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Po dlhšej prestávke máte znovu
v rukách naše obecné noviny Blatňan.
Toto číslo, čo sa aktuálnosti článkov
týka, je zaradené ešte do minulého
roka. Vydanie a roznos Blatňana bol
plánovaný na december 2011, avšak
z technických a personálnych príčin
na strane dodávateľa, teda tlačiarne,
sa jeho spracovanie a tlač posunulo
až na január.
V tomto čísle Vám prinášame články o akciách, ktoré pripravovali naše
miestne organizácie, napríklad výlet do Györu, usporiadanie koncertu
„Otče náš“ v našom kostole, koncert
dychovej hudby Šarfianka, udeľovanie
ocenení, Silvestrovský beh. Chcela
by som poďakovať pánovi Stanislavovi Nezhodovi, ktorý sa s nami podelil
o svoje spomienky a zážitky počas pôsobenia v dychovej hudbe. My, neskôr
narodení, už nemáme veľa možností
dozvedieť sa zaujímavé informácie
z pôsobenia našej dychovej hudby
v minulosti.
Viem, že v predchádzajúcich číslach sa už veľa písalo o likvidácii odpadu, ale aj napriek tomu Vám v tomto
čísle ukážeme, ako sa likviduje odpad
po šarficky. Fotky nám poslal náš občan, ktorý si neželá byť menovaný. Je
smutné, že niekto (a navyše Šarfian)
zlikviduje starý dom tak, že stavebný
odpad jednoducho nahrnie do potoka. Taktiež máme informácie od našich
spoluobčanov, že niektorí „starí šarfiania“ po chotári spilovávajú aj zdravé
stromy, pravdepodobne na kúrenie.
Asi je už nevyhnutné a asi už nastal
ten správny čas aj tieto osoby konkrétne pomenovať, nielen takto anonymne
ich skutky opisovať. V oboch uvedených prípadoch kompetentné úrady
nekonali, a to len z jedného jediného
dôvodu, nik im totiž nič nenahlásil,
žiadna sťažnosť im nebola oficiálne
doručená. Aj anonymné podanie sťažnosti je viac, ako žiadne. Kompetentní
tak získajú aspoň podnet na prešetrenie.
Keďže som Vám nestihla popriať
pokojné vianočné sviatky, prajem Vám
aspoň v novom roku 2012 veľa zdravia, úspechov a splnených novoročných prianí.
Miriam Jevošová
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Vyhodnotenie práce za rok 2011
Milí spoluobčania, na úvod môjho príspevku si dovoľujem popriať všetkým veľa
pevného zdravia, šťastia a lásky. Verím, že napriek všetkým pesimistickým predpovediam, bude rok 2012 rokom spokojnosti, ľudskosti a naplnených prianí. Mojím
súkromným prianím je užiť si nasledujúce dni tak, že si v množstve starostí a povinností nájdeme malú chvíľočku na úsmev, milé slovo ľudom známym či menej známym. Zabudnime na staré hriechy a skúsme hľadať v ostatných to dobré. Rok 2011
nebol rokom ľahkým a ľahký nebude ani nastávajúci. To, čo nám v tomto čase zostáva je nestrácať nádej. Nádej v to, že snaha a dobro bude odmenené dobrom.
V roku 2011 sme nastupovali ako nový pracovný kolektív, či už kolektív poslaneckého zboru ako aj kolektív pracovníkov obecného úradu. Od začiatku roka sme
sa borili s problémom personálnym i finančným, ktorý vznikol v druhej polovici roka
2010, zapríčinený ekonómkou obce a vzniknutou spreneverou obecného majetku.
Následne prišlo k opätovnej personálnej výmene na poste ekonómky. Pevne verím,
že súčasný stav nám prinesie len stabilitu a zlepšovanie podmienok .
V zmysle dlhodobých zámerov a plánov rozvoja obce vyplývajú pre nás úlohy,
ktoré spočívajú predovšetkým v zabezpečovaní prínosu finančných prostriedkov, a to
prostredníctvom dotácií zo štátneho rozpočtu dotácií z eurofondov, na čo je však potrebné mať pripravené stavebné projekty a v prípade vhodnej výzvy pripraviť projekt
so žiadosťou o dotáciu. Situácia na celosvetovom trhu, poznačená hospodárskou
krízou, nechala svoje stopy na činnosti nielen v našej obci. Podstatným faktom je, že
v roku 2011 sme mohli a museli nadviazať na podmienky, ktoré boli pre nás pripravené z minulého obdobia, a to na podanú jednu žiadosť o dotáciu na dobudovanie časti
kanalizácie, ktorá bohužiaľ nebola úspešná. Na základe toho sme sa prednostne
zamerali na sledovanie výziev a podávanie všetkých dostupných žiadostí o dotácie:
Prehľad za rok 2011:
- Od marca tohto roku sme pracovali na projekte Zberového dvora, ktorý je,
ako nám je všetkým dobre známe, nutné premiestniť z priestorov Obecného
úradu, iba tak totiž môžeme ďalej pokračovať v úpravách jeho okolia.
- Na jar sme podali žiadosť na ministerstvo financií na výmenu okien na obecnom úrade, zatiaľ sme žiadne vyrozumenie nedostali.
- V lete sme podávali žiadosť o dotáciu na BSK na dostavbu MŠ vo výške
15 000,€ a bolo nám poskytnuté finančné plnenie vo výške 1000,- €.
- Na jeseň sme opätovne podali žiadosť na dobudovanie ďalšej časti kanalizácie.
- Na Envirofond sme ďalej podali žiadosť o dotáciu na výmenu okien a zateplenie Základnej školy.
- Máme spracovaný projekt, resp. dva projekty na dotáciu z Ministerstva kultúry, a to na oslavu 90. výročia založenia dychovej hudby Šarfianka. Druhá
žiadosť ide na podporu pri vydávaní zvukového nosiča.
- Koncom tohto roka má byť vyhlásená výzva Operačného programu rozvoja
bratislavského kraja, kde by sme sa chceli podľa možností zapojiť napojením
na pokračovanie revitalizácie obce, ale išlo by o dobudovanie areálu základnej školy a okolia.
Hlavnou prioritou roka 2011 bolo pokračovať v dobudovaní nadstavby materskej školy. Napriek nepredvídateľným problémom, ktoré vznikli počas prác, ako bolo
napríklad riešenie opravy krovu, ktorý bol zle skonštruovaný, ako aj schodište do
nadstavby, zatekajúca strecha, chýbajúce strešné okná, sme sa dostali do štádia,
kedy môžeme konštatovať, že ak nenastanú nepredvídané okolnosti v prvom štvrťroku tohto roka, mohli by sme spustiť prevádzku (zatiaľ bez vonkajšej fasády, nakoľko
sa budeme snažiť na túto činnosť získať financie prostredníctvom nejakej dotácie).
V súčasnosti prebiehajú maliarske práce. Zostáva nám položiť dlažby, parkety, osadiť
zdravotechniku a samozrejme vonkajšie sadové úpravy.
pokračovanie na str.2 ►
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Počas celého roka sme sa snažili nadviazať na činnosti a tradície, ktoré sú v našej obci zaužívané – konal sa už 18. ročník Silvestrovského behu, Stavanie mája, Deň matiek, Deň úcty k starším, udržiavanie vzájomných družobných vzťahov s maďarskou obcou
i českou a iné. Z nových podujatí, ktoré sa konali v minulom roku pripomeniem Šarfický bál a organizovanie futbalového turnaja
,,O pohár starostky obce“. V roku 2011 boli naplnené všetky požiadavky ohľadne dotácií obecným organizáciám, ktoré svojou
činnosťou prispievajú k spríjemňovaniu života v našej obci.
Aj v tomto roku by sme sa chceli spolupodieľať na príprave zaujímavých projektov a podujatí. Najväčšou udalosťou tohto roka
bude oslava 90. výročia založenia DH Šarfianka. Okrem iného nás koncom leta čaká aj organizovanie futbalového turnaja starých
pánov s účasťou všetkých našich družobných obcí.
S poľutovaním musím skonštatovať stav, ktorý vznikol okolo situácie futbalového klubu a areálu ihriska. V minulom roku sme
boli vlastníkmi časti pozemkov pod ihriskom (nakoľko obec je vlastníkom iba cca polovice) nútení odstúpiť od užívania, nakoľko
sa domáhali vlastníckych práv. Keďže požiadavky zo strany vlastníkov (cena za odkúpenie či nájmu) boli pre obec neprijateľné
z dôvodu svojej výšky, boli sme nútení pristúpiť k tomuto variantu. Verím však, že súčasná situácia nie je konečná a všetci ešte
zažijeme futbalový návrat Šarfianov.
Počas celého roka sme riešili situácie a prípady, ktoré prináša bežný život. S poľutovaním musím skonštatovať, že veľa problémov
si spôsobujeme sami svojím konaním a nezáujmom. Veľa krát sme museli zasahovať v prípadoch, kedy si ľudia neuvedomovali, že
svojím konaním znepríjemňujú život nielen ostatným, ale v konečnom dôsledku aj sebe. Možno práve to, čo dnes robím ja, zajtra
bude robiť môj sused a nie vždy to je konanie, ktoré sa stotožňuje s našou predstavou o pokojnom nažívaní a dobrých medziľudských vzťahov. V nasledujúcom období sme preto nútení razantnejšie pristupovať k porušovateľom a neprispôsobilcom v oblasti
verejného života a v oblasti dodržiavania platných VZN.
Milí spoluobčania, je zvykom vstupovať do nového roka s rôznymi predsavzatiami. Ja za seba mám jedno jediné, a to urobiť v rámci možností maximum pre zlepšovanie podmienok nás všetkých. A pre nás všetkých by som mala jeden návrh na spoločné motto
na vstup do nového roka a to : „Nerob inému to, čo nechceš, aby iný robil Tebe“.
									
Katarína Takáčová

Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva (OcZ)
Zasadnutie OcZ zo dňa 27.05.2011
Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie 21/2008 - Z - OcZ požiadalo starostku obce prerokovať
výmenu pozemku s PD Blatné a zabezpečiť vypracovanie geometrického plánu na výstavbu futbalového ihriska – bol zadaný vypracovať
geometrický plán, boli nezrovnalosti s predošlým GP, so spracovateľom vydiskutované, GP by mal byť už podaný na kataster na overenie – neukončené z dôvodu rozporov, ktoré k výmere pozemkov predložila spracovateľka ROEPu. Pani Fenclová uviedla, že ROEP-om bude výmera doriešená.
Na kataster podala námietku už v januári 2010, čaká odpoveď. Nakoľko
nedošlo k realizácii plánovaného športového areálu, starostka obce navrhla zrušiť uvedené uznesenie. Ďalším dôvodom je, že pre potreby PD je
vhodnejšie ponechať si pôvodné plochy, ktoré využívajú na skládky cukrovej repy. Novou skutočnosťou je možnosť uchádzať sa o získanie dotácie
na zberný dvor, o čom prebiehajú rokovania. Najvhodnejšie umiestnenie
zberného dvora je práve na pozemku v pôvodnom vlastníctve obce.
Uznesenie č. 31/2011-Z - OcZ poveruje starostku obce o prešetrenie, či je
výkop na ulici Pažiť v súlade so stavebným povolením.
Uznesenie č. 32/2011-Z - OcZ v Blatnom poveruje starostku o prešetrenie
porušenia novej asfaltovej cesty na ulici Pažiť, v prípade zistenia porušiteľa
vyzvať o uvedenie asfaltovej cesty do pôvodného stavu.
Pri oboch uzneseniach išlo o jednu činnosť, v rámci ktorej bolo nutné urobiť tieto dva výkopy. Pán Onofrej bol upozornený, že cestu treba uviesť do
pôvodného stavu. Jama bola zavezená, asfalt bude dorobený hneď ako
bude možné.
Uznesenie č. 33/2011-Z – v riešení. OcZ poveruje starostku obce o prešetrenie vybudovania lávky cez povodie Dunaja, v prípade nepreukázaného
povolenia požiadať zhotoviteľa o odstránenie, pán Ladislav Jánoš bol písomne vyzvaný, aby predložil doklad z Povodia Dunaja o súhlase s výstavbou lávky. V opačnom prípade bol zaviazaný na odstránenie stavby.
Uznesenie č. 34/2011-Z - OcZ poveruje starostku obce o zabezpečenie
oplotenia vodojemu. Prijaté na základe pripomienky poslanca Milošoviča
na poškodenie oplotenia pri glóbuse – nové oplotenie sme nekupovali,
pretože sa našiel sponzor, ktorý nám daruje zánovné. Čakáme na jeho dodávku.

