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Milí spoluobčania,
i keď sa v tomto roku zime nechcelo nastúpiť na trón, aby prevzala
vládu po dlhom teplotne náročnom
letnom období, čas nezastavíme
a opäť tu máme najkrajšie sviatky
roka Vianoce. Opäť si uvedomuje,
že o pár dní budeme o rok starší,
bohatší na skúsenosti, niečo sme
životu dali, niečo sme si vzali. Tak,
ako to už tradične býva, koncom
roka zvykneme bilancovať, čo sa
nám z našich plánov a predsavzatí
podarilo naplniť a čo zasa presunieme do roka budúceho. Preto
by som si i ja, milí spoluobčania,
dovolila v krátkosti zosumarizovať
rok 2013.

Číslo 2

Najdôležitejšou investičnou akciou v tomto roku bolo, že zateplením a nanesením fasády materskej školy sa nám podarilo zavŕšiť
niekoľkoročnú púť. Záležitosť s nedokončenou stavbou nás ťažila od
nástupu do funkčného obdobia
nielen z hľadiska nedostatku kapacity detí, ale hrozilo uzatvorenie
MŠ zo strany hygieny. S potešením môžeme skonštatovať, že ku
dnešnému dňu sme oproti pôvodne plánovanému rozpočtu ušetrili
takmer 95 tisíc eur. Počas realizácie sme sa niekoľko krát pokúšali získať dotácie. Úspešné z toho
boli dve z BSK vo výške 2000,eur. Posledná bola v novembri

tohto roku na úpravu areálu, kde
sme vybudovali prístupové chodníky a obložili vstupné schodisko.
V rámci ďalších investičných aktivít sa obec spolupodieľala na rekonštrukcii strechy na šatniach základnej školy, ktorá nám zatekala
a finančne podporila rekonštrukciu
strechy na Miestnom kultúrnom
stredisku. Z dôvodu ochrany majetku obce sme v tomto roku požiadali o dotáciu na kamerový systém
a ku dnešnému dňu sú priestory
dvora Základnej, Materskej školy
a obecného dvora monitorované,
a tým si na nespratníkov, ktorí podokončenie na strane 2
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škodzovali náš spoločný majetok
„posvietime“. Kamerový systém
nám pomôže odhaliť aj páchateľov, ktorý nám pravidelne poškodzovali multifunkčné ihrisko,
pódium na kultúrne podujatia,
ako aj vybavenie dvora materskej
škôlky. Ďalšou aktivitou, s ktorou
sme v tomto roku začali, a verím,
že začiatkom budúceho roku ju
úspešne dovedieme do konca, je
vybudovanie prístrešku na cintoríne. Z dôvodu že projekt, ktorý
bol v minulosti spracovaný, už
nespĺňal estetické štandardy pre
dnešnú dobu, rozhodli sme sa dať
vypracovať nový, ktorý nám bez
nároku na odmenu vypracovali p.
Jarka Koričová a p. Roman Jánsky, za čo im touto cestou srdečne
ďakujeme. Naša radosť bude ešte
väčšia ak sa nám podarí získať
financie, ktoré sme na prístrešok
žiadali formou dotácie z BSK pre
rok 2014, a tým ušetríme niečo
z nášho rozpočtu, prípadne ich investujeme do ďalších potrebných
aktivít. Za obecným úradom nám
počas letných mesiacov vyrástol nový prístrešok, ktorý budovali pracovníci obecného úradu
spoločnými silami a finančným
pričinením členov Poľovného
združenia Blatné a Základnej organizácie záhradkárov v Blatnom,
za čom im všetkým patrí srdečná
vďaka. Iste neuniklo vašej pozornosti, že sa nám podarilo vyčistiť priestranstvo vedľa požiarnej
zbrojnice, na ktorom by sme sa v
budúcnosti chceli uchádzať o získanie dotácie na vybudovanie
dôstojného námestia. V budúcom
roku nás čaká ešte jedna objemovo významná investičná akcia,
ktorou je výstavba nízko nákladového 12 bytového domu. I týmto
spôsobom by sme chceli pomôcť
s rozbehom do života mladým
začínajúcim rodinám. Už v tomto
roku sme do konca októbra museli podať žiadosť o získanie dotácií na kanalizáciu a v prípade, že
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budeme úspešní, budeme pokračovať v ďalšej etape výstavby na
ulici Podhájska a Šenkvická. Ďalej
sme požiadali o finančný príspevok na výmenu okien základnej
školy a podali žiadosť odotáciu
na II etapu kamerového systému,
ktorá by mala monitorovať priestory cintorína a okolia, nakoľko sme
v tomto roku zaznamenali aj tu vyčíňanie vandalov a zlodejov.
Pretože sa nám tomto roku
podarilo celkom dobre hospodáriť, obecné zastupiteľstvo v rámci
úpravy rozpočtu obce schválilo
vyčlenenie finančných prostriedkov na obnovu vianočného osvetlenia, pretože z pôvodného fungovali už len dva kusy. Verím, že
novo vyzdobená vianočná obec
Vám prispeje k dobrej vianočnej
nálade. Je toho ešte veľa, čo by si
zaslúžilo našu pozornosť. Cesty,
chodníky aj autobusové zastávky,
ale všetko chce svoj čas a hlavne
peniaze. Vieme, že problematická
je i cesta I. triedy, Bratislavská,
hodilo by sa osadiť osvetlenie prechodov pre chodcov,.... To všetko
je v našej pozornosti a verte, že
pozorne sledujeme každú možnosť, ktorá sa bude dať využiť
v prospech týchto aktivít.
Čo nás v tomto roku najviac
potrápilo a trápi je, že v poslednom období sa značne rozmáha
po obci vandalizmus, ktorý sa prejavuje neporiadkom, prevráteným
kontajnermi, poškodené autobusové zastávky, potrhané siete na
multifunkčnom ihrisku. Počas letných mesiacov sa nám o poriadok
a čistotu starali pracovníci VPP,
ktorých mzda nám bola výške 80
% refundovaná formou dotácie z
UPSVaR. Teraz je tých odpadkov
po našej obci akosi viac, a bohužiaľ, nás netrápi ani to, že po
víkende sa skládky odpadov nachádzajú v celom okolí zberového
dvora, ktorý musí potom niekto po
neporiadnikoch upratať. Pokojný
život a vzájomné vzťahy narúšajú
aj problémy so spaľovaním odpa-

dov a venčením psov, čo sa však
dá vyriešiť len spojením síl nás
všetkých. Verím, vážení spoluobčania, že veci verejné vám nie
sú ľahostajné, že pozorne čítate
uznesenia obecného zastupiteľstva, ktoré tvoria aj časť nášho
Blatňana. Napriek tomu by som
si Vás dovolila aj touto formou pozvať, aby ste sa i osobne zúčastňovali na zasadnutiach obecného
zastupiteľstva, ktoré sú prístupné
všetkým. Osobnou účasťou máte
možnosť priamo podávať návrhy,
a tak sa spolupodieľať na živote,
rozvoji a dianí v našej obci. Touto
cestou si Vás dovolím poprosiť,
aby ste to využívali čo v najväčšej
miere. My, súčasní zástupcovia
obce, v spolupráci s obecnými organizáciami sa snažíme Vám život
spríjemniť, či už je to udržiavaním
tradičných podujatí, ale i organizovaním nových. Srdečná vďaka všetkým, ktorý svoj voľný čas
a energiu venovali pre osoh nás
ostatných. To, že sa za posledný
polrok toho udialo u nás viac než
dosť svedčí aj obsah nášho Blatňana. Verím, že aj toto číslo bude
pre Vás plnohodnotným a zaujímavým čítaním.
Milí spoluobčania, na záver mi
dovoľte popriať Vám Vianoce plné
pohody, lásky a štedrosti. V novom roku Vám prajem čo najviac
nezabudnuteľných chvíľ a zážitkov s ľuďmi, ktorí sú Vám najbližší, a ktorých si vážite. Zabudnime
na staré nezhody a hriechy. Spomaľme uponáhľané tempo života
a dajme priestor na uvedomenie
si krásy a jednoduchosti bežného
dňa. Z celého srdca Vám prajem,
aby Vás v Novom roku obchádzali
zlé správy, nepríjemnosti, strach,
lži a hlavne choroby. Prajem Vám,
aby každý deň v Novom roku prinášal poznanie, že nie materiálne
hodnoty, lež veselá myseľ, dobrá
nálada a úsmev na tvári prináša
čaro krásneho dňa.
Katarína Takáčová, starostka
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Dokončenie
nadstavby MŠ
V dôsledku pozitívneho demografického vývoja v obci Blatné, narástol počet mladých rodín a tým aj
záujem o zaradenie detí do MŠ. Kapacita dvojtriednej MŠ - 45 detí bola
nepostačujúca. Jedným z riešení, aj
to však len dočasným, na 5 rokov,
bolo na základe povolenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
v Bratislave, vytvorenie tretej triedy
z priestorov spálne.
Na základe týchto faktov obecné
zastupiteľstvo rozhodlo o rozšírení
kapacity formou nadstavby MŠ, ktorá
by spĺňala zvýšený dopyt po umiestnení detí v MŠ s cieľom získať vyhovujúce priestorové podmienky pre
kvalitné predprimárne vzdelávanie.
Napriek odhodlaniu a veľkej snahe
zrealizovať tento nevyhnutný zámer
nebolo jednoduché. Museli sme popri
štandardnom zabezpečení prevádzky MŠ zvládať množstvo problémov.
Zamestnanci s deťmi sa na určitý čas
museli presťahovať do priestorov

OÚ, ale najväčšou starosťou bolo
zabezpečiť na realizáciu zámeru
dostatok finančných prostriedkov,
pretože celý zámer nadstavby bol
realizovaný výlučne z vlastných finančných prostriedkov obce. Napriek tomu, sa stavba na niekoľko
rokov z finančných dôvodov pozastavila, novo nastúpené vedenie
obce sa pustilo do pokračovania dostavby a v minulom roku v decembri
sa vyučovalo v krásne zariadených
štyroch triedach. Aktívni v tomto
smere boli i pedagogickí zamestnanci MŠ, spolu s výborom Spolku
rodičov a Rady školy, ktorí vyvíjali
rôzne aktivity na získanie prostriedkov formou sponzorských darov, na
zariadenie nových tried. Taktiež sme
boli úspešní pri získavaní zamestnaneckých grantov, zabezpečovali
sme finančné prostriedky z prevádzkovania bufetu pri stavaní mája,
z 2 % a podobne. Po dvakrát bola
zo strany obce podaná žiadosť o dotáciu z prostriedkov BSK, ktorú sme
získali vo výške 2 krát po 1000,-€.
Našou snahou bolo pomôcť vytvoriť deťom prostredie, ktoré podnecuje k zvedavosti, iniciatíve a tvo-

