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REKAPITULÁCIA
Po nekonečnom daždivom počasí nás
opäť zohrieva letné slnko a s ním prichádza nové číslo Blatňana. Prinášame
vám ho v tomto hodovom období a
veríme, že okrem upratovania, hodovania, navštevovania rodiny a blízkych
si nájdete voľnú chvíľu aj na prečítanie
tohto čísla.
Okrem pravidelných rubrík vás oboznámime s priebehom revitalizácie časti našej obce. Následkom revitalizácie
a, samozrejme, aj daždivého počasia,
boli počas posledného polroka komunikácie našej obce nadpriemerne znečistené. Dalo by sa povedať, že Blatné
bolo samé blato. Napriek tomu, že sa
jednalo o úpravu a obnovu našej obce,
a tým zlepšenie prostredia, v ktorom
žijeme, našli sa žiaľ aj sťažovatelia,
ktorí nevedeli pochopiť, že bez vedľajších negatívnych vplyvov sa upravovať
nedá.
V máji po dlhodobých dažďoch boli
zaplavené určité časti našej obce. Aj
keď následky povodní neboli katastrofálne ako vo východnej časti Slovenska,
prinášame vám zopár informácií týkajúcich sa ohrozenia vodou.
Našťastie, ani nepriaznivé počasie neovplyvnilo kultúrne a spoločenské dianie v obci. Z väčších kultúrnych akcií
to boli: veľkonočná zábava, stavanie
mája, MDD organizovaný Kynologickým Klubom Blatné. Pred nami je hodová zábava a hodová nočná súťaž
DHZ o Pohár predsedu poľnohospodárskeho družstva. Na obe akcie vás
srdečne pozývame. Zo spoločenského
diania máme za sebou parlamentné
voľby. Koncom novembra nás čakajú
komunálne voľby, ktoré sa nás priamo
dotýkajú, a preto vám v budúcom čísle
Blatňana predstavíme kandidátov na
starostu a poslancov našej obce.
Na záver Vám želám príjemné čítanie a
pokojné hodovanie v kruhu najbližších.
Miriam Jevošová

Revitalizácia centra obce
V čase, keď vyjde toto číslo Blatňana, mali by
sa takmer končiť stavebné práce na revitalizácii
centra obce. Pre oboznámenie všetkých občanov uvediem, ako sme dospeli k tomuto projektu – stavbe. V roku 2008 sme uvažovali, na
čo by sme mohli spracovať projekt pre skrášlenie obce, či vybudovať niečo veľmi potrebné.
Tak sme sa na zastupiteľstve zhodli v tom, že
nám treba vybudovať nové futbalové ihrisko s
tým, že by sa vybudoval nový chodník okolo
poľnohospodárskeho družstva k novému ihrisku. Skôr ako sme spracovali projekt, sme si na
ministerstve výstavby overovali, ktoré z plánovaných aktivít môžu byť oprávnené náklady z
eurofondov. Tak sme sa dozvedeli, že výstavba nových chodníkov je neoprávnený náklad,
výstavba nového futbalového ihriska rovnako.
