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ĎALŠÍ ROK ZA NAMI
Prinášame vám rekapituláciu posledných udalostí minulého roka. V druhom polroku oslavovala ZŠ Blatné
50. výročie svojho založenia. Oslávila
to veľkolepým večerným programom
s ocenením bývalých i súčasných učiteľov.
Október je Mesiacom úcty k starším,
a preto sa aj v našej obci konali posedenia pri tejto príležitosti. Či už bola organizátorom obec, družstvo alebo klub
dôchodcov, všetci sa snažili spríjemniť
chvíle našim najstarším spoluobčanom.
Počas novembra sa niesli našou obcou
vášnivé debaty týkajúce sa volieb. Ľudia sa rozhodovali, ktorému zo štyroch
kandidátov na starostu dajú svoj hlas.
Ovplyvniť ich mohli volebné mítingy,
volebné letáky a, žiaľ, aj ohováranie
a intrigy. O tomto všetkom boli tohtoročné voľby, ale už sú za nami a dúfajme že tí, ktorých si väčšina zvolila,
budú našu obec viesť k rozmachu, aj
keď to po ﬁnančnej stránke nebudú
mať také ľahké. Novozvoleným poslancom a starostke našej obce želám veľa
úspechov, dobrú spoluprácu, správne
rozhodnutia, ktoré prinesú obci úžitok
a dúfam, že sa na nich ľudia budú môcť
spoľahnúť aj po voľbách.
V decembri sa veriaci rozlúčili s Mons.
Jánom Plankom, ktorý odišiel do
nebeského kráľovstva v 42. roku kňazstva.
Tak ako každoročne aj tentoraz spomenieme udelenie Ocenení za rok
2010 a vyhodnotenie Silvestrovského
behu, ktorým sme ukončili rok 2010.
Verím, že ste do roku 2011 vykročili tou správnou nohou, a prajem vám
naplnenie vašich predsavzatí a túžob,
veľa zdravia, porozumenia a šťastia, či
už v osobnom alebo v pracovnom živote.
Miriam Jevošová

12 rokov

Veru. Už mi ubehlo 12 rokov vo funkcii starostu obce. Niekto to nazýva, že som stál v
čele obce, podľa môjho názoru to bolo hlavne
12 rokov v službách obce, v službách pre našich obyvateľov. Pri čítaní kroniky som zistil, že
som tým prekonal čas richtárčenia, predsedovania, či starostovania mojich predchodcov aspoň o rok. V rokoch 1921 – 1931 bol richtárom
František Burdan, v rokoch 1971 – 1981 bol
predsedom MNV Michal Valovič, 1981 – 1990
bola predsedníčkou Anna Štellárová.
To, čo sa podarilo splniť z volebných programov v každých štyroch rokoch, môžete posudzovať hlavne vy, milí spoluobčania. Podľa
ﬁnancovania obce sme mohli robiť iba to, na
čo sme mali. Rovnako, ako vy v rodinách môžete použiť iba to, čo si zarobíte, prípadne s
pôžičkou, ktorú si trúfate splácať. Tak, ako vy
v rodinách sa musíte vzájomne dohodnúť, čo
je dôležitejšie, aj starosta sa vždy musí dohodnúť so zastupiteľstvom a určiť priority rozvoja
obce. Vo volebnom programe z roku 1998
boli prioritami starostlivosť o starších a sociálne odkázaných obyvateľov, dosiahnutie vzájomnej tolerancie medzi stranami, hnutiami pre
rozvoj obce, vypracovanie územného plánu s
určením pozemkov pre individuálnu bytovú
výstavbu, vypracovanie štúdie efektívnej kanalizácie a hľadanie ﬁnančných zdrojov na jej
realizáciu, trvalé zlepšovanie vzhľadu obce,
dostatočná informovanosť občanov vydávaním obecného spravodaja. Životné prostredie
sme sa snažili zlepšovať venovaním pozornosti
parkovaniu nákladných vozidiel, starostlivosti
o verejné priestranstvá, autobusové čakárne,
verejné osvetlenie. Chceli sme aj zlepšovať
spoločenský život mládeže, podporovať mladé rodiny, súkromné podnikanie, vytvoriť malý
obecný podnik. Niečo sa podarilo lepšie, niečo

však iba biedne. Lenže vždy za všetkym stoja
ľudia a pritom musím podotknúť, že aj peniaze,
ako limitujúci faktor. Už pri preberaní funkcie
starostu som pripomenul myšlienku bývalého
amerického prezidenta J.F. Kennedyho: „Nečakajte iba, ako Amerika pomôže vám, povedzte
vy, ako pomôžete Amerike.“ Tak vždy aj obec
môže vyzerať a postupovať tak, ako väčšina jej
obyvateľov. Keď sa starajú o svoje okolie, je to
krajšie, lepšie, ako keď sa stará iba obec a ostatní si ani nevšímajú, ako nám to vandali likvidujú,
znečisťujú. Každoročne sme zasklievali autobusové čakárne, rozbité sú znova. Neustále sme
upozorňovali na zákaz vyvážanie odpadov k
potoku, háju, za záhrady. Dačo sa zlepšilo, ale
ešte stále to nie je celkom v poriadku. Zakazujeme spaľovanie, ale už mnohí občania dávajú
do odpadov na zbernom dvore aj drevo, ktoré
by podaktorí vedeli zúžitkovať kúrením v sporákoch. V triedení odpadov sme tiež dokázali
dosiahnuť pokrok, treba to však neustále vylepšovať, dôslednejšie triediť, nie iba doviesť napríklad staré okná – rámy spoločne so sklom –
potom aby to dotrieďovali zamestnanci obce.
Ak niekto nedokáže skompostovať (pri rodinnom dome) konáre zo stromov, vínnu révu, mal
by to doviesť aspoň tak popílené a postrihané,
aby nezabral vzduchom medzi konármi veľkú
časť objemu kontajnerov. Za všetko platíme.
Výstavbu rodinných domov v obci sme síce
nebrzdili, nepodarilo sa nám však predať pozemky v Mrázovej doline (aj keď sme v roku
2008 mali záujemcu, ktorý však následkom celosvetovej krízy odskočil od kúpy), zostal nám
jeden na Pažiti. Ľudia na Kráčiciach a Podhájskej sa nevedeli dohodnúť na vytvorení cesty,
tak tam každý stavia s prístupom cez rodičovskú parcelu. Žiaľ, aj keď je to pre nich v podstate drahšie, vybrali si. Nechceli sme násilnou
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formou určovať, že keď sa nepodriadia, nebudú môcť stavať. V budúcnosti nech spytujú
svedomie sami sebe.
Zabezpečili sme výstavbu značnej časti kanalizácie. Pritom musím uviesť, že takmer všetko iba z vlastných prostriedkov obce a úverov,
ktoré obec vzala. Dostali sme iba necelých 100
tisíc eur dotáciu na jej vystavbu. Snažili sme sa
vybudovať čo najviac, preto máme cesty v horšom stave, ako keď som nastupoval do funkcie
starostu. Verím, že po jej celkovom dokončení
(na kanalizáciu treba ešte takmer pol milióna
eur, bez tretej etapy ČOV) príde rad na opravu
ciest.
Osobitnou kapitolou je nadstavba materskej
školy. Bola zaradená do rozpočtu obce v roku
2008, projekt výstavby nebol dodaný načas,
bolo potrebné rýchlo postaviť. Preto nemohlo
byť včas výberové konanie ani vydané stavebné povolenie. Niektorí z poslancov to považovali za dôvod na odvolanie starostu. Už sa
videli v jeho kresle, už plánovali ako použijú
prostriedky z predaja Mrázovej doliny, ako hrdinsky dostavajú materskú školu. Celosvetová
kríza nielen im v tom zabránila, ale jednoducho
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nebolo prostriedkov na dokončenie. Následne
podaný projekt na revitalizáciu centra obce a
potreba vybudovať kanalizáciu v mieste revitalizácie ešte oddialili dostavbu materskej školy.
Teraz to považujeme za náš najväčší neúspech
– aj starosta, aj poslanci. Bez peňazí z eurofondov, by sme revitalizáciu centra obce určite
nezvládli. Aj samotná revitalizácia nebola bezproblémová. Bolo potrebné upravovať projekt,
aby sme mali jednotnú úpravu, aby z chodníkov nebol tankodrom, dorábať vjazdy. Už sú
pripomienky, ako je zlé vysadenie ruží, živých
plotov, že nie sú obrubníky od cesty, že nie je
elektrické vedenie v zemi a kadečo iné.
Ale za tých 12 rokov sme vybudovali aj veľa
vecí, na ktoré môžem byť hrdý, že som bol pri
tom. Spomeniem iba niektoré: chodník od kanála z Mrázovej doliny po Glanec, autobusovú
zastávku s chodníkom na Bratislavskej ulici,
chodník od kostola k potoku, cestu Glanec,
toalety v MKS, tribúnu s garážou, betónovú
plochu pred tribúnou, viacúčelové ihrisko, parkovaciu plochu pri futbalovom ihrisku, pred farou, revitalizáciu Námestia A. Hlinku s detským
ihriskom, bufet a toalety pri tribúne. Určite

nebudem tvrdiť, že som to zabezpečil sám,
ale vždy v spolupráci s poslancami obecného
zastupiteľstva. Pritom veľakrát som prepočítaval a hľadal cesty, ako to urobiť čo najlepšie
a lacnejšie.
Pritom sme vypracovali územný plán obce,
jeho dve zmeny a doplnky, plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Napriek tomu,
že texty boli aj na internete, pripomienky neprichádzali, iba pár od poslancov, takže väčšina
z celkového PHSR obce sú moje myšlienky
– pritom som nezabúdal na to, čo máme v územnom pláne. Snáď lepšie sa spolupracovalo v
predošlých zastupiteľstvách, kde boli poslanci
na vyššej odbornej úrovni pre to, čo sme robili
– oslavy obce (Ing. Fekete, CSc.), výstavba ( V.
Milošovič, Ing. Vl. Tomašovič). Aj keď som nebol tvorcom knihy „V svetle siedmich tisícročí“,
o ktorej sa každý vyjadruje s úctou a rešpektom
k dejinám našej obce, teší ma skutočnosť, že
som bol pri získavaní podkladov do nej. Preto
som nesmierne rád, že som bol v centre diania
tvorby dejín našej obce po dobu 12 rokov. A čo
poviete na náš Blatňan? Ale už stačí.
Milan Šarmír

Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Blatnom
zo zasadnutia 20.7.2010
pripomienky občanov a poslancov
Ivana Benkovská – požiadala, aby bol vykosený kanál Mrázová dolina,
upozornila, že pri väčšom odbere tečie kalná voda a požiadala o výmenu
krytu kanalizačnej šachty pri dome s. č. 466. Starosta odpovedal, že
kanál Mrázová dolina sa začína kosiť vo štvrtok, doteraz kosili dvakrát
cintorín a po obci. Uviedol, že preverí, kedy sa naposledy odkaľovala
vodovodná sieť (podľa zápisu v prevádzkovej knihe 24.6.2010), ak by to
bolo viac ako tri mesiace, nariadi odkalenie. Kryt vymeníme za rovnaký,
ako bol pôvodný.
Mgr. Katarína Takáčová – položila otázku, prečo sa ešte nepokračuje v
dostavbe materskej školy napriek tomu, že prostriedky boli vyčlenené..
Starosta uviedol, že sa nepokračuje z dôvodu nedostatku ﬁnancií.
Anna Kubicová – uviedla, že na studni pri Vachovi niekto neustále
odsúva poklop, čím vzniká nebezpečie, že tam môže padnúť dáke dieťa.
Požiadala o zasypanie studne.
Mária Bachratá – upozornila, že ešte stále nebola odstránená zákazová
dopravná značka na Štefánikovej ulici. Spoločne aj s p. Búriovou,
Takáčovou žiadali, aby sa robilo niečo s dopravným značením,
pretože po Chorvátskej ulici chodí enormne veľa aút a mnohé z nich
aj neprimeranou rýchlosťou na jestvujúcu cestu. Starosta uviedol,
že na prisľúbenú demontáž zabudol, v stredu 21.7.2010 ju nechá
odmontovať.
Ing. Miloslav Onofrej – potvrdil slová predchádzajúcich
pripomienkujúcich, uviedol, že už pred 12 rokmi žiadal spomaľovacie
ostrovčeky na vstupoch do obce, navrhol na úsekoch, kde často chodia
vozidlá zvýšenou rýchlosťou montovať spomaľovače, požadovať od
správcov ciest (SSC, VÚC), Ministerstva dopravy montáž radaru,
spomaľovacích ostrov –čekov a udeľovať pokuty za neoprávnené
parkovanie.
Peter Šarmír – informoval obecné zastupiteľstvo, že v piatok sa konala
mimoriadna schôdza futbalového klubu, kde odstúpil doterajší výbor
FK a bol zvolený nový, štatutárnymi zástupcami sa stali Peter Šarmír a
Marián Dugovič. Oboznámil zastupiteľstvo s katastrofálnym stavom
budovy šatní futbalového klubu. Požiadal o pomoc na opravu šatní a
prevádzku celého ihriska.
MUDr. Milan Brodzianský – dodal, že je nutné aby obec zabezpečila
pracovníka, ktorý by zabezpečoval práce v šatniach a na ihrisku –
hospodára, čo požaduje aj nový tréner „A“ mužstva.
Vojtech Horváth – požiadal aj o pomoc na prehĺbenie studne a ponorné
čerpadlo, aby sa z nej mohlo ihrisko polievať, pretože pri polievaní z
potoka sa rýchlo kazia čerpadlá, je to veľmi nákladné. Starosta uviedol,
že v roku 1995 osobne čistil studňu, mala malú výdatnosť, nestačila
ani na vodovod v šatniach, čerpadlo sa rovnako stále kazilo, pretože
každé čerpadlo vyžaduje odbornú a neustálu starostlivosť, doťahovanie
upchávok a potom nie je problém aby vydržalo dlhšie. Odporučil
prečistiť saciu betónovú rúru v potoku a z nej čerpať vodu na polievanie
ihriska. Členovia zastupiteľstva uviedli, že sa budú snažiť zachovať v
rozpočte schválený transfer pre futbalový klub, vedenie FK musí však
uznať, že v čase krízy a podľa prognóz poskytnutých prostriedkov z
výnosu daní musí aj obecné zastupiteľstvo šetriť, aby mohla obec riadne
fungovať.
OcZ schválilo:
• zámenu pozemku 2454/15, zastavané plochy a nádvoria vo výmere
149 m2 za ½ podiel v pozemku p. č. 402/84 s Boženou Takácsovou,