Kontrola pripomienok :
Tomčala Martin pripomienkoval k poškodeniu cestnej komunikácie, popraskané nadjazdy, obrubníky. Návrh na riešenie - listom osloviť firmu
v rámci záruky revitalizácia hlavnej ulice na odstránenie závad. Pred podaním reklamácie je nutné osloviť občanov, k spísaniu poškodených častí
- začiatkom mesiaca apríl sa konalo stretnutie zás-tupcov fi Swietelsky a JV

Intersad. Starostka predniesla najzávažnejšie nedostatky (popraskaná cesta – bola spôsobená nedostatočným spevneným po budovaní kanalizácie,
odburinenie bolo vykonané 19.4.2011, zároveň bolo podané usmernenie
k ošetrovaniu porastov. Zároveň bolo dohodnuté, že po spísaní všetkých
nedostatkov, ktoré prídu ako podnety od občanov sa firme Swietelsky spíše oficiálna reklamácia. Niektoré pripomienkované nedostatky boli spôsobené nesprávnym užívaním (vjazd ťažkých nákladných vozidiel). Betón,
ktorý sa nachádza pred nehnuteľnosťou pána Tomčalu, nemôže byť tiež
predmetom reklamácie, nakoľko jeho odstránenie nebolo súčasťou výkaz
výmeru. Bývalý starosta bol vraj na to firmou Swietelsky upozornený, avšak
pri podávaní žiadosti o zmenu projektu toto nebolo zahrnuté. Pripomienky, ktoré prišli od obyvateľov postúpime stavebnej komisii na posúdenie,
čo treba zahrnúť do reklamačného podnetu fi Swietelsky. Opätovne sme
vyzvali firmu JV Intersad s reklamáciou na zaburinenie trávnikov, pričom
ich stanovisko je neskoré odburinenie (malo byť urobené v minulom roku),
nedostatočné kosenie a zalievanie trávnatých plôch a kríkov. Poslanci navrhli reklamovať vykonané práce v rámci revitalizácie na ulici Šarfickej.
Milošovič Vojtech pripomienkoval prešetrenie neoprávneného uloženia
kontajnera p. Kováča na trávnatej ploche pred domom – p. Kováčovi bude
zaslaný list s upozornením na odstránenie kontajnera, ktorý je možné
podľa platného VZN uložiť na čas nevyhnutný na odstránenie stavebného odpadu – kontajner bol odstránený, pán Kováč bol tiež upozornený na
pravidelné zametanie pred nehnuteľnosťou.
Pripomienkoval odstránenie spráchniveného stromu na cintoríne –
spráchnivená časť stromu bola odstránená, z koreňa vyrastá nový strom.
Pripomienkoval nutnosť obnovy zhrdzavenej vchodovej brány na cintoríne - budeme riešiť podľa možností, z materiálov dostupných na OcÚ- v riešení.
Pripomienkoval nutnosť zverejnenia na internete platných VZN, nakoľko
nie sú uvedené v euro hodnotách. Správca internetovej siete sa v súčasnosti podrobil operácii. Hneď ako mu to zdravotný stav umožní budú zverejnené aktuálne VZN - v riešení
Pripomienkoval odstavené motorové vozidlo bez ŠPZ na obecnom pozemku pred nehnuteľnosťou pána Petra Šarmíra – bol vydaný platobný
výmer za zabratie verejného priestranstva – vybavené budeme ešte riešiť
v časti pripomienky

Pripomienky poslancov a občanov
Vojtech Milošovič sa informoval o prepadávajúcej ceste na ulici Glanec,
pred rodinným domom p. Remenára.
Anna Kubicová sa informovala o vyvážanom odpade pri čističke. Navrhla
problém riešiť pokutou.
Jozef Farkaš sa informoval o čiernej skládke odpadu na ulici Mlynskej.
Ing. Miloslav Onofrej prisľúbil, že časť cestnej komunikácie na ulici Pažiť
dá do pôvodného stavu.
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Žiadosti fyzických a právnických osôb
Žiadosť firmy DREVLUX SK, s.r.o. Vištuk o stanovisko a prípadne stanovenie
podmienok predaja prístavby bývalého kina.
Uznesenie č. 37/2011-Z - OcZ odročuje žiadosť firmy DREVLUX SK, s.r.o.
na interné rokovanie do bud. zastupiteľstva.
Žiadosť Danky Knapovej, bytom Mlynská 149/4, Blatné o pomoc s odstránením čiernej skládky odpadu. Komisia pre ochranu verejného poriadku
a životného prostredia navrhla pristaviť dva kontajnery na odstránenie
čiernej skládky odpadu za rodinným domom Knapových na ulici Mlynská
149/4.
Uznesenie č. 38/2011-Z - OcZ schvaľuje umiestnenie dvoch kontajnerov
na ulici Mlynskej za účelom vyčistenia čiernej skládky.
Žiadosť Petra Dugoviča, bytom Hoštáky 462/30, Blatné o odkúpenie obecného pozemku o výmere cca 25 m2, ktorý susedí s jeho nehnuteľnosťou.
Stavebná komisia odporúča OcZ prijať kladné stanovisko za podmienok,
že pozemok bude odpredaný s vecným bremenom, v cene 10,- €/m2 a kupujúci uhradí náklady za geometrický plán, poplatok za vklad do katastra
s vecným bremenom.
Uznesenie č. 39/2011-Z - OcZ schvaľuje odpredaj časti pozemku vo výmere cca 25m² so zriadením vecného bremena pánovi Petrovi Dugovičovi,
bytom Hoštáky 462/30, Blatné v cene 10,-€/m². Celková kúpna cena bude
stanovená po predložení geometrického plánu, ktorý zabezpečí žiadateľ
na vlastné náklady. Kupujúci uhradí kúpnu cenu, kolkové známky ako aj
poplatok za vklad do katastra nehnuteľností i poplatok za vklad do katastra s vecným bremenom.
Žiadosť Eduarda Planka, bytom Rajčianska 42, Bratislava a Terézie Jánskej,
bytom 116/42, Blatné o zamedzenie ničenia pomníkov v dôsledku unikajúcej vody na miestnom cintoríne.
Uznesenie č. 40/2011-Z - OcZ poveruje starostku o zjednanie nápravy na
výpustnom vodovodnom ventile na miestnom cintoríne pri hlavnom kríži.
Stanovisko Rozálie Fabianovej bytom Bratislavská 10/57, Blatné k uzneseniu č. 13/2011-Z zastupiteľstva o vysporiadanie vlastníctva pozemkov.
Navrhuje uzavretie zmluvy o nájme pozemkov v súlade s legislatívnymi
ustanoveniami. Starostka obce zvolá jednanie s vlastníkmi pozemku spolu
s finančnou, stavebnou komisiou a dohodnú dĺžku nájmu a cenu. Termín
stretnutia 6. 6. 2011 o 19.00 h.
Žiadosť Pavla Červenka, bytom M.R. Štefánika 270/32, Blatné o vybudovanie parkovacieho miesta pred mojím rodinným domom.
Uznesenie č. 41/2011-Z - OcZ schvaľuje Pavlovi Červenkovi, bytom M. R.
Štefánika 270/32 vybudovanie parkovacieho miesta o rozmeroch 8 x 3 m
pred plotom rodinného domu.
Žiadosť Jany Škvareniakovej, bytom Pionierov 14, Rožňava o povolenie
usporiadania diskoték a koncertov v roku 2011 v zariadení Malibu Dance
Club, Glanec 504/6, Blatné v čase od 21.00 h do 03.00 h, každú sobotu. Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia prerokovala
žiadosť Jany Škvareniakovej na usporiadanie diskoték v prevádzke Malibu
Dance Club a navrhuje zastupiteľstvu prijať uznesenie na usporiadanie diskotéky so skúšobnou dobou.
Uznesenie č. 42/2011-Z - OcZ schvaľuje v prevádzke Malibu Dance pre
rok 2011 usporiadanie diskoték 2x do mesiaca v čase od 21,00 do 03,00
hod. so zabezpečením dostatočného odhlučnenia a zabezpečenia poriadkovej služby so skúšobnou dobou na dva mesiace. Za: 7, Proti: 0, Zdržal: 1.
Žiadosť Heleny Kučerovej na vyriešenie problému. Suseda menovanej
vyviedla rúru z vykurovacieho telesa a tým, že vykuruje sústavne dymom
zadymuje nehnuteľnosť žiadateľky. Na žiadosť pani Heleny Kučerovej vykonala odborná požiarna hliadka obce
kontrolu. Majitelia nehnuteľnosti však nereagovali a nevpustili členov požiarnej hliadky dnu. Vysvetlenie podal pán Rastislav Pero.
Uznesenie č. 43/2011-Z - OcZ odporúča p. Helene Kučerovej riešenie problému v občiansko-právnom konaní.
Odvolanie Petra Šarmíra voči platobnému výmeru č.1/2011 za užívanie
verejného priestranstva pred svojim rodinným domom. Starostka obce
postúpila odvolanie komisie pre ochranu verejného poriadku a životného
prostredia – vybavené. Komisia prešetrila oprávnenosť odvolania a na základe zistení odporúča zrušiť Platový výmer č. 1/2011.
Uznesenie č. 44/2011-Z - OcZ berie na vedomie odvolanie Petra Šarmíra
proti platobnému výmeru č. 1/2011.
Žiadosť manželov Kloknerových o presunutie prípojok, prípadne o refundáciu nákladov spojených s presunom prípojok. Starostka obce postúpila
žiadosť na preverenie stavu stavebnej komisii. Náklady na preloženie elektrickej prípojky nám vyčíslili cca na 500-600 €.
Riaditeľ ZŠ v Blatnom požiadal o navýšenie prostriedkov pre Školský klub
detí. Uviedol, že sa zvýšil počet detí, ktoré majú záujem o navštevovanie
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školského klubu a bude potrebné v novom školskom roku vytvoriť dve
skupiny.
Uznesenie č. 45/2011-Z
a) OcZ berie na vedomie správu o výchovno-vzdelávacom procese v MŠ
a výsledkom ŠJ pri MŠ bez výhrad.
b) OcZ schvaľuje úpravu finančného limitu stravníkom a navýšenie
o 0,06 € za stravnú jednotku.
Uznesenie č. 46/2011-Z
a) OcZ berie na vedomie odstúpenie z funkcie veliteľa DHZ Blatné pána
Františka Daniša.
b) OcZ na základe odporúčania Okresného riaditeľstva v Pezinku vymenúva pána Rastislava Pera na výkon funkcie veliteľa DHZ v Blatnom.
Uznesenie č. 48/2011-Z
a) OcZ schvaľuje poslancov Rudolfa Rodného a Vojtecha Nezhodu za zástupcov do kontrolných skupín.
b) OcZ žiada preventivára obce predložiť starostke obce zloženie kontrolných skupín z dôvodu vystavenia preukazov.
Uznesenie č. 49/2011-Z - OcZ schvaľuje VZN č. 1/2011 – Požiarny poriadok obce.
Uznesenie č. 50/2011-Z - OcZ neschvaľuje užívanie hlavnej hracej plochy
futbalového areálu pre potreby kynologickému klubu. Za: 3 Proti: 0 Zdržal: 5

Rôzne
Uznesenie č. 51/2011-Z - OcZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti na prvý
polrok 2011 podľa predloženého návrhu.
Uznesenie č. 52/2011-Z - OcZ berie na vedomie:
a) Správu nezávislého audítora o preverení súladu hospodárenia obce
Blatné so Zákonom č. 583/2002 Z.z. bez výhrad.
b) Správu účtovnej závierky k 31.12.2010 bez výhrad.
Vojtech Milošovič požiadal starostku obce, aby zistila na stavebnom
úrade ako treba postupovať v zmysle stavebného zákona a vyriešiť
zbúranie rodinného domu rodiny Tavaliovej na ulici M.R. Štefánika.
Vojtech Nezhoda požiadal starostku obce, aby rokovanie obecného zastupiteľstva zvolávala len raz za dva mesiace. K návrhu sa pridali i ostatní poslanci. Starostka uviedla, že nové termíny rokovaní OcZ predloží na
schválenie na budúcom zasadnutí zastupiteľstva.