60 roční:
Bakerová Jarmila PhDr.
Bauer Karol
Borovská Zita
Feketeová Anna
Feketeová Veronika
Grunt Ján
Kalivodová Katarína Ing.
Klein Pavol
Kniebügl Stanislav Ing.
Kniebüglová Mária Ing.
Naďovič Peter
Slezková Daniela
Šarmírová Matilda
Štellár František
Štellár Jaroslav
Šúplatová Marta

Krajčovič Jozef
Kulcsárová Mária
Matiašovičová Helena
Milošovičová Blanka
Pančíková Lýdia
Pinkasová Ružena
Solčanský František
Šuplatová Silvia
Zimányiová Eva

70 roční:
Benkovský Marián
Bögiová Františka
Božiková Štefánia
Čerchla Vincent
Gregušová Jozefa
Haramiová Františka
Heriban Štefan Ing.
Konečný Ladislav

90 roční:
Bosáčiková Anna
Dugovičová Terézia
Šusta Ján

80 roční:
Bardáčová Anna
Brezulová Magdaléna
Dugovičová Sidónia
Grancová Anna
Srnáková Rozália
Ševčíková Anna

Počet obyvateľov
k 30.11.2013: 1686

rivej aktivite. Prostredie MŠ môže
pozitívne ovplyvňovať osobnosť dieťaťa len vtedy, keď dokáže v plnej
miere uspokojovať jeho psychické,
citové a fyzické potreby. Dlhoročné
úsilie o rozšírenie priestorov a zvýšenie kapacity MŠ sa nám podarilo
v tomto roku úspešne zavŕšiť. Zateplením budovy a vybudovaním prístupových chodníkov môžeme konštatovať, že bolo úspešne ukončené.
Dopracovať sa k tejto chvíli bolo
náročné a namáhavé. Preto patrí
veľká vďaka všetkým, ktorí priložili ruku k dielu. Hlavne p. starostke,
s ktorou sa nám i pri tých skromných
finančných prostriedkoch, ktoré sme
mali, podarilo nadstavbu dokončiť.
Ale každá pekná mozaika sa skladá
z malých sklíčok. V našom prípade tými malými sklíčkami bola práca desiatok remeselníkov, starých
rodičov, rodičov a zamestnancov
školy i obecného úradu, ktorí svojou
prácou a ochotou prispeli k tomu,
že dnes môžeme spoločne konštatovať: „Zvládli sme to“. Preto moja
vďaka patrí Vám všetkým.
Zlata Andrisová,
riaditeľka MŠ

Spoločenská kronika
Narodenia:
Hanzlíková Ema
Klimová Izabella
Krajčovič Matúš
Kralovič Félix František
Kunková Katarína
Mačutek Félix
Mariaš Mia
Shapovalová Neur
Stachová Lilien
Strihovská Ela
Struhár David
Valentovič Andrej
Zmajkovičová Rebeka



Úmrtia:
Štefan Koňuch
Anton Valentovič
Ing. Alica Janská
Mária Petríková
Ignác Vontorčík
Anna Šuleková
Jozef Pankiewicz
Anna Krajčovičová
Elena Švrčková
Vladimír Lieskovan
Štefan Skovaj
Imrich Bögi
Anna Pyšná
František Valovič
Agneša Kučerová
Martin Tušš
Peter Klein
Magdaléna Dugovičová
Alojz Janský
Anna Hrachovická
Anna Hajrová
Ferdinand Pišný
Katarína Kročanová
Gizela Jánošová
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Sobáše:
Jozef Krajčovič
Richard Mihálov
Peter Naďovič
Tomáš Urbanovič
Peter Čapla

a
a
a
a
a

Mária Gvorová
Diana Hincová
Darina Tuššová
Simona Brigantová
Veronika Demovičová

Jozef Kopper
Peter Kinský
Ján Urbanovič
Branislav Tušš
Marek Kovačič

a
a
a
a
a

Denisa Augustiňáková
Mária Keleová
Pimplaphat Raksatham
Lucia Uhľárová
Miriam Jevošová

Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva (OcZ)
Zasadnutie OcZ
zo dňa 27. 6. 2013
– Uzn. 37/2013-Z – OcZ v Blatnom neschvaľuje odpustenie poplatkov za
stočné Alene Šuplatovej, bytom Blatné, Bratislavská 344/36 z dôvodu napúšťania bazéna.
– Uzn. 38/2013-Z – OcZ v Blatnom
schvaľuje odpredaj časti obecného
pozemku Rozálie Brnušákovej, bytom
Blatné, Glanec 359/3 p. č. 402/155
a 402/156 v kúpnej cene 10 €/m2. Kupujúca na svoje náklady zabezpečí
na odkupovaný pozemok geometrický
plán, vklad do katastra, uhradí kúpnu
cenu a správne poplatky.
– Uzn. 39/2013-Z – OcZ v Blatnom neschvaľuje poskytnutie jednorázovej
finančnej výpomoci Magdaléne Bartovej.
– Uzn. 47/2013-Z – OcZ v Blatnom na
základe statického posudku č.3/2013,
vypracovaného Ing. Jozefom Kuzmom
fi. EurIng., znalca z odboru stavebníctvo, odvetvie statika schvaľuje úplnú
likvidáciu stavby na ulici M. R. Štefánika, p. č. 402/1.

Zasadnutie OcZ
zo dňa 23. 7. 2013
– Uzn. č. 48/2013-Z – OcZ v Blatnom
schvaľuje predaj pozemku p. č. 1661/1
a p. č. 1661/39 na ulici Pažiť Ing. Norbertovi Deskášovi bytom Nová Dedinka. Celková kúpna cena pozemku je vo
výške 34.020 €.

Zasadnutie OcZ
zo dňa 12. 9. 2013

–

–

–

–
–

–

–

– Uzn. č. 49/2013-Z – OcZ v Blatnom
schvaľuje Dychovej hudbe Šarfianka odpustenie poplatkov za prenájom –
priestorov zasadačky Obecného úradu
a zapožičanie inventára z dôvodu krstu
nového CD
– Uzn. č. 50/2013-Z 4 – OcZ v Blatnom
schvaľuje ZO Slovenského zväzu záhradkárov odpustenie poplatkov za

prenájom plochy Obecného úradu
a zapožičanie inventára
Uzn. č. 52/2013-Z – OcZ V Blatnom
schvaľuje Andrejovi Buchamerovi, bytom Potočná 4, Blatné odpredaj časti
pozemku p.č. 404/41. Kúpna cena
bude stanovená na základe znaleckého posudku.
Uzn. č. 51/2013-Z – OcZ v Blatnom neschvaľuje odpustenie poplatkov fi Juraj
Kočiš s.r.o., Obchodná 21 Veľký Biel za
predajné miesto a hlásenie v obecnom
rozhlase.
Uzn. č.53/2013-Z – OcZ v Blatnom
schvaľuje odpustenie poplatkov Štefanovi Sabovi, bytom Hoštáky 409/15,
Blatné z dôvodu poruchy za 150 m3 z
vodného a stočného.
Uzn. č.55/2013-Z – OcZ v Blatnom
schvaľuje umiestnenie unimobunky na
obecnom pozemku.
Žiadosť občanov o prenájom obecného
bytu Nám. Gašpara Radošinského č. 3
– 1. Ľubica Zvolenská, 2. Alena a Jozef
Slezákoví, 3. Eva Alsódiová, 4. Jozef
Stúpala, Šenkvická 175/38, Blatné, 5.
Jozef Pišný, Šarfická 131/76, Blatné.
Obec Blatné poslala žiadosť o zápis na
Katastrálny úrad, ktorý vydal zamietavé stanovisko. Z tohto dôvodu sa obecný byt nemôže prenajímať.
Uzn. č. 56/2013 Z – OcZ v Blatnom
schvaľuje zadanie zámeru vypracovať
aktualizáciu PHSR firme Danube EuroConsolting s.r.o. zastúpenú p. Mgr. Gáborom Lelkesom, PhD v cene na základe cenovej ponuky zo dňa 16.05.2013
€ 450,- s DPH
Uzn. č.57/2013 Z – OcZ v Blatnom
schvaľuje investičný zámer výstavby
bytových domov na základe ponuky
firmy Aricel s.r.o. a OcZ v Blatnom poveruje starostku na rokovanie s firmou
o výstavbe bytových domov.
Uzn. č. 58/2013-Z – OcZ v Blatnom
schvaľuje zadanie zákazky webovej
stránky a zosieťovanie počítačov na
obecnom úrade. OcZ v Blatnom odporúča starostke uzavrieť zmluvu s firmou
ERAS DATA-PRO na základe ponuky
číslo jedna.

Zasadnutie OcZ
zo dňa 7. 11. 2013
– Uzn. č. 60/2013-Z – OcZ v Blatnom
neschvaľuje Kochovej Márii finančnú výpomoc na zimné oblečenie.
– Uzn. č. 61/2013-Z – OcZ v Blatnom schvaľuje žiadosť ZO klubu
dôchodcov v Blatnom o odpustenie
poplatkov za prenájom sály MKS a
zapožičanie inventára
– Uzn. č. 62/2013-Z – OcZ v Blatnom
schvaľuje žiadosť STK v Blatnom
o odpustenie poplatkov za prenájom sály MKS a zapožičanie inventára
– Uzn. č. 64/2013-Z – OcZ v Blatnom
schvaľuje žiadosť Jozefa a Michaely Slezákových o poskytnutie finančného príspevku na cestovné
do DeD Malacky, vyplatenie finančných prostriedkov na cestovné realizovať až po preukázaní cestovných dokladov a po preverení pracovníčkou Obecného úradu v DeD,
či návšteva bola uskutočnená.
– Uzn. č.66/2013-Z – OcZ po zvážení všetkých možností riešenia dopravnej situácie ulíc Chorvátska,
Hoštáky a M. R. Štefánika schvaľuje zjednosmernenie týchto ulíc,
a to Chorvátska ulica – vjazd z ulice
A. Vosátka smerom k domu Petra
Dugoviča, Hoštáky – vjazd z nám.
A. Hlinku od domu Feketových
smerom k ul. Mrázová dolina, M. R.
Štefánika vjazd od domu Štáblových smerom k domu Vachových.
OcZ poveruje starostku obce zadať
vyhotoviť dopravné značky pre jednosmerné ulice a taktiež dopravné
značky z ul. Krátka (zákaz odbočenia doľava a prikázaný smer doprava), na skúšob. dobu.
Zápisnice v plnom znení
nájdete na http://www.blatne.sk
/index.php?file=44
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Základná škola informuje
– 2. septembra 2013 sa opäť otvorili brány našej školy. Do nového školského roka 2013/2014 nastúpilo 162 žiakov.
Z toho je 30 prvákov. A tak, po vyše 30 rokoch máme na našej škole opäť paralelné triedy – 1. A a 1. B a dve oddelenia školského klubu detí. Nastúpili aj nové panie učiteľky. 1. A bude učiť pani učiteľka Mgr. Alena Smyčková a 1. B
pani učiteľka Mgr. Jana Brnová. Do školského klubu detí nastúpila pani vychovávateľka Mgr. Jana Pavúková.
– na našej škole sa niekedy hodiny slovenského jazyka menia na rozprávkovo. Tak tomu bolo aj 3. októbra, kedy
žiaci piateho ročníka predviedli dramatizáciu rozprávky Zlatá páva. Rozprávkové postavičky a ich príbeh stvárnili
s nadšením a za svoje herecké výkony sa rozhodne nemuseli hanbiť.
– v dňoch 10. a 11. októbra žiaci našej školy v rámci dopravnej výchovy navštívili dopravné ihrisko v Galante.
Najskôr absolvovali praktické cvičenia, kedy mali možnosť vyskúšať si jazdu na bicykli, či kolobežke, dbajúc na
dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. Niektorí mali možnosť stať sa na chvíľu policajtmi – regulovčíkmi a riadiť
tak cestnú premávku na križovatke. Následne sa teoreticky oboznámili s rôznymi dopravnými situáciami a osvojili
si dopravné značky.
– pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sme s deťmi 1. oddelenia ŠKD pripravili pre starých rodičov program s názvom Dedko, babka a ja, na ktorý boli starí rodičia pozvaní do školského klubu detí 16. októbra 2013. Pripravili sme
pásmo piesní a básní a tiež výstavu prác jesenných tvorivých dielní a fotografií z aktivít od začiatku školského
roka. Deti sa na starých rodičov veľmi tešili. Boli sme milo prekvapení z účasti. Prišli starí rodičia, rodičia aj súrodenci. Programom sprevádzali naše najstaršie dievčatá Karinka Brasová a Simonka Hokšová. Po vystúpení deti
poukazovali svoje výtvarné práce i práce jesenných tvorivých dielní.
– tento školský rok sa opäť naša škola zapojila do tvorivej súťaže pri príležitosti Medzinárodného dňa školských
knižníc – 28.10. si priniesli predškoláci a všetci žiaci od 1. až po 6. ročník svoju prvú alebo obľúbenú knihu,
pretože témou tohtoročnej súťaže bola Školské knižnice – Brána do života.
						
z webovej stránky ZŠ Blatné

OROL 2013
V lete 2013 ZO Slovenského Orla usporiadala autobusový zájazd do Lipótu spojený s kúpaním v miestnom výbornom aquaparku. Zúčastnilo sa ho 28 členov Orla, väčšinou detí. Prežili spolu krásny deň plný slnka a vody a zlepšili
si svoje plavecké schopnosti. Na budúci rok bude tento zájazd znovu opakovať.
Na jeseň sa v Miestnom klube SO začal kurz výučby angličtiny detí, zameraný na získanie a prehĺbenie návykov
aktívneho rozprávania v angličtine.
Zároveň sa uskutočňuje každý týždeň kurz Spracovávanie fotografií na počítači.
doc. Ing. Mária Heribanová, PhD.
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Poľovnícky deň
Na základe výbornej odozvy z minulého roku sa členovia Poľovného združenia PRIEHRADA rozhodli zorganizovať ďalšie pokračovanie poľovníckej
zábavy, pod názvom: „Šarfický poľovnícky deň“. Tohtoročná akcia bola obohatená o nové prvky, čím si opätovne
získala svojich priaznivcov. V priestoroch zasadačky obecného úradu z večera do rána vyrástlo jazierko s divokými kačkami, z rákosia nakúkal diviak
a všetkému sa prizeral hlúčik zvierat a
vtákov z nášho a blízkeho regiónu.
V rámci „Šarfického poľovníckeho
dňa“ zároveň prebiehali rôzne sprievodné akcie. V priestoroch obecného
úradu sa konala výstava „Jún mesiac
poľovníctva“, na ktorej si bolo možné
pozrieť výtvarnú súťaž prác našich detí,
výstavu trofejí členov združenia a prezentáciu o histórii Poľovného združenia
Priehrada.
V areáli dvora obecného úradu predvádzali svoje schopnosti a pripravenosť
kynologický klub, klub Airsoft, sokoliari
a boli aj ukážky jazdeckých koní.
Perfektným obohatením tohto podujatia bola súťaž vo varení gulášu, ktorej
sa zúčastnilo 8 mužstiev. Úlohu čestnej
predsedníčky hodnotiacej poroty prijala
pani Monika Flašíková -Beňová. Guláše boli hodnotené anonymne, takže nie
je pochybnosti o tom, že naozaj vyhral
ten, ktorý získal najväčší počet priaznivcov:
1. miesto Družobná obec Mlynky
2. miesto ZO Slovenského zväzu záhradkárov v Blatnom
3. miesto Poľnohospodárske družstvo
Blatné
Ostatné zúčastnené družstva: „Maštaľ Blatné“, „MIJA MAJI“, „Pohostinstvo
Max“, „Kuchári bez čapice“, Dvojčlenné
družstvo Mišák ml. a Senný ml..
O kultúrny program sa postarala
Dychová hudba Šarfianka a zábava
pokračovala až do neskorých nočných
hodín v rytme disco. Vyvrcholením
programu večera bolo zlosovanie tomboly, do ktorej vecné ceny sponzorsky
venovali členovia Poľovného združenia
Priehrada.
Už teraz sa tešíme na ďalší ročník
v očakávaní, čo nové si chlapci pre nás
pripravia.
Zapísala: Takáčová Katarína
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„Takú nám zahraj,
Šarfická kapela“
Sviatočnú atmosféru prežívali
účastníci stretnutia pri príležitosti Októbra – mesiaca úcty k starším, ktorú tradične pripravujú členovia sociálnej komisie, t. č. pod
vedením Jozefa Farkaša, Paule
Novákovej a starostky obce Kataríny Takáčovej. Súčasťou tohto
krásneho podujatia tradične býva
pripomenutie okrúhlych životných
jubileí našich obyvateľov. Jeho organizátori pripravili pestrý kultúrny
program. Účasť Dychovej hudby
Šarfianka bola zárukou zaplnenej
sály Miestneho kultúrneho strediska
v Blatnom. Obnovená a vyzdobená
miestnosť vyzdvihla slávnostný ráz
tohto podujatia. Na úvod prítomných
svojim vystúpením pozdravili členovia detského speváckeho zboru
pri kostole sv. Vojtecha v Blatnom
pod vedením PhDr. Evky Španovej. V ich podaní zaznelo umelecké slovo s piesňou za doprovodu
flauty a gitary. Svoj talent, radosť a
spontánnosť predviedli aj v ďalšej
časti programu. Po krátkom príhovore predsedu sociálnej komisie Jozefa Farkaša, predniesla slávnostný
prejav starostka Mgr. Katarína Takáčová. Prítomných pozdravil aj pán
dekan, Mons. Jozef Slamka. Deti
zo speváckeho zboru ho prekvapili
a zvlášť mu venovali pieseň, nakoľko pán dekan bol práve v tom čase
narodeninový oslávenec. Potom sa
už v hlavnej časti programu ujala
slova pani Evka Španová. Bližšie
predstavila prítomných jubilantov,
ktorí sa v tomto roku dožili vzácneho životného jubilea 80, 85, 90, 95
a vyše 95-tich rokov. Pani starostka
a členovia sociálnej komisie každému osobne zablahoželali a odovzdali kvety a upomienkové darčeky. Jubilanti sa zároveň slávnostne
zapísali aj do kroniky obce.
V tejto časti programu hrala na
počúvanie i do tanca DH Šarfianka,
ktorá priniesla so sebou svoju povestnú veselosť a radosť z hrania.
V jej podaní zazneli najmä známe
ľudové piesne i nové piesne, ktoré práve vyšli v tomto roku na ich

novom CD nosiči. Speváčky DH
Šarfianka s láskou venovali pieseň
svojmu bývalému členovi dychovej
hudby, 92 – ročnému pánovi Jánovi Koričovi, ktorý ešte v tomto úctyhodnom veku prijal aj pozvanie do
tanca. V tejto dobrej nálade a pri občerstvení zotrvali aj deti, ktoré sa na
záver rozlúčili nielen spevom, ale aj
básňou od Milana Rúfusa. Vyvýšeným pódiom sa pre Veroniku Feníkovú stala stolička, z ktorej bravúrne
predniesla „Modlitbu za starkú“.
Organizátori stretnutia pripravili
pre pozvaných občerstvenie v podobe dlhých kysnutých makových,
orechových a tvarohových koláčov,
slaných pagáčikov, ktorých autorkou
bola pani Darinka Budajová. Nechýbali kvety, ale aj bohatá tombola. Do
tomboly sponzorsky prispeli podnikatelia a jednotlivci, ktorým patrí
veľké poďakovanie: Poľovnícke
združenie priehrada Blatné, Miestna organizácia slovenského zväzu
záhradkárov, starostka obce Mgr.
Katarína Takáčová, členovia sociálnej komisie, Potraviny Môj obchod,
Samoška, Majka Benková – kaderníctvo, DH Šarfianka, rodiny – Kamila Horvátha, Hasíková, Nezhodová, Srnáková, Godová, Španová
a ďalší.
Losovanie tomboly slovom sprevádzala Alenka Šuplatová, z úst
ktorej si prítomní vypočuli aj vtipné
a pravdivé epigramy „Staroba radí“
od známeho predstaviteľa katolíckej
moderny, básnika Rudolfa Dilonga.
Aspoň jeden za všetky: „Život je plný
záhad, nevieme, čo má na dne, vie
dávať a vie váhať, i daruje, i kradne.
Boh neopustí, máva odkryté srdce
pre nás, milosrdenstvo dáva, lásku,
ten vzácny peniaz.“
Osobitné poďakovanie za starostlivú prípravu a dôstojný priebeh podujatia sa patrí najmä pani
Paulínke Novákovej, ale i ďalším
dobrovoľníkom, ktorí sa pričinili pri
realizácii tohto slávnostného posedenia menovite MartinTomčala,
Peter a Janka Mihálikoví, Janka
Horváthová, Milka Póóšova, Kamilka Farkašová, Anka Srnáková.
Zapísala:
Alena Šuplatová
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Rozlúčka s Basou
Nemôžeme sa zbaviť dojmu, že v
našej dedine akosi nenadväzujeme
na žiadne tradície, či preto, že sme
žiadne ani nezdedili, pretože sme ich
ani niektoré nemali, alebo ani nie je
záujem do nejakých preniknúť a tváriť sa, že keď to tak bolo inde, možno
to bolo aj u nás a môžeme to skúsiť
obnoviť, a to je tá lepšia stránka veci.
K takýmto úvahám prišli aj členovia DH Šarfianka, keď sa rozhodli k
organizovaniu II. ročníka rozlúčky s
basou. Bolo zabezpečené všetko, čo
bolo k tomu potrebné. Boli tam vhodné masky, nosiči már a na nich uložená veľká sláčiková basa, smútočný
sprievod a dychovka vyhrávala smútočné melódie. Celý tento večer bol
dobre zorganizovaný a bol v poslednú fašiangovú sobotu, aby bola dobrá
návštevnosť, pretože predchádzajúci
ročník sa konal v utorok pred popolcovou stredou a bola slabá návšteva.
Zdôvodňovalo sa to tým, že druhý
deň bol pracovný. Napriek tomu všetkému, že teraz po sobote bolo ako
vždy voľno, ani teraz nebola návštevnosť taká, aby organizátori mohli byť
spokojní. Treba znova pripomenúť,
že pri každom takomto a podobnom
podujatí je pre organizátorov najväčšou odmenou dobrá návšteva, a tým
upevňovanie a aj obnovovanie tradícií, ale aj kultúrnosti v našej dedine.
V tomto našom prípade tomuto podujatiu s basou predchádzala s dychovkou aj tanečná zábava do polnoci, a
až potom nasledoval program, ktorého sa dobre zhostili všetci účinkujúci
a treba veriť, že v tejto začatej ceste
sa bude aj naďalej pokračovať.
Týmto podujatím sa chcelo pripomenúť nažívanie našich predkov v
našej Slovenskej Otčine, keď vedeli
tvrdo pracovať, odpočívať, veseliť sa,
dodržiavať náležité obdobia fašiangové, adventné, pôstne, výročných
sviatkov, hodov, mariánskych pútí a
podobne. Takto aj oni pochovávaním
basy ukončili fašiangové obdobie, obdobie zábav, maškarných bálov, sprievodov po dedine, obdobie svadieb a
rôznych veselostí a nastupovalo obdobie 40 dňového pôstu, čo sa dávalo na vedomie vždy na poslednej fašiangovej zábave, ktorá trvala najviac
do polnoci pred popolcovou stredou.
Táto prestávka, bez spomenutých zábav a veselostí, trvala počas celého
nastupujúceho pôstneho obdobia až
do príchodu sviatkov Veľkej noci. A do

tejto rozlúčky s basou vstúpili aj naši
členovia dychovej hudby Šarfianka s
týmto príspevkom:
Posledná správa
o base fašiangovej, ktorá
sa našla u dychovky Šarfickej
Keď sa dnes skončila fašiangová
zábava, ktorá trvala až do rána, vtedy basu na ulicu vyhodili a teraz choď
kam chceš, tak jej hovorili. Fašiangy
sa už skončili a muzikanti nástroje
zbalili. Naša basa na ceste sa našla a rozmýšľa kam by zašla. Bolo jej
veľmi zima, ešte viac ju trápi slina, v
hrdle má už veľmi sucho, hlási sa aj
prázdne brucho. Stojí tam na ceste a
kričí: ,,Niečo mi prineste“, lebo Vám
tu odpadnem a hrať Vám viacej nebudem. Nikto ju ráno na ceste nepočuje,
a vtedy má dobrý nápad, ten ju povzbudzuje. „Pôjdem za kamarátmi zo
Šarfianky, to sú všetko muzikanti, ktorí vedia čo sa patrí - dajú vypiť, veď aj
v kapele vedia, že tak to má byť, aby
po ruke vždy bolo čo piť.“
Prvé prišla ku Karolovi, ten je kapelník, on dá nejaký dobrý štamperlík.
Lenže on podišiel k base: ,,A ty čo tu
robíš zase?“ chytil ju pod krk a tak ju
triasol, až z nej všetky struny striasol:
,,Choď tam, kde si v noci hrala, falošne
si vrzúkala, choď preč, už viac na Teba
nekuknem, lebo ti tu jednu fuknem.“
A zasa rozmýšľa basa na kraji v
dedine, či nevie o nejakej hostine,
kde by sa zohriala, hrdlom čosi preliala, a tak zrazu u Romana pred domom zastala. Roman z domu vyšiel,
pekne sa usmieval a keď bližšie prišiel aj cigaretku ponúkal, no keď to
dobré ríbezľové vínko pýtala, vtedy
na hubu dostala.
Zato naša basa odbiť sa nedala a
ďalej muzikantov zo Šarfianky hľadala. ,,Už som ho našla, pre pána Jána,
veď to je dom Janka Fabiana“. Ale ten
jej hneď medzi dverami povedal, že u
neho by márne niekto pijatiku hľadal:
,,Ja nemám nič, len chod dál.“
A tak veru išla, až k ďalšiemu
domu prišla, kde býva Jaro a Maja a
hneď sa basa usmiala: ,,Veď tu bývajú zo Šarfianky dvaja. Ja som basa,
Jaro, ty hráš na basu, my najviac
vždy rozveselíme tú mladú chasu.
Daj už niečo vypiť, chcem si s Tebou
štrngnúť, veď na Teba som sa vždy
mohla spoľahnúť.“ On hovorí: ,,Len
poď ďalej, u nás niečo dostaneš, veď
aj s Majou si dobre rozumieš.“ Maja
vraví: ,,Nič nedostaneš, fašiangy sú

už preč a teraz už s nami aj tak nehraješ.“ Vtedy basa veľmi smutná zostala, že ani Maja nič nenaliala a sa
jej nezastala.
Tak prišla a zastavila sa u Štefana Matiašoviča naša basa a znova
usmieva sa: ,,Veď tu aj vnuk David
býva, je to v dychovke najmladší hudobník a stále sa usmieva. Tu určite
niečo dostanem a už smädná nebudem.“ Lenže dedko Štefan kričí:
,,Smädná basa ku nám fičí“, hneď do
ruky metlu berie: ,,David, zavri rýchlo
dvere, lebo tá má veľký smäd, dolu
hrdlom suchý spád, tá by fľašky preriedila, zostal by po nej len smrad.“
,,Čo teraz?“ rozmýšľa basa, od
slabosti potáca sa. Idem naproti do
domu Tomčalovi Martinovi, mladému priateľovi. Ten z okna kričí: ,,Len
choď preč, s Tebou nie je žiadna reč,
lebo keď z domu zídem a k Tebe prídem, takú ti od ruky dám, až Ti struny
roztrhám.“ Basa šomre: ,,Pekných to
ja kamarátom mám.“
Ale ešte jeden mladý je tu, čo je
muzikantom k svetu. Vojto Horváth
sa volá, u toho je dobrá vôľa. Nájde
on na pitie čašu, ale k nej aj dobrú
fľašu. Basa kričí: ,,Kde sa motáš, čo
tú fľašku toľko hľadáš, choď k tatkovi,
keď ty nemáš.“ Vojto kričí: ,,Ja hrám
aj na pozón, na mňa si daj dobrý pozor, ty túlavá stará basa, pozerám, že
opitá si zasa, veru u nás si nevypiješ,
darmo fľašku vypytuješ.“
Takto smutná už všetkých obišla,
ale stále po fľašku neprišla, no svitla
jej ešte nádej, kde začuje slovo Nalej.
Prejdem krížom cez dve ulice a pôjdem Stanovi rovno do pivnice. Počula som, že má hlbokú pivnicu a v nej
zakopanú 45 ročnú slivovicu. Radím
mu, že by som ju ja basa aj vykopala
a už konečne aj smäd zahnala, ale čo
budem okolkovať, aj sa naslopala a
keď bude dobrá, tak aj jemu do pohárka dala. Stano na to súhlas nechce dať, hovorí, že všetci muzikanti o
tej slivovici vedia, že preto oni ju prídu vykopať. Potom všetkých, čo ste
tu prítomní aj z našu basu, príde na
tú slivovicu zavolať.
Tak preto hlavu hore, veď možno
aj o rok sa tu všetci v plnom zdraví
s našou basou zídeme, možno niečo
vypijeme, aj sa zasmejeme, veď tancu a spevu bolo pri base dosť, zídeme sa až po šibačke, keď každý, kto
medzi nás príde, bude zasa náš hosť.
Stanislav Nezhoda,
člen DH Šarfianka
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Voda		

8

    

Voda. Najbežnejšia, najobyčajnejšia tekutina. Pritom je najvzácnejšia už tým, že je základom života každého tvora, každej rastliny.
Hľadaná, tam kde jej niet, preklínaná, kde jej je priveľa. Ale pitná voda
už až tak obyčajná, veľmi bežná,
málo cenená nie je. Slovensko pritom patrí k oblastiam sveta, kde je
pitnej vody dostatok, bez potreby
nákladných úprav. Aj kvalitou je
zväčša veľmi dobrá. My v Blatnom
máme svoje vodné zdroje – poväčšine takmer v každom dome
bola pred pár desaťročiami studňa
– zdroj pre varenie, pitie, pranie,
dobytok. Skrátka na všetko, na čo
bolo treba.
V roku 1975 došlo po silnej
búrke od Modry, cez Šenkvice po
Blatné k záplavám v našej obci.
Poškodené boli nielen domy, ale
boli zaplavené aj mnohé studne, a
tým boli kontaminované zvyškami
najmä umelých hnojív. Následkom
toho bola voda v bežných studniach v obci vyhlásená za nevhodnú na pitie i varenie. Obsahovala
veľa dusičnanov, baktérií a iných
cudzorodých látok, ktoré by mohli
škodiť zdraviu. Pitná voda sa do
obce dovážala 15 rokov cisternami, kým sa nevybudovala prevažná časť vodovodu v obci. Najskôr
(1986) bol vybudovaný vodný zdroj
– HVB 1 – 120 m hlboká studňa.
Nasledoval vodojem, čerpacia stanica, chlórovňa a rozvody po obci.
V roku 1994 bolo potrebné vybudovať aj druhý vodný zdroj, aby
postačovali zásobovať obec pitnou
vodou. V rokoch 1996 – 2000 boli
letné dni, keď nám nepostačovali
zásobovať. Bolo to aj menej dokonalou technikou, aj prístupom ľudí.
Veselo sme pitnou vodou polievali
aj trávniky, aj záhrady – veď bola
lacnejšia, ako keby sme si mali
do vlastnej studne dať čerpadlo,
ako spotrebovaná elektrina. Cenu
vody určovala obec – obecné zastupiteľstvo. Ako čas plynul, voda
tiekla nielen Dunajom, ale aj našim
potokom, menili sa aj podmienky
prevádzky obecného vodovodu.
Najskôr sa mal vodovod vybudo-

vať v akcii „Z“ – čo sa aj veľká časť
urobila a potom odovzdať Západoslovenským vodárňam a kanalizáciám, štátny podnik. Najskôr vybudovanú časť nechceli prevziať, vraj
až po kompletnom dobudovaní.
Potom sme museli dobudovávať
už nielen z príspevkov štátu, ale
z obecného rozpočtu a my sme si
povedali, prečo by sme mali vybudované odovzdať inej spoločnosti
na prevádzkovanie. Tak sme po
dobudovaní prevádzkovali obecný
vodovod sami. S postupom času
sa menili aj zákony, a tým podmienky prevádzkovania. Museli
sme si otvoriť živnosť s predmetom
prevádzkovania, museli sme dať
vyškoliť ľudí, odborného zástupcu.
Nakoniec prišlo k tomu, že prevádzkovanie vodovodu a kanalizácie
je regulovaná činnosť, kde určuje
ceny Úrad pre reguláciu sieťových
odvetví. Celé roky sme sa snažili
mať cenu vody a potom aj cenu
stočného na čo najnižšej úrovni.
Stratu z prevádzkovania sme vždy
vyrovnali z obecného rozpočtu.
Žiaľ, večne to nejde. Tým, že už
máme nielen vodovod, ale aj kanalizáciu naše tržby prekročili 1,5 milióna Sk (300 000 €) stali sme sa
platcami dane z pridanej hodnoty
(DPH). Aj keď sme mali schválenú cenu bez DPH, dva roky sme
ju odberateľom – občanom neúčtovali. Tak ako veľkým firmám zakazujú krížové dotácie (elektrárne,
plynárne) ani my už v budúcnosti
nemôžeme stratu vykrývať z obecného rozpočtu. Preto bolo nutné
predložiť cenový návrh tak, aby
nám predpokladané príjmy pokrývali predpokladané náklady. A to sa
snažíme držať náklady „na uzde“,
aby sme príliš nezaťažovali občanov. Viacročná cena vody 0,6755
€/m3 bola zmenená na 0,7090 €/m3
bez DPH (0,8508 €/m3 s DPH). Odlišné je to pri kanalizácii – stočnom.
Tam nám ani nový cenový návrh vo
výške 0,7168 €/m3 bez DPH (čo je
0,8602 €/m3 s DPH) nepokrýva celé
náklady, ale iba náklady bez odpisov. Tým nám za rok 2013 vznikne pri stočnom strata takmer 4,5

tisíc €. Je to tým, že zastupiteľstvo
vlani schválilo použiť novú cenu
až po jarnom odpočte. Aby sme
sa vyhli „platobnej neschopnosti“
za živnosť, zastupiteľstvo navrhlo,
aby odborný zástupca so starostkou obce rozhodli spôsob platieb
za vodné a stočné. Zhodli sme sa
na štvrťročných zálohových platbách (podľa viacročnej priemernej
spotreby) a polročnom zúčtovaní – po odpočtoch vodomerov. Na
dôvažok ešte uvádzam cenu vodného a stočného v Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti – pitnú
vodu dodávajú domácnostiam za
0,9235€/m3 bez DPH (1,1082 €/
m3 s DPH), stočné účtujú 0,9051€/
m3 bez DPH (1,0861€/m3 s DPH).
Na rok 2014 navrhli nárast vodného o 1,3 %, stočného o 1,8 %. Nuž
aj pri našich cenách je normálne,
že obyvatelia začali s pitnou vodou
šetriť – dôkazom je nižšia dodávka
vody z obecných studní asi o 5 000
m3 ako za rovnaké obdobie predošlého roku. Pritom prítok na čistiareň odpadových vôd (ČOV) sa
neznížil, naopak mierne zvýšil. To
je dôkazom, že občania používajú
aj vlastné studne. Je chvályhodné
šetrenie pitnou vodou, ale ruku na
srdce. Rodina, ktorá celé roky spotrebovala priemerne 50 m3 vody
za polroka, keď teraz spotrebuje
10 m3, určite spotrebuje minimálne
40 m3, pritom tých 30 kubíkov je
z vlastnej studne. A kto má pokryť
zvýšené náklady – ten čo používa iba obecnú vodu, alebo každý
podľa svojej spotreby. Z obecného
úradu bol zasielaný do takýchto
domácností list ako môžu postupovať – buď sa im vypočíta spotreba podľa smerných čísel spotreby
(podľa vyhlášky), alebo požiadajú
o montáž vodomeru na časť vody
zo studne, ktorá ide do domu,
a tým aj do kanalizácie. V podstate
na takýchto odberateľov doplácajú
takí, ktorí zaplatia aj vodné aj stočné a polievajú pritom buď záhradu, alebo aj verejnú zeleň. A to už
nehovorím o prepojení vodovodu
z obecnej vody a z vlastnej studne.
Pri poklese tlaku v obecnom vodo-
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vode (ktorý môže nastať v prípade
poruchy) môže prísť k pretlačeniu
vody z vlastnej studne do rozvodov
obecného vodovodu. Uvedomujú si
takíto „kaskadéri“, že v prípade zistenia a nedajbože vzniknutej nákazy to hraničí s trestným činom všeobecného ohrozenia? Sme toho
názoru, že dobrú a kvalitnú pitnú
vodu si treba naozaj chrániť. Obec
nemieni nikoho okrádať, ale ani nedopustí, aby sa niekto priživoval na
úkor iných občanov. Jednoducho
„každému co mu enem patrí“ – ako
hovoria naši Záhoráci.
Nie každý však hospodári s pitnou vodou, ako si to ona zaslúži.
Dôkazom toho je aj nasledovná výzva:
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ZASTAVME BUDÚCI
VÝVOZ VODY!
Ministerstvo životného prostredia vypracovalo návrh novely vodného zákona, ktorý je šitý na mieru „anonymných“ podnikateľských
skupín a umožní im obchodovanie
s vodou a jej masívny vývoz zo
Slovenska. Hromadnú pripomienku proti vývozu vody už podporilo
1 600 ľudí. Ministerstvo však názor
verejnosti neakceptovalo a pokračuje v legislatívnom procese po
svojej línii, t.j. cestou porušovania
našej i európskej legislatívy.
Predkladatelia hromadnej pripomienky sa preto rozhodli ďalej
pokračovať v zbieraní podpisov
proti vývozu vody, proti ďalšiemu

Dychová hudba Šarfianka
nahrala nové CD
Pri príležitosti 90. výročia založenia Dychovej
hudby Šarfianka sme si zaumienili, ako dar pre našich spoluobčanov, nahrať nové, v poradí už tretie
CD. Vytvoriť takého dielo v dnešnej dobe nebolo
vôbec jednoduché.
V prvom rade tomu predchádzalo veľa autorských odsúhlasení, ktoré plynú zo znovu utvoreného zákona, ktorý o tom pojednáva. Ďalej bolo treba
určiť miesto nahrávania, zabezpečenie finančných
prostriedkov, ktorých najväčšiu časť sme získali z Ministerstva kultúry. Na nahrávanie sme mali
vyhliadnuté dve miesta. Jedna možnosť bola ísť
na dva dni na Moravu do nahrávacieho štúdia v
Moravskom Lieskovom. Druhá možnosť bola nahrávať na Obecnom úrade u nás v Blatnom tak,
že nahrávaciu techniku by si musel zvukový majster previesť na Obecný úrad. Rozhodnutie padlo
na druhú možnosť. Trvalo to pomerne dlho, až sa
ľudia z klubu dôchodcov dožadovali, kedy to už
ukončíme, pretože v miestnosti, kde majú pondelkové stretnutia, sme mali rozloženú časť nahrávacej techniky. Na nahrávanie bolo vybraných 14
skladieb. Potešujúce bolo, že z toho päť skladieb
autorsky spracoval náš najmladší člen dychovky
Roman Pravda.
Toto nové CD má názov ,,Šarfianka vyhráva“ a
nemalo by chýbať v žiadnej rodine. Cena je 7 € a
je predajné aj na Obecnom úrade v Blatnom. CD
bolo odoslané aj do rádií Lumen a Regina, odkiaľ
sa už tieto piesne aj vysielajú.
Po ukončení nahrávky, dodaní obalu z dekoráciou a priliehavou fotografiou sa v dychovke začalo
rozmýšľať, kde a kedy túto novú nahrávku predstaviť a zverejniť našim spoluobčanom. Dátum padol
na sobotu 31. augusta, kedy naši záhradkári pripravovali Burčiakfest v areáli Obecného úradu a

nezmyselnému kroku nášho „envirorezortu“.
Prosíme o Vašu podporu výzvy
na zastavenie vývozu vody a jej šírenie medzi príbuzných, známych
a priateľov.
Výzvu podporíte vyplnením dotazníka, ktorý nájdete na adrese:
https://docs.google.com/
forms/d/1bnnw_cfMjn0vfPTHZ-bdv79s81MCGTBNEH6eBizGyKQ/viewform
Voda je naše dedičstvo, ktoré si
musíme za každú cenu uchrániť!
					
Milan Šarmír
odborný zástupca obce
pre vodovod a kanalizáciu

Základnej školy. Návrh padol už aj vzhľadom na dobrú predchádzajúcu spoluprácu s touto záujmovou organizáciou, pri organizovaní
90. výročia založenia Dychovej hudby.
Samotného predstavenia a uvedenia tohto nového CD sa ujali
starostka Katarína Takáčová a predseda PD Blatné Jozef Kubica,
ktorí boli oblečení v krásnych krojoch. Pani starostka poďakovala Karolovi Tučnovičovi, Márii Parajkovej, ako aj celému kolektívu
dychovky za takéto prekrásne dielo. Po tomto príhovore dychovka zahrala niektoré skladby, ktoré obsahovalo CD. Za vydareného
teplého počasia pokračovala zábava s mimoriadne veľkou účasťou
prítomných do neskorých večerných hodín. Po skončení bolo posedenie a občerstvenie priateľov a sponzorov, ktoré pripravili niektoré
manželky a mamičky našich hudobníkov. Všetci prítomní sa potom
rozchádzali veľmi spokojní po krásnom vydarenom stretnutí z našou Dychovou hudbou Šarfianka.
Stanislav Nezhoda,
člen DH Šarfianka
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Blížia sa Vianoce

Piaty ročník Burčiakfestu

Idem po ulici, stretnem známeho a pýtam sa ho:
„Kam ideš?“ On mi len tak ledabolo a nevrlo odpovedal: „A čo chceš?“ Ja mu na to: „Však predsa mi sa už
dávno poznáme, spolu sme vyrastali, aj blízko seba
bývali, my sme vždy spoločné záujmy mali.“
„Bolo tak ako hovoríš, lenže to už patrí minulosti,
to si píš. Len sa pozri okolo seba, koľko je tu nevľúdnosti, viac ani hovoriť nie je treba. V našej dedine sme
sa spolu vždy z niečoho úprimne tešili, či sme spolu
futbal hrali, na muzike tancovali, pri dychovke zaspievali alebo aj brigádovali. Keď sme šli z kostola, na
seba sa usmievali, bol to úsmev úprimný, patril mne
aj Tebe, nerobili sa žiadne rozdiely – patrili sme všetci
k sebe.“
Pýtam sa ho: „A prečo už
to nie je tak? Čo sa stalo,
kam sa to podelo?“ Vraví
mi, že dlhá reč by to
bola, aby sa tomu
rozumelo.
Prišli takí, čo
vedeli pekne hovoriť a sľubovať,
ako sa všetci budú dobre mať, keď ich budú voliť, poďte medzi nás, ale
v prvom rade My potrebujeme Vás.
A tak sa aj stalo. Ako v písme
je napísané, jeden šiel k Apollovi, druhý k Jánovi,
nech nie sme horší ako oni a medzitým nám rozdelili
našu dedinu tak, že neostal kameň na kameni. Toľko
vzájomnej neúcty, nenávisti a podrazov tu ešte nebolo, akoby sa s tou veľkou zlobou vrece roztrhalo.
Rozdelená dedina, zlé medziľudské vzťahy sa medzi
nami šíria, a tí, čo nás rozdelili, v blahobyte a roztopaši hýria, už ani nie sú medzi nami, vyhnali z nás lásku,
úctu a zostali sme sami.
Čo na to povedať? Blíži sa koniec roka, treba aj
za sebou sa poobzerať, či sme náhodou na ten oheň
zloby polienko nepriložili, keď áno, aby sme o odpustenie navzájom prosili. Treba si uvedomiť len jedno,
že všetci budeme blízko seba snívať svoj večný sen.
A preto, aby sme len lásku a pokoj rozdávali. A tí, čo
prídu po nás, nech povedia – dobrých predkov sme
tu mali.
A idú Vianoce, budeme prosiť to nevládne dieťa,
veď aj ono prišlo tiež do zlého sveta, nech požehná všetkých nás, celú našu dedinu, my pri jasliach
pokľakneme a s vďakou vzhliadneme na tú šťastnú
a svätú rodinu.

V poslednú augustovú sobotu sa konal už piaty ročník
Burčiakfestu. K neodmysliteľným aktérom záhradkárskej
akcie v tento krásny letný deň patrila aj dychová hudba
Šarfianka. Tak isto po piatykrát. Na pódiu boli dychováci
od odpoludňajších do skorých večerných hodín. Celé vystúpenie DH bolo umocnené krstom nového CD. Dlhodobá a dobrá spolupráca s DH Šarfianka sa prejavila, ako
každý rok v tom, že slovo sponzor sa neskloňovalo iba na
papieri. No a v neskorých večerných hodinách nenechal
sedieť na stoličkách našu mlaď výborný DJ.
O občerstvenie, ktoré zabezpečili záhradkári sa postarali aj dobrovoľníčky, sympatizantky. Tak isto po piaty raz.
Ďakujeme.
My, záhradkári, sme veľmi spokojní s návštevnosťou
našich občanov, ktorí sa z roka na rok vo väčšom počte
zúčastňujú tejto akcie. Nejedná sa iba o mládež, aktívnu
generáciu, ale aj o starších občanov, ktorí si našli cestu
k nám záhradkárom pri spoločensko-zábavnom stretnutí.
Odozva k Burčiakfestu nás nabáda k tomu, aby sme v
tejto akcii ďalej pokračovali.
Je mojou povinnosťou pripomenúť, že k celej vydarenej akcii prispel okrem príjemného prostredia aj novovybudovaný komplex predajných stánkov.
Štefan Naďovič, predseda ZO SZZ

Stanislav Nezhoda, člen dychovej hudby
(odznelo na vianočnom koncerte Šarfianky)

Vyjadrenie starostky obce:
Touto cestou by som v mene svojom ako i v mene kolektívu poslancov chcela vysloviť úprimné poďakovanie
za príkladnú pomoc a spoluprácu Poľovníckemu združeniu Priehrada a Základnej organizácii Slovenského
zväzu záhradkárov za vybudovanie prístrešku, ktorý bol
financovaný nielen z príspevkov obce, ale i z dotácií, ktoré boli v tomto roku uvedeným organizáciám poskytnuté.
Osobitná vďaka patrí pánovi Silvestrovi Prihelovi, ktorý
dal tomuto dielku súčasnú podobu. Ako starostka obce
by som si dovolila vyjadriť nesmierne potešenie, že dobré
medziľudské vzťahy, vzájomná spolupráca a podpora v
našej obci ešte nevymreli, že naši ľudia sa dokážu spojiť
pre dobro veci a na osoh nám všetkým, čo dokazuje aj
takto vynovený areál obecného dvora.
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Biela légia v Blatnom
Úvod
Po februári 1948 totalitný režim
v Československu začal tvrdo upevňovať svoju moc. Neštítil sa žiadnych
neprístojností, ani popravy mladých
ľudí. Útlak roľníkov, živnostníkov, veriacich kresťanov a inteligencie nadobúdal až neúnosnú mieru. Jednou
z foriem obrany pred represáliami
komunistického systému bola antikomunistická kresťanská organizácia
pôsobiaca na území celého Slovenska a časti Rakúska: Biela légia, ktorá
vznikala v rokoch 1947-51. Hlavnými
zakladateľmi a poprednými členmi
boli Jozef Vicen a Jozef Mikula, ktorí
ju riadili z Rakúska. Ako súčasť protikomunistického odboja bolo jej cieľom
informovať širokú verejnosť doma aj
v zahraničí o terore komunistického
hnutia na statočných obyvateľoch
Slovenska. Podľa názoru Dr. Jozefa
Vicena „Biela légia nebola protištátna
organizácia, ale svojpomocné hnutie
na ochranu práv občanov pred komunistickým štátnym terorom“.
Biela légia sa okrem protikomunistických aktivít doma aj v zahraničí
venovala pomoci pri úteku ľudí z komunistického Československa do
slobodného sveta, ochrane ľudských
práv, pomoci prenasledovaným, informovaniu o úmysloch nebezpečných
komunistov, poskytovaniu úkrytov
pre prenasledovaných, zverejňovaniu
úmyslov režimu a mien nebezpečných komunistov a ich udavačov.
Hlavné formy prenasledovania
občanov v obci Blatné
po roku 1948
Aj na väčšinu obyvateľov Blatného doliehal útlak totalitného režimu.
Násilná kolektivizácia roľníkov do
JRD, prenasledovanie za iný politický
názor, nesloboda, zastrašovanie, zlá
ekonomická situácia, zákaz súkromného podnikania živnostníkov. V Blatnom išlo najmä o 3 mlyny, živnostníci
boli považovaní za nepriateľov štátu, boli preto prenasledovaní a trpeli
nielen oni, ale aj ich rodiny. Robili sa
nočné prepady do mlynov organizované Miestnym národným výborom
(MNV) v Blatnom a zastrašovanie.
Roľníkov postihla násilná kolektivizácia do JRD, prenasledovanie
a týranie tých, ktorí nechceli podpísať
vstup do JRD na MNV. Akčný tajom-

ník MNV Jačiansky s prezývkou Pitvarošan s posluhovačmi zabezpečoval násilné podpisovanie vstupov do
JRD, odobratie obilia, ak sa nesplnili
kontingenty, či násilné prepadnutie
a odvlečenie viacerých rodín v noci
do pohraničia a obmedzovanie ich
práv i práv ich detí nájsť si adekvátne zamestnanie. Aj zamestnané deti
nesmeli pokračovať v zamestnaní,
pokiaľ rodičia nepodpísali vstup do
JRD. Bežné bolo tiež prenasledovanie za iné názory, vierovyznanie, štúdium teológie, za toto bolo nasadenie
mladých ľudí do PTP (napr. Mons.
Ján Plank). Mnoho obyvateľov riešilo
neznesiteľný útlak totality útekom do
cudziny. Rôzne formy prenasledovania obyvateľov podnecovali na zmenu systému a mnohí videli nádej v organizácii Biela légia, ktorej ciele sa
občania dozvedeli z vysielania rádia
Biela légia. Biela légia predstavovala
hlavnú formu odporu v 50-tych rokoch
v obci Blatné.
Slovenské protiboľševické
hnutie – Biela légia v Blatnom
Na Slovensku v krátkom čase
vznikli viaceré organizácie Bielej légie. Jednou z nich bola aj agilná organizácia s názvom Slovenské protiboľševické hnutie – Biela légia v Blatnom, ďalej SPH Biela légia. SPH
Bielu légiu v Blatnom založili Štefan
Loj s Františkom Petríkom začiatkom
roku 1951. Okrem Štefana Loja, ktorého štátna bezpečnosť považovala
za veliteľa organizácie a Františka
Petríka ako jeho zástupcu, ďalšími
členmi boli Anton Lieskovan, Michal
Magula, Milan Brichta, Dezider Dugovič, Augustín Strašifták, Andrej Pánik,
Michal Mecko, Peter Mecko, Michal
Lopoš, Vincent Gašparovič, Alojz
Pravda, Ján Loj, František Jankovič.
Činnosť 15 člennej skupiny SPH
Biela légia v Blatnom bola odhalená
a jej členovia po nočnom prepade
dňa 5.12.1953 štátnou bezpečnosťou boli zaistení a uväznení vo vyšetrovacej väzbe v Justičnom paláci
v Bratislave. V súvislosti s touto organizáciou bol tiež zatknutý a odsúdený Florián Janský, ktorý nebol jej
členom, ale bol napadnutý, že o organizácii vedel a nechcel poskytnúť
o organizácii žiadne informácie. Zatknutý a vo vyšetrovacej väzbe väz-

nený od 5.12.1953 do 1.4.1954. Po
odsúdení bol nasadený do prác v Jáchymovských baniach od 2.4.1954 do
3.5.1955.
(zo spomienok jeho syna Jakuba:
„Florián
Janský,
narodený
v r. 1904, ktorý nebol členom Bielej
légie, ale vedel o jej činnosti v našej
obci bol tiež zaistený začiatkom decembra 1953 a vzatý do vyšetrovacej
väzby v Bratislave – Justičný palác.
Vyšetrovanie prebiehalo za krutých
podmienok vtedajšej ŠtB. Nakoľko bol živnostník, mlynár, rozsudok
znel 3 roky väzenia nepodmienečne, strata občianskych práv, prepad
majetku v prospech štátu. Trest si
odpykal v Jáchymove. V máji v roku
1955 bol prepustený domov na základe amnestie. Následky: mama sa
musela starať o 4 nezaopatrené deti
bez akejkoľvek finančnej pomoci, ja
som nemal byť pripustený k maturitnej skúške na základe posudku vtedajšieho vedenia MNV. Vďaka pánovi
profesorovi Majtánovi, ktorý bol v tom
čase riaditeľom gymnázia v Senci sa
tak však nestalo. Podobné problémy
mala aj moja sestra Marianna, ktorá
študovala na univerzite Komenského odbor matematika a deskriptívna
geometria. Vďaka vedeniu univerzity
štúdium dokončila a bola promovaná.
Nakoľko bola členkou súboru Lúčnica,
nesmela účinkovať v zahraničí, len na
vystúpeniach doma. Ja som sa prihlásil na VŠ odbor strojárstvo v Bratislave, i keď som prijímacie skúšky urobil, nebol som prijatý pre zlý kádrový
posudok vtedajšieho MNV. Napriek
odvolaniu na prezidentskú kanceláriu
som neuspel.“)
Členovia SPH Biela légia boli
v roku 1954 odsúdení na 1 až 8 rokov.
Pre potreby Ústavu pamäti národa
spracoval Eduard Plank. Použité materiály: Obžaloba krajského prokurátora v Bratislave č. SKPt. 5/54 zo dňa
4. februára 1954, Rozsudok krajského súdu v Bratislave zo dňa 1. apríla
1954, Uznesenie Najvyššieho súdu
Slovenskej socialistickej republiky
(4 Tor 21/71), Biela légia –Wikipédia,
osobné svedectvá detí bývalých odsúdených.
z kapacitných dôvodov
pokračovanie v budúcom
vydaní Blatňana
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Stolnotenisový klub Blatné dokázal zachrániť Miestne kultúrne stredisko
V tomto roku viackrát výdatne napršalo a stará strecha nášho kulturáka
nevydržala. Čakali sme na túto situáciu trpezlivo a nečinne mnoho rokov.
Zatieklo tak, že vo veľkej sále sme
si mohli zaplávať. Stále sme dúfali,
že sa to nejako vyrieši. Tieklo až na
7 miestach vo veľkej sále a podlaha
sa z väčšej časti zdvihla, museli sme
niečo podniknúť. Bol začiatok septembra a do začiatku súťaže zostávali
3 týždne. Každý vieme, že je to jediná
budova v obci, slúžiaca na kultúrne,
spoločenské a športové aktivity, ktorá
síce patrí cirkvi, no má ju od nepamäti
k dispozícii obec a jej priestory majú
možnosť využiť všetci občania. Momentálne ju má v prenájme obec za
1 € a zo zmluvy vyplýva, že je povinná ju udržiavať v užívania schopnom
stave. Pozrime sa do okolitých obcí,
akými kultúrnymi stánkami disponujú.
Nikto nebol schopný túto otázku vyriešiť dodnes. My sme sa podujali aspoň
dočasne zachrániť to, čo sa ešte dá.
Pokiaľ nemáme niečo nové, nemôžeme zatracovať staré. Podali sme na
zastupiteľstve návrh riešenia s kompletným zabezpečením materiálu,
ako aj s vykonaním všetkých prác.
Takisto sme boli ochotní zabezpečiť
okamžité čerpanie finančných prostriedkov z vlastných zdrojov s tým,
že nám tieto prostriedky obec vráti.
Návrh podporilo celé zastupiteľstvo.
Pri porovnaní vynaložené prostriedky
na budovu MŠ (pri výbere správnej

firmy sa dali postaviť dve nové), je
táto investícia zanedbateľná. Aj toto
je jeden z dôvodov, prečo nám v obci
chýba množstvo iných záležitostí. Tie
reči, prečo sa investuje do cirkevného, neobstoja. Zábavy, plesy, oslavy,
kary, koncerty, výročné schôdze a iné
kultúrne a dnes aj športové aktivity tu
usporadúvame my všetci.
Dňa 20. 9. 2013 (v piatok), po
všetkých organizačných záležitostiach, ktoré bolo nutné vykonať, sme
začali s výmenou strešnej krytiny,
takisto s výmenou strešných lát. Museli sme vymeniť aj nejakú tú krokvu
a odhnitú, zlomenú stolicu a zbúrať
2 komíny. Odviezlo sa asi 30 t starej
škridly a položilo sa 19 t novej, čím
sa krov odľahčil, vymenených bolo
400 m² strechy, všetko pod dohľadom stavebného dozoru Martina Milošoviča. V pondelok sme sa presunuli do veľkej sály, ktorú sme zväčša
poopravovali stierkou, ale aj nanovo
2 krát vymaľovali. V stredu sme položili kvalitnú, novú podlahovú krytinu Gerflor Attraction, ktorá sa dá
kedykoľvek rozobrať a presunúť na
iné miesto. Týmto sa nám podarilo
budovu sfunkčniť na dlhšie obdobie.
Takisto sme položili novú plávajúcu
podlahu na pódium. Celá investícia by bola asi 3 krát vyššia (práce
zdarma a materiál s veľkými zľavami), ak by sme to dali urobiť nejakej
firme. Podotýkam, že sme nezisková
organizácia - občianske združenie,

nemáme žiadnych zamestnancov,
žiadny príjem, aj napriek tomu všetok
zakúpený materiál (okrem strešných
lát, úhradu dlhujeme firme Wooder
Slovakia), sme dokázali zabezpečiť
a uhradiť z finančných prostriedkov,
ktoré sme v prevažnej väčšine získali
od našich darcov z 2% daní za dlhé
obdobie. Podali sme žiadosť o dotáciu z BSK na rok 2014, na vykrytie
nákladov spojených s nasledujúcim
pokračovaním v obnove MKS.
Touto cestou sa chcem poďakovať a vyjadriť uznanie všetkým hráčom, ktorí sa podieľali na prácach,
ako aj tým, ktorí pomohli iným spôsobom. Pozornosť si zaslúži malý
Dávid Dugovič, ktorý od rána do večera neúnavne pomáhal kde sa dalo.
Ďakujeme za pomoc PD Blatné, ktoré
zabezpečilo techniku, OÚ za pomoc
pri vnútorných stavebných prácach.
Veľká vďaka patrí hlavne firmám Mediterran (strešná krytina), Stavrem
(podlahová krytina), Wooder Slovakia
(strešné laty), ktoré nám poskytli veľkú zľavu na potrebný materiál, ako aj
Pinky spol. s r.o. za dodanie hranola na odhnitú stolicu a oplechovanie
komína. Nesmieme zabudnúť poďakovať všetkým darcom, ktorí nám poukázali zo svojich daní 2% a takisto
sponzorom. Fotodokumentáciu z celej akcie si môžete pozrieť na našej
web stránke.
Súťažný ročník sme mohli začať
načas. Takisto sa deň úcty k starším
mohol usporiadať v dôstojnejších
priestoroch, nasledovali oslava, urbariát, pripravuje sa turnaj, vianočné
posedenie dôchodcov, vianočný koncert, plesy, výročné schôdze viacerých organizácií, atď.
V pláne máme pokračovať a dokončiť aj ďalšiu časť strechy, malú
miestnosť, osvetlenie v nej a v neposlednom rade odizolovať vlhnúcu
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stenu. Pevne verím, že sa nám to takisto podarí, a že nájdeme nielen prostriedky, ale aj pochopenie a pomoc
zo strany občanov. Preto vyzývam
všetkých, ktorí nám chcú pomôcť,
aby nás podporili poukázaním svojich
2% z daní, tlačivo máme k dispozícii
na našej web stránke.
Tento súťažný ročník sme rozbehli
zápasmi v 2., 5., 7. a 8. bratislavskej
lige. Á-čko hrá 2. ligu po prvý krát. Nie
je jednoduché držať krok s klubmi,
ktorých hráči hrajú aj 1. ligu. Momentálne sa pohybujeme na 8.- 9. mieste
a na jar nás čaká boj o udržanie sa v
tejto súťaži. V 5. lige sa B-čko nachádza na 9.– 10. pozícii. Ak vypadne čo
len jeden hráč (dlhodobé zranenie),
okamžite sa to prejaví na výsledkoch.
Aj napriek tejto strate chalani majú na
lepšie umiestnenie a postupne pôjdu vyššie. C-čko v 7. lige je na 8.- 9.
mieste a určite sa posunú ešte hore.
D-čko sa snaží hrať svoju súťaž ako
najlepšie vedia, no zatiaľ to stačí iba
na koniec tabuľky. V nasledujúcom
období to bude určite lepšie, pretože noví hráči Andrej Dugovič, Tomáš
Ficek a Martin Milošovič ešte len začínajú, no už získali prvé úspechy v
podobe víťazstiev v 7. aj 8. lige.
Keďže sme sa minulú sezónu začali s väčším úsilím venovať aj našim
najmenším, tak sme sa rozhodli, že
by bolo vhodné ich zapojiť do súťaže.
Najlepšia a najbližšia alternatíva je
Pezinská školská liga, ktorej 9. ročník
sa začal aj za účasti našich nádejí.
Dňa 18.11. v nových dresoch, ktoré
sponzorsky deťom daroval p. Heckl,
za čo mu patrí vďaka, sa vybrali do
Pezinského STK na Bielenisku, aby
odohrali svoj prvý turnaj so ZŠ vo Viničnom, ZŠ v Budmericiach, ZŠ vo
Svätom Juri, ZŠ v Limbachu, ZŠ Fándlyho, ZŠ Kupeckého a ZŠ Na Bielenisku za účasti 110 hráčov v rôznych
kategóriách. Naši 5 hráči súťažili v
kategórii najmladší žiaci a hneď na
úvod úspešne. Kategória najmladší žiaci do 10 rokov(29 hráčov): Filip Fukas 12. miesto, Dávid Dugovič
16. miesto. Kategória najmladší žiaci
do 8 rokov(15 hráčov): Matej Fukas
3. miesto, Viktor Kubica 12. miesto,
Sandra Marčišová 14. miesto. Kategória najmladší, žiačky(7 hráčov):
Sandra Marčišová 2. miesto
Najväčšiu radosť nám urobila
Sandra a Matej, no aj ostatní sa držali statočne. Chcem im popriať veľa
síl a úspechov do ďalšieho aj stol-
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notenisového života. Zúčastniť sa
zo zdravotných alebo iných dôvodov
nemohli ďalší hráči, ktorí sú na súpiske žiakov nášho klubu a to: Filip Milošovič, Tomáš Konečný, Karol Varga,
Sára Marčišová a najmladší Michal
Heckl. Poďakovanie patrí Valentovi
a Igorovi Klebercovi, ktorí sa žiakom
venujú a majú nemalú zásluhu na ich
športovom napredovaní. Pomáhame
viacerí, keď nám to čas dovolí, najmä
Andrej Dugovič a Martin Milošovič.
Nasledujúci turnaj sa bude konať
17. decembra opäť v Pezinku a verím, že sa zúčastnia naši v čo najväčšom počte a prinesú domov rodičom,
ako aj nám a celej obci ešte väčšiu
radosť.
Samozrejme, že musím spomenúť
aj ďalších žiakov, ktorí začali trénovať
iba nedávno (Alexandra Fialová, Lukáš Hanzlík, Tomáš Popeliš, Lukáš
Švrček a ďalší. Dúfame, že budú svojich kamarátov úspešne nasledovať.
Zároveň vyzývam 6, 7 poprípade 8
ročných záujemcov, ktorí chcú hrať v
našom klube, aby sa priebežne u nás
prihlásili.
Privítali by sme aj podporu zo
strany ZŠ, snažíme sa už niekoľko
rokov, aby zriadili v škole krúžok pre
najmenších, kde by si osvojili základy
stolného tenisu. Pomohlo by nám to z

hľadiska kapacity, my by sme potom
následne vybrali talentovaných, ktorým by sme sa mohli viac venovať.
Všade v okolí to funguje predovšetkým na školách. Za tie roky, čo prezentujem túto možnosť, mi to pripadá, ako keby som hádzal „hrach na
stenu“. Snáď sa niekto zobudí a uvedomí si, že pohybové návyky a šport
ako taký, každému dieťaťu, či dospelému človeku len a len prospeje. Náš
stolnotenisový klub to umožňuje a
pritom úspešne reprezentuje aj našu
obec nielen v bratislavskom kraji, ale
aj v jeho širšom okolí.
Ďalej pripravujeme tradičný turnaj
vo štvorhrách, ktorý budeme organizovať 14. decembra, pozývame Vás
aj na 4. Stolnotenisový ples, ktorý
bude 11. januára 2014 a Veľkonočný turnaj. Chceme sa zúčastniť aj na
Vianočnom turnaji na Spojoch v Bratislave, Štefanskom Turnaji v Pezinku
a Novoročnom v Čataji.
Na záver by som vám chcel oznámiť, že všetky aktualizované informácie, ako aj výsledky Pezinskej školskej ligy môžete sledovať prostredníctvom našej web stránky:::
www.stk-blatne.webnode.sk
Vojtech Horváth,
predseda STK Blatné
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Činnosť DHZ Blatné
za obdobie 2013
Ako každý rok, aj tento
sme začali v januári výročnou
členskou schôdzou, kde sme
zhodnotili predchádzajúci rok a
stanovili si plány na rok 2013.
V jarnom období sme začali
s prípravou súťažnej a hasičskej techniky na letné obdobie. V roku 2012 sme si vďaka asistenčnej službe zarobili
peniaze, za ktoré sme zakúpili
9-miestne dodávkové vozidlo,
ktoré uľahčuje prevoz súťažného družstva na hasičské súťaže aj s technikou. V spolupráci
s obecným úradom sme oboznamovali občanov o nebezpečnosti vypaľovaní trávnatých
porastov. V mesiaci máj sme si
uctili sviatok Sv. Floriána svätou omšou v miestnom kostole.
Počas letného obdobia sme sa
zúčastnili na viac ako 20 súťažiach v okrese a vďaka novému vozidlu sme mohli navštíviť
aj vzdialenejšie obce. Na hody
sme zorganizovali nočnú hasičskú súťaž o Pohár predsedu
poľnohospodárskeho družstva
Blatné, na ktorej sa zúčastnilo
17 družstiev. V júni sme boli povolaní na pomoc pri povodniach
v obci Devín, kde sme pomáhali odčerpávať vodu zo zaplavenej oblasti. Za túto aktivitu nám
bola udelená Pamätná medaila
ministra vnútra Slovenskej republiky tretieho stupňa č.0104
(foto). August bol mesiac plný
dažďových prietrží. Pomáhali sme občanom našej obce a
obce Senec pri odčerpávaní
vody z pivníc rodinných domov
postihnutých záplavou. A pomáhali sme aj PD Šenkvice
pri hasení požiaru stohu, ktorý vznikol po zásahu bleskom.

Prvú októbrovú sobotu sme
usporiadali branný pretek mladých hasičov, o ktorý je medzi
mladými hasičmi veľký záujem.
Naša mládež sa umiestnila na
krásnom druhom mieste. Veľkou výzvou na rok 2014 sú pre
nás oslavy 90.výročia založenia
DHZ Blatné. Naďalej je našou
snahou pomáhať občanom,
spolupracovať s organizáciami
v našej obci pri rôznych kultúrnych a športových podujatiach
a zároveň reprezentovať našu
obec.

Na záver by som chcel poďakovať všetkým aktívnym členom, ktorí sa zúčastnili a pomáhali, či už pri povodniach, alebo
pri organizovaní súťaží. Pevne
verím, že sa v takom hojnom
počte zídeme aj budúci rok.
Rastislav Pero
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Pozvánky na plánované akcie

Novinka zo športu

Vianočný koncert
DH Šarfianka predvianočný čas spríjemní kytičkou
skladieb dňa 21.12.2013 o 18:00 hod. v Miestnom
kultúrnom stredisku v Blatnom. Po hlavnom programe sa uskutoční tradičné košíkové posedenie a voľná
zábava.



















Silvestrovský beh o Cenu starostky obce Blatné
Komisia OcZ Vás pozýva na jubilejný 20. ročník silvestrovského behu, ktorý sa uskutoční 31.12.2013
o 14:00 hod. Prezentácia pretekárov je od 13:00 hod.
v budove Obecného klubu v Blatnom.



















Koledovanie
Aj tento rok, už po 7. krát, zavítajú v čase Vianočných
sviatkov do vašich príbytkov malí aj veľkí koledníci,
ktorí Vám svojimi koledami a vinšami sprítomnia najradostnejšiu udalosť pre všetkých ľudí dobrej vôle –
narodenie dieťaťa Ježiška, očakávaného Mesiáša.
Takto sa aj v našej obci zapájame do celoslovenského
projektu Dobrá novina, ktorej výťažok poputuje na charitatívne projekty pre deti v Afrike. Rodiny, ktoré chcú
podporiť tento projekt a zároveň si spríjemniť obdobie
Vianoc návštevou koledníkov sa môžu zapísať do zoznamu, ktorý bude visieť na nástenke vo Farskom kostole a predsieni potravín Môj obchod. Tešte sa na našu
návštevu 6. januára 2014 na Troch kráľov.



















Stolnotenisový ples
STK Blatné Vás pozýva na ples dňa 11. januára 2014
o 19:30 hod. v priestoroch MKS v Blatnom. Do tanca
bude hrať skupina Tenor. Lístky sú v predaji u Vojtecha
Horvátha, Záhradná 2, t. č.: 0904615715 a u Stanislava
Srnáka, M.R.Štefánika 23, t. č.: 0911451274. Vstupné
15 € zahŕňa: večeru, 0,5 l vína, zákusok a kávu.



















Školský ples
Dňa 18. januára 2014 sa v priestoroch ZŠ Blatné uskutoční školský ples. Do tanca bude hrať skupina Prima
Dance. Lístky sa dajú zakúpiť u Lenky Knapovej na
OcÚ a Katky Kakalíkovej v MŠ. Cena lístka 15 € zahŕňa večeru a 0,5 l vína.

Mgr. Pavol Gašaj získal športový titul ,,Zlatý kráľ
Pražského maratónu“ za 16 absolvovaní pražských
maratónov. Toto ocenenie získalo doposiaľ len 44 ľudí.
Srdečne gratulujeme.
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Futbalový klub družstevník Blatné

Dobrovoľný hasičský zbor Blatné
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