bytom Hradská
Hradská, Blatné
Blatné,
• predaj pozemku p. č 2454/5, záhrady vo výmere 200 m2 v cene
2
10,– €/ m Božene Takácsovej. Žiadateľka uhradí kúpnu cenu za
pozemok p. č. 2454/5 vo výške 2 000,- € a poplatok za návrh na
vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66, – €,
• predaj pozemku p. č. 1661/37 trvalé trávne porasty, vo výmere
618 m2 na ulici Pažiť Milanovi Šálimu a manželke Malvíne Šáliovej,
bytom Česká, Galanta v cene 73,- €/m2. Celková kúpna cena
pozemku je stanovená vo výške 45 114,– €. Kupujúci uhradia kúpnu
cenu, kolkové známky ako poplatok za návrh na vklad do katastra
nehnuteľností vo výške 66,- €,
• predaj pozemku p. č. 1661/41, trvalé trávne porasty, vo výmere
476 m2 v cene 73,- €/m2 a ½ z pozemku p. č 1661/39, trvalé
trávne porasty vo výmere 148 m2 v cene 67,- €/m2 na ulici Pažiť
prostredníctvom hypotekárneho úveru Karolovi Kloknerovi a
manželke Kataríne Kloknerovej, bytom Bieloruská, Bratislava.
Celková kúpna cena pozemkov je stanovená vo výške 39 706,– €.
Kupujúci uhradia kúpnu cenu, kolkové známky ako poplatok za
návrh na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66,- €,
• predaj časti pozemku p. č. 404/5, zastavané plochy a nádvoria,
reg. „C“, vo výmere cca 250 m2 Ing. Fedorovi Holčíkovi a manželke
MUDr. Zuzane Holčíkovej, bytom Kuklovská, Bratislava, v cene 15,€/m2. Celková kúpna cena pozemku bude stanovená po predložení
geometrického plánu, ktorý zabezpečia žiadatelia na svoje náklady.
Kupujúci uhradia kúpnu cenu, kolkové známky ako poplatok za
návrh na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66,- €,
• plat hlavnej kontrolórky vo výške 252 EUR, 40 centov, s účinnosťou
od 7.6.2010,
• plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2010,
• predložený návrh odmeňovania poslancov a aktivistov OcZ v
Blatnom,
• na volebné obdobie rokov 2010 – 2013 plný úväzok starostu obce,
• na volebné obdobie 2010 – 2013 počet 9 poslancov Obecného
zastupiteľstva v Blatnom, ktorí budú volení v jednom volebnom
obvode,
• úpravu rozpočtu na rok 2010 rozpočtovým opatrením č. 1, ktoré je
prílohou tohto uznesenia,
• poskytnutie pomoci do Fondu solidarity ZMOS na odstránenie
následkov povodní pre postihnuté obce vo výške 500,- €,
• úhradu faktúry 01/11/6560 vo výške 81 269,04 € dodávateľovi
stavby spoločnosti SWIETELSKY Slovakia, spol. s r.o.,
OcZ vzalo na vedomie:
• plnenie rozpočtu za I. polrok 2010,
• informáciu o priebehu výstavby stavby „Revitalizácia časti obce
Blatné“ podanú starostom obce.
OcZ odložilo:
• prerokovanie návrhu Ing. Onofreja na odovzdanie vybudovaného
vodovodu a kanalizácie v obytnej zóne Čatajská cesta do nájmu
obce na ďalšie zasadnutie OcZ..
• schválenie zriadenie prevádzky prázdninového internetového klubu
v priestoroch klubu Orol Blatné a prevádzkových hodiny podľa
predloženého návrhu neziskovej organizácii ATLAS, n.o., Jelačičova
8, 821 08 Bratislava. Obecné zastupiteľstvo požiadalo Klub Orol
Blatné a ATLAS, n.o. zistiť a predložiť vyjadrenia zainteresovaných

organizácií k možnostiam prevádzky internetového klubu na
komerčnej báze.
zo zasadnutia 17.9.2010
pripomienky občanov a poslancov:
• Ivana Benkovská – upozornila na možnosť prijatia nezamestnaných
absolventov na obecný úrad na polovičný pracovný úväzok s
príspevkom od úradu práce. Navrhla, aby obec zamestnala aspoň jednu
absolventku.
OcZ schválilo:
• návrh textov návštevných poriadkov parku a detského ihriska na
Námestí Andreja Hlinku, viacúčelového ihriska na školskom dvore
a správny poriadok cintorína na tabule, ktoré budú vyvesené v
spomínaných objektoch,
• prijatie pracovníka Karola Sobotoviča na verejno – prospešné práce
podľa § 51i zákona o zamestnanosti od možného dátumu nástupu
(nemohol byť prijatý – nespĺňal podmienky),
• poskytnutie jednorazového ﬁnančného príspevku vo výške
36,62 € Marianne Tuššovej na nákup zdravotníckej pomôcky –
antidekubitačnej sedačky do invalidného vozíka,
• predaj pozemku p. č. 1661/42 trvalé trávne porasty, vo výmere 600
m2 na ulici Pažiť Norbertovi Sollárovi, bytom Sitnianska ulica, Nitra
v cene 73,- €/m2. Celková kúpna cena pozemku je stanovená vo
výške 43 800,– €. Kupujúci uhradí kúpnu cenu, kolkové známky ako
poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66,- €,
• predaj časti pozemku p. č. 402/2, zastavané plochy a nádvoria, vo
výmere cca 250 m2 Mgr. Róbertovi Čičmancovi a manželke Žanete
Čičmancovej, v cene 25,- €/m2 a so zriadením vecného bremena
na vybudované kanalizačné potrubie. Celková kúpna cena pozemku
bude stanovená po predložení geometrického plánu, ktorý
zabezpečia žiadatelia na svoje náklady. Kupujúci uhradia kúpnu
cenu, kolkové známky ako poplatok za návrh na vklad do katastra
nehnuteľností vo výške 132,-€ (vklad a vecné bremeno),
• pridelenie malej miestnosti a pivnice v obecnom klube Základnej
organizácii Slovenského zväzu záhradkárov v Blatnom,
• pridelenie obecného bytu do prenájmu Danielovi Rimkovi, trvale
bytom Trenčín, na dobu určitú – do 31. 7. 2011. Po uplynutí doby ak
sa nájom prehodnotí, podľa potreby obce,
• udelenie ocenení obce Blatné za rok 2010: Cenu obce Blatné
Františkovi Danišovi za dlhoročné vedenie Dobrovoľného
hasičského zboru Blatné, s darom v hodnote cca 100,- €. Cenu
starostu obce Blatné Jozefovi Milošovičovi za reprezentáciu obce
v zahraničí a pomoc pri rozvíjaní medzinárodných družobných
vzťahov, s darom v hodnote cca 100,- €. Čestné občianstvo obce
Blatné Jozefovi Szivekovi, in memoriam, dlhoročnému vedúcemu
Pávieho krúžku v Mlynkoch za nadviazanie a rozvíjanie družobných
stykov medzi Pávím krúžkom, DH Šarﬁanka a obcou Blatné, s darom
v hodnote cca 100,- €. Čestné občianstvo obce Blatné Mgr. Márie
Dudíkovej, za dlhoročné pôsobenie na Základnej škole v Blatnom
pri príležitosti odchodu do dôchodku, s darom v hodnote cca 100,- €,
• predaj obecného požiarneho vozidla – striekačka Karosa CAS 25 –
RTHP, výrobné číslo vozidla 709, rok výroby 1982, výrobné číslo motora
8132/8207/092, evidenčné číslo SC – 104 AR v cene 2 000,- Eur,
• prevod požiarneho vozidla DHZ – striekačka Karosa CAS 25 –
RTHP, výrobné číslo vozidla 709, rok výroby 1975, výrobné číslo
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motora 120062 309, evidenčné číslo SC – 146 BM do vlastníctva
obce za prostriedky získané odpredajom obecného požiarneho
vozidla vo výške 2 000,- Eur,
• prevzatie vybudovaného vodovodu a kanalizácie v obytnej zóne
Čatajská cesta na prevádzkovanie do bezodplatného nájmu obce.
Ak budú náklady na prevádzkovanie prekračovať výnosy, budú
vodovod a kanalizácia vrátené na prevádzkovanie vlastníkovi Ing.
Miloslavovi Onofrejovi. V prípade používania vlastných studní bude
stočné účtované podľa smerných čísel spotreby v zmysle zákona,
rovnako ako v celej obci,
• úhradu faktúry 01/11/6591 vo výške 55 883,10 € dodávateľovi
stavby spoločnosti SWIETELSKY Slovakia, spol. s r.o.,
• poskytnutie príspevku do 200,- € k oslave 50. výročia uvedenia ZŠ
Blatné do prevádzky.
OcZ zrušilo:
• uznesenie 78/2010 – Z o prevádzkovaní internetového klubu v
priestoroch klubu Orol Blatné na základe odstúpenia neziskovej
organizácie ATLAS, n.o od zámeru prevádzkovať internetový klub na
komerčnej báze.
OcZ požiadalo:
• vedenia FK Družstevník Blatné a Kynologického klubu Blatné, v
súvislosti s problémami pri využívaní priestorov ihriska, rešpektovať
doterajšiu dohodu na obdobie do 20.3.2011,
• starostu obce zvolať rokovanie projektanta, dodávateľa stavby,
stavebného dozoru, zástupcov obecného zastupiteľstva a Ing. Silviu
Žákovicovú a manžela Ing. Mariána Žákovica na vyriešenie odtoku
vody z vjazdu od ich domu. Termín: do 24.9.2010
OcZ vzalo na vedomie:
• informáciu o podnikateľskej činnosti obce v oblasti vodovodu a
kanalizácie,
• monitorovaciu správu programového rozpočtu obce Blatné k
30.6.2010,
• informáciu o sprenevere obecných ﬁnančných prostriedkov
ekonómkou obce. Starosta obce informoval poslancov o približnej
výške škody (cca 48 000,- €), podaní trestného oznámenia.
Vykonáva sa hĺbková kontrola, po jej skončení budeme vedieť akú
škodu ekonómka spôsobila. Z uvedeného dôvodu zastupiteľstvo
požiadalo odložiť prerokovanie plnenia rozpočtu za I. polrok 2010,
• informáciu o priebehu výstavby stavby „Revitalizácia časti obce
Blatné“ podanú starostom obce.
OcZ odložilo:
• schválenie poskytnutia príspevku STK Blatné na rekonštrukciu
kúrenia v MKS, z dôvodu nedostatku ﬁnančných prostriedkov aj na
prioritnú dostavbu materskej školy.
zo zasadnutia 15.10.2010
z riešenia pripomienok:
– zasypanie studne pri Vachovi – urobené.
– možnosť prijatia nezamestnaných absolventov na obecný úrad na
polovičný pracovný
úväzok s príspevkom od úradu práce – prijatá Barbora Vargová.
Potreby ZŠ Blatné, o ktoré požiadal riaditeľ ZŠ, Mgr. Jozef Slezko:
– potrebuje vysokozdvižnú plošinu na opravu okien na schodiskách –
urobené 14.10.2010
– pripomenul potrebu znovu požiadať o zabezpečenie úhrady
nákladov na maľovanie tried následkom zatečenia strechy –
požiadané 14.10.2010
– požiadal o zápis zo stretnutia komisie kultúry, mládeže, školstva a športu
so Zuzanou Székelyovou pri riešení jej podnetu – odovzdané 22.9.2010
– informoval o plánovanej oslave 50. výročia otvorenia terajšej školy
a požiadal obec o príspevok k zabezpečeniu osláv – pamätné listy
odovzdal zástupca starostu obce, príspevok poskytnutý.
pripomienky občanov a poslancov:
Ivana Benkovská požiadala o zabezpečenie opravy odtoku vody
zo zadnej časti strechy od dvora OcÚ na Obecnom klube.
JUDr. Marek Kovačič
– dopočul sa o rekonštrukcii v MKS (výmena svietidiel, okien, kúrenia),
položil otázku, či sú tieto práce povolené – starosta uviedol, že s
vlastníkom budovy o tomto hovorili, predloží písomnú žiadosť o
súhlas na rekonštrukciu. Rekonštrukciou je sledované zníženie
prevádzkových nákladov na budovu;
– informoval sa o spolupráci s chorvátskou obcou Desinič, či boli
podniknuté kroky k nadviazaniu spolupráce. Starosta odpovedal, že
zatiaľ neboli podniknuté žiadne kroky, súčasná ﬁnančná situácia ani
nedáva predpoklady na rozširovanie okruhu spolupráce s inými obcami;
– informoval o možnostiach priestorov pre kynologický klub. Priestory
bývalého smetiska sú podľa predsedu KK malé, hovorili o možnosti
za vodojemom poľnohospodárskeho družstva. Starosta uviedol, že
tam nie je prístupová cesta, predsa len vhodnejšie by boli priestory
pod halou PD, kde bolo smetisko, terén po úprave aj za pomoci
členov KK by mal vyhovovať, nezaberie sa používaná orná pôda a
skultúrni sa priestor bývalého smetiska.
– pri návšteve obecného úradu a podľa vyjadrení viacerých občanov
zistil, že bývalá ekonómka obce A. Augustovičová sa zdržuje v
priestoroch zamestnancov. Požiadal, aby jej bol prístup do týchto
priestorov zamedzený. Starosta uviedol, že na obecný úrad je
prizývaná z dôvodu vysvetlenie nových účtovných postupov

ekonómke, ktorá sa vrátila z materskej dovolenky.
Katarína Takáčová
– požiadala o odvoz stavebného a biologického odpadu od plota
školského dvora na Školskej ulici.
– vzniesla výhradu na stav prác revitalizácie hlavnej ulice, nakoľko
trávnaté plochy sú silne zaburinené a od posledného zastupiteľstva
nenastala žiadna náprava.
OcZ schválilo:
• predaj pozemku p. č. 1661/40 trvalé trávne porasty, vo výmere 424
m2 na ulici Pažiť Júlii Báriovej, bytom Tehelná ulica, Senec v cene
73,- €/m2. Celková kúpna cena pozemku je stanovená vo výške
30 952,– €. Kupujúca uhradí kúpnu cenu, kolkové známky ako
poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností vo výške, za
zrýchlený vklad 265,50 €,
• poskytnutie jednorazovej ﬁnančnej výpomoci Patrikovi Bakušovi vo
výške 16,50 € – poplatku za vybavenie občianskeho preukazu,
• poskytnutie súhlasu na vykonávanie podnika - teľskej a inej
zárobkovej činnosti hlavnej kontrolórke obce Ing. Erike Vitálošovej,
• predaj pozemku reg. “C“ p. č. 404/42, zastavané plochy a nádvoria,
vo výmere 251 m2 Ing. Fedorovi Holčíkovi a manželke MUDr.
Zuzane Holčíkovej, bytom Kuklovská, Bratislava, v cene 15,–€/m2.
Celková kúpna cena pozemku je 3 765,–€. Kupujúci uhradia kúpnu
cenu, kolkové známky ako poplatok za návrh na vklad do katastra
nehnuteľností vo výške 66,- €,
• udelenie mimoriadnej odmeny hlavnej kontrolórke obce Ing. Erike
Vitálošovej vo výške 2 000,– € za vykonanie kontroly účtovníctva
obce Blatné za obdobie január 2007 – august 2010 a Anne
Kubicovej vo výške 100,–€, za pomoc pri výkone kontroly,
• Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Blatnom v zmysle
novelizácie zákona o obecnom zriadení.
OcZ vzalo na vedomie:
• žiadosť o poskytnutie ﬁnančných prostriedkov Stolnotenisovému
klubu Blatné na rekonštrukciu kúrenia v MKS. Výška transferu bude
spresnená po úprave rozpočtu obce, podmienená predložením
projektovej dokumentácie úpravy plynu a revíznej správy plynu,
• žiadosť Ing. Marty Tuššovej a Karola Tušša o ukončenie nájmu
pozemku reg. „C“ p. č. 2165, zastavané plochy vo výmere 446
m2. Nájom bol schválený uznesením č. P – 12/1992, písm. g..
Medzičasom bolo zistené, že pozemok nie je obecný, preto
obec s ním nemôže disponovať, a preto výpoveď považuje za
bezpredmetnú,
• zhodnotenie plnenia volebných programov starostu obce a
poslancov,
• Správu o kontrole účtovníctva obce Blatné za obdobie január 2007
– august 2010 podanú kontrolórkou obce Ing. Erikou Vitálošovou.
OcZ požiadalo:
• starostu obce požiadať Okresný súd v Pezinku o vydanie
predbežného opatrenia na zablokovanie majetku bývalej ekonómky
obce Adriany Augustovičovej.
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starostovej odpovedi, že ešte nie, OcZ prijalo nasledovné uznesenie.
OcZ požiadalo:
• starostu obce v čo najkratšom termíne o uzatvorenie zmluvy a
vykonanie auditu obce za rok 2009.
OcZ zrušilo:
• uznesenie 61/2010 – Z o zámene pozemkov 2454/13 a 2454/14
za pozemok p. č 402/84 a uznesenie 62/2010 – Z o odkúpení časti
pozemku p. č. 2454/6 s Ruženou Balážovou a spol..
OcZ schválilo:
• zámenu pozemku registra “C,“ p. č. 402/84, zastavané plochy vo
výmere 298 m2 z vlastníctva Ruženy Balážovej, rod. Hanzlíkovej, v
podiele €, Milana Hanzlíka v podiele 1/24, Márie Proksovej, rod.
Hanzlíkovej v podiele 1/24, Františka Hanzlíka v podiele 1/24 a
Ľuboša Hanzlíka v podiele 1/24 do vlastníctva obce za rovnakú
výmeru z pozemkov registra “C“ p. č. 2454/13, zastavaná plocha
vo výmere 15 m2 a p. č. 2454/14, záhrada vo výmere 174 m2, t. j.
149 m2 a predaj časti z pozemku p. č. 2454/14 vo výmere 40 m2 v
cene 10,- €/ m2 z vlastníctva obce do vlastníctva Ruženy Balážovej,
rod. Hanzlíkovej na základe splnomocnenia Milana Hanzlíka, Márie
Proksovej, rod. Hanzlíkovej, Františka Hanzlíka a Ľuboša Hanzlíka.
Ružena Balážová uhradí kúpnu cenu vo výške 400,- €, správny
poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností,
• predaj pozemku registra “C,“ p. č 2454/6 vo výmere 200 m2,
záhrady žiadateľke Ružene Balážovej, bytom Záhradná, 900 82
Blatné v cene 10,- €/m2. Kúpna cena pozemku 2454/6 je 2 000,- €
. Kupujúca uhradí kúpnu cenu a správny poplatok za návrh na vklad
do katastra nehnuteľností,
• preplatenie dovolenky na zotavenie starostovi obce z dôvodov potreby
účasti na pracovisku a nedostatku možností na vyčerpanie dovolenky,
• vykonanie inventarizácie majetku obce a zloženie inventarizačných
komisií, pričom pre každý objekt je určený iný predseda dielčej
inventarizačnej komisie,
• úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2 podľa priloženého
materiálu Úpravy rozpočtu – november 2010, ktorý je prílohou zápisnice,
• nové podmienky bodovania a vyhodnotenie Športovcov roku 2010,
• upravený návrh zápisov do kroniky za roky 2007 – 2008,
• dodatočne schválilo úhradu faktúry č. 01/11/6604 vo výške 48
559,70 € - 10% zádržné zo sumy bez DPH, takže uhradené bolo
44 515,69 € s DPH dodávateľovi stavby Revitalizácia časti obce
Blatné spoločnosti SWIETELSKY Slovakia, spol. s r.o.. na základe
predbežných súhlasov zaslaných elektronickou poštou, ktoré sú
prílohou zápisnice.
OcZ vzalo na vedomie:
• plnenie rozpočtu obce v roku 2010.
OcZ neschválilo:
• zmenu VZN o poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na rok 2011.

zo zasadnutia 8.12.2010
zo zasadnutia 12.11.2010
riešenie pripomienok:
riešenie pripomienok:
– na budove materskej školy riadne osadiť odtok na ulici, na strane od
• Ivana Benkovská – požiadala o zabezpečenie opravy odtoku vody
bytovky – urobené,
zo zadnej časti strechy od dvora OcÚ na Obecnom klube – pri – opraviť oplotenie hydroglóbusu – neurobené (nutné prednostné
prehliadke nebola zistená žiadna závada na odtokoch,
práce na ČOV),
• JUDr. Marek Kovačič k rekonštrukcii v MKS (výmena svietidiel, – upozorniť občanov z ulice Pažiť na riadnu likvidáciu vlastných
okien, kúrenia), položil otázku, či sú tieto práce povolené – starosta
odpadov – pokosenej trávy (kompostovať, mulčovať a nie
uviedol, že s vlastníkom budovy o tomto hovorili, predloží písomnú
vyhadzovať na breh potoka) – zaslané.
žiadosť o súhlas na rekonštrukciu. Rekonštrukciou je sledované
zníženie prevádzkových nákladov na budovu – písomná žiadosť OcZ schválilo:
• pomenovanie novej ulice pri Čatajskej ceste názvom Slnečná,
predložená, súhlas správcu farnosti sme dostali;
• Katarína Takáčová požiadala o odvoz stavebného a biologického • odmenu hlavnej kontrolórke vo výške 300,–€,
odpadu od plota školského dvora na Školskej ulici – urobené • odmenu starostovi obce vo výške 600,– €,
21.10.2010, vzniesla
výhradu na stav prác
kód položky Názov položky
rozpočet
plnenie (okt.) úprava
revitalizácie hlavnej 41 01116
637026
Odmeny poslanci, akt., RR, ZPOZ
4 480,00
3 186,56
5 180,00
ulice,
nakoľko 41 01116
637027
Odmeny na dohody
3 190,00
3 159,12
3 563,00
trávnaté plochy sú
111
312001
Transfer na stav. úrad - príjem
1 681,00
1 310,33
1 681,59
silne zaburinené
a od posledného
zastupiteľstva nenastala žiadna náprava – starosta sa s dodávateľom
a vedúcim prác na obnove zelene pri preberaní zelene dohodli
vykonať postrek na jar, pretože účinnosť v tomto období by bola
určite nižšia.

pripomienky občanov a poslancov:
Štefan Fiala
– na budove materskej školy riadne osadiť odtok na ulici, na strane
od bytovky;
– opraviť oplotenie hydroglóbusu;
– upozorniť občanov z ulice Pažiť na riadnu likvidáciu vlastných
odpadov – pokosenej trávy (kompostovať, mulčovať a nie
vyhadzovať na breh potoka)
JUDr. Marek Kovačič
– položil otázku, či sú už uzatvorené zmluvy o použití pozemkov, kde
prechádza kanalizácia. Starosta uviedol, že ešte nie, ale v najbližších
dňoch ich pripraví a požiada vlastníkov pozemkov o podpis –
predbežný súhlas so znením zmlúv dostal.
– ďalej sa spýtal, či už sa vykonáva audit obce za rok 2009. Po

• Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Blatné,
• Zásady odovzdania a prevzatia agendy,
• úpravu rozpočtu obce na rok 2010 rozpočtovým opatrením č. 3,
v nasledovných položkách:
OcZ odložilo prerokovanie:
• VZN o výške dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školského
zariadenia, dieťa materskej školy na rok 2011.
OcZ odmietlo prerokovať a schváliť:
• návrh na vyrovnanie sprenevery spôsobenej bývalou ekonómkou
obce do právoplatného rozhodnutia súdu.
OcZ uložilo:
• vedúcim zamestnancom oboznámiť s týmito „Zásadami“ všetkých
zamestnancov
Z.: vedúci zamestnanci T: do nadobudnutia účinnosti Zásad
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Zhodnotenie uplynulého
volebného obdobia
Skončilo sa ďalšie volebné obdobie. Niektorí poslanci ostávajú,
s inými sa rozlúčime a na ich miesto prídu noví. Preto som ešte
chcela dať priestor všetkým poslancom, aby zhodnotili svoje pôsobenie v obecnom zastupiteľstve za uplynulé štyri roky. Nižšie
uvedenú otázku som položila všetkým poslancom, no zo siedmych
oslovených mi, žiaľ, odpovedali len dvaja.