Už sme sa pomaly vzdali možnosti podať projekt, keď ma napadlo, že by sme mohli podať
projekt na revitalizáciu centra obce. Prekážkou
bolo v podstate iba to, že sme v centre obce
nemali vybudovanú kanalizáciu. Tak sme si
povedali, že zadáme spracovať realizačný
projekt na výstavbu kanalizácie na Šarﬁckej
ulici, samozrejme s napojením do vybudovanej kanalizácie cez Bratislavskú ulicu. Času
do podania projektu nám už veľa neostávalo,
bolo treba nájsť rýchlo projektantov, ktorí by
v dobrej cene a v termíne do dvoch mesiacov
spracovali projekt. Podarilo sa. Agentúra granty
– fondy (AGF Brezno) nám spracovala projekt
o eurofondy. Pred koncom októbra sme stihli v
stanovený termín projekt podať na ministerstvo
výstavby a regionálneho rozvoja. Koncom roka
2008 sme dostali výzvu na doplnenie, výber

dodávateľa stavby. Pripravili sme verejnú súťaž,
z ktorej vzišiel dodávateľ – ﬁrma SWIETELSKY
Slovakia, spol. s r. o. Zároveň sme museli požiadať o dokončenie realizačného projektu na
kanalizáciu na Šarﬁckej ulici, aby sme mohli
urobiť výber dodávateľa. Nepodarilo sa mi
dostatočne včas presvedčiť zastupiteľstvo o
potrebe zabezpečenia úveru až dovtedy, kým
sme nemali zmluvu s ministerstvom o poskytnutí dotácie na projekt „Revitalizácia časti obce
Blatné“. Vybrali sme dodávateľa kanalizácie,
ale pokým sme nemali zabezpečené prostriedky na výstavbu, nemohol som ich požiadať, aby
začali s výstavbou. Preto sa výstavba presunula
až do jesenných mesiacov, keď už aj počasie
celkom neprialo. Na zasadnutí zastupiteľstva
dokonca padol návrh, aby sme kanalizáciu a revitalizáciu robili súčasne, čo určite uznáte, nie
je možné, aby nám terén nesadal. Keďže napájanie občanov na kanalizáciu na Šarﬁckej ulici
bolo zdĺhavejšie, nebolo možné riadne hutniť
terén. Ale zima aj s terajšími dažďami výdatne pomáhajú, aby bol terén riadne usadnutý.
Miestami bolo potrebné vybrať väčšiu vrstvu
podkladu, pretože podkladový kameň na zbahnenom teréne „plával“. Obyvatelia od Jánskych
po Naďovičov požiadali o odsunutie chodníka
od domov. Rozmýšľali sme spoločne s projektantami o najvhodnejšom umiestnení už pri
tvorbe projektu. Chodník pri ceste pri dnešnej premávke je nebezpečný, počas dažďov a
čľapkanice by boli chodci ohrozovaní vodou,
či snehom. Pri odhŕňaní snehu by nám sneh vytlačili až na chodník. Ak by sme ho umiestnili
minimálne dva metre od domov, na zostávajú-
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cej časti vjazdov do domov by sa takmer nikde
nevmestilo auto a zavadzalo by na chodníku.
Preto sme volili umiestnenie rovnako ako pri
pôvodných chodníkoch. A nenahovárajme si,
že každý hneď schová svoje auto do dvora, ak
by prišla návšteva ku komukoľvek, museli by
parkovať pri ceste, čo znepriehľadňuje cestu
a skôr hrozia dopravné nehody. Dostali sme
pripomienku umiestniť elektrické vedenia pod
zem – urobiť káblové rozvody. Žiaľ, nestihli
sme to zapracovať do projektu a pri súčasnej
ﬁnančnej situácii si nemôžeme dovoliť vynakladať z obecných prostriedkov navyše. Okrem
toho by každý, kto má vzdušnú prípojku elektriny, musel urobiť nové meranie zo zemnej prípojky, čo by bolo navýšenie výdajov občanov.
Plne súhlasím, že by to bolo krajšie. Nedovolím
si však tvrdiť, že aj lepšie, pretože aj rozvody
vzduchom sa dajú upraviť, pri poruchách netreba rozkopávať a okrem toho by boli potrebné nové stožiare verejného osvetlenia. Veľa
občanov požadovalo rozšírenie vjazdov na
dve vozidlá. Dokonca väčšina bola ochotná si
to doplatiť. Na takúto zmenu ako starosta som
nedal súhlas hlavne z dôvodu, aby ostal priestor aj na zeleň, veď si nemôžeme z ulice v centre obce urobiť iba parkovaciu plochu. Projekt
neriešil dve dôležité skutočnosti – odvod dažďových vôd zo striech a dvorov a okraj od cesty. Pritom projektanti navrhli iba nahradenie rúr
pri ceste odvodňovacími žľabmi. Veľmi krátko
po začatí prác sa otvorila taverna – diera pri
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ceste a pod cestou oproti Stanislava Feketeho.
Pozvali sme cestárov, aby si závadu odstránili.