Zasadnutie OcZ zo dňa 24.06.2011
Kontrola pripomienok:
Pripomienka poslanca Vojtecha Milošoviča ako treba postupovať v zmysle
stavebného zákona o vyriešenie zbúrania rodinného domu rodiny Tavaliovej na ulici M.R. Štefánika. Po vykonanej prehliadke je nutné doložiť písomné vyjadrenie statika, na základe ktorého môže stavebný úrad vydať
búracie povolenie. – v riešení
Nutnosť obnovy zhrdzavenej vchodovej brány na cintoríne - budeme riešiť
podľa možností, z materiálov dostupných na OcÚ - v riešení.
Nutnosť zverejnenia na internete platných VZN, nakoľko nie sú uvedené
v euro-hodnotách - vybavené
Prepadávajúca sa cesta na ulici Glanec, pred rodinným domom p. Remenára – p. Remenárovi išla písomná výzva na uvedenie vozovky do pôvodného stavu.
Pripomienka poslanca Ing. Vojtecha Nezhodu po prehodnotení termínov
rokovaní OcZ.
Uznesenie č. 53/2011-Z - OcZ schvaľuje plán zasadnutí OcZ na 2. polrok
2011 podľa predloženého návrhu.

Pripomienky poslancov a občanov
Ing. Vojtech Nezhoda – v akom stave rozpracovanosti sa nachádza MŚ starostka informovala, že bolo nutné prizvať statika, nakoľko statické riešenie krovu a schodiska je s rozporom statiky, ďalej informovala, že v mesiacoch máj - jún prebehli elektroinštalačné práce a vodovodno-kanalizačné
práce.
Štellárová Viera požiadala o riešenie stavu cintorína, konkrétne vzhľad
pomníkov. Bývalým starostom bolo zakázané umiestniť klasický pomník.
Povolenie dostali iba na pomníkovú tabuľu, nakoľko sa mal na cintoríne zavádzať americký štýl cintorína. Tento sa potom prestal dodržiavať, ostatní
pochovávaní už boli opäť do klasických hrobov. Starostka povolila p. Štellárovej vybudovanie klasického pomníka.
František Dugovič sa informoval, v akom štádiu sa nachádza predaj
Esobaru, kedy prichádza do úvahy zmena vlastníka Esobaru. Nakoľko je
táto otázka predmetom rokovaní cirkvi, kupujúceho a obecného úradu,
táto otázka ostala v riešení.

Žiadosti fyzických a právnických osôb
Žiadosť Jozefa Knapa, o prenájom priestorov bývalej knižnice.
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Uznesenie č. 54/2011-Z - OcZ schvaľuje prenájom priestorov v MKS (bývalá knižnica) Jozefovi Knapovi, Mlynská 149/4, Blatné, zároveň poveruje
starostku obce vypracovať nájomnú zmluvu.

Prerokovanie platu starostky
S účinnosťou od 1.6.2011 platí novela zákona č. 253/1994 Zb. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov, ktorá bola prijatá zákonom č. 154/2011 Z. z. V zmysle prechodných ustanovení uvedenej novely starosta zvolá zasadnutia
OcZ tak, aby sa uskutočnilo do 30. júna 2011 a rozhodlo o plate starostu
v súlade s platnou novelou zákona.
Uznesenie č. 57/2011-Z - OcZ schvaľuje plat starostky obce s účinnosťou
od 1.6.2011 nasledovne:
a) Plat podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Zbierky zákonov 1523,-,-€
b) Navýšenie podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Zbierky zákonov o 11 %
168,-€
c) Plat starostky obce podľa § 3 od. 1 a § 4. ods. 2 zákona 253/1994 Z. z.
spolu činí: 1.691,-€

Rôzne
Uznesenie č. 58/2011-Z
a) OcZ schvaľuje Správu o kontrolnej činnosti hospodárenia obce Blatné
za rok 2010 bez výhrad.
b) OcZ schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok
2011 bez pripomienok.
Žiadosť Rozálie Fabianovej o vysporiadanie vlastníctva pozemkov pod futbalovým Ihriskom - 6. júna sa konalo pracovné stretnutie, kde sa dohadovali konkrétne podmienky na vysporiadanie vlastníctva k pozemkom. Nakoľko však v danej záležitosti sú stále nedoriešené viaceré fakty je nutné:
a) zdokladovať vlastnícke právo k pozemkom pod futbalovým ihriskom.
Predložený geometrický plán totiž uvádza p.č. 1666, čo je v katastri vedené ako nezaložený list vlastníctva
b) predložiť aktuálny geometrický plán pozemkov, ktoré majú záujem
žiadatelia odpredať. Jedine v tom prípade môže obec rokovať o cene
a možnom odkúpení.
c) preukázať vysporiadané povinnosti z vlastníckych práv voči obci a teda
po ukončení nájomnej zmluvy s PD Blatné vlastníci nepredložili nové
skutočnosti, ktoré majú za následok, že po skončení obdobia nájomnej
zmluvy nikto neplatil dane za pozemky. V prípade, že áno, žiadame
zdokladovať podanie daňového priznania k uvedeným pozemkom.
d) Na základe vyššie uvedených faktov a žiadosti vlastníkov o vydanie
uznesenia, starostka obce navrhuje:
Uznesenie č. 59/2011-Z - OcZ odročuje vysporiadanie pozemkov do
predloženia aktuálneho výpisu z katastrálneho úradu a listu vlastníctva
použiteľného na právne účely nie staršieho ako 3 mesiace.

Zasadnutie OcZ zo dňa 30.09.2011
Kontrola pripomienok:

Pripomienka pána poslanca Vojtecha Milošoviča ako treba postupovať
v zmysle stavebného zákona o vyriešenie zbúrania rodinného domu rodiny Tavaliovej na ulici M.R. Štefánika. Po vykonanej prehliadke je nutné
doložiť písomné vyjadrenie statika, na základe ktorého môže stavebný
úrad vydať búracie povolenie – v riešení, prebiehajú rokovania ohľadne
darovania rodinného domu Tavaliovcov obci.
Nutnosť obnovy zhrdzavenej vchodovej brány na cintoríne a dobudovanie zábradlia na výjazde na Hoštáky - v riešení

Pripomienky poslancov a občanov
Mgr. Gašaj Pavol pripomienkoval chýbajúce dopravné označenie po obci
(hlavne križovatka pri ZŠ)- značky boli odstránené v minulom roku zámerne, z dôvodu uvedenia do stavu rovnocenných ciest. Ďalej podal návrh na
udelenie ocenení p. Slezkovi, p.Slezkovej – v budúcom roku dosiahnu 60
rokov veku a MUDr. Balentovej Eleonóre, za dlhoročné pôsobenie v oblasti
zdravotníctva v našej obci.
Tomčala Martin pripomienkoval výpadky verejného osvetlenia - nie je
možné ovplyvniť výpadky, v prípade nutnosti je zabezpečené znovuuvedenie do prevádzky v ktorejkoľvek nočnej hodine.
Mgr. Jánska Mária sa informovala, kto má v kompetencii riešiť prevádzkové, režijné náklady na činnosť ŠKD a iné – rozpočet na prevádzku ŠKD sa
schvaľuje v rámci rozpočtu obce.

Žiadosti fyzických a právnických osôb
Žiadosť pani Ruženy Majerovej o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci. Návrh sociálnej komisie vo výške 50,-Eur
Uznesenie č. 62/2011-Z - OcZ schvaľuje poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci pani Ružene Mayerovej, bytom Potočná 148/4, Blatné vo
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výške 50,-Eur. Finančné prostriedky budú vyplatené po predložení dokladov na preplatenie.
Žiadosť pána dekana Jozefa Slamku o odpustenie poplatkov za prenájom
priestorov MKS a zapožičanie inventára
Uznesenie č. 63/2011-Z - OcZ schvaľuje odpustenie poplatkov za prenájom priestorov MKS a zapožičanie inventára pánovi dekanovi Jozefovi
Slamkovi, Šarfická 91/2, Blatné.
Žiadosť vlastníkov pôdy, ktorí predložili listy vlastníctva k p. č. 1663 a 1664
KÚ Blatné o uplatnenie vlastníckych práv na pozemkoch v užívaní obcou
výpoveďou z nájmu (futbalové ihrisko). Nakoľko obec Blatné nikdy neuzatvorila zmluvu o nájme pôdy, nie je možné návrhu vyhovieť. Po predchádzajúcich rokovaniach, kedy bol ponúknutý zo strany obce aj variant
zámeny pozemkov, bola zo strany vlastníkov vznesená požiadavka na prenájom plochy vo výške 9 000,-€/ročne, čo je v súčasnej finančnej situácii
obce nemožné.
Uznesenie č. 64/2011-Z - Vzhľadom na požiadavku vlastníkov pôdy OcZ
berie na vedomie vlastnícke práva na parcele číslo 1663 a 1664 KÚ Blatné,
dané pozemky nebudú ďalej využívané obcou na športové a spoločenské
účely a kynologickým klubom. Za: 6 Proti: 1

Prerokovanie a schválenie VZN č. 3/2011 „O výške mesačných
príspevkov na čistú úhradu nákladov škôl a školských zariadení zriadených obcou Blatné a o podmienkach na prijatie detí
do MŠ“
S účinnosťou od 1.9.2011 sa menia hodnoty finančného pásma nákladov
na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií, na základe
čoho predložila vedúca školskej jedálne návrh na úpravu finančného limitu. Riaditeľka MŠ a riaditeľ ZŠ v Blatnom taktiež predložili návrh na zvýšenie príspevkov od zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu nákladov za
pobyt dieťaťa v MŠ a ŠKD. Všetky hodnoty sú zapracované v predloženom
návrhu VZN. Poslanec Nezhoda Vojtech pripomienkoval, že deti jeden rok
pred nástupom školskej dochádzky sú oslobodené od platenia poplatku.
Uznesenie č. 67/2011-Z - OcZ po zapracovaní pripomienok schvaľuje
VZN č. 3/2011 „O výške mesačných príspevkov na čistú úhradu nákladov
škôl a školských zariadení zriadených obcou Blatné a o podmienkach prijatia detí do MŠ“

Správa hlavnej kotrolórky za I. polrok
Predložená správa plnenia rozpočtu a správa hlavnej kontrolórky obce Eriky Vitálošovej o kontrolnej činnosti hospodárenia obce za 1. polrok 2011.
Uznesenie č. 68/2011-Z - OcZ berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hospodárenia obce Blatné za 1 polrok 2011 bez výhrad.