,,Ako hodnotíte uplynulé volebné obdobie
z vášho pohľadu, čo sa vám podarilo presadiť
a čo naopak nepodarilo?“
Emil Bosáčik – neodpovedal
Katarína Takáčová – neodpovedala
Rudolf Rodný – neodpovedal
Anna Kubicová – neodpovedala
Štefan Fiala – neodpovedal
IVANA BENKOVSKÁ - Mrzí ma veľa vecí, ktoré sa spravili
podľa môjho názoru zle, hlavne nedokončenie nadstavby škôlky.
Na začiatku to bola super myšlienka a myslela som si, že realizácia
bude úspešná nielen pre obec, ale hlavne pre deti. S veľkými
ideálmi sme riešili celý projekt, ale potom som sa dozvedela, že
sa začala škôlka stavať bez výberového konania a stavebného
povolenia a to ma dosť urazilo. Preto sme poslanci inicializovali
verejné zhromaždenie, aby sa aj občania vyjadrili a povedali svoje
postoje, ale aj svoje nápady, ako by sa dalo v projekte pokračovať.
Bohužiaľ, dosť ma prekvapili určité skupiny obyvateľov a vtedy som
si povedala, že nemá význam sa stále rozčuľovať a bojovať, veď aj
tak sa ľudia postavia na stranu, ktorá je silnejšia.
Ďalej ma mrzí, že sa v rozpočte nenašlo toľko ﬁnancií, aby sa
mohla na Hoštákoch spraviť nová cesta. Nejde o to, že tam bývam,
ale že tá cesta je vo veľmi kritickom stave. Podľa vyjadrenia starých Šarﬁanov sú tam lochy a keď sa to nedá do poriadku, tak sa to
môže aj prevaliť. No a najviac ma mrzí, že sa nedokázalo skôr predísť tomu, aby ekonómka obce spreneverila peniaze nás všetkých.
Od roku 2008 som ja konkrétne s ňou mala stále konﬂikty. Vôbec
nerešpektovala obecné zastupiteľstvo, nechodila na zastupiteľstvo,
keď sa jednalo o rozpočte a rozpočet sa nakoniec vždy upravoval
iba podľa vyjadrení starostu. Keď som poukazovala na jej správanie,
vždy ju starosta obhajoval.
Inak prácu poslankyne som mala rada. Hlavne, keď som ako
predsedníčka sociálnej komisie organizovala uvítanie detí do života, deň matiek a úctu k starším. Osobne si myslím, že sú to veľmi
dobré akcie a malo by sa v tradícii pokračovať. Moja spolupráca
s poslancami OcZ bola veľmi dobrá, je pravda, že niekedy som
sa nestotožnila s nejakými názormi, ale po diskusii som buď prišla
k inému názoru, alebo som si ponechala ten svoj a podľa neho som
potom hlasovala pri určitých zmenách. Na záver by som chcela
novému zastupiteľstvu popriať veľa pracovných úspechov a hlavne
veľa dobrých projektov.
MAREK KOVAČIČ - Úvodom musím pripomenúť, že obecné
zastupiteľstvo pôsobí a funguje ako kolektívny orgán, ktorý
rozhoduje v pléne hlasovaním podľa zákona o obecnom zriadení.
Výsledkom jeho činnosti je prijatie uznesení a VZN. Chcem tým
len ozrejmiť ten fakt, že nie s každým rozhodnutím zastupiteľstva
musia všetci poslanci súhlasiť. Ja osobne nie som plne stotožnený
s každým prijatým uznesením alebo VZN alebo s riešením
problémov v obci. Vždy som sa snažil na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva byť aktívnym poslancom, nebyť v pozícii len pasívneho
člena zastupiteľstva. Snažil som sa navrhovať a meniť veci tak,
aby boli v prospech čo najväčšieho počtu občanov. U niektorých
mojich návrhov som sa nestretol s pochopením. Nebudem písať
čo konkr. som navrhoval, je to zachytené v zápisniciach. Som ale
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rád, že niektoré moje návrhy sa podarilo zrealizovať. Napr. že sa
mi podarilo ostatných poslancov presvedčiť, aby obec prispela
na rekonštrukciu lurdskej jaskyne, ktorú nám vandali zničili, pretože
pôvodný starostov návrh bol taký, aby obec neprispela ani korunou.
Celé volebné obdobie som upozorňoval na kroky a postupy, ktoré
boli v rozpore so zákonmi. Mojou snahou vždy bolo, aby sa to
doriešilo na pôde rokovania zastupiteľstva, alebo pri elektronickej
a osobnej komunikácii, aby sme zbytočne nezaťažovali verejnosť a
vyhli sa možným sankciám. S odstupom času musím ale konštatovať,
že to bolo asi chybné rozhodnutie. Asi som mal na tieto nedostatky
upozorňovať verejne, čím by pravdepodobne nedošlo ku mnohým
dezinformáciám u občanov.
Po nastúpení do funkcie mojou prvoradou snahou bolo spolu
s členmi ﬁnančnej komisie a ostatnými poslancami zostaviť čo najlepší rozpočet. Počas celého volebného obdobia sme sa snažili
v medziach možností rozpočtu našej obce naplniť požiadavky spoločenských organizácií na ich ﬁnančnú podporu a vyčleniť dostatok
ﬁnančných prostriedkov na zabezpečenie všetkých verejných potrieb. V každej rozpočtovej kapitole sme hľadali možností úspor,
v čo najväčšej možnej miere, aj keď len desiatky eur alebo tisícky
korún. Tieto ušetrené ﬁnančné prostriedky som vždy navrhoval presunúť na rozvojové investičné aktivity obce.
Počul som názor, že všetci poslanci sme chodili nepripravení
na rokovania zastupiteľstva a chodievali sme si to len „odsedieť
a odhlasovať“. Uisťujem všetkých, že všetci poslanci si vždy naštudovali problematiku, ktorá sa prejednávala, ak sme však včas mali
poslané podklady na rokovanie. Celé volebné obdobie sme urgovali, že tieto podklady nevyhnutné pre zodpovednú prácu poslancov
nám boli výkonnou mocou, teda starostom a pracovníčkami obecného úradu zasielané v nedostatočnom čase, krátko pred zasadnutím zastupiteľstva.
Musím konštatovať, že som mal veľa odlišných názorov a postojov k riadeniu obce, ako aj na riešenie každodenných problémov,
investičné aktivity nevynímajúc. Ale o tom je komunálna politika,
každý občan, ako aj predstaviteľ obce, má na každý problém odlišný názor a odlišný spôsob jeho riešenia. Občanom našej obce
pravdepodobne vyhovovala úroveň a spôsob riadenia obce, keďže
p. Šarmír bol vo funkcii starostu obce tri volebné obdobia. Starosta
je práve tá osoba, ktorá reprezentuje obec a ktorá určuje spôsob
riadenia obce ako vnútri, tak aj navonok. Obecné zastupiteľstvo
mu len vytvára vhodné právne a ekonomické prostredie pre jeho
neľahkú úlohu.
Za základný a najväčší problém v riadení našej obce v ostatnom
volebnom období považujem skutočnosť, že naša obec v plnej miere nevyužívala a nečerpala ﬁnančné prostriedky z možností štrukturálnych fondov EÚ a z rozpočtu SR z príslušných rozpočtových
kapitol. Za obzvlášť dôležité považujem objasniť fakt, že za získavanie týchto ﬁnančných prostriedkov je zodpovedná ale hlavne
kompetentná výkonná moc, reprezentovaná starostom obce a jeho
výkonným aparátom. Nám, poslancom obecného zastupiteľstva, to
samozrejme nebolo ľahostajné, preto sme využili našu asi jedinú
kompetenciu v tomto smere v zmysle zákona o obecnom zriadení a
v rozpočte obce sme vyčlenili ﬁnančné prostriedky na poskytnutie
odmeny pre „projektového manažéra“, ktorý mal v náplni sledovanie výziev na predkladanie projektov a zároveň jeho úloha spočívala aj vo vypracovávaní projektov, pretože samotné sledovanie
výziev bez podania konkrétneho projektu by bolo v našom prípade
absolútne bezvýznamné. Aj v nasledujúcom volebnom období je
v tomto smere nevyhnutné sledovať všetky výzvy a vypracovávať
a podávať projekty, aj keď z desiatich podaných projektov nám
prejde čo i len jeden. V našom volebnom období sa nám podarilo
zrealizovať z fondov EÚ a SR revitalizáciu Šarﬁckej ulice, vybudovať detské ihrisko na Nám. A. Hlinku, vybudovať športové ihrisko
v areáli ZŠ, zrekonštruovať miestny rozhlas, z dotácie MŽP SR
a z úveru pokračovať v budovaní kanalizácie. Len ma u tejto agendy zaráža fakt, že úspechy v investičných aktivitách obce a zásluhy
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pri zveľaďovaní majetku obce sa snažia pripisovať si osoby, ktoré
k týmto projektom len „pričuchli“. Väčšinou je to zásluha tých, ktorí
sa tým nechvália. Ako Mária Gregušová, manželia Tichí, Ing. Miloš
Onofrej, Mgr. Jozef Slezko, Zlatuše Andrisová a celý kolektív MŠ
a mnohí ďalší. Je potrebné a nevyhnutné jasne napísať, kto obci pomohol pri realizácii investičných projektov a zveľaďovaní majetku
obce, a verejne im za to poďakovať, čo sa doteraz nestalo. Aj keď to
títo občania nerobia pre verejnú slávu a za účelom osobného prospechu. Aj touto cestou im za ich nezištnú pomoc obci ďakujem.
Toto volebné obdobie z hľadiska investičných aktivít hodnotím
ako jedno z tých úspešnejších. Veď koľko obcí v bratislavskom kraji
buduje z vlastných ﬁnančných prostriedkov kanalizáciu? Keby sme
ju nemuseli budovať, nové kultúrne stredisko s telocvičňou by už
pravdepodobne bolo postavené. Naša obec nechcela ísť tou cestou, ako iné obce, že odovzdali agendu vody a kanalizácie BVS. To
by sme nemali za vodné a stočné také relatívne nízke ceny. Takto
si ceny určujeme sami, avšak za cenu výstavby a opráv vo vlastnej réžii. Z ﬁn. prostriedkov obce sa nám podarilo zatepliť strechu
a vymeniť okná na základnej škole, vymeniť okná na materskej škole, vrátane už spomínaných projektov v rámci získaných dotácií.
Najviac ma mrzí, že sme my, poslanci, nepodávali občanom
podrobnejšie informácie o stave riadenia obce, najmä vo vzťahu
k situácii okolo rekonštrukcie materskej školy a sprenevery ﬁnančných prostriedkov bývalou ekonómkou obce. Šíri sa po obci veľa
neprávd. Občania by sa mali dozvedieť celú neskreslenú pravdu,
vrátane vyvodenia konkrétnej personálnej zodpovednosti. Najmä
u sprenevery je potrebné detailné objasnenie celej kauzy, aby sa
neopakovala situácia ako pri materskej škole, keď sa zodpovednosť
pokúšala preniesť na poslancov. V obci, ako aj u každého iného
zamestnávateľa, má každý určitú konkrétnu zodpovednosť a kompetencie, škoda, že občania obce nevedia, kto a za čo v našej obci.
Možno keby občania viac chodili na zasadnutia zastupiteľstva, vedeli by, že my, poslanci, sme vždy situáciu ihneď riešili, ako sme sa
o nej dozvedeli, či to bola materská škola, sprenevera, ale aj iné
problémy. Keby občania naozaj chceli poznať pravdu a vyvodiť
konkrétnu zodpovednosť, naštudovali by si zápisnice z rokovaní
zastupiteľstva a základné právne predpisy upravujúce kompetencie a zodpovednosť jednotlivých predstaviteľov obce. Je však viac
ako žiaduce a potrebné s odstupom času, keď vyprchali emócie
a vášne, zostaviť podrobnú postupnosť všetkých zistení a následne
prijatých opatrení, aj s vyvodením personálnej zodpovednosti. A je
nevyhnutné citovať len z písomných dôkazov alebo zo zápisníc, aj
s konkrétnym odvolaním sa na právne predpisy a príslušné ustanovenia. Žiadne úvahy alebo teórie, len holé fakty. Toto sme však my
poslanci mali urobiť skôr, lebo občania stále nevedia podrobnosti. Možno tí občania, čo boli na verejnom zhromaždení občanov
k situácii okolo materskej školy, sú sčasti informovaní o situácii okolo MŠ. O sprenevere ale už vôbec nie. Na kontrolu účtovníctva
obce majú poslanci malý dosah, najmä z časového hľadiska, aj z
tohto dôvodu je hlavný kontrolór obce v zamestnaneckom pomere
s obcou. Hlavného kontrolóra volia poslanci. Zároveň by mal byť
každoročne vykonaný audit nezávislou audítorskou ﬁrmou, do konca marca príslušného kalendára roka za predchádzajúci kalendárny
rok. A ten za rok 2009, kedy sa začali účtovne strácať z rozpočtu
obce eurá, NEBOL VYKONANÝ! Jediný zodpovedný za vykonanie
tohto auditu je starosta obce, nie poslanci. A to nehovorím o skutočnosti, že všetky platby a úhrady faktúr podpisuje starosta, nie
poslanci alebo zastupiteľstvo. Platobný titul má kontrolovať hlavný
kontrolór, vrátane spôsobu zaúčtovania a vykonania úhrady na základe zákonov, ktoré upravujú pravidlá rozpočtového hospodárenia
a účtovania v obci.
Finančná komisia a ani poslanci nie sú zodpovední za vedenie
účtovníctva a za fyzické vykonanie prevodov. Za účtovníctvo obce
a prevody je zodpovedný starosta, z pozície štatutára. Finančná
komisia je len poradný orgán zastupiteľstva. Jej práca spočíva v
príprave podkladov a doporučení pre poslancov, najmä pri tvorbe
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a úprave rozpočtu obce. Na porovnanie, to je to isté, ako keby sa
tvrdilo, že stavebná komisia a aj poslanci sú spoluzodpovední za to,
že sa materská škola začala stavať bez stavebného povolenia a pri
stavebných prácach nebola dodržaná projektová dokumentácia.
Avšak na to, aby sa nestavalo bez stavebného povolenia, má obec
zriadený stavebný úrad. Na to, aby nebola možná sprenevera a neoprávnené ﬁnančné prevody, existuje funkcia nezávislého hlavného
kontrolóra obce a je vykonávaný každoročný ﬁnančný audit. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, pretože kontrola účtovníctva
a účtovania je časovo veľmi náročná, a ktorý nie je podriadený nikomu a riadiť sa má len právnymi predpismi SR a EU. Na ﬁnančné
prevody je NEVYHNUTNÝ písomný súhlas starostu obce EŠTE pred
samotnou úhradou. Čo sa však ale v našej obci dlhodobo nerobilo,
dodatočne sa podpisovali už vykonané prevody a platby, kde sa
samozrejme tieto neoprávnené ﬁnančné prevody v kope prevodov
stratili. Ale súhlas na úhradu faktúr alebo platobných prevodov je v
kompetencii len a len starostu obce. Kontrolu EŠTE zo zákona vykonáva, ako som už spomínal, nezávislá audítorská ﬁrma auditom.
Príkaz na jej vykonanie bol starostom daný až po schválení uznesenia zastupiteľstvom v mesiaci november 2010, podotýkam na môj
návrh, kde sme mu uložili, aby ihneď tento audit za rok 2009 vykonal. Je viac ako zarážajúce, prečo tento audit nebol za rok 2009
vykonaný. A práve v tomto roku 2009 sa začali neoprávnené prevody a sprenevera ﬁn. prostriedkov. Gradovalo to začiatkom roka
2010, čo je však pochopiteľné, keďže páchateľka tohto trestného
činu nabrala na odvahe, aj s ohľadom na nevykonanie auditu a,
pravdepodobne, chabú kontrolnú činnosť vtedajšej hlavnej kontrolórky obce. Zarážajúca je aj skutočnosť, prečo páchateľka tejto
sprenevery po odhalení tohto činu aj po okamžitej výpovedi stále
chodila na obecný úrad a pohybovala sa v priestoroch určených pre
zamestnancov, dokonca mala aj prístup k počítaču s účtovníctvom
a internet bankingom. To všetko so súhlasom starostu. Ak by ste
zistili, že vám niekto kradne peniaze z účtu, dovolili by ste tomuto
človeku, aby mal naďalej prístup k vašim ﬁnanciám? Ja určite nie.
Taktiež nenastali zmeny v systéme platieb s využitím internet bankingu, na čo upozorňovala aj nová hlavná kontrolórka obce.
Pri škôlke situácia bola tiež zložitá, aj keď obec našťastie žiadnu
pokutu za „čudný“ postup stavebných prác a ﬁnancovania nedostala. Keď sme sa dozvedeli o čiernej stavbe, pretože obec nemala
na stavbu stavebné povolenie, ihneď sme zakázali pokračovať v
prácach. Napriek tomuto zákazu sa v prácach pokračovalo. Neskôr
sme zakázali uhrádzať faktúry, pretože boli veľké nezrovnalosti pri
dokladovaní už vykonaných prác, napriek tomuto zákazu poslancov starosta uhradil faktúru na vyše milión korún. Keď sme sa dozvedeli, že stavba sa realizuje bez stavebného dozoru, žiadali sme
o jeho zabezpečenie. A to už nehovorím o tom, že bola priamo
zadaná zákazka v sume vyše 6 miliónov korún istej ﬁrme bez výberového konania, pričom podľa zákona o verejnom obstarávaní je
u takejto výšky investície verejná súťaž potrebná! A túto zákazku,
podotýkam, zadal starosta obce, nie poslanci! Ihneď ako sme sa
v auguste dozvedeli o začatí stavebných prác, trvali sme na zastavení prác a danie vecí do poriadku, a až potom pokračovať. Stačí
si pozrieť zápisnice a prijaté uznesenia. Aj preto je funkcia starostu
pre obec a jej obyvateľov najvýznamnejšia a najdôležitejšia! V našej
obci sa však udomácnilo tvrdenie, že vinní za všetko zlé sú poslanci.
Aj keď to nie je ich vina. Podľa základných princípov fungovania
samosprávy poslanci dávajú starostovi len súhlas a potrebnú výšku ﬁnancií na realizáciu cieľov, ale o spôsobe a úrovne vykonania
týchto cieľov, ale aj podujatí a projektov rozhoduje už len starosta
SÁM. Od neho závisí, akým spôsobom a akou formou sa to v praxi
vykoná. Preto je to zákonodárna moc (zastupiteľstvo) a výkonná
moc (starosta) samosprávy, a každý má svoju nezastupiteľnú a nenahraditeľnú úlohu.
Záverom chcem novej starostke a novým poslancom popriať
v novom volebnom období úspechy, podporu a priazeň občanov
a veľa úspešne zrealizovaných projektov a akcií.
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HISTORICKÝ KALENDÁR
Jozef Cíger – Hronský
- slovenský spisovateľ, prozaik, autor
literatúry pre mládež, úspešný matičný
pracovník, učiteľ, vrcholný predstaviteľ
modernej slovenskej prózy
- 50. výročie smrti, Lujána (Argentína)
(13. júl 1960)
Milan Rastislav Štefánik
- politik, vedec, astronóm, generál
francúzskej
armády,
organizátor
dobrovoľných légií Čechov a Slovákov
130. výročie narodenia (21. júl 1880)
Ctibor Filčík
- herec, profesor VŠMU v Bratislave,
najvšestrannejšia herecká osobnosť
slovenského divadelníctva
90. výročie narodenia, Dolné
Plachtince (15. august 1920)
Janko Alexy
- maliar, spisovateľ, zakladateľ slovenskej
modernej výtvarnej maľby
40. výročie smrti, Bratislava
(22. september 1970)

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
30-roční
Petráš Vladimír
Kniebűgl Peter
Hanzlíková Zuzana
Valovičová Michaela
Takácsová Katarína
Novák Roman
Grell Richard
Fiala Juraj
Parajková Jana
Sabo Lukáš
Švrček Ladislav
Repová Andrea
Milošovičová Zuzana
Pankiewiczová Gabriela
Mugner Lucia
Tušš Matej
Jendrušová Lenka
Margetová Katarína
Šalkovičová Monika
Kováčová Katarína
Opatová Katarína, Ing.
40-roční
Korič Stanislav
Koričová Jaroslava, Ing.
Hegedüsová Ľubica
Šuplata Stanislav
Tomašovič Vlastimil, Ing.
Bachratý Ján
Polakovič Pavol

Šarmír Marian
Tichý Ľuboš
Remenárová Dagmar
Janská Marta
Tomašovičová Jarmila,
Ing.
Csenkeyová Andrea, Ing.
Tavali Dušan
50-roční
Molnár Ján
Červenková Margita
Onofrej Miloslav Ing.
Dugovičová Dagmar
Stachová Ľudmila
Šarmír Stanislav
60-roční
Pravda Jozef
Kniesnerová Klaudia
Ligda Štefan
Demovič Štefan
Bachratý Klement
Oháková Gabriela
Vavríček Anton
Grošmidtová Eva
Rusňák Štefan
70-roční
Tučnovičová Štefánia
Bagoňová Mária

Polakovič Ján
Jánska Terézia
Lančaričová Rozália

Denisa Tavalyová
Barbora Valentovičová
Michaela Fialová

75-roční
Granec Tomáš
Szabová Mária
Dugovičová Vilma
Petrášová Anna

Sobáše
Marián Struhár a Karolína
Nováková
Michal Javorčík a Katarína Veličová
Tomáš Osvald a Amália
Balogová
Clement Yves Alain Mugner a Lucia Naďovičová
Anton Korenči a Danica
Matušová
František Matula a Miroslava Polková
Rastislav Vavríček a Zuzana Markovičová

80-roční
Planková Pavla
Šarmírová Mária
Ševčík Karol
Slováková Emília
Šustová Emília
Strapáčová Apolónia
Narodenia
Emma Sári
Larissa Grellová
Adam Peter Patrik
Mugner
Annamária Štellárová
Viktorie Dušková
Milan Halás
Lenka Fogelová
Richard Šarmír
Tomáš Švrček
Martin Heckl
Štefan Janko
David Zmajkovič
Daniel Tichý

Úmrtia
Brigita Weiselová
Mária Krajčovičová
Dušan Gabalec
Milan Bratek
Helena Rapšová
Anna Lieskovanová
Stanislav Šarmír
Anna Milošovičová
Ján Plank
Počet obyvateľov k 13.
12. 2010:1638

Juraj Fándly
- osvietenský spisovateľ, kňaz, predstaviteľ
generácie bernolákovcov
260. výročie narodenia, Častá
(21. október 1750)

Klub dôchodcov na cestách

Daniel Michaelli
- televízny dramaturg, scenárista, herec,
pedagóg na VŠMU, vedúci pracovník
Československej televízie v Bratislave
30. výročie smrti, Martin
(7. november 1980)

Klub dôchodcov v Blatnom usporiadal 2-dňový zájazd za krásami našej vlasti na Kysuce. Tohto
zájazdu sa zúčastnilo 48 členov. Našou prvou zástavkou bol Trenčiansky hrad, kde sme si pozreli
pamiatky celého hradu a krásny výhľad na mesto Trenčín. Odtiaľ sme sa zastavili v Radoli, tam
sme si pozreli Radolský kaštieľ a oboznámili sme sa s históriou kaštieľa a životom na Kysuciach.
Ďalšou našou zástavkou bola Vychylovka , kde sme sa previezli železničkou okolo skanzenu, ktorý
sme aj navštívili a prezreli sme si drevenice, v ktorých bývali ľudia z Kysúc. Ďalej sme sa zastavili v
Starej Bystrici pri Slovenskom Orloji. Pokračovali sme do Oščadnice, kde sme sa ubytovali v krásnom Šport – hoteli. Na druhý deň sme po raňajkách vyštartovali na nákupy do Českého Těšína.
Počasie bolo veľmi pekné, mali sme krásny zážitok zo všetkého. Domov sme sa vrátili vo večerných
hodinách.
Helena Šarmírová

Ján Kostra
- básnik, novinár, prekladateľ, redaktor
viacerých časopisov 100. výročie
narodenia, Turčianska Štiavnička
(4. december 1910)
Vavro Šrobár
- politik, verejný činiteľ, lekár, profesor na
lekárskej fakulte UK Komenského, minister
školstva a národnej osvety, predseda
povstaleckej SNR 60. výročie smrti,
Olomouc (6. december 1950)
Ján Palárik
- kňaz, dramatik, politik, vydavateľ, autor
najobľúbenejších
slovenských
hier
(Inkognito, Dobrodružstvo pri obžinkoch)
140. výročie smrti, Majcichov
(7. december 1870)
Paľo Bielik
- ﬁlmový režisér, scenárista, herec (Jánošík),
zakladajúca
osobnosť
slovenskej
kinematograﬁe 100. výročie narodenia,
Banská Bystrica (11. december 1910)
Eva Zimányiová

2 – DŇOVÝ ZÁJAZD NA KYSUCE – OŠČADNICA
7. – 8. septembra 2010

PÚŤ – ŽAROŠICE
11. septembra 2010
Ešte sme sa ani doma nezohriali a
už sme putovali na Moravu do Žarošíc. Tejto púti sa zúčastnilo 45 členov. V sobotu po obede sme nasadli
do pohodlného autobusu. Cesta
nám ubiehala veľmi rýchlo. Do Žarošíc sme prišli o 15,00 hod, kde sme
stihli ešte časť krížovej cesty. Po tejto krížovej ceste prichádzali pútnici
zo sochami Pani Márie z rôznych
končín Moravy. Hlavná svätá omša
bola o 18,00 hod, ktorú celebroval Mons. Vojtech Cikrle, brnenský biskup. Po omši bola procesia
so sochami po dedine. Tieto sochy boli veľmi pekne ozdobené a každá bola osvetlená. Nakoniec, po
svätej omši udelil biskup veriacim požehnanie. Zážitky z tejto prekrásnej púti ostali v našich srdciach. Hoci sme prišli domov v neskorých nočných hodinách, niektorí sa zúčastnili na druhý deň púti
aj v Marianke nakoniec.
Helena Šarmírová
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VÝSLEDKY VOLIEB DO
SAMOSPRÁVY OBCE BLATNÉ

Zaznamenali sme
Juraj Fándly

Podľa uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 84/2010 – Z v obci sa do zastupiteľstva
pre nastávajúce funkčné obdobie volilo 9 poslancov v jednom volebnom obvode.
Volieb sa v obci zúčastnilo 789 voličov, čo je z celkového počtu 1 281voličov
61,59 %. Odovzdali 782 platných hlasov na voľbu obecného zastupiteľstva
a 778 platných hlasov na voľbu starostu obce. Svoje hlasy rozdelili nasledovne:
( Poznámka: p. č. - poradové číslo na kandidátke.)

VOĽBY STAROSTU
4.

kandidát
Katarína Takáčová, Mgr., 42 r., personálny manažér

NK

2.

Vojtech Horváth, 47 r., majster

NK

267

3.
1.

Marek Kovačič, JUDr., 35 r., vedúci odboru – št.
František Horváth Bc., 44 r., technológ

NK
NK

114
73

p. č.

zam.

počet hlasov
324

ZOZNAM POSLANCOV

zvolených vo voľbách poslancov Obecného zastupiteľstva Blatné
27. novembra 2010
p. č. kandidát

10.
6.
15.
2.
11.
1.
14.
22.
13.
25.

Jozef Kubica, 39 r., predseda PD Blatné
Jozef Farkaš, 49 r., diplomový optometrista
Vojtech Nezhoda, Ing., 40 r., zamestnanec banky
Róbert Čičmanec, Mgr., 36 r., advokát
Anna Kubicová, 61 r., dôchodkyňa
Pavol Čičmanec, JUDr., 65 r., právnik
Vojtech Milošovič, 60 r., zamestnanec
Rudolf Rodný, 38 r., zamestnanec
Patrik Milošovič, Mgr., 37 r., živnostník
Katarína Takáčová, Mgr., 42 r., personálny manažér

počet hlasov
LS – HZDS, SMER
KDH
KDH
SDĽ
LS – HZDS, SMER
LS – HZDS, SMER
LS – HZDS, SMER
LS – HZDS, SMER
LS – HZDS, SMER
SaS, SDKÚ – DS, MOST

420
354
291
271
251
243
239
239
231
351

NÁHRADNÍCI:
p. č. kandidát

16.
9.
8.
7.
20.
24.
12.
3.
23.
26.
5.
19.
17.
18.
4.
21.

Paula Nováková, 54 r., učiteľka MŠ
Marek Kovačič, JUDr., 35 r., vedúci odboru – štát. zam.
Róbert Haramia, 46 r., podnikateľ
Mária Gregušová, 37 r., vedúca prevádzky
Marcel Petrík, 38 r., SZČO
Peter Špano, Mgr., 33 r., návrhár interiérov predajní
Adrián Marcina, 36 r., manažér
Marián Dugovič, 56 r., vodič
Marian Šarmír, Ing., 39 r., vedúci servisu
Martin Tomčala, 19 r., študent VŠ
Daniela Emeljanovová, 50 r., osvetový pracovník
Marcela Pagáčová, 31 r., živnostníčka
Lukáš Onofrej, 22 r., externý študent
Tomáš Osvald, 31 r., vodič
Kristína Dugovičová, 23 r., živnostníčka
Ondrej Podolinský, 33 r., riadiaci pracovník

KDH
nezávislý kandidát
LS – HZDS, SMER
SaS, SDKÚ – DS, MOST

nezávislý kandidát
KDH
SaS, SDKÚ – DS, MOST

LS – HZDS, SMER
KDH
KDH
SaS, SDKÚ – DS, MOST

nezávislý kandidát
KDH
KDH
nezávislý kandidát
SNS

Miesto Mgr. Kataríny Takáčovej, ktorá vyhrala voľby starostu obce,
poslancom sa stal Mgr. Patrik Milošovič.
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počet hlasov
225
213
209
205
200
158
157
153
136
128
126
114
112
107
87
71

260 rokov
uplynulo
už
od
narodenia
tohto známeho
osvietenského
s p i s ova te ľa ,
rodáka z Častej,
kde sa narodil
21.10.1750. Po štúdiu teológie v Budíne
a v Trnave sa stal farárom v Naháči. Vyše
štvrťstoročia tu pôsobil ako kazateľ,
národný buditeľ, literát, šíriteľ osvety a
hospodársky poradca ťažko skúšaného
ľudu. Roku 1807 odišiel na vlastnú
žiadosť do Ompitála (dnešné Doľany). V
obci, kde prežil detské roky, aj 7. marca
1811 naposledy vydýchol.
Koncom 80 – tych rokov 18. storočia
sa dostal do styku s bernolákovcami a s
radosťou privítal nový spisovný jazyk –
bernolákovčinu, ktorú uviedol do života
tým, že napísal satiricko – náučné dielo
Dúverná zmluva medzi mníchem a
ďáblem.
Juraj Fándly sa ďalších svojich
dielach zameral na tvorbu rozsiahlych
hospodárskych spisov, kde čitateľov
názorne, pútavo, s humorom poúča o
tom, ako správne hospodáriť. Patria sem
diela: Piľní domajší a poľní hospodár,
Slovenskí včelár, Zeľinkár. Na zachovanie
zdravia autor odporúčal 4 lieky: „dobré
svedomie, veselé srdce, miernosť v
jedení a pití a prechádzky na čerstvom
vzduchu.“
V početných dielach nešlo Fándlymu
len o šírenie hospodárskej osvety, ale
aj o zlepšenie sociálneho postavenia
ľudu. Nabádal zemanov a vrchnosť, aby
roľníkom dávali do prenájmu pôdu, ktorú
nestačia obrábať, aby zakladali dedinské
školy, kde by sa mládež mohla vzdelávať.
Dielo, ktoré Juraj Fándly vytvoril, je
preniknuté láskou k slovenskému ľudu.
Tento popredný predstaviteľ prvej
bernolákovskej generácie pevne veril v
budúcnosť slovenského slova, ktoré tak
majstrovsky šíril vo svojich knihách. Tieto
jeho nádeje sa rokmi naplnili.
Eva Zimányiová
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TEPLO – POHODA
DOMOVA
Končí sa jeseň a nastáva zimné obdobie, kedy v našich rodinných domoch
a bytových domoch začína vykurovacie obdobie. Zapaľujeme oheň v kozuboch, zapíname kotly na tuhé palivo, plynné palivo,
ale i elektrickú energiu. Niekedy však zabúdame, že pred vykurovacím obdobím je
potrebné prekontrolovať tepelné a vykurovacie telesá, prekontrolovať funkčnosť
spotrebičov, dymovodov i komínov. Inštaláciu nových tepelných a vykurovacích
telies je potrebné realizovať podľa návodu
výrobcu a montáž by mala previesť osoba
na tieto úkony oprávnená. Pri prevádzkovaní palivových a elektrotepelných spotrebičov sa nesmú v ich tesnej blízkosti ukladať horľavé látky, ktoré by sa mohli vznietiť
a zapríčinili by požiar. Je potrebné, aby sme
zvažovali, ako postupovať i pri dopĺňaní
kvapalných palív do spotrebiča a to takým
spôsobom, že odstavíme spotrebič, ktorý je
vychladnutý a postupujeme podľa návodu

Číslo 3 - 4/ 2010
od výrobcu. Popol z palivového spotrebiča ukladáme vždy do nádoby, ktorá je nehorľavá. Pri umiestnení spotrebiča na tuhé
palivo, ako je kozub, kachle, sporák si musíme uvedomiť, že podlaha pod týmito spotrebičmi, ako i pred spotrebičom, musí byť
nehorľavá. V prípade, ak máme horľavú
podlahu, musíme umiestniť pod spotrebič podložku z nehorľavého materiálu, a to
tak, aby presahovala z každej strany 40 cm
a pred spotrebičom musí presahovať 80
cm. Nesmieme zabúdať ani na dymovody a
komínové telesá, ktoré tiež v nemalej miere
spôsobujú požiare.
Komínové teleso musí byť vyhotovené
ako viacvrstvové s komínovou vložkou, je
potrebné udržiavať ho v dobrom technickom stave. Pri kontrole je potrebné prezrieť
i otvory na kontrolu a čistenie v komíne,
ktoré musia byť uzatvárateľné z nehorľavých stavebných materiálov. Sopúchy, na
ktoré nie sú pripojené spotrebiče, musia
byť uzatvorené upchávkou z nehorľavého
materiálu. Pri spotrebičoch na tuhé palivo je dôležité i umiestnenie lapača iskier
na komínovom telese. Aby nedochádzalo
k požiarom a nie sme si istí, že komínové

teleso je v poriadku, ako i pripojenie spotrebiča, je lepšie, ak si zavoláme prekontrolovať komín osobou, na takúto činnosť
spôsobilú, ktorá nám vystaví doklad o tom,
že môžeme bezpečne prevádzkovať spotrebiče.
Za obdobie január – september roku 2010
v okrese Pezinok a Senec z dôvodu nedbalosti a neopatrnosti dospelých osôb bolo
zapríčinených počas vykurovacieho obdobia niekoľko druhov požiarov v celkovom
počte 9, hlavnou príčinou boli nekvalitne
vybudované kozubové telesá, porušenie
komínových telies v povalovom priestore.
Pri používaní tepelných spotrebičov konajme uvážlivo, veď zdravie máme len jedno.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku vám praje, aby
ste zimné obdobie prežili v pohode s rodinnými príslušníkmi pri príjemnom teple
kozuba a praskajúcom zvuku dreva, veď
teplo domova vie vykúzliť i príjemné chvíle
plné pokoja a radosti.
Okresné riaditeľstvo HaZZ
oddelenie požiarnej prevencie
kpt. Jarmila Baňárová

Oslava 765. výročia prvej písomnej zmienky o obci Blatné
Dňa 28.8.2010 sme si celodennými oslavami pripomenuli viac ako sedem storočí
histórie a dejín, ktoré prechádzali chotárom
našej obce. Samotné prírodné podmienky
okolia obce predurčili jej samotné meno.
Smerom na východ od obce až do konca
19. storočia ležali rozsiahle bahnité a blatisté, ťažko prístupné a zjazdné územia. Obec
a jej okolie teda doslova oplývali hojnosťou
blata. Jej meno je odvodené od staro-slovanského názvu „bolto“, či „boloto“ z čoho zrejme vzniklo pomenovanie Blatné. Objavil sa
tu prvý človek, vypálil krovie, húštiny a stromy, zobral do ruky motyku, zasial prvé obilie
a povedal: „Tu je moje sídlo, môj domov.“
Menili sa kmene, etniká, obyvateľstvo. Staré
odišlo do nenávratna dejín, nové neustále
ustupovalo novému a nové ešte novšiemu.
Tohtoročné ukončenie leta sme uskutočnili s pompéznosťou a vo veľkolepom
štýle. Najdôležitejšími sponzormi akcie boli
predseda Bratislavského samosprávneho
kraja a pán Vladimír Baričič. Ruku k dielu
priložila aj pani Mária Heribanová, ktorá
spolu s ostatnými členmi Miestnej organizácie klubu Orol a členkami Klubu dôchodcov
v Blatnom zorganizovala na dolnej chodbe
základnej školy nádhernú výstavu historických artefaktov a zbierku fotograﬁí zo života rodín, rodov a historického diania našej
obce.
Program osláv začínal slávnostnou svätou omšou, ktorá sa pôvodne mala konať pri

Lurdskej jaskyni. Počasie bolo však nemilosrdné a narušilo pôvodný zámer. Poďakovanie patrí účinkujúcim, ktorými boli spevácky
súbor „Radosť“, hudobná skupina Senzus“,

hudobno – literárne pásmo členov miestnej
organizácie Orol, spevák hip – hopového
žánru „David Saghy“, country kapela „Premeny“, rocková kapela „Patriot“, dychová
hudba „Šarﬁanka“. O nočnú tanečnú zába-

vu sa postarala hudobná skupina Ex Monte
Rosa Duo Luxxe Jozefa Bomboša so speváčkou Zuzanou. Prekvapením večera bolo
vystúpenie nočnej ohňovej show skupiny
Ardor.
Obyvatelia Blatného si slávnosť mohli
vyplniť atrakciami konanými počas celého
dňa, ako bolo zábavné maľovanie na tvár,
„skákací hrad“ pre deti, či kozmetické poradenstvo značky Oriﬂame.
Program celej akcie sme sa snažili
zostavovať tak, aby si každý našiel niečo z
toho svojho. Snažili sme sa obsiahnuť čo najviac z dostupných hudobných žánrov. Či
sa nám to podarilo alebo nie, nechávame na
vašom posúdení. Celá akcia bola pripravovaná s nadšením, elánom a hlavne v dobrej
viere, s cieľom prispieť k lepšej nálade vás
všetkých.
Zároveň mi touto cestou dovoľte poďakovať predsedom a členom klubov, zborov a organizácií, s ktorými sme spoločne
počas posledného štvorročného volebného
obdobia organizovali športové, spoločenské
a kultúrne podujatia v obci. Taktiež prajem
novému predsedovi komisie školstva, kultúry a športu, aby sa mu podarilo získať taký
úžasný pracovný tím, aký som mala ja.
Z celého srdca vám panie Marika Gregušová, Monika Korenčiová, Simona Krajčovičová, páni Pavol Gašaj, Ján Polakovič a
Štefan Fiala za spoluprácu ďakujem !
Katarína Takáčová

Číslo 3 - 4/ 2010

Udelenie
ocenení

Každoročne posledné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Blatnom v roku býva iba slávnostné, s udelením ocenení občanom, ktorí svojou prácou pomáhajú rozvoju obce,
propagujú obec na Slovensku i vo svete. Tohtoročné, konané
17. decembra, bolo i posledným vo volebnom období rokov
2006 – 2010. Starosta obce na znak vďaky za spoluprácu
počas celého volebného obdobia udelil Pamätné listy všetkým poslancom. Spolu so zastupiteľstvom udelili Pamätné
listy aktivistom komisií, členom redakčnej rady Blatňana a
aktívnym členom Združenia ZPOZ – Človek – človeku. Ďalšie
boli určené pre osobnosti, ktoré značnou mierou pomáhali
pri rozvoji priateľských vzťahov v zahraničí. Prvým bol prof.
Hans Hofsttäter, šéf rakúskych športových novinárov, ktorý
nas s našim rodákom Jozefom Milošovičom privítal na Prátri
vo Viedni pri futbalovom zápase, v Stadthalle – viedenskom
zimnom štadióne na minifutbalovom turnaji, dvakrát priviedol futbalové mužstvo rakúskych športových novinárov na
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priateľské zápasy so „starými pánmi“ Blatného. Uctili sme
si aj bývalého veľvyslanca Slovenskej republiky v Maďarsku,
JUDr. Juraja Migaša, ktorý sa stal priateľom aj všetkých Slovákov v Maďarsku, osobitne v našej družobnej obci Mlynky
– Pilisszentkereszt a cez nich aj našim priateľom a pomocníkkom pri rozvíjaní medziobecnej spolupráce a pomoci obom
oobciam.
Nasledovalo ocenenie najlepších športovcov obce za rok
2
2010. Z radov mládeže sa najlepším športovcom stal cykllista Michal Onofrej, z dospelých dlhodobo popredný bežec
nnašej obce Mgr. Pavol Gašaj. Výsledky ocenenia športovcov
ssú na športovej strane Blatňana.
Starosta obce udelil „Cenu starostu“ Jozefovi Milošovvičovi. Jozef napriek tomu, že už veľa rokov je obyvateľom
VVeľkého Bielu, dlhoročne je predsedom Poľovníckeho združženia Priehrada Blatné, zapája sa do futbalových športových
aaktivít „starých pánov“ Blatného , nezabudne pripomínať pri
ssvojom pôsobení v Rakúsku odkiaľ pochádza. Bol iniciatorrom spolupráce s rakúskymi športovými novinármi aj cez priateľstvo s prof. H. Hofsttäterom.
Starosta obce a Obecné zastupiteľstvo v Blatnom udelili „Cenu obce“ Františkovi Danišovi, za dlhoročné vedenie
Dobrovoľného hasičského zboru v Blatnom, dobrú spoluprácu hasičov pri poriadaní obecných i cirkevných podujatí.
V tomto roku bolo udelené „Čestné občianstvo“ dvom
výnimočným osobnostiam spájajúcich sa s našou obcou. Prvou bola Mgr. Mária Dudíková, ktorá pôsobila na našej škole
37 rokov. Ďakujeme jej za dobrú spoluprácu a výchovu našich detí počas celého tohto obdobia.
Druhým oceneným bol Jozef Szivek, in memoriam. Bol
dlhoročným vedúcim Pávieho krúžku v Mlynkoch, zakladateľom spolupráce medzi ich krúžkom a našou dychovkou,
ktorá neskôr prerástla do spolupráce oboch obcí. Pán Szivek
zomrel v marci 2010, ocenenie prevzala manželka Katarína
a syn Jozef. Zároveň sme ich požiadali, aby na odovzdanie
pozvali aj ďalších zástupcov Pávieho krúžku a Slovenskej samosprávy v Mlynkoch.
m
Po odovzdaní ocenenní nasledovala malá reccepcia, kde si účastníci
zzaspomínali na ubehnuté
roky a predstavili plány do
ro
bbudúcnosti.
Milan Šarmír

Slovenská pošta informuje
Slovenská pošta, a. s., Oblastné riaditeľstvo pôšt Bratislava, s cieľom zvýšiť kvalitu doručovania upozorňuje obyvateľov na povinnosti
zabezpečenia podmienok pre doručovanie, ktoré sú stanovené v Poštových podmienkach. Pri rodinných domoch je to umiestnenie
funkčných domových listových schránok na hranici ohraničeného pozemku, pred vstupom na tento pozemok. Prístup k domovej listovej
schránke musí byť voľný a bezpečný a zabezpečený z verejnej komunikácie. Pri bytových domoch majú byť funkčné domové listové schránky, umiestnené na prízemí. Schránky, vchody bytov a zvončeky, ktoré sa umiestňujú pri vchode do domu, je potrebné označiť menovkami.
Pod pojmom „funkčná“ domová listová schránka je treba rozumieť to, že domová listová schránka je uzamykateľná a označená menom
adresáta a mená všetkých osôb, ktoré s ním bývajú v jednej domácnosti.
Z internetovej schránky Slovenskej pošty
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Putovanie do
Skalice
Už viac rokov sa v Skalici slávia od 1. do 8. septembra, do sviatku Narodenia Panny Márie takzvané
„Loretánske dni“. Sú to dni
úcty, modlitby a rozjímania
o tajomstvách života Panny
Márie. Počas ôsmich dní sa Skaličania a veriaci z bližšieho i vzdialenejšieho okolia prichádzajú pokloniť a pomodliť pred milostivú sochu loretánskej Panny Márie,
ktorá tvorí súčasť loretánskej kaplnky pri kostole Milosrdných bratov.

Sochu daroval skalickým karmelitánom kardinál Kolenič z Viedne a do loretánskej kaplnky bola slávnostne
premiestnená 8. septembra 1707.
V prvý deň Loretánskych dní je socha po svätej omši v
sprievode prenesená do farského kostola. Tu vrcholia
každodenné pobožnosti večernou svätou omšou pri ktorej rozoberá Božie slovo vždy iný prizvaný kazateľ. Záve-

“A SLOVO SA TELOM STALO...“
Celá tradícia cirkevných otcov, duchovných autorov i vieroučné
vyjadrenia koncilov vychádzajú z jednoznačného presvedčenia, že
tam, kde sa nábožne číta Písmo, najmä pri liturgii, tam hovorí sám
Boh a človeka i okolitý priestor napĺňa božia prítomnosť. Pozorne si
treba všimnúť slovíčko nábožne. Kto zoberie do rúk Sväté písmo len
ako historickú knihu, dočíta sa o mnohých historických udalostiach,
prípadne vytkne biblii viaceré historické nepresnosti. Kto ju berie ako
poetickú knihu, nájde v nej veľa krásnych výrokov, pestré literárne
žánre, bohaté obrazy, symboly, podobenstvá, dozvie sa, čo povedal
a vykonal Boh v minulosti.Na to , aby z Biblie k človeku mohol prehovoriť Boh teraz a tu, treba ju vnímať ako Božie slovo. Boh totiž z nej
hovorí vždy, nie vždy sme však pripravení zachytiť jeho hlas, preto si
treba túto skutočnosť čím živšie uvedomiť.

Číslo 3 - 4/ 2010
rečnú svätú omšu – 8. septembra zväčša celebruje biskup
a po nej je socha opäť v procesii premiestnená do kostola
Milosrdných bratov.
A práve na túto záverečnú slávnosť prizval v tomto roku
náš bývalý pán farár a súčasný správca farnosti Skalica dekan Thlic. Roman Stachovič našu dychovú hudbu Šarﬁanka a aj nás, svojich bývalých farníkov. Svätú omšu celebroval otec biskup Dominik Tóth. Vo svojej
kázni uvažoval o úcte k Panny Márii v kresťanskej rodine. Po svätej omši preniesli sochu za sprievodu našej
dychovky krojovaní Skaličania v sviečkovom sprievode
späť do loretánskej kaplnky, ktorá symbolizuje chudobný nazaretský domček sv. Rodiny.

Milým prekvapením po ukončení slávnosti pre nás bolo
pozvanie otca Romana na pohostenie, ktoré nám bohato
pripravili jeho súčasní farníci. I keď mal na fare vzácnu
návštevu, otca biskupa a mnohých spolubratov, našiel
si čas, aby medzi nás prišiel a s každým prehodil aspoň slovko. Sme radi, že nezabudol na Blatné a stále
nás nosí v srdci. Uisťujeme ho, že aj my jeho. Ďakujeme a vyprosujeme mu u loretánskej Panny Márie mocnú
ochranu a pomoc pri práci v tejto krásnej, ale oveľa náročnejšej farnosti.
Viera Srnáková

našu myseľ a srdce, aby sme za napísanými a prečítanými slovami
zachytili a spoznali Boží hlas. Objaviť, že pri čítaní Svätého písma hovorí ku mne sám Boh, je ako odkryť najväčší poklad. Živé a účinné je
Božie slovo,“ hovorí svätý Pavol v Liste Hebrejom, pročom grécky
výraz živé znamená skôr „plnosť života“, môžeme povedať „životodarné“. Je nielen plné života, ale život tvorí, ako to vidíme už z prvých
strán Biblie: „Boh povedal: ,Buď svetlo!´ a bolo svetlo“ a ako uzatvára
Kniha múdrosti: „Všetko je stvorené jeho slovom“ (porov.Múd 9, 1). U
Boha sa myslenie a konanie spája, čo vysloví, stáva sa skutočnosťou.

Podľa žalmov Božie slovo tvorí život, oživuje mŕtvych, ale osvecuje
človeka a zjavuje mu hlbokú pravdu bytostí a vecí. Svätý Augustín prirovnáva účinnosť Božieho slova v Písme k sviatostiam: tak ako sa pri
sviatosti krstu leje prirodzená voda a Boh v tej chvíli očisťuje a oživuje
dušu, podobne pri čítaní slov Svätého písma hovorí cez ne sám Boh.
Jeremiáš osobne zakúsil, že Božie slovo je žeravý oheň, ktorý nemožno zadržať (porov.Jer. 20, 9), a Pavol hovorí, že ho nemožno spútať
Pred počúvaním Božieho slova je potrebné a účinné krátko sa (2 Tim 2, 9).
pomodliť, vzývať Ducha Svätého. Ten istý Duch Svätý, ktorý viedol
posvätného autora, aby ľudskými slovami vyjadril Božie pravdy, osvieti
Z meditácií vybral J. Slamka
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MONS. JÁN PLANK
Mons. Ján Plank sa narodil v Blatnom
30.10.1927. Jeho otec Arpád Ľudovít Plank
bol mlynár
(Horný mlyn – Bertov mlyn), keďže takéto mlyny boli v obci ešte dva (Čihákovský a
Dolný mlyn), rodičia vlastnili a obrábali na
obživu aj pôdu. Matka Bernardína Planková,
rodená Trubačová pochádzala z roľníckej
rodiny. Mons. Ján Plank mal troch súrodencov, sestru Máriu (zomrela ako 33 ročná),
brata Eduarda (býva v Bratislave) a sestru
Teréziu (u ktorej býval na dôchodku v Blatnom).
Ako dieťa bol veľmi nadaný, oplýval aj
fyzickou zdatnosťou. Už od detstva mal
vrúcny vzťah k viere. Jeho babička vždy
hovorievala, že bude farárom. Už ako 11ročný oznámil rodičom svoju túžbu odísť
študovať k saleziánom do Šaštína, čo mu rodičia aj umožnili. Vtedy sa chodilo pešo do
Báhoňa a odtiaľ vlakom do Šaštína, domov
prichádzal len na hlavné prázdniny, kedy
zvládol prácu v mlyne, oranie poľa, opatrovanie domácich zvierat a pestovanie ovocných stromov. Ďalej nasledovalo štúdium na
gymnáziu v Trnave, kde vynikal v dejepise a
štúdiu cudzích jazykov – latinčiny, gréčtiny
a hebrejčiny. Počas vojny preukázal obrovské hrdinstvo, keď mu sovietski vojaci pri
oslobodzovaní zastrelili strýka Alexandra a
vyhrážali sa zastrelením celej rodiny pre ich
nemecký pôvod.
Po skončení štúdia mal však túžbu pracovať vo vinici Pána ako kňaz a prihlásil sa
do kňazského seminára v Bratislave na bohosloveckú fakultu.
V priebehu štúdia - rok pred ukončením,
pod vtedajším politickým tlakom pre svoj
zásadný postoj k viere a po rozpustení študentov teologickej fakulty nasledovalo povolanie na ZVS do PTP a práca so zbíjačkou
v bani na Ostravsku, bývanie v drevených
domoch bez kúrenia a práca na letiskách.
Z tohto obdobia sme zachovali osobné
spomienky, ktoré spísal na základe žiadosti
zástupcu Konfederácie politických väzňov
Slovenska, citujeme:
„Od r. 1936 bol kňazský seminár teologickej fakulty premiestnený z Trnavy do Bratislavy a bol súčasťou Slovenskej univerzity.
25. 9. 1946 som nastúpil do 1. ročníka ako
trnavský bohoslovec.
Štúdium bývalo každý rok od 15. septembra približne do 15. júna, kedy začínali
letné prázdniny. Okrem týchto prázdnin sa
nebolo možné na Vianoce ani na Veľkú noc
dostať domov.
Každý školský rok sme začínali 8-dňovými
duchovnými cvičeniami v úplnom silenciu.
Spovedanie bohoslovcov bolo možné iba
u pána špirituála alebo kňazmi jezuitmi.

Sv. spoveď bola týždenná. V porovnaní s
dneškom, disciplína sa zdala veľmi prísna.
Vychádzky boli povolené iba v sprievode
6-člennej skupinky, ktorú určovali mesačne
predstavení seminára. Samotné prechádzky
boli veľmi krátke, iba v sobotu bola dovolená 2-hodinová vychádzka. Neskôr boli povolené samostatné vychádzky len v sobotu.
Počas vychádzky alebo návštevy u lekára,
prípadne podobnej aktivity si seminaristi
museli obliekať reverendu, v Bratislave bola
reverenda tmavomodrá. V prípade, že niekto potreboval niečo vybaviť v meste, potreboval písomné povolenie od pána prefekta.
Nemohol však ísť sám, iba so spoločníkom.
Na udržanie disciplíny v študovniach a
spálňach boli poverení duktori – študenti
vyšších ročníkov. Návštevy boli povolené
v seminári iba v nedeľu. Napriek tomu, že
denná tlač nebola dovolená, o udalostiach
sme sa mali možnosť dozvedieť z katolíckych novín, katolíckych časopisov a pod.
Samozrejme, že sa nás udalosti po
roku 1948 dotýkali. No napriek tomu sme sa
usilovne venovali štúdiu.
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námietky, príslušníci oponovali hlúpym,i priam naivnými odpoveďami.
Po nástupe do 4. ročníka sa disciplína v
seminári stávala povoľnejšia. Ak niektorí
ochoreli na chrípku pred Vianocami, na
návrh lekára nás všetkých pustili domov na
Vianoce. Takisto pred Veľkou nocou nás na
návrh lekára pre vyčerpanosť pustili na 2 týždne domov, čo by inokedy nebolo možné.
Takisto nám bolo dovolené si urobiť vodičský preukaz v autoškole Blesk.
Už v máji sme si na Kapitulskej ulici v Bratislave všimli muža ŠTB, ktorý sa ustavične
prechádzal pred seminárom a všetko pozoroval. Na otázky seminaristov, prípadne
predstavených neodpovedal nič. Predstavení cítili nejakú hrozbu, preto sa kňazské
vysviacky v 5. ročníku konali už začiatkom
mája, hoci štúdium ešte nebolo dokončené,
pokračovalo sa v ňom po vysviacke. Počas
prázdnin sme nevedeli, ako sa situácia vyvinie, preto som prestal nosiť reverendu, aby
som na seba neupozornil. Sám som nevedel, kam sa zadeliť. V tom čase sme dostali
pozvánku, že sa máme začiatkom prázdnin
zúčastniť školenia v seminári. Kamarát mi
však povedal, že to školenie sa koná bez
vedomia prestavených, tak sme nešli. Takto
sme sa to dozvedeli na pokyn predstavených, ktorí nám to oznámili prostredníctvom
niektorých osôb. Školenie sa tak nakoniec
nekonalo.
S miestnym pánom farárom (Dr. Radošinským) sme išli autom do jeho rodiska a
po ceste sme sa zastavili v Piešťanoch na
farskom úrade, kde sme išli navštíviť jeho
priateľa Vojtecha Balažovjecha. Ale práve
v tom čase preňho prišla štátna bezpečnostná služba, a tak nás aj s ním odviedli
na podrobný výsluch. Pýtali sa ma, či som
sa zúčastnil školenia v Bratislave. Odpovedal
som, že nie. V tom čase sa konal celoštátny
zjazd „katolíckej akcie“, ktorej sa zúčastnili
aj naši dvaja profesori. Bolo to 9. júna.
Zakrátko nato, začiatkom septembra som
dostal pozvánku nastúpiť na základnú vojenskú službu do PTP, kde sme pobudli 2 týždne na sústredení v Libave, v okolí ktorej bolo
okupovaných asi 42 dedín vojakmi. Odtiaľ
som bol pridelený do Plzne. Boli sme tam rehoľníci, bohoslovci a z Čiech aj kňazi. Veliteľ
nadporučík Jindra nám oznámil, že kto má
záujem o teologické štúdium, má sa prihlásiť
a na základe toho sa budú vyberať uchádzači. Nakoľko sme vedeli, že vláda zrušila
všetky diecézne semináre a všetky teologické vysoké školy , neprihlásil sa nikto. V Plzni
nás bolo celkovo asi 120 ľudí. Pobudli sme
tam asi 6 mesiacov, a potom nás preložili do
Přerova na stavbu letiska a napokon do Karvinej, kde sme pracovali ako baníci. „

Po 3. ročníku v čase letných prázdnin som
27. júna 1949 cestoval v reverende na katolícku fakultu, aby som si urobil štátnu skúšku
z bibliky. Na hlavnej stanici v Bratislave ma
oslovil príslušník štátnej služby, aby som s
ním šiel. Doviedol ma na policajnú stanicu.
Tam som zažil výsluch s otázkam,i čo si myslím o pápežovi, biskupoch, cirkvi... Výsluch
však nebol výhražný. Pre mňa to bolo v tom
čase niečo nečakané. Súčasne po 3- ročníku
boli všetci študenti (nielen zo Slovenskej univerzity) v rámci brannej výchovy povolaní na
2-týždňové sústredenie do Podolínca, kde sa
Až po 4,5 rokoch tejto namáhavej služby
konala diskusia na podobné témy (proti pá- bol prepustený do civilu. Do práce nastúpil
pežovi, biskupom, cirkvi...). Celá diskusia sa v OSP ako vedúci výroby. Urobil si diaľkovo
niesla v duchu obhajoby ateizmu. Na naše stavebnú priemyslovku. Ani túto prácu však

12

Blatňan

neskoršie nesmel vykonávať. Pre svoje presvedčenie mohol pracovať len manuálne.
Prijal i tento údel, zapracoval sa na plyno a
vodoinštalatérske práce, urobil si zváračský
kurz. Pracoval na rôznych stavbách v Bratislave, Senci, Modre či v Šenkviciach.
Nebol však sám, podobný osud s ním
zdieľalo veľa vzdelaných ľudí, ako napr.
otec súčasného arcibiskupa Stanislava Zvolenského, ktorý bol jeho dobrým priateľom
a pracoval spolu s ním ako inštalatér. S každou prácou sa vedel vyrovnať, nepodceňoval ju a považoval za potrebnú.
Túžba stať sa kňazom však u neho stále
pretrvávala. Po dlhých rokoch beznádeje,
keď si bezúspešne podával prihlášky do
kňazského seminára, konečne svitla nádej a
vo voľnejších šesťdesiatych rokoch ho prijali
znovu na Bohosloveckú fakultu v Bratislave.
Musel však začať odznova a takto s Božou
pomocou v roku 1968, keď boli v uliciach
vojská Varšavskej zmluvy, bol v Trnave vysvätený za kňaza a primičnú svätú omšu mal
vo svojom rodisku v Blatnom na Hoštákoch.
Jeho prvé pôsobisko bolo v Novom Meste nad Váhom. V tom čase pôsobil ako prepošt
Dr. Július Gábriš, človek vysokých morálnych a kresťanských hodnôt, ktorý sa neskôr
stal biskupom v Trnave. Pán biskup si povolal Jána Planka do služieb na biskupskom
úrade v Trnave. Pre cirkev to neboli ešte
ľahké časy. Ján Plank začal aktívne pôsobiť
v duchu vernosti cirkvi orientovanej k Vatikánu. Vtedajšia štátna bezpečnosť sledovala
každý pohyb pravoverných kňazov. Kňazi sa
k nemu často utiekali, lebo bol pravou rukou
pána biskupa, pomáhal im a povzbudzoval
ich.
Netrvalo dlho a účinkovanie na biskupskom úrade musel ukončiť. Za trest neposlušnosti vtedajšej štátnej moci mal odísť
pôsobiť veľmi ďaleko. Nastúpil na miesto,
ktoré bolo dlho bez kňaza, do Novej Dediny, okr. Levice. Fara a kostol boli v dezolátnom stave, po fare behali hlodavce. V ku-
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chyni si pripravoval jedlo v zimnom kabáte,
lebo sa tam nekúrilo.
Otec biskup Ján Orosch o ňom povedal,
že jeho veľkosť bola aj v tom , že s jeho nadaním a „rozbehnutou kariérou „ na biskupskom úrade v Trnave sa vzdal titulov, výsad a
funkcií a prijal úlohu „obyčajného dedinského farára“, aby zachoval vernosť Kristovej

nú školu, kde sa vytvoril vynikajúci kolektív
pedagógov, rád tam chodil vyučovať náboženstvo a škola doteraz vykazuje výborné
výsledky.
Mons. Ján Plank bol aj na dôchodku ,
ktorý prežil v rodine u svojej sestry veľmi
aktívny, aj keď s podlomeným zdravím,
rád pracoval manuálne, živo sa zaujímal o
politické dianie, dianie vo svete. Často nás
ohromoval nadpriemernými vedomosťami
z histórie, vedel naspamäť mená všetkých
panovníkov s rokmi panovania, mal obrovské matematické nadanie,logické myslenie,
výbornú pamäť na udalosti a hlavne veľmi
dobré a pokorné srdce pre všetkých.
Slúžil sväté omše, spovedal a vypomáhal,
kde ho zavolali.
Rád chodieval do mlyna, kde sa narodil,
vážil si historické pamiatky a veľmi sa trápil,
ak niekto necitlivo pristupoval ku kultúrnecirkvi.
mu dedičstvu a k pamiatkam.
Jeho úžasná charizma pokory a lásky k
Pri všetkých jeho schopnostiach a bolesvšetkým ľuďom ho sprevádzala po celý ži- tiach zostal skromný , vždy odpúšťajúci a
vot.
pokorný služobník Pánov a my naďalej pociV Novej Dedine sa za pomoci veriacich ťujeme jeho veľkú lásku z večnosti.
pustil do prestavby, kompletne opravili farskú budovu. Po fare nasledovala oprava
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek
kostola. Štátny dozor si však nedal pokoj spôsobom pričinili o dôstojný priebeh poani tu, predvolávania a zastrašovania boli slednej rozlúčky s našim drahým zosnulým
časté. Veľké pracovné vypätie, stravovanie Mons. Jánom Plankom a na záver zverejňubez pravidelnej teplej stravy mu však narušili jeme jeho odkaz:
zdravie a vyvrcholením bolo, že dostal ťažký
Ďakujúc Pánu Bohu za ochranu, za poinfarkt.
Našťastie sa rýchlo zotavoval a na dlho merne dlhý život, nezabúdam na svojich
sa so stavebnou činnosťou neskončilo. V najbližších príbuzných. Vďaka vám za poobdobí náboženskej slobody si obyvatelia moc prejavenú hocijakým spôsobom.
Chcem sa poďakovať všetkým svojim
Novej Dediny, ktorá pozostávala spojením
troch menších obcí zaumienili, že uskutoč- dobrodincom, sebe želám stretnutie v nenia toľko plánovanú stavbu kostola v dedine beskom kráľovstve. Ostaňme spojení v
láske!
Gondovo.
Ján Plank
Mons. Ján Plank podporil ich úmysel, hoci
s podlomeným zdravím sa pustil do stavby
S vďakou a láskou naňho spomínajú
nového kostola, a podporil ho i ﬁnančne a
sestra Terézia Jánska s rodinou a brat
svojimi stavebnými skúsenosťami. Nový kosEduard Plank s rodinou.
tol Povýšenia svätého Kríža bol vysvätený v
roku 2000. V obci založil cirkevnú základ-

Mons. Ján Plank
* 30.10.1927 V 30.11.2010
Zem svoje plody vydala. V čas jesenný, v čas oddychu a dúm,
keď nocou mumlú ťažké ústa mlynov, keď vinohradník stáča
nové víno a technik nové planetárium, keď hlina ustatá si do
hmly líha a večierkom sa rozvypráva kniha, práve v ten čas, v
čas dobrej úrody, hospodár odchodí.
Vaše excelencie páni arcibiskupi, pán biskup, dôstojní páni, drahá zarmútená rodina, vážené smútočné zhromaždenie!
V poézii, ktorá v mojich príhovoroch krátko charakterizuje človeka, ktorého vyprevádzame na poslednej pozemskej púti, som mimo Písma svätého nenašiel vhodnejšie verše, ktoré by charakterizovali nášho drahého
Mons. Jána Planka. Vážení príbuzní, prepáčte mi, že hovorím nášho. Veď
všetci v obci si ho prisvojujeme, bol to náš drahý ujo Janko, kňaz a človek
s tým úplným významom dobrotivého, priateľského, nezištného ľudské-

ho jedinca. Prežil ťažký život, protivenstvá, príkoria nikdy však nezostal
zatrpknutý, vždy hľadal možnosti, ako urobiť dobro pre ľudí, s ktorými
žil, na ktorých neustále myslel. Najskôr bol dobrým hospodárom v mlyne
pri rodičoch, až mu v roku 1968 konečne umožnili vstúpiť aj do vinice
Pánovej a šíriť Božie slovo. Za svojho ho rovnako považujú aj Novodedinčania, kde pôsobil vyše 25 rokov na svojej kňazskej dráhe. Hovorí
sa, zíde z očí, zíde z mysle. Toto sa nám však nemohlo stať pri Mons. Jánovi Plankovi. Bol prvým kňazom, rodákom, ktorý mal primičnú svätú
omšu v obci po viac ako 200 rokoch. Tešili sme sa zo stretnutí s ním, keď
prichádzal na krátke dovolenky k sestre, rodine. Rovnako sme sa tešili,
keď prišiel na zaslúžený dôchodok a obdivovali jeho vitálnosť, neustálu
pracovitosť. Určite pociťoval spokojnosť po jesenných prácach v utorok
30. novembra večer, keď sa po návrate z mlyna posadil a tíško odovzdal
svoju dušu Pánovi.
Až svetlo vo mne zhasne a puknú vzácne vázy, až vyschne prameň básne
a zájde mramor krásy, možno že budem sám, rodný brat hlbinám.
Až zamĺknu mi ústa ako vták na haluzi, jak stará veža pustá, až spŕchnu
na mňa slzy ja viem, že vypoviem posledné slovo: ZEM.
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Drahá zarmútená rodina!
Lúčim sa so zosnulým Mons. Jánom Plankom, vzácnym človekom,
Prijmite našu úprimnú sústrasť nad skonom vášho blízkeho. Nech v mene všetkých spoluobčanov, susedov, priateľov aj známych a v
by sme vyberali akékoľvek slová, vašu bolesť neodstránime. spoluú- mene svojom. Bude chýbať nielen rodine, blízkym ale aj priateľom z
časťou ju však chceme zmierniť. Pamätajte svojho brata, švagra, strý- našej obce i všade kde pôsobil, všetkým spoluobčanom.
ka ako človeka, ktorý sa vždy snažil dať vám všetko čo treba, pokiaľ
Milý ujo Janko, odpočívajte v pokoji v lone nášho cintorína!
mu len sily stačili.
Česť Vašej svetlej pamiatke!
Vaše excelencie páni arcibiskupi, pán biskup, dôstojní páni, vážené
Milan Šarmír
smútočné zhromaždenie!

Príhovor na pohrebe
Mons. Jána Planka
za farníkov
z Blatného dňa 4.12.2010

nás v Novej Dedine“. Vy ste patrili k nemu a on k vám.
Počas tohto obdobia veľmi rád prichádzal do svojej rodnej dediny, nevynechal žiadnu slávnostnú príležitosť zvítať sa so svojimi
rodákmi, povzbudiť členov dychovej hudby Šarfianka a zaspomínať.
Svojim požehnaným kňazským životom akoby on nasmeroval
našich piatich ďalších robotníkov do vinice Pánovej a ďalšieho jedného, ktorý je toho času v kňazskom seminári v Banskej Bystrici v
Badíne.

Veľavážení otcovia arcibiskupi, veľavážený otec
biskup, vážení oltárni bratia zosnulého a rehoľné
sestry, vážená smútiaca
rodina, vážení prítomní,
smutný hlas zvonov v Blatnom, v Novom Meste nad
Váhom, v Trnave a v Novej
Dedine dal nám na vedomie, že všemohúci Pán života a smrti povolal do večnosti nášho rodáka, kňaza Mons. Jána Planka.

Pred dvoma rokmi prišiel náš zosnulý na zaslúžený odpočinok.
On sa ale s veľkým elánom pustil vypomáhať vo farnosti tam, kde
bol o to požiadaný. Pri tejto príležitosti ďakujeme aj vám, náš pán
dekan, za vašu ústretovosť a za vašu veľkodušnosť, ktorú ste prejavovali zosnulému. Veľmi často hovoril, že sa veľmi dobre cíti v Božej
prírode, v záhrade, kde veľmi rád pracoval. Mal veľmi vzácny vzťah
k deťom, ktoré vedel vždy otcovsky pohladiť, ďalej k našej mládeži
a k trpiacim, vlastne k nám všetkým. Jeho smrťou zaľahol smútok
nielen tam, kde sme ho poznali, nielen v našej arcidiecéze, nielen na
Slovensku, ale v podvedomí sa nám chce zakričať do celého sveta, že
dnes odišiel do večnosti veľký syn našej svätej Cirkvi.

Tento pre nás tak vzácny človek, veľmi skoro ako 11 ročný pocítil
Pánovo Božie volanie a následkom toho mu rodičia umožnili ísť študovať do Šaštína k saleziánom. Po tomto nasledovalo štúdium na
gymnáziu v Trnave a po jeho ukončení pokračoval v štúdiu v kňazskom seminári v Bratislave. Bolo to aj radostné očakávanie našich
farníkov, že naša dedina po viac ako 200 rokov daruje svätej cirkvi
kňaza. Ale nestalo sa tak, pretože rok pred ukončením štúdia nastupujúca komunisticko-ateistická moc zrušením seminárov a kláštorov
toto prekazila. Hneď na to musel nastúpiť na vojenskú službu, kde
bol zaradený do PTP a odslúžil tam 4,5 roka. Po viacerých rokoch
podávania si prihlášky do seminára bol v roku 1965 prijatý. V roku
1968 prijal sviatosť kňazstva. Bolo to vo veľmi rušnom období, keď
okolo nás bolo plno vojenskej techniky. Počas primičnej svätej omše
v takej blízkosti lietali helikoptéry, že miestami od obetného stola
nebolo počuť ani slovo.

Minulú nedeľu ešte stál náš zosnulý v tomto chráme za oltárom
a spolu sme všetci spievali :
„Príde Kristus spasiteľ náš“ a teraz od nás odchádzaš. Odnášaš od
nás aj kus dobrého povzbudivého slova, kus histórie, ktorú si písal svojim krásnym kňazským životom. Túto históriu si nenecháme nikomu
zmeniť, tú si takúto zachováme vo svojich srdciach.
Teraz ho vyprevádzame so želaním, nech ho dobrotivá Matička Panna Mária a jej Syn Ježiš Kristus hodne odmenia v nebi za jeho obetavý novodobý mučenícky život, za jeho veľkú láskavosť a vernosť svätej
Cirkvi a svätému otcovi a za všetko dobré, čo pre našu farnosť vykonal.
Nech odpočíva v pokoji a svetlo večné nech mu svieti.
Celkom nakoniec, akoby sme počuli jeho slová, slová,
ktorými sa nám prihovára:

„Keď závoj biely už moje oči prekryl, ja som sa s vami už vtedy so všetkými
lúčil. Do svojho srdca som vás všetkých ako vzácny poklad dal, veď
Pamätám si, ako primičný kazateľ často porovnával nášho novosom
vás
tak veľmi, veľmi miloval.“
kňaza k mohutnému košatému dubu, do ktorého sa vzpierala víchrica a krupobitie z každej strany, ale jeho pevné a zdravé korene vždy
Stanislav Nezhoda
odolávali a nedali sa nikdy vyvrátiť, akoby kazateľ už vtedy predurčoval jeho kňazskú dráhu.
Jeho prvá cesta viedla do Nového Mesta nad Váhom a odtiaľ na Úcta k starším na našom družstve
biskupský úrad v Trnave.
Tak ako každý rok, aj tento rok sa na našom družstve dňa 22.
Tu pociťoval veľkú nežičlivosť, časté predvolávania zo strany ŠTB, 10. 2010 konalo posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
čo zanechalo vážne stopy na jeho zdravotnom stave. V roku 1982 Pozvaných bolo 58 dôchodcov, ktorí pracovali na našom družstve
bol preložený. Veľmi dlho nad ním rozmýšľali. Chceli ho preložiť tam, a svojou snahou prispeli k lepšiemu rozvoju družstva. Po prevzatí
kde už ani cesta ďalej nevedie. Ale nakoniec Božou prozreteľnosťou vianočných salónok a vianočného príspevku si po dobrom občerbol preložený do Novej Dediny, okres Levice, kde pôsobil celé štvrť- stvení opäť mohli podebatovať v kruhu svojich bývalých spoluprastoročie. Toto obdobie, ako jeho bývalí farníci hovorili, bolo pre túto covníkov, kamarátov. Sme radi, že sme im aspoň takto spestrili jeddedinu veľkým požehnaním. Vám z Novej Dediny zasa ďakujeme za no popoludnie a dúfame, že sa domov vracali spokojní s nádejou,
to, že ste ho prijali, lebo aj on sa o vás vyjadroval vždy ako len o svo- že budúci rok sa stretnú v tom istom zložení znova.
jich, keď občas hovoril , „to naši v Novej Dedine“, alebo „toto sme u
Miriam Jevošová
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ŠARFIANKA NESPÍ
Dychová hudba
Šarﬁanka reprezentuje svojimi aktivitami obec Blatné nielen doma,
ale aj v zahraničí.
Obľúbenou sa
stala aj v Bratislave,
v Kultúrnom stredisku na Vajnorskej ulici, kde sa už pravidelne konajú zábavy pre staršiu, ale aj pre
strednú generáciu. Šarﬁanka účinkovala niekoľkokrát aj v rámci Kultúrneho leta na Kuchajde. Svojimi melódiami spríjemnila i Obecné
oslavy v obci Nitrianska Blatnica /bývalá Šarﬁa/. Výnimkou nie sú
ani pamätné dni na domácej pôde, kde tak, ako po iné roky, účinkovala na Vatre zvrchovanosti. O tom, že Šarﬁanka udržiava priateľské
vzťahy i s inými dychovými hudbami, dosvedčuje aj prijatie pozvania od dychovej hudby Hradišťanka z Hradišťa pod Vrátnom, ktorá
v auguste oslávila 25. výročie svojho vzniku.
Ako je známe, Šarﬁanka nadväzuje priateľstvá nielen medzi domácimi dychovkami, ale aj za hranicami Slovenska. Už dvadsaťsedem rokov trvá jej priateľstvo s Pávím krúžkom z družobnej obce
Mlynky v Maďarsku, kde sa tento rok po prvýkrát konal Festival dychových hudieb, na ktorom sa členovia dychovky Šarﬁanka zúčastnili aj spolu s pánom starostom i s niekoľkými členmi obecného zastupiteľstva. Táto udalosť bola spojená aj s udeľovaním niekoľkých
ocenení, medzi ktorými si to svoje ocenenie /čestný občan obce
Mlynky/ odniesol aj náš starosta Milan Šarmír. Šarﬁanka ozaj nespí, pretože hneď na druhý deň nemohla chýbať na „narodeninovej
oslave“ dychovej hudby Vištučanky. Oveľa staršej oslávenkyni bola
zahrať aj v obci Doľany, kde miestna dychovka Dolančanka oslavovala 120. výročie svojho vzniku. Koncom augusta sa konali v našej
obci Oslavy obce Blatné, na ktorých Šarﬁanka nemohla chýbať.
Jej členovia svojimi melódiami umocnili nielen slávnostný ráz svätej
omše, ale svojím hodinovým koncertom spríjemnili i večerný program osláv všetkým zúčastneným. V ten deň sa vybrali do Bratislavy
a do Slovenského Grobu, kde sa konali Husacie hody.
O tom, že na Šarﬁanku sa len tak ľahko zabudnúť nedá, dosvedčilo aj pozvanie pána dekana Romana Stachoviča, ktorý pozval
Šarﬁanku i s občanmi Blatného na púť do Skalice. A tak sa v jeden

Poďakovanie za
odpracované roky

V dnešnej dobe je skôr raritou, aby
v jednej ﬁrme pracoval zamestnanec
celý svoj život. Na našom družstve sme
sa s takýmito dvoma zamestnancami v
dôsledku ich nastúpenia do dôchodku v

septembrový večer ozývali Záhorím liturgické piesne počas svätej
omše, ale aj počas slávnostnej procesie pri príležitosti ukončenia
Loretánskych dní.
Uctenie si Matky Božej a poďakovanie jej za ochranu je pre Šarﬁanku zvláštnou cťou, ale predovšetkým službou. Už dlhé roky sa
Šarﬁanka zúčastňuje púte v Marianke, kde účinkuje na svätej omši.
Aj tento rok bolo tomu tak. Svätú omšu, na ktorej Šarﬁanka hrala,
celebroval pán arcibiskup Stanislav Zvolenský. Na tejto púti nechýbali ani naši kňazi, pán dekan Jozef Slamka a monsignor Ján Plank,
ktorí doprevádzali pútnikov z Blatného. Vinobranie v Modre by bez
Šarﬁanky ani vinobraním nebolo. I tento rok sa ho zúčastnila. Hrala
aj na koncertoch, ale aj na svadbách i pohreboch.
Monsignor Ján Plank nebol pre Šarﬁanku cudzím človekom. Pred
tromi rokmi mu prišla zablahoželať k jeho krásnemu životnému jubileu do Novej Dediny, kde pôsobil dlhé roky ako miestny kňaz,
a kde sa dostalo Šarﬁanke veľmi milého prijatia. O to ťažšie sa
prijímala koncom novembra správa, že monsignor Ján Plank sa od
nás všetkých „vzdialil“ a začal pre neho plynúť čas večnosti, pre nás
zatiaľ nepoznaný. Clivé tóny Šarﬁanky, ktoré zaznievali počas jeho
posledného pozemského putovania, boli zároveň vďakou i modlitbou za neho.
Spevácky Páví krúžok oslavoval svoje 45. narodeniny a jeho
členovia sa rozhodli osláviť jeho narodeniny so Šarﬁankou na Slovensku. Tieto oslavy prebehli v krásnom prostredí Habovky. Členovia Šarﬁanky spoločne so starostom prichystali pre hostí slávnostný
program a večer pokračoval príjemnou zábavou. Oslavy v Habovke
boli zavŕšené v nedeľu svätou omšou, na ktorej Šarﬁanka hrala. V
rámci obecných osláv sa Šarﬁanka zúčastňuje všetkých podujatí,
na ktoré je pozvaná, napríklad Deň matiek, Úcta k starším a iné.
Pre Šarﬁanku i jej priaznivcov je koniec kalendárneho roka časom, keď sa stretávajú pri vianočných melódiách na Vianočnom
koncerte, po ktorom nasleduje tradičné košíkové posedenie, ktoré
je spojené s priateľskými rozhovormi a ochutnávkou šarﬁckých koláčikov. Tento rok sa Vianočný koncert Šarﬁanky bude konať 18.12.
o 18:00 hod v MsKS Blatné, na ktorý vás srdečne pozývame.
Mária Parajková
Dychová hudba Šarﬁanka želá všetkým spoluobčanom do nového
roka 2011 veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania.

posledný deň roku 2010 rozlúčili.
Prvý nastúpil na družstvo pracovať
Milan Strihovský v roku 1965. Pracoval
ako vodič cestných motorových vozidiel,
neskôr ako traktorista. Na družstve pracoval 45 rokov.
Rok po ňom, v roku 1966 poľnohospodárske družstvo prijalo aj Jaroslava
Šalkoviča ako opravára poľnohospodárskych strojov. Po odborných školeniach a
kurzoch prešiel na prácu traktoristu, ktorú vykonával až do odchodu na dôchodok. Na družstve odpracoval 44 rokov.
Obaja menovaní si dňa 31. 12. 2010
prevzali z rúk predsedu družstva Jozefa
Kubicu pamätné medaily a ďakovné

listiny za dlhoročnú aktívnu spoluprácu,
ktorá bola prínosom pre naše poľnohospodárske družstvo. Veríme, že na roky
strávené na našom družstve budú spomínať v dobrom a prajeme im pokojný
a dlhý odpočinok na dôchodku v kruhu
rodiny a priateľov.

Miriam Jevošová
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Krátke správy
preto dúfame,
nastúpi
dúf
žže naše
š mužstvo
ž
ú iv
11. septembra sa uskutočnil tretí ročník silnejšom zložení, s dostatočným počtom
minifutbalového turnaja družobných hráčov aj na striedanie.
obcí Mlynky, Rakvice, Blatné a hostiteľského mesta Hořic pri Hradci Královom. Turnaj sa konal pri 100. výročí založenia futbalu v tomto meste. Hral sa na
krásnom štadióne TJ Iskra Hořice. Blatné
obsadilo už druhýkrát až tretie miesto,
hlavne preto, že nemalo dostatočný počet hráčov, čím mali súperi výhodu čas-

FUTBALOVÝ
FUTB
FU
TBAL
ALO
OVÝ TU
OVÝ
TURN
TURNAJ
RNAJ
AJ HOŘICE
HOŘ
ŘIC
ICE
CE

PREDVOLEBNÉ STRETNUTIA

„VÝMENA
VÝM
ÝMEN
ÝMEN
ENA
A STRÁŽI“
STRÁ
RÁŽ
ÁŽI
ŽI“
ŽI“
Po komunálnych voľbách konaných 27.
novembra sa uskutočnilo ustanovujúce
zasadnutie Obecného zastupiteľstva
v Blatnom. Nastúpilo 9 novozvolených
poslancov so zvolenou starostkou obce
Mgr. Katarínou Takáčovou. Dvaja poslanci boli poslacami aj v predchádzajúcom období, z nových má viacročné
skúsenosti v práci poslanca Vojtech Milošovič. Všetkým zvoleným želáme veľa
úspechov pri práci v nastávajúcom volebnom období.

Nevedno či si kandidáti na starostu brali
vzor z „veľkej politiky“, ale tentokrát aspoň prví dvaja mali predvolebné stretnutia vo veľkom štýle. Pripravili bohaté
občerstvenie, zaujímavý program. Snáď
údernejší bol program víťazky volieb starostu, keď na svojom stretnutí privítala
predsedu parlamentu Richarda Sulíka
tejšieho striedania. Ale aj tak musíme a ministra kultúry SR Daniela Krajcera,
uznať kvality najmä hostiteľov, ktorí sa čoho sme sa v Blatnom dovtedy neuž druhýkrát stali víťazmi turnaja. Nasle- dočkali SaS si svoju kandidátku podržala.
dujúci ročník sa uskutoční v Mlynkoch,

Milan Šarmír

Vyhodnotenie najlepších Slávnostná akadémia 50. výročia
založenia ZŠ Blatné
športovcov roka 2010
Dňa 10. októbra 1960 bola v obci Blatné otvorená nová
Komisia školstva, kultúry a športu na
svojom zasadnutí dňa 11. 11. 2010
vyhodnotila Športovcov roka 2010
na základe podaných prihlášok a
predložila návrh Obecnému zastupiteľstvu v Blatnom na schválenie.
Zastupiteľstvo návrh komisie schválilo.
Dospelí: 1. Mgr. Pavol Gašaj

298 bodov

Mládež: 1. Michal Onofrej
2. Marián Šuplata
3. Kristína Gregušová
4. Karin Rodná 70
5. Linda Matyašovičová
6. David Matiašovič
7. Dominik Špalek 19,5
8. Vladimír Šuplata
Zuzana Bögiová
Katarína Milošovičová

630 bodov
271
90,5
65
37,5
10

školská budova. Začali sa tak písať nové dejiny školstva v
Blatnom. Výstavbou novej školskej budovy sa nadviazalo na
dlhoročnú tradíciu ľudovej školy, ktorej prvým riaditeľom
bol pán Anton Vosátko. Toto krásne jubileum, 50 rokov,
sme na našej škole oslávili 8. októbra 2010. Niekoľko týždňové prípravy na oslavy vyvrcholili večerným programom,
na ktorý boli pozvaní bývalí riaditelia, zástupcovia, učitelia,
zamestnanci, rodičia. Program pripravili žiaci našej školy
pod vedením vyučujúcich. Predstavili sa tancami, piesňami,
básničkami. Pomedzi jednotlivé čísla bola v predstavená
história a súčasnosť našej školy v interaktívnej prezentácii.
V závere vystúpila mládežnícky ľudový orchester Igric z
Igramu, ktorý pracuje pod záštitou ZUŠ v Senci. S našou
školou ich spája to, že niektorí ich členovia sú alebo boli
našimi žiakmi.
z internetovej stránky ZŠ Blatné

Zacvičte si s nami

Kolektív: Kynologický klub Blatné
Cena komisie: doc. Ing. Mária Heribanová, PhD – za aktívnu
prácu s mládežou.
Katarína Takáčová

Oznamujeme všetkým záujemcom a priaznivcom športu
a pohybu, že sa v telocvični ZŠ Blatné konajú každý utorok
od 18:30 do 19:30 cvičenia (aerobik, zumba, posilovacie cvičenia,
cvičenia s ﬁt loptou) pod vedením A. Šuplatovej. Vstupné je 1 €.
Tešíme sa na Vás.

Výsledky 17. ročníka Silvestrovského behu

„O pohár starostky obce Blatné“
Zvyčajne v poslednom čísle ročníka sme zvykli dávať pozvánku na Silvestrovský beh.
Keďže toto číslo sme začali pripravovať ešte pred koncom, roka, len už sme vedeli, že
výjde až v januári, nazývame ho Blatňan 2010, číslo 3 – 4. Takže máme k dispozícii
výsledky behu „O pohár starostky obce Blatné“.
Tu vám ich prinášame: víťazi behov

DETSKÉ BEHY
50 m do 6 rokov:

chlapci:
dievčatá:
100 m 7 – 9 roční: chlapci:
dievčatá:
200 m 10 – 12 roční: chlapci:
dievčatá:

MALÝ OKRUH 700 M:
13 – 15 roční:

16 – 18 roční:

chlapci:
dievčatá:
chlapci:
dievčatá:

VEĽKÝ OKRUH – 1000 M
A – 19 – 39 roční :
B – 40 – 49 ročné:
C – 50 – 59 roční :

D – nad 60 rokov:

muži:
ženy:
muži:
ženy:
muži:

Filip Greguš
Vanesa Tavalyová
Sebastián Škorvaga
Viktória Špaleková
Dominik Špalek
Gabriela Izakovičová
Michal Takáč
Kristína Gregušová
Daniel Mišák
Michaela Augustovičová

Martin Milošovič
Dana Nosálková
Ľubomír Turinič
Dekánková
Vladimír Chríbik

HLAVNÝ BEH – BLATNÉ – OKRAJ ŠENKVÍC – BLATNÉ
A – 19 – 39 roční :
B – 40 – 49 roční:
C – 50 – 59 roční :
E – 65 – 69 roční:
F – 70 – 75 roční:

muži:
muži:
muži:
muži:
muži:

Jozef Brigant
Roman Jánsky
Marián Chríbik
Mgr. Pavol Gašaj
Karol Petöcz

Na záver boli vyhodnotení ako už tradične:
Najmladší pretekár: Matúš Petrík
Najstarší pretekár: Karol Petöcz
Najpočetnejšie zastúpená rodina: Jánska – 5 účastníkov
Celkom štartovalo 67 pretekárov. Od hojnejšej účasti na behu snáď, hlavne divákov,
odradilo chladné hmlisté počasie s teplotou vzduchu – 7oC. Ale ako povedal najstarší
účastník už sa tešíme na 18 ročník na Silvestra 2011, aj keď to bude sobota.
podľa podkladov Mgr. P. Gašaja upravil M.Š.
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