Jamu zasypali a upozornili nás, aby sme riešili
aj okraj cesty. Miestami sme mali obrubníky
pri ceste utopené, miestami vysoko nad cestou. Navrhli ich odstránenie s tým, že terén sa
upraví so sklonom od cesty v šírke minimálne
50 cm, do vjazdov od cesty zabudujeme zatrávňovaciu dlažbu, aby mohla voda nerušene
odtekať. Dodávateľ stavby odmietol prevziať
záruku za chodník ak bude voda zo striech a
dvorov vytekať do dlažby. Navrhli plytké odtokové žľaby. Súhlasili sme, zakrátko sme však
boli upozornení na ich chybu – vznikol nám
„tankodróm“, neprejazdný vozíčkami, kočíkmi s menšími kolieskami. Tak zabezpečujeme
krycie pozinkované rošty, aby sme tú 3,5 cm
priehlbinu prekryli. Samozrejme, budeme ich
musieť riadne upevniť, lebo ináč by u nás „dostali nohy“. Žiaľ, tieto zvýšené náklady nám už
nik nezaplatí. Mali by sme to požadovať od občanov, pretože vyhláška MŽP SR č. 397/2003
Z.z. hovorí o tom, že bez súhlasu vlastníka
pozemku (obecného) nemôžu vlastníci iných
nehnuteľností vypúšťať na ne vodu zo svojich
nehnuteľností. V záujme dostatku vody do
trávnikov to určite bude obec tolerovať, dúfam
však, že až nastane sucho, pomôžu ho prekonať aspoň primeranou závlahou týchto trávnikov, ktoré majú byť vysiate. Zároveň verím,
že aj občania Šarﬁckej ulice sa budú správať
tak, ako ostatní po obci a venovať potrebnú

starostlivosť koseniu, či zavlažovaniu v prípade
potreby, aby to neostalo len na obec. Ak však
áno, potom bude mať nasledujúce obecné
zastupiteľstvo možnosť prehodnotiť dane tak,
aby bola ocenená starostlivosť tých, čo sa starajú aj o svoje priedomia, a nech si priplatia tí,
čo ich to nezaujíma. V zeleni budú na Šarﬁckej ulici umiestnené striedavo od cesty šípove
ruže, od chodníkov živé ploty. Pri škole bude
vybudovaná zhromažďovacia plocha - cca
350 m2, bezbariérový prístup k škole, obecnému úradu, priechody pre chodcov. Primerane
budú rozmiestnené lavičky a odpadové koše.
Aj prístup k mlynu – ulica Alojza Végha dostane nový koberec – cestičku šírky 4,00 m. Podrvenými betónmi dodávateľ upraví sklon tak,
aby nájazd na cestu bol s miernejším sklonom,
ďalej od cesty bude sklon o niečo väčší, ale plynulý. Možno to ocenia deti, v zime tam môže
byť dobrá sánkovačka - bezpečnejšia, lebo
bude začínať ďalej od cesty. Pritom môže byť
aj polovica cesty odhrnutá na vjazd autom či
prechod chodcov. Aj pri nej budú umiestnené
lavičky a odpadové koše. Poslednou aktivitou
projektu je rekonštrukcia lávky cez potok. Po
posledných skúsenostiach - od 17. mája celý
týždeň, by som volil radšej jej výmenu za novú,
možno z pevnejšieho materiálu, plytšej konštrukcie vyššie nad potokom.
Milan Šarmír

Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Blatnom
zo zasadnutia OcZ dňa 15.1.2010
OcZ schválilo
– odpustenie poplatkov za zapožičanie inventáru na stolovanie
Futbalového plesu dňa 6./7.2.2010. Futbalový klub Družstevník
Blatné zabezpečí na vlastné náklady vyčistenie použitých obrusov. O
prenajatie priestorov MKS odporučilo futbalovému klubu požiadať
vlastníka budovy – Rímskokatolícku cirkev – farnosť Blatné,
– prenajatie inventára na konanie Školského plesu dňa 23./24.1.2010
a odpustenie poplatkov za zapožičanie inventáru na stolovanie.
Rodičovské združenie zabezpečí na vlastné náklady vyčistenie
použitých obrusov,
– plán a program zasadnutí OcZ v Blatnom na rok 2010 podľa
upraveného návrhu,
– uzatvorenie zmluvy na odbornú technickú pomoc pri prevádzkovaní
ČOV na rok 2010 so spoločnosťou BioCompacT spol. s r.o. Bratislava.
– zadanie spracovania realizačného projektu výstavby kