia!
Peter Šarmír
predseda FK Družstevník Blatné

Vylosovanie: Muži - jar 2011
20.3.2011 o 15:00hod Kalinkovo – Blatné, 2:1, Gól - Jozef Krajčovič
27.3.2011 o 15:00hod Blatné – Rusovce 0:3
3. 4. 2011 o 16:30hod Vajnory – Blatné, 2:1, Gól - Michal Dugovič
10.4.2011 o 16:30hod Blatné – Tomašov
16.4.2011 o 10:30hod Danubia – Blatné
24.4.2011 o 17:00hod Blatné – Jarovce
1.5.2011 o 17:00hod Devínska Nová Ves - Blatné
8.5.2011 o 17:00hod Blatné – Vrakuňa
15.5.2011 o 17:00hod Domino – Blatné
22.5.2011 o 17:00hod Most pri Bratislave – Blatné
29.5.2011 o 17:00hod Blatné – Malinovo
4.6.2011 o 17:00hod Ivánka pri Dunaji „B“ – Blatné
12.6.2011 o 17:00hod Blatné – Hrubý Šúr

Vylosovanie: Žiaci – jar 2011
10.4.2011 o 14:30hod Blatné – Kalinkovo
17.4.2011 o 10:00hod Igram – Blatné
24.4.2011 o 15:00hod Blatné – Tomášov
1.5.2011 o 15:00hod Blatné - Most pri Bratislave
8.5.201 o 15:00hod Miloslavov – Blatné
15.5.2011 o 15:00hod Blatné – Malinovo
22.5.2011 o 10:00hod Nová Dedinka - Blatné
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