Prerokovanie návrhov na ocenenie občanov (aj s výškou odmien pri ocenení)
Návrh starostky – Jozef Slamka pri príležitosti životného jubilea 70 rokov
veku, za aktívnu činnosť a podporu medziľudských vzťahov.
Návrh členov dychovej hudby Šarfianka – udeliť ocenenie pri príležitosti
životného jubilea 70 rokov veku pánovi Stanislavovi Nezhodovi st. za dlhoročnú prezentáciu obce prostredníctvom pôsobenia v DH.
Uznesenie č. 69/2011-Z - OcZ schvaľuje udelenie ocenení obce Blatné za
rok 2011:
a) Cena obce za rok 2011 – Stanislavovi Nezhodovi, s darom v hodnote do
100,- Eur
b) Cena starostky obce - dekanovi Jozefovi Slamkovi s darom v hodnote
do 100,-Eur
c) Čestné občianstvo – Eleonóre Balentovej, s darom v hodnote do
100,- Eur

Informácia o stave MŠ
V mesiacoch júl, august, september 2011 boli vykonané nasledovné práce:
- 1. etapa elektroinštalačných prác,
- vodárenské práce - dokončené
- murárske práce – domurovanie stien, priečok, miestnosť riaditeľne, zúženie otvorov dverí, domurovanie toalety pre personál, osadenie zárubne - dokončené
- omietačské práce – chýbajú drobné dodatky
- úprava statiky krovu – boli prizvaní traja statici, ktorí nezávisle od seba
posúdili nutnosť opravy krovu, následne bol dopracovaný projekt opravy krovu
- oprava krovu na základe dopracovaného projektu na spevnenie krovu
- sanácia schodiska
- práce na zabezpečenie objektu – rozpracované, bude dokončené v krátkej dobe, čakalo sa na osadenie dverí
- vymeranie, vyrobenie a osadenie 4 ks plastových dverí
- osadenie 5 ks strešných okien - dokončené
- zhotovenie, osadenie zábradlia – práce prebiehajú, čakalo sa na dokončenie poterov
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- vymurovanie prepojenia medzi starou časťou MŠ a nadstavbou - dokončené
- betonáž poterov - dokončené
- dokončujú sa plynárenské a kúrenárske práce

Uznesenie č.73/2011-Z - OcZ deleguje Jozefa Kubicu, zástupcu starostky
obce na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov, za účelom uzatvorenia nájmu poľovného revíra Blatné, s PZ Priehrada Blatné. Za: 7 Proti:
0 Zdržal: 0

Rôzne

Žiadosti fyzických a právnických osôb

Dňa 14.9. bola ObÚŽP v Senci doručená petícia na odstránenie čiernej skládky komunálneho odpadu na ulici Potočná pri potoku, ktorá
nám bola ako kompetentnému orgánu následne postúpená na riešenie. Nakoľko obec vzniknutý problém riešila v mesiaci august, a to
pristavením kontajnerov, čo však nie je vzhľadom na rozsah dostačujúce riešenie, bude ďalšie riešenia hľadať v budúcnosti v rámci svojich
možností.
Obec Rakvice nám ponúkla bezodplatne do užívania bezdrôtový obecný
rozhlas z dôvodu nedostatočnej funkčnosti súčasného rozhlasu - požiadame obec Rakvice o bezplatné dodanie ponúknutého zariadenia.
Poslanec Farkaš Jozef sa dotazoval, v akom štádiu sa nachádza riešenie
problému sprenevery bývalou ekonómkou obce. Vyšetrovanie polície
bolo ukončené, spis bol postúpený súdu v Pezinku.
Poslanec Vojtech Milošovič požiadal o zaslanie schválenej dotácie Miestnej organizácii Matice Slovenskej.
Zástupca starostky Jozef Kubica informoval o pripravovanom školskom
plese, ktorý sa bude konať 21.1.2012.
Poslanec Vojtech Nezhoda požiadal o zasielanie materiálov na zasadnutie
zastupiteľstva v požadovanom termíne pred zasadnutím zastupiteľstva.
Poslankyňa Anna Kubicová požiadala zasielať e-mailom zápisnicu pred
podpisom overovateľmi. Ďalej pripomienkovala, ako sa rieši opakujúca sa
nefunkčnosť rozhlasu, resp. časté výpadky počas hlásenia.

Žiadosť Klubu dôchodcov o odpustenie poplatkov za prenájom priestorov MKS a použitého inventára z dôvodu konania Vianočného posedenia
dôchodcov dňa 11.12.2011.
Uznesenie č.74/2011-Z - OcZ schvaľuje odpustenie poplatkov za prenájom priestorov MKS a zapožičanie inventára Klubu dôchodcov Blatné. Za: 7
Proti: 0 Zdržal: 0
Žiadosť Stolnotenisového klubu Blatné o odpustenie poplatkov za prenájom priestorov MKS a použitého inventára z dôvodu usporiadania 2. Stolnotenisového plesu dňa 28. 01. 2012.
Uznesenie č. 75/2011-Z - OcZ schvaľuje odpustenie poplatkov za prenájom priestorov MKS a zapožičanie inventára Stolnotenisovému klubu. Za: 7
Proti: 0 Zdržal: 0
Žiadosť Rodičovského združenia pri ZŠ Blatné o povolenie usporiadať tradičný školský ples dňa 21.01.2012 a odpustenie poplatkov za prenájom
použitého inventára.
Uznesenie č. 76/2011-Z - OcZ schvaľuje odpustenie poplatkov za prenájom použitého inventára Rodičovskému združeniu pri ZŠ Blatné. Za: 7 Proti:
0 Zdržal: 0
Uznesenie 77 /2011 – Z - OcZ schvaľuje vykonanie inventarizácie majetku
a záväzkov obce ku dňu 31.12.2011 a zloženie inventarizačných komisií,
pre objekt Základnej školy v Blatnom inventarizačnej komisie, v zložení:
Mgr. Miriam Paštéková. PhD – predseda, Ing. Alexandra Holá, Jozef Kubica
a Augustín Javorčík ako – členovia. Za: 7 Proti: 0 Zdržal: 0
Uznesenie 78 /2011 – Z - OcZ schvaľuje VZN č 5/2011 o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa zapracovaných pripomienok. Za: 7 Proti: 0 Zdržal: 0
Uznesenie 79 /2011 – Z - OcZ schvaľuje VZN č.4/2011 o miestnych poplatkoch a poplatkoch za služby podľa zapracovaných pripomienok. Za: 7
Proti: 0 Zdržal: 0

Zasadnutie OcZ zo dňa 02.12.2011
Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 37/2011-Z - Žiadosť firmy DREVLUX SK s.r.o. Vištuk o stanovisko a prípadne stanovenie podmienok predaja prístavby bývalého kina
-v riešení. Nakoľko nebola doriešená dostavba kina, ktorá nebola oficiálne zapísaná, v súčasnosti prebieha zlegalizovanie na katastri. Bol urobený nový geometrický plán a je pripravená žiadosť o zápis. Nakoľko však
prebiehajúci ROEP bude ukončený 15.12.2011, po tomto dátume sa začnú
vykonávať zápisy.

Kontrola pripomienok:
Pripomienky pána poslanca Vojtecha Milošoviča - nutnosť obnovy zhrdzavenej vchodovej brány na miestnom cintoríne - v riešení,
oprava poškodených lavičiek - lavičky sú namontované a natreté, dobudovanie zábradlia na výjazde na Hoštáky- v riešení
Pripomienka Mgr. Róberta Čičmanca na spreneveru Adriany Augustovičovej - starostka informovala, že zákaz nakladania majetkom bol vydaný
uznesením Okresného súdu v Pezinku zo dňa 24.11.2010.

Pripomienky poslancov a občanov
Vojtech Milošovič sa informoval, či všetky práce vykonané na dostavbe MŠ prebehli v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Starostka informovala, že všetky práce na MŠ boli podľa zákona v limite zákaziek
s nízkou prahovou hodnotou. Na každú jednu zákazku boli vyžiadané
minimálne tri cenové ponuky, pri niektorých zákazkách aj viac. Všetky
materiály sú kedykoľvek k dispozícii k nahliadnutiu na obecnom úrade.
Pripomienkoval cintorín – plné kontajnery okolo Sviatku všetkých svätých. Starostka informovala, že kontajnery sa pracovníkmi vyvážali
piatok, v nedeľu dopoludnia a v pondelok. Aby sa situácia s preplnenými
kontajnermi neopakovala počas vianočných sviatkov po dohode s PD Blatné sme zapožičali jeden kontajner navyše.
Pripomienkoval oficiálny príhovor na výročie p. dekana v mene občanov,
zastupiteľstva.
Pripomienkoval, že sa nedodržiavajú termíny obecných zastupiteľstiev,
ktoré boli dohodnuté na druhý polrok 2011
Mgr. Patrik Milošovič pripomienkoval zanedbávanie povinnej školskej
dochádzky Rudolfa Kocha, trvale bytom v Blatnom – navrhol riešenie - postúpiť Obvodnému úradu a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a podanie podnetu na polícii.
Mgr. Róbert Čičmanec navrhol namontovať radary po obci - starostka
obce informovala, že v bode rôzne mala pripomienku s vypracovanou ponukou na radary. Nakoľko bezpečnostná situácia je vážna, bude vhodné
v rozpočte na rok 2012 uvažovať, prípadne zakomponovať zakúpenie radarov.
Anna Kubicová navrhla delegovať zástupcu obce na Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov, za účelom uzatvorenia nájmu na výkon práva
poľovníctva.

Rôzne
Nakoľko p. Kaščák do dnešného dňa neprejavil záujem o kúpu pozemku
na Pažiti a odstúpil od zmluvy je nutné uznesenie, ktorým mu OcZ schválilo predaj pozemku zrušiť.
Uznesenie č. 81/2011-Z - OcZ ruší Uznesenie č. 18/2011 na predaj pozemku p. č. 1661/1 trvalé trávne porasty na ulici Pažiť, vo výmere 493 m2
za 73,-€/ m2 v celkovej sume 35.989,- € a p. č. 1661/39 vo výmere 148 m2
za 67,- €/ m2, z toho jednu polovicu, čo činí 4.958,- €
Jakubovi Kaščákovi, trvale bytom, Pažiť č. 35, Blatné z dôvodu odstúpenia
od zmluvy.
Za: 7 Proti: 0 Zdržal: 0
Schválenie členského príspevku do Združenia miest a obcí Slovenska,
ktorý sa stanovuje podľa údajov Štatistického úradu SR k 1.1.2011 – 1678
obyvateľov.
Uznesenie č. 82/2011-Z - OcZ schvaľuje úhradu členského príspevku do
ZMOS za rok 2012 vo výške 251,7 €. Za: 7 Proti: 0 Zdržal: 0
Na základe požiadaviek viacerých občanov ako aj obecných organizácii,
starostka preverila možnosti, ako sa stať členom Združenia malokarpatskej
vínnej cesty. Pre obec to bude mať reprezentačné výhody a podmienky
pre vznik členstva sú:
a) zaplatenie jednorázového vstupného príspevku vo výške 50,- €
b) ročného členského príspevku vo výške 10,-€
Uznesenie č.83/2011-Z - OcZ schvaľuje členstvo v Združení malokarpatskej vinnej cesty a úhradu poplatkov do Združenia malokarpatskej vínnej
cesty, a to jednorázového vstupného vo výške 50,-€ a členského príspevku
na rok 2012 vo výške 10.- €. Za: 7 Proti: 0 Zdržal: 0
Riaditeľka MŠ požiadala o navýšenie rozpočtu v bode odmeny pre pracovníkov MŠ. (dôvodová správa priložená). Predsedníčka finančnej komisie
pani Anna Kubicová informovala poslancov, že pri schvaľovaní výšky odmien v rozpočte obce bola stanovená pevná sadzba pre jedného zamestnanca, ktorá bola dodržaná. Z toho dôvodu nie je navýšenie prostriedkov
nutné.
Vojtech Milošovič upozornil, že Zuzana Marčeková rod. Lakyová stavia
plynovú skrinku na obecnom pozemku, smer chodník. Žiada, aby bolo stavebným úradom prešetrené, či je stavba v súlade s vydaným stavebným
povolením.
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spoločenská kronika
30-roční
Červenka Tomáš
Ožvaldová Andrea
Osvald Tomáš
Korič Pavol
Korič Peter
Hasík Radovan
Smáková Naďa
Brodzianska Paulína
Strihovský Radomír
Fialová Martina
Cibulka Tomáš
Jankovič Vincent
Boledovičová Katarína Mgr.
Bottanová Andrea
Štellár Viktor
Mačutek Michal
Brunovský Jozef
Dugovič Peter
Čambálová Monika
Valentovičová Katarína Mgr.
Keratová Adriana Mgr.
Baláž Patrik
40-roční
Šarmírová Janette
Haršániová Beáta
Boledovič Patrik
Matyašovičová Lesanka
Augustovičová Adriana
Granec Patrik Ing.
Hatalová Iveta
Michalovová Dagmar
Šalkovičová Ingrid Ing.
Šuplata Vladimír
Krajčovičová Simona
Bögiová Anna

Antaličová Andrea
Dugovičová Ľuba
Tavali Peter
Bosáčiková Eva
50-roční
Kučerová Ľubica
Hanzlíková Daniela
Srnák Stanislav Ing.
Molnárová Marta
Slezáková Alena
Gregoríková Alena
Utaši Marián
60-roční
Milošovičová Ľubomíra
Petrlík Milan
Daniš František
Kleinová Jarmila Mgr.
Demovičová Marcela
Belák Miroslav
Repa Ľubomír
Ožvald Marian
Voško Ladislav
Matiašovič Milan
Maťašovská Oľga
Ožvaldová Vlasta
Pyšný Peter
Budajová Anna
70-roční
Nezhoda Stanislav
Šarmírová Mária
Banik Štefan
Pinkas Ladislav
Fabianová Rozália
Horváthová Anna

Poništ Ján
Slamka Jozef
Šuplata Stanislav
Kovačičová Anna
Nezhodová Magdaléna
75-roční
Petříček Jozef
Kips Milan
Dugovičová Agneša
Stopka Karol
Feketová Mária
80-roční
Krajčovičová Alojzia
Valovičová Terézia
Horkulič Ondrej MVDr.
90-roční
Dugovičová Terézia
Polakovičová Juliana

Narodenia
Bagoňa Dávid
Boledovič Ondrej
Kováč Jakub
Mundiová Leila
Pankiewicz Daniel
Pišný Damian
Petríková Katarína
Rampachová Kristína
Richter Adrián
Smolko Samo
Strihovský Adam
Struhár Simon
Turinič Michal
Zelman Jakub
Žilka Tobias
Úmrtia
Augustovičová Viktória
Čerchlová Anna
Ožvaldová Pavlína
Rigo Jozef
Tavali Dušan

Sobáše
Ladislav Straka a Barbora Purdešová
Ján Fulier a Zuzana Špirková
Marek Tavali a Katarína Urbančoková
Jozef Slezák a Michaela Šumiczká
Ladislav Kamenický a Stanislava Vavríčková
Miroslav Ábel a Martina Matušová
Lukáš Podhorný a Paulína Červenková
Tibor Klúčik a Zuzana Tomčalová
Lukáš Onofrej a Dominika Srnáková
Richard Mihalovič a Sabina Danišová
Klaus Nocker a Svetlana Rigová
Počet obyvateľov k 15. 12. 2011: 1649

Nadstavba Materskej školy
Takto sme začínali v apríli 2011 a takto sme v decembri ukončili rok 2011.
							

Katarína Takáčová
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Blatňan

Oznam pre dôchodcov opäť možnosť stravovania
na družstve
Oznamujeme Vám, že jedáleň na družstve v Blatnom má
nového prevádzkovateľa - Vendelína Godu. Otvorená je
pre verejnosť počas pracovného týždňa v čase od 11:00
hod. do 14:00 hod. a ponúka nasledovné služby:
- organizovanie spoločenských a firemných akcií,
kapacita 100 ľudí
- denné menu 3,00 € + 2 dcl malinovky zdarma
- rozvoz jedál v rámci Blatného
Kontakt – 0918 517 907, Vendelín Goda

ZŠ Blatné
Začiatok školského roka
5. septembra 2011 na našej škole začalo vyučovanie
v školskom roku 2011/2012. Do tried nastúpilo 143 žiakov. Z toho 21 prváčikov. Nastúpili aj noví učitelia. Pani
učiteľka Mgr. Lucia Branišová, ktorá bude učiť slovenský
jazyk a dejepis. Pani učiteľka PaedDr. Zuzana Dugovičová bude učiť slovenský a nemecký jazyk. Všetci veríme,
že tento rok bude úspešný a na konci sa budeme tešiť
z dobrých výsledkov.

Burza hračiek
a detského oblečenia
Miestny klub Orol a mamičky z Blatného usporiadali dňa 8. 4. a 9. 4. 2011 Burzu detského oblečenia
a hračiek spojenú so zbierkou a predajom opotrebovaných hračiek. O nákup opotrebovaného šatstva nebol
veľký záujem, môžeme konštatovať, že predávajúce mamičky boli v presile.
Výťažok z predaja hračiek bol venovaný pre potreby farského úradu Blatné. Ďakujeme všetkým rodinám,
ktoré venovali nepotrebné, ale krásne a kvalitné hračky
svojich ratolestí, a tiež deťom, ktoré sa ich vzdali, lebo
tým urobili radosť ich novým malým vlastníkom.
V sobotu v rámci akcie malo úspech aj bábkové
divadlo malého Mirka Sedíleka z Čataja. Krásne a milé
predstavenie 11 ročného nadaného chlapca, pri ktorom
sa malí, ale i veľkí návštevníci od srdca zabavili. Mirko
ukázal, že nielen hrami na počítači je malý človek živý, ale
že si dokáže za pomoci rodičov vyrobiť vlastné divadelné pódium, vyrobiť bábky a nacvičiť krásne predstavenie
a zabaviť ostatných. Ďakujeme, Mirko, tešíme sa na ďalšie predstavenie.
Súčasťou eventu bola aj možnosť dať si urobiť vyšetrenie očí u špecializovaných optikov pod vedením Jozefa Farkaša, ktoré sa už stáva tradičnou účasťou viacerých podujatí v Blatnom a šetrí čas a nervy najmä starším
spoluobčanom.
Mária Heribanová
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Spomienka na rodáka
Vážení Šarfiania, mnohí ste poznali krajana Jozefa
Šuplatu – zaslúžilého letca. Starší, ako rodáka z obce,
mladší z aktivít Stolnotenisového klubu Blatné, Silvestrovských behov. Opustil nás nečakane po zákernej chorobe, s ktorou statočne bojoval 10 rokov. Venujte mu prosím tichú spomienku – mal ľudí a svoju rodnú obec rád.
V piatok 06.05.2011 sa smrť dotkla náhle jeho vrások čela a s rannou hmlou odchádzala. To kalné ráno si
pamätajte! Vo štvrtok 12.05.2011 sme sa s ním v krematóriu v Bratislave rozlúčili.
Dovoľte, aby som touto cestou vyjadrila za seba,
deti a celú rodinu poďakovanie za účasť, kondolenciu
a kvetinové dary. Ďakujem Šarfianom za ich účasť, M.
Šarmírovi za príhovor k zosnulému, celému Stolnotenisovému klubu Blatné, hudobníkom DH Šarfianka – ctil si
všetkých a mal Vás všetkých rád.
V pamäti našej žiariť bude pamiatka jeho stále živá.
Nech odpočíva v pokoji!
Manželka a deti s rodinami.

Mikuláš
Ako býva dobrým zvykom v našej Materskej škole
deti píšu list pre Mikuláša. Do neho vkladajú svoje túžby
a priania.
Deti sa pripravovali na príchod Mikuláša, usilovne sa
učili nové básničky a piesne, aby mohli Mikuláša aj oni
obdarovať.
Nastal dlho čakávaný deň a do našej škôlky zavítal
Mikuláš, no neprišiel sám. Na pomoc si zobral dvoch nezbedných čertov. Čertíci deťom zatancovali a predstavili
Mikuláša. Prednesom básní a spevom deti predviedli svoju šikovnosť a dokázali mu, že si zaslúžia sladkú odmenu.
Pretože sa Mikulášovi v našej škôlke veľmi páčilo, zdržal sa trošku dlhšie, spolu s deťmi si zatancoval
a v detských očkách žiarili iskričky šťastia.
Za veselé, nápadité strávenie dopoludnia s Mikulášom chceme vysloviť poďakovanie starostke Mgr. Takáčovej a zamestnancom Obecného úradu, ktorí tohtoročného Mikuláša pre naše detičky pripravili.
Zamestnanci MŠ Blatné, kolektív MŠ
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Výlet Miestneho klubu
Slovenského Orla /MKSO/ do Gyoru
Konečne prišiel. Deň D 9.6.2011 – deň
nášho výletu na kúpalisko do maďarského
Gyoru. Ako vodníci najhrubšieho zrna sme
sa naň veľmi tešili, bazény a tobogány – to
je predsa naše :-)
Hneď z rána bolo jasné, že aj počasie
nášmu výletu bude priať, horúce letné slniečko sa na nás usmievalo v plnej paráde.
Všetci sme sa stretli ráno niečo pred
deviatou na parkovisku pred Základnou
školou v Blatnom. Keď sme sa „nalodili“
na autobus, neostalo tuším ani jedno voľné miesto. Malí, veľkí, vek nikto neriešil,
najmladší účastník zájazdu mal nejakých
5 mesiačikov a horná hranica sa pohybovala niekde okolo 65-ky. Všetkých nás však
spájal Klub slovenského orla v Blatnom,
láska k vode a túžba stráviť príjemný deň
v kruhu priateľov.
Vždy energieplná Majka nás všetkých
privítala a po krátkej organizačnej inštruktáži na nás vybalila hru Biblický milionár,
aby nám cesta lepšie ubehla :-) Za správne
odpovede putovali autobusom najrôznejšie
ceny, ktoré motivovali ozaj všetkých k tomu, aby sa do
súťaže zapojili. Atmosféra bola vynikajúca. Aj sa spievalo.
Detičky štebotali a smiali sa, niektorí dopĺňali do žalúdka
doma nestihnuté raňajky ;-)
Cesta v takomto duchu ubehla veľmi rýchlo a s jednou kratučkou „cik pauzou“ tesne pred hranicami sme
boli v Gyori za niečo vyše hodinky.
So šoférom sme sa dohodli na zraz o piatej a po stretnutí s našou tlmočníčkou sme nahrnuli sa do vstupnej haly
aquaparku. No a tu len začala ozajstná zábava. Prihnali
sme sa tam k pokladni, kde sa Majka spolu s tlmočníčkou
snažila vybaviť lístky pre asi 50 ľudí, zatiaľ čo sa do našej
obrovskej skupiny zamotali aj cudzí kúpaniachtiví návštevníci a vznikol tam celkom pekný chaos. V túto adrenalínovú chvíľu sme si pripadali ako nejakí českí turisti v komédii,
a tak sme boli radi, keď sme sa konečne všetci úspešne
dostali za bránu kúpaliska.
Tu sme vytvorili skupinky a každá sa usalašila tam,
kde jej najviac vyhovovalo. My s tými najmenšími sme sa
zložili tak pokope, aby sme si vedeli troška aj vzájomne
postrážiť veci alebo vypomôcť s deťúrencami. Povinné nakrémovanie sa opaľovacím krémom a rozpŕchli sme sa po
rôznych atrakciách, o ktoré skutočne nebola núdza – niekoľko tobogánov, ihrisko, detský bazén, perličkový bazén,
divoká rieka, hojdacie siete, no a k tomu všetkému sme
vystihli akurát Deň Coca Coly, čiže sme sa mohli zapojiť
ešte aj do rôznych súťaží alebo využiť jedinečnú možnosť
dať sa vyfotiť na taký „kokakolácky“ odznak. Zúročili sme
aj cudzí jazyk, keď sme sa po anglicky dohovorili pri všetkých atrakciách.
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AJ TAKTO SME
SVIATKOVALI!
Niektorý vandali sa fakt nemôžu vpratať do kože. Na detskom
ihrisku na ulici Andreja Hlinku sa dňa 25. decembra 2011 v neskorých nočných hodinách zabávala mládež, vlastne nespratní vandali na detskom ihrisku, kde pri pomníku Andreja Hlinku prelomili
v polovici asi 160 - 170 cm vysoký smrek, porozhadzovali smeti,
ohorky z cigariet. Podotýkam že, malé deti a školáci sú disciplinované, udržujú poriadok a čistotu, ale tí dospelejší im to ničia
a kazia. Je to veľmi smutné. Poukazujem aj na to, že podaktorí
občania nerešpektujú ani tie zákazy, čo sú tam uložené. Aj napriek zákazom vodia psov na detské ihrisko. Argumenty, ako napr.
môj psík je čistotný, neobstoja. Zákaz platí pre každého psa.
Prosím Vás, Vážení občania a mládež, udržujme si v čistote
to, čo máme pekné, chráňme to pre naše deti. Veď deti sú naša
budúcnosť. Nie je to ťažké dodržať, netreba pekné veci ničiť, lámať
a rozbíjať a smeti tiež treba dať do koša. Veď nás všetkých takto
od malička vychovávali rodičia. Vážme si, to čo máme, prosím len
trochu rešpektu a disciplíny.
Zároveň Vám prajem všetko dobré v Novom roku 2012.
			
			

Všetci sme si to užívali, od najmladších po najstarších,
a ak by ste sa nazdávali, že naše najstaršie výletníčky to
zaparkovali niekde v perličkovom kúpeli, tak by vás zrejme
veľmi prekvapil pohľad na dámy plné energie, ktoré ťahali
tínedžerov do divokej rieky :-) No srandy sme si užili kopec,
ani sme sa nenazdali a bolo treba sa zbaliť a bežať k autobusu. V autobuse sme sa odpočítali, aby sme zistili, či sme
tam niekoho nezabudli, alebo prípadne nenabalili niekoho
navyše, a keď sme sa uistili, že sme v rovnakom počte aj
zostave ako sme prišli, vyrazili sme na cestu domov.
Okrem príjemnej únavy z vody a slniečka nás prepadol aj nepríjemný hlad, keďže sme v priebehu dňa pojedli
všetky zásoby z domu, a to sme si ešte aj všeličo vzájomne povymieňali, poponúkali a ochutnali sme aj ponuku
miestneho bufetu. Tu opäť zahviezdila naša skvelá Majka,
ktorá vytiahla tajné zásoby a začala po autobuse rozdávať rezníky, koláčiky, sendviče, a už ani sama neviem, čo
všetko v tej svojej dobre ukrytej chladničke mala. S plným
bruškom sme si vychutnávali pohľad na polia zaliate teplým svetlom zapadajúceho slniečka, deti sa kochali množstvom traktorov a kombajnov, ktoré sa za oknami autobusu
mihali, keďže bol čas žatvy.
Krásny výlet sa skončil tam, kde sa aj začal – na parkovisku pred základnou školou, kde sme sa „vylodili“, poďakovali šoférovi, rozlúčili a každý sa vybral domov.
Ďakujeme za skvelo zorganizovaný výlet a tiež aj Pánu
Bohu za to, že nám vybavil skvelé letné prázdninové počasie :-)
Veronika Mihalská

Feketeová Anna
správkyňa detského ihriska

Potočná skládka po Šarficky
Milí spoluobčania, dostali sa nám do rúk nasledovné fotografie, s ktorými by sme sa s Vami chceli podeliť, a ktoré
ukazujú, ako si vedia niektorí naši ,,šikovní“ spoluobčania poradiť s likvidáciou odpadu. Myslím si, že ďalší komentár je
zbytočný.
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Z listu nášho rodáka misionára
dona Daniela Pravdu z afrického Čadu
Milí moji, Srdečný pozdrav v Pánovi
Cestoval som ani nie dva týždne po operácii a bol to ozajstný očistec. Cítil som sa veľmi zle, rana sa mi rozkrvácala, k tomu mi
stratili batožinu, a tak po tom všetkom som pykal za svoje hriechy ešte dve hodiny na tunajšom letisku. No, nakoniec budúci deň sa
to všetko usporiadalo, tak v mojom tele, ako aj na letisku a v nedeľu som mohol vidieť mojich veriacich. Kostol bol plný a pokladnica
prázdna, no je to vždy lepšie, ako keby to malo byť naopak. V nedeľu večer začala inkulturačná hnačka a aby som pochopil, že misie
môžu ísť spokojne bezo mňa, Pán ma v nej nechal celý mesiac. Farnosť sa modlila ostošesť a moje kilá odchádzali. Ešte šťastie, že
sme tu viacerí kňazi, lebo veriaci by boli zostali viac nedieľ bez omše.
Medzitým však bolo treba pripravovať diecézne Fórum mládeže, ktoré sa tento rok konalo v našej farnosti. Napriek mojim častým
polihovaniam sa veci hýbali a vďaka peniazom zo Slovenska sme usporiadali viaceré veci vo farnosti. Zamestnal som viacerých študentov a tak, vďaka Vašej veľkodušnosti, sa súčasne pomohlo viacerým platiť ich školné. Ostatné veci boli ako v Afrike: nikto nevedel,
ako to všetko bude prebiehať, z diecézy nebolo žiadnych papierov, naši mladí boli na prázdninách a aj tí, čo boli tu, sa cítili ako na
prázdninách. Jediná vec, čo ich zaujímala, boli peniaze na občerstvenie. Ja som sa neveľmi vzrušoval, lebo som si spomínal na starú
pravdu strýca Marcina, že „ešče nydgy nebolo, aby nyjak nebolo a ždycky nejako bude. A keby aj nyjako nebolo, nejak preca len
bude.“ Nakoniec to všetko prebehlo ako – tak ... napriek tomu, že dátum bol nešťastne vybratý na koniec prázdnin. Prednášatelia sa
nedostavili a repráky zlyhali... No otec biskup bol, a tak sa to všetko skončilo ako v tej rozprávke.
14. augusta sme ale postavili do kostola sochu Panny Márie Pomocnice. Pán biskup osobne ju prišiel požehnať večer Nanebovzatia. Ani sa nečudujte, lebo je to asi tak druhá alebo tretia socha Panny Márie v našej diecéze. V tom zmysle otec biskup aj hovorí,
že by si želal, keby každá farnosť mala takú sochu.
Koncom augusta sa uskutočnilo jednodňové plánovanie s farskou radou a zástupcami skupín a hnutí v stredisku duchovných
aktivít v Bakara. Je tam kláštor klauzúrnych sestričiek a ony to riadia. Ľudia boli veľmi spokojní, a tak aspoň v krátkosti napíšem čo
sme hodnotili a plánovali:
Klady : posilňovanie finančnej nezávislosti farnosti, starosť o chorých, pravidelnosť činností malých cirkevných spoločenstiev,
formačné činnosti vo farnosti (napr. protialkoholická kampaň, kampane proti detskej a materskej úmrtnosti), opravy a údržba farnosti,
formácia katechétov, bohatá činnosť mládežníckych skupín, prítomnosť kňazov medzi ľuďmi, atď.
To, čo nejde: hlavne neprítomnosť mužov a kádrov v malých cirkevných spoločenstvách, nedostatok disciplíny vo farnosti a počas bohoslužieb, nekonečný problém so spevákmi a ich skupinami (tu totiž nie je organ a ani spevníky, a tak musia predspevovať
speváci), strážca farnosti je opilec a drzáň, farár neposlúcha, atď...
Návrhy: budeme mať dve omše v nedeľu, v pondelok formácie, v stredu malé cirkevné spoločenstvá, vo štvrtok omša mladých,
v piatok poklony, v sobotu omše za zosnulých. Okrem toho: omše pre mužov, jedenkrát do mesiaca premietanie filmov pre dospelých a druhýkrát pre mladých s debatami, formácie katechétov, vydanie spevníka, atď...
Zaiste ste počuli o suchu v Somálsku a v Keni. My tu tiež máme veľmi suchý rok. Suchý rok má jednu výhodu, je málo hmyzu.
Ľudia začínajú strašne trpieť, lebo udreli mrazy – v noci je až 26 °C (nad nulou!). Cez deň je obvyklých 33 – 35 °C.
Snívam o nejakom tom spolubratovi pre Čad a mnohých diecéznych kňazoch, ktorí, podobne ako poľskí kňazi, by mohli prísť
aspoň na 5 rokov pomôcť tejto Cirkvi. Teším sa, že nejakí misijní dobrovoľníci, čo sa začali pripravovať pre budúce ročníky, hovoria po
francúzsky. Tak dúfam, že sa pre nich otvorí nový front v Čade.
Aj touto cestou chcem poďakovať všetkým, čo podporili cezo mňa materiálne a duchovne túto Cirkev. Som presvedčený, že sa
vytrvalo modlite za misionárov a aj za najmenšieho z nich, za mňa. Ja sa modlím za mojich duchovných a telesných dobrodincov
každý večer pri ruženci a aspoň raz do mesiaca slúžim za Vás sv. omšu.
Don Pravda

Niečo o dychovej hudbe Šarfianka
Dosť často mi je kladená otázka, či požiadavka z môjho okolia, či môžem niečo spomenúť o našej DH Šarfianke, keď patrím už
služobne k tým starším a zrejme si toho dosť pamätám, veď táto hudba je u nás dosť udomácnená.
Spomeniem na začiatok, keď som prišiel do dychovky. Prvýkrát som vystupoval na dožinkoch na Červenom majeri ako 14 ročný
v roku 1955 a začínal som hrať na hudobnom nástroji, ktorý mal názov F-BAS. Po tomto čase som šiel do učňovskej školy a vrátil
som sa do dychovky až v roku 1960.
V tom období bol ale veľmi intenzívny rozvoj a hudobný elán v našej obci. Okrem už dobre fungujúcej dychovky, známej po
celom okolí, tu boli založené aj dva jazzové súbory. Jeden mal názov Kométa a kapelníkom bol Ing. Karol Trubač, druhý mal názov
Tempo, bol založený o niečo neskôr a kapelníkom bol Ferdinand Dugovič. Tieto kapely boli veľmi úspešné aj preto, že mali kontakt
a spoluprácu s orchestrom Gustáva Broma z Brna, odkiaľ ich klavirista, volal sa Zbyněk Kozák, posielal za poplatok najmodernejšie
skladby, ktoré sa v tom čase hrali, a ku ktorým sa dalo ťažko dostať, alebo až veľmi neskoro, keď už tie skladby neboli také populárne. Z týchto našich dvoch súborov mal veľmi vysokú úroveň súbor Kométa, medzi ktoré chodili niekedy aj profesionálny hudobníci
a kvalitatívne sa zaraďovali ihneď za jazzovú skupinu zo Serede, ktorá mala názov ALI-Jazz a bola najznámejšia v celom bratislavskom kraji. Ja som mal to šťastie, že ako bubeník som hrával aj v Kométe aj v Tempe medzi veľmi dobrými hudobníkmi. V tom čase
medzi najaktívnejších patrili – Eto Slovák, Ján Tučnovič, Ferdinand Dugovič, Ladino Jánoš, Ján Voško. Títo hudobníci v tom čase
navštevovali aj dirigentské školenia.
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Naša DH dostávala každoročne pozvánky na krajské festivaly, kedy vopred
obdržala všetky materiály skladieb, ktoré sa mali hrať. Po nacvičení týchto skladieb
muselo byť odporučenie od komisie, aby sme sa mohli zúčastniť. Niekedy nás hralo
spolu až 200 hudobníkov. Čo sa týka materiálnej pomoci, v istom čase nám JRD
pre všetkých zakúpilo naše nástroje.
Okrúhle výročia dychovky boli vždy veľkou udalosťou. Pamätám si, ako sme
oslavovali 40. výročie založenia. Bolo to v máji 1962. Oslavy sa konali v kultúrnom
dome, ktorý bol v tom čase ešte v plnej prevádzke. Dychovka mala nacvičený
dvojhodinový program. Zúčastnili sa ho vtedy ešte desiati zakladajúci členovia.
Bol medzi nimi aj úspešný bývalý kapelník Tomáš Požgaj, ktorý nám aj niektoré
skladby oddirigoval. Celé oslavy vtedy moderoval riaditeľ základnej školy Kamil
Žák. Kapelníkom bol vojenský dôstojník major Jozef Rybár a vedúci dychovky bol
Ján Matiašovič.
Ďalšie už jubilujúce 50. výročie sme mali v roku 1972 a pre zlé počasie boli oslavy v Osvetovej besede. Vtedy bol kapelníkom
Alfréd Šebesta z Bratislavy. Prítomné boli aj dychovky z Čataja a z Bernolákova. Pri tejto príležitosti sme po oslavách usporiadali výlet
do Vysokých Tatier a zobrali sme so sebou aj tie ochotné ženičky, ktoré nám pri tejto príležitosti vyšívali košele a vesty. Cestou sme sa
zastavili pri Pamätníku francúzskych partizánov na Strečne, kde sme odohrali niekoľko smútočných pochodov a mariánskych piesní.
Na tieto okrúhle výročia sa zaviedol taký zvyk, že sa slúžila v ten deň Svätá omša za živých a zomrelých členov. Nás teší, že tento
zvyk si osvojili všetky jubilujúce dychovky po okolí.
Mali sme aj spoluprácu s folklórnym súborom zo Šenkvíc, ktorých sme doprevádzali. Boli veľmi dobrí, mali veľa vystúpení, a tak
pre náročnosť na čas sme to po roku vzdali. V tom čase už bol vedúcim dychovky Ján Augustovič, ktorý veľmi rozšíril jej pôsobnosť,
a tak sme sa dostali aj do zahraničia. Boli sme v Nemecku, v bývalej NDR, kde Bratislavský kraj mal družbu s krajom Halle a my sme
tam reprezentovali náš kraj. Za zmienku stojí aj to, že sme sa v preplnenom amfiteátri na pódiu striedali so sovietskou dychovkou,
ktorých tam bolo okolo sto. Ich melódiám ale ľudia veľmi nerozumeli. Ale keď sme my spustili tie známe slovenské a české a ukončili
sme to s tou našou ,,Slovenské mamičky pekných synov máte“, potlesku nebolo konca kraja.
Potom na 1. mája v roku 1982 sme boli na pozvanie starousadlíkov vo Viedni. V tom čase to bolo priam neuveriteľné, že sme sa
malá dedinská dychovka dostali na západ. Bolo to hlavne veľmi dobrou a záslužnou prácou vedúceho dychovky Jána Augustoviča.
Veľmi dobrou úrovňou našej dychovky sme krátko pred tým dva krát po sebe obdržali cenu Najlepšia dychovka.
V tom istom období sa nadviazala spolupráca s Pávím krúžkom z obce Mlynky v Maďarsku a nedávno sme si pripomenuli
25. výročie spolupráce. Tiež sme sa v tom čase zúčastnili aj na festivale v Strážniciach na Morave. Toto bolo jedno z najznámejších
období našej dychovky a po tomto prišlo aj ku generačnej zmene vo vedení. Kapelníkom sa stal Eto Slovák, po ňom Ján Tučnovič,
vedúci bol Ferdinand Dugovič, po ňom Štefan Matiašovič a Štefan Jánsky. Všetky okrúhle výročia sa už začali oslavovať na školskom
dvore za účasti viacerých dychoviek. Počas týchto období dychovka neprestajne napredovala, aj keď niekedy prechádzala krízovým
období, ktorým sa nevyhne žiadna kapela, či už je to málo muzikantov, málo hudobných nástrojov, nevyhovujúca miestnosť na
nacvičovanie alebo medziľudské vzťahy. Táto naša dychovka napriek tomu všetkému stále fungovala, existovala a za celé toto dlhé
obdobie sa ani na nejaký čas nerozpadla. Takto prešla dychovka až do 90-tych rokov, keď kapelu prevzal kapelník Karol Tučnovič
a o niečo neskôr sa vedúcou stala Mária Parajková.
Toto obdobie úspešne naviazalo na svojich predchodcov a zaznamenalo výrazné úspechy. Zintenzívnila sa spolupráca s družobnými Mlynkami, niekoľkokrát bolo vystúpenie v televízii, naše melódie počuť v rádiu, boli urobené nahrávky na kazete a CD,
boli vzácne vystúpenia pri vítaní Svätého otca v Trnave, hrali sme pri návšteve manželky amerického prezidenta Hillary Clintonovej
v Bratislave.
Naviazalo sa na náboženské akcie. K Šaštínu, Levoči, Marianke teraz pribudli ďalšie ako Mariacell, Čenstochova, Medžugorie,
Gaboltov a ďalšie. Za tieto aktivity nás veľmi povzbudil otec biskup Dominik Tóth, keď nám pri jednej príležitosti povedal: ,,Za Vašu
účasť na oslavách v Marianskych svätyniach, ktorých sa zúčastňujete doma aj v zahraničí, to Vám Panna Mária nikdy nezabudne.“
V tomto období sa pravidelne zúčastňujeme kvalifikačných súťaží a môžeme povedať, že úspešne. Prepracovali sme sa do
zlatého pásma, odkiaľ už je možnosť zúčastniť sa súťaže o najlepšie hodnotenú dychovku na Slovensku.
Ale vedia nás aj potrápiť niektoré problémy. Za najväčší sme ešte nedávno považovali ten, že nás bolo povážlivo málo a pri
každej príležitosti museli prísť medzi nás cudzí muzikanti, až sa situácia stala takmer neúnosná. Vtedy som bol pred Vianočným
koncertom poverený, aby som ľuďom povedal nahlas a zreteľne, čo nás čaká, ak mladí muzikanti neprídu medzi nás. Ja som sa na
to podujal a dal som tomu už dnes ,,historickému príhovoru“ názov Prosba. V ňom sme akoby všetci prosili o pomoc všetkých tých,
v ktorých moci je nám pomôcť. Priznám sa, bolo mi pri tom písaní veľmi ťažko, takmer som cítil, ako sa budúcnosť dychovky vzďaľuje
do nenávratna. Túto našu prosbu umocňovali modlitby, ktoré sme odriekali v Medžugorí pri výstupe na horu Križevac, za mladých,
nech prídu čím skôr medzi nás. A oni prišli. Sú zatiaľ štyria, sú ozdobou našej dychovky, stávajú sa aktívnymi, užitočnými členmi, ktorých kapelník Karol Tučnovič úspešne formuje a s veľkou trpezlivosťou vedie. Sú to Roman Pravda, Martin Tomčala, Vojtech Horváth
a David Matiašovič. Chceli by sme veriť, že pribudnú ďalší.
Tak nejako, ako som sa Vám to snažil priblížiť, kráča naša dychovka v ústrety 90. výročiu založenia. Oslavy by mali byť na budúci rok a už sa o tom zažína aj hovoriť. Pri určitých výročiach v živote človeka býva zvykom, že sa obzrie za touto dobou, hodnotí,
zaspomína. Ale takto to prebieha aj v kolektívoch a partiách, v záujmových organizáciách. Keď si niekedy premietnem tých vyše
50 rokov, ktoré som v dychovke prežil, mám pred očami veľa pekných a aj úspešných chvíľ, keď som mal dojem, že aj ja som sa
svojou troškou pričinil o radostnú, peknú a dôstojnú atmosféru, ktorú sme okolo seba šírili a šírime. Je to ale aj veľká obeta, ktorá je
spojená v prvom rade podporou a pochopením v rodine, je to veľké množstvo časového odriekania a rôznych prekážok, ktoré sú
s tým spojené. Napriek tomu všetkému mi vychádza, že je to ušľachtilá záľuba, ktorá sa bude aj naďalej v našej obci šíriť tak, aby sa
v našej obci s Vašou dychovkou Šarfiankou život stával krajší a radostnejší.
					
							
Stanislav Nezhoda, člen dychovej hudby Šarfianka
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Príhovor na koncerte
dychovej hudby Šarfianka
17. 12. 2011
Čas Vianoc, sviatkov radosti, lásky a pokoja nám cez Betlehemské dieťa dáva nádej, že o malú chvíľu budeme v kruhu
svojich rodín, priateľov a známych prežívať túto krásnu Vianočnú atmosféru. Popritom si čoraz viac ako inokedy uvedomujeme, že sme o rok starší, že o malú chvíľu si premietneme ten
odchádzajúci rok, ktorý so sebou odnáša naše túžby, želania,
splnené ale aj nesplnené nádeje. V jeden sviatočný zimný
podvečer, keď snehové páperie posypalo našu dedinu, podišiel som k oknu, posadil sa a pozoroval túto našu zasneženú
krajinu. Vtedy bola veľmi krásna a žiarila so všetkým tým trblietavým a bielym, ako mladá nevesta a akoby otvárala náruč
a bránu dokorán a pozývala nás všetkých prejsť sa po tejto
našej zasneženej dedine. Poďte, porozprávame sa o všeličom,
ba aj o tom čo Vás neminie. Vtedy som sa odvážil povedať:
,,A kto si, že nás na takúto prechádzku po dedine voláš?“ Odpoveď znela: ,,Som jeden z Vás, koho stále pri sebe máš a nevieš, že vedľa mňa kráčaš a ráno keď sa budíš odkazy odo
mňa si odnášaš. Som SEN a neúnavne s dobrými aj so zlými
správami Vás navštevujem.“ Zvedavosť sa ma zmocnila a podišiel som bližšie k oknu. Do tváre som nevidel, len hlas bol
jasný a prenikavý a celkom príjemne znel. Pozvanie sme prijali
a bolo nás viacej po dedine prechádzajúcich, aby sme počuli
ako ďalej. ,,Tak hovorte, čo Vás trápi a aký tento odchádzajúci
rok bol? Čo Vám priniesol?“ A my sme sa zo začiatku na nič
nepýtali, len sme sa akosi okúňali a potom podľa našej obyčaje sme sa len sťažovali. Začali sme s tým, že naši spolublížni
nás už niektorí do nežnosti opustili, a tak našu dedinu umenšili
a nám z očí zišli. Odpoveď bola: ,,Ale veď aj mnohé novorodeniatka do Vašich mladých rodín prišli a koľké rodiny sa k Vám
prisťahovali a dobrú vôľu v užívaní preukazovali tak, aby obec
spoločne s Vami budovali. Veľa mladých, dobrých a vzdelaných odborníkov v dedine máte, správne ich podchyťte, aby
pre Vašu dedinu, čo najviac osohu mali a užitoční boli, a aby

Číslo 2/2011
sa z Vašej dediny nikdy nevysťahovali.“ My sme sa nedali
a ďalej sa posťažovali, že okolité dediny viacej sa budujú a tak
sa nám akosi vzďaľujú. Povedané nám bolo: ,, Keď v týchto
dedinách takmer nič nemali, Vy ste si už dedinu vtedy pekne
budovali, krásny kultúrny dom vo Vašej obci bol, jediný v širokom okolí, nikde taký kultúrny stánok nemali. Ba aj krásnu Mariánsku svätyňu, Lurdskú jaskyňu si Vaši predkovia vystavali.
Svedčí to o veľkej obetavosti a duchovnom bohatstve, ktoré vo
svojich srdciach mali. Ba nedávno ste vo veľmi krátkom čase
farskú budovu postavili, to len potvrdzuje, že pre dobrú vec sa
vždy v dedine zjednotili. O takú jednotu by ste sa vždy snažiť
mali, aby ste nehovorili, že dobré medziľudské vzťahy, to Vám
tí druhý vzali, že to priniesla len táto doba a tento čas, čo o vzájomnú lásku a úctu obral Vás, aby jednota u Vás bola, to nech
je vždy Vaša vôľa.“
My to chceme, a to nech je vždy naša vôľa. Budeme aj
cez tieto vianočné sviatky prosiť, aby sme tu mohli všetci šťastne a spokojne žiť.
Dnes nás prišla naša dychovka Šarfianka potešiť. Všetci
si všímame, že mladých muzikantov medzi sebou máme. Sú
našou nádejou, keď sme všetci o nich s dôverou prosili a naše
volania sa splnili. My starší ich všemožne povzbudzujeme,
a že sa stávajú pre dychovku platnými a užitočnými členmi za
to Tebe, kapelník Karol, z celého srdca ďakujeme. Ďakujeme
aj vedúcej dychovky Márii za to, že to všetko takto pekne zorganizovala, a tak už tento predvianočný večer do radostnej
chvíli dala, aby ste sa tu všetci vo vianočnej nálade cítili a aj
našich priateľov z Maďarska z Mlynkov si takto uctili, a aby sme
sa vždy na našu Šarfianku tešili.
V tomto zamyslení a želaní sa preberám a znova sa nachádzam pri okne. Pozerám von, ale už nesneží, predo mnou
je krásna hviezdna obloha. Večerná tma už padla na našu dedinu, na dedinu, ktorú s láskou, vzájomnou úctou a pokojom
všetci budujeme ako šťastnú rodinu. Po tomto sa pýtam sám
seba – nebo, to len SEN, že o tom bolo hovoriť treba? Aj keď
to bol len SEN, aj tak za ten SEN Ti z celého srdca Pane Bože
ďakujem.
								
			
Stanislav Nezhoda

Koncert ,,Otče náš“
Dňa 13.8.2011 zorganizoval Miestny klub Slovenského Orla v Blatnom
event - koncert Jany Kocianovej, Jána Sucháňa a 24 členného Artmusicorchestra Otče náš. Výkony účinkujúcich boli excelentné a všetci sme mali krásny duchovný zážitok. Po koncerte sa uskutočnilo pre všetkých účastníkov pred
kostolom malé agapé s občerstvením, ktoré pripravili štedré blatnianske gazdinky, na ktorom sa mohli stretnúť a podebatovať priatelia z dediny. Nasledovalo podpisovanie kníh a CD.
Pobyt v škôlke počas koncertu využilo 5 detí.
Pozvanie na event prijal aj prezident prof. Michal Kováč s manželkou prof.
Emíliou Kováčovou. Hoci sa už takýchto akcií zúčastňujú výnimočne, boli nadšení atmosférou a úrovňou koncertu a po
koncerte sa s obdivom vyjadrili o chutnosti jedál, obetavosti a počte žien, ktoré obsluhovali na VIP zóne. Pre dobrú atmosféru sa zdržali dlhšie, ako je obvyklé. Citujúc ich vyjadrenie „boli uveličení“.
Taktiež všetci účinkujúci po koncerte ďakovali za výnimočné prijatie.
Veľká vďaka teda patrí všetkým Vám, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom podieľali a pomáhali pri príprave a priebehu eventu, veľká vďaka patrí hlavne pánu dekanovi Jozefovi Slamkovi za ústretovosť a koordináciu prác pri príprave
eventu. Výťažok z akcie 1 506 € bude použitý na výmenu okien v kostole. Fotogalériu z eventu si je možné pozrieť na
www.blatne.fara.sk
									
Mária Heribanová, MK SO Blatné
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Z činnosti Kynologického klubu Blatné
V apríli tohto roku oslávil kynologický klub štvrté výročie od oficiálneho založenia občianskeho združenia. V tomto období sa vystriedalo veľa členov, ktorí viac či menej ovplyvnili cestu, ktorou sa uberáme. V roku 2010 sa k nám pripojili členovia agility a reprezentujú našu
obec po celom svete. Absolvovali sme a organizovali rôzne školenia,
súťaže a kynologické skúšky.
Stalo sa už pravidlom, že usporadúvame rôzne ukážky výcviku. Aj tento rok v apríli sme privítali na ihrisku žiakov Materskej školy
v Blatnom. Dievčatá so svojimi psíkmi predviedli poslušnosť a ukážky
z výcviku agility. Na konci mája sme boli hosťami v Senci na Medzinárodnom dni detí, ktoré usporiadalo miestne združenie na sídlisku. Aj
tu sme zožali úspech a rozžiarili sme tváre šťastných detí, ktoré si po
ukážkach poslušnosti a obrany mohli psíkov pohladkať a pohrať sa
s nimi. Pri týchto ukážkach reprezentujeme nielen kynologický klub,
ale aj rôzne plemená psov. Tiež učíme deti, mládež, ale aj dospelých,
ako sa starať o svojich štvornohých miláčikov a ako z nich spraviť poslušných kamarátov.
Členovia agility ani tento rok nesklamali a reprezentujú klub aj obec
Blatné ukážkovo. Cez leto sa zúčastnili viacerých pretekov a bola by škoda nespomenúť aspoň tie najúspešnejšie spolu s umiestneniami členov
KK Blatné:
1. Šintavský pohár (Šintava): Skúška LA2 - 2. miesto
2. SpringDanube Skúškový speciál (Bratislava):
Súčet skúšok, 2. miesto
3.	Agility Cassovia cup (Košice):
Skúška LA2 - 3. miesto
Skúška MA3 – 1. miesto a 3. miesto
4.	Isterácke funky skúšky (Bratislava)
Skúška SA1 - 2. miesto
Skúška LA1 – 3. miesto
5. Prázdninové derby (Šintava)
Skúška SA2 – 3. miesto
Skúška MA3 – 2. miesto
6.	European Open (Majstrovstvá Európy), Bad Hall, Rakúsko
Z členov KK Blatné reprezentovali Slovenskú republiku siedmi psovodi
7. Majstrovstvá Slovenskej republiky (Nitra):
V súťaži družstiev sme získali dvakrát titul Majster SR v kategórii medium a jedenkrát II. Vicemajster SR v kategórii
large
V súťaži jednotlivcov naša členka získala titul I. Vicemajster SR v kategórii large
V dňoch 30.9.-2.10.2011 sa uskutočnia Majstrovstvá sveta agility vo Francúzsku. Medzi desiatich členov reprezentácie Slovenskej
republiky sa prebojovali štyria z Kynologického klubu Blatné, z toho
jeden ako náhradník.
Ešte tento rok má tím agility KK Blatné na pláne účasť v kvalifikácii na Majstrovstvá Európy, účasť v kvalifikácii na Majstrovstvá sveta a tiež na Majstrovstvách SR. V októbri organizujeme kynologické
skúšky podľa medzinárodného skúšobného poriadku, na ktorých sa zúčastňujú psovodi z rôznych kútov Slovenska.
Absolvujú skúšky v stopách, poslušnosti a v obrane.
Adriana Keratová
Kynologický klub Blatné
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Udeľovanie ocenení
Komisia kultúry, mládeže, školstva a športu rozposlala dotazníky športovom v obci a na svojom zasadnutí dňa 18.11.2010
podľa schválených kritérií vyhodnotila umiestnenie Športovcov
roku 2011. Dňa 11. decembra 2011 na Obecnom úrade vyhlásil výsledky Športovcov roku 2011 predseda komisie kultúry,
mládeže, školstva a športu Patrik Milošovič.
V kategórii deti a mládež ocenenie získali:
1.miesto – Michal Takáč
2.miesto – Kristína Gregušová
3.miesto – Marián Šuplata
V kategórii dospelí ocenenie získali:
1.miesto – Vojtech Horváth
2.miesto – Mgr. Pavol Gašaj
V kategórii športový kolektív obce Blatné ocenenie získal Stolnotenisový klub Blatné.
Cenu komisie získal Jozef Šalkovič za dlhoročnú činnosť v dobrovoľnom hasičskom zbore Blatné.
Ďalšie tri ocenenia boli udelené osobám, ktoré svojou činnosťou ovplyvnili občanov i život v našej obci.
Cenu Starostky získal dekan Jozef Slámka za aktívny rozvoj miestnej farnosti. Cena mu bola udelená k jeho
70. výročiu.
Cenu Obce získal Stanislav Nezhoda za dlhoročnú činnosť v dychovej hudbe Šarfianka.
Čestné občianstvo obce Blatné si z rúk starostky prevzala MUDr. Eleonóra Balentová, ktorá takmer 40 rokov
poskytuje zubnú zdravotnú starostlivosť občanom našej obce.

Číslo 2/2011

Víťazi jednotlivých kategórii
Detský okruh

Malý okruh

Veľký okruh

Hlavný beh
BlatnéŠenkvice-Blatné

Silvestrovský beh
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Počet
pretekárov

Víťaz

50 m

chlapci

Do 6 rokov

Peter Braso

Blatné

12

50 m

dievčatá

Do 6 rokov

Karin Sedileková

Bratislava

12

100 m

chlapci

7-9 roční

Filip Petrík

Blatné

8

100 m

dievčatá

7-9 ročné

Karin Brasová

Blatné

3

200 m

chlapci

10-12 roční

Jakub Granec

Blatné

6

200 m

dievčatá

10-12 ročné

Zuzana Bőgiová

Blatné

5

700 m

chlapci

13-15 roční

Michal Takáč

Blatné

3

dievčatá

13-15 ročné

Kristína Gregušová

Blatné

3

dorastenci

16-18 roční

Andrej Polakovič

Báhoň

1

dorastenky

16-18 ročné

Michaela Augustovičová

Blatné

1

Muži A

19-39roční

Tomáš Jánsky

Blatné

2

Ženy A

19-39ročné

Zuzana Olšová

Bratislava

4

Ženy B

40-49ročné

Dana Nosálková

Želachovice

1

Muži C

50-59roční

Ľubomír Turinič

Bratislava

3

Ženy C

50-59ročné

Eva Dekanková

Cífer

2

Muži A

19-39roční

Gabriel Mácsodi

Nové Zámky

10

Ženy A

19-39ročné

Barbora Borkovičová

Senec

2

Muži B

40-49roční

Henrich Pršek

Senec

4

Muži C

50-59roční

Rastislav Martický

Bratislava

6

Ženy C

50-59ročné

Anna Fančovičová

Hlohovec

1

Muži D

60-64roční

Vladimír Chríbik

Senec

1

Muži E

65-69roční

Pavol Gašaj

Blatné

1

Muži F

70 a viac

Karol Petőcz

Bratislava

1

1000m

10 km

Spolu 92 pretekárov

Sponzori – Obecný úrad
Poľnohospodárske družstvo Blatné
Slovenská sporiteľňa Bratislava
OBM ŠARM Blatné
ZŠ Blatné
Hasičský dobrovoľný zbor Blatné
Celkom sa zúčastnilo 92 pretekárov v 23 vekových kategóriách. Zúčastnili sa aj pretekári zo zahraničia,
a to z Českej republiky, Francúzska, Nemecka, Anglicka a Írska.
Najstarší pretekár: Karol Petocz Bratislava - 71 ročný
Najmladší pretekár: Oliver Milošovič Blatné – 2 ročný
Najpočetnejšie zastúpená rodina: Jánska – 6 pretekárov
Početné zastúpenie divákov.
Počasie: slnečno, teplota 6-7 °C, slabý severný vietor
Organizátor: Komisia kultúry, športu a mládeže pri Obecnom zastupiteľstve
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Zrušenie futbalového klubu TJ Družstevník Blatné
V roku 2011 prišlo aj ku nemilej udalosti – napriek dlhoročnému a v niektorých ročníkoch aj úspešnému pôsobeniu nášho futbalového klubu TJ Družstevník Blatné tento ukončil svoju činnosť. Bližšie
informácie a dôvody nemáme k dispozícii, nakoľko aj napriek písomnej výzve nám bývalé posledné
vedenie klubu neposlalo relevantné informácie, s ktorými by sme vás následne v článku v Blatňanovi
o tomto bližšie informovali.
Dúfame, že v blízkej budúcnosti sa nájde zopár futbalových nadšencov, ktorí tento krásny šport
v našej obci na klubovej a ligovej úrovni obnovia. Aby srdcia našich šarfických futbalových fanúšikov
nemuseli byť stále smutné, a aby opäť mali nervy drásajúce nedeľné športové popoludnia pri ligových
zápasoch pri podporovaní našich „chlapcóf – futbalistóf“.
										

Marek Kovačič

BOWLINGOVÁ LIGA
V jesennej časti bowlingovej ligy ročníka 2011 / 2012 v pravidelných kolách zápolilo osem súťažiacich, domácich aj cezpoľných. Organizátorom ligy je Hotel u Wocha, vedúcim ligy a hlavným rozhodcom p. Stanislav Fekete. Súťaž prebiehala v štyroch
kolách, každú druhú nedeľu od 18.00 hod. Už po prvom kole, aj
s ohľadom na predchádzajúce ročníky a ich overené kvality, sa
vyprofilovala vedúca dvojica, ktorí nakoniec aj obsadili prvé dve
priečky - Kamil Budaj a Jozef Kubica.
Záverom sme svorne skonštatovali, že od začiatku „šarfickej“
bowlingovej ligy v roku 2009, sa úroveň hráčov zvýšila a ich výkony
sú ustálenejšie. Už teraz sa tešíme na ďalšie kolá súťaže.
								
		
			
Marek Kovačič
Výsledky bowlingovej ligy, jeseň 2011 :
Budaj

1630 bodov

Kubica

1545 bodov

Slovák

1401 bodov

Knap

1368 bodov

Kovačič

1346 bodov

Križanovič

1300 bodov

Jánoš

1285 bodov

Molnár

1141 bodov
(zľava hore: Slovák, Budaj, Kubica, Knap, Križanovič,
zľava dole: Jánoš, Molnár, Kovačič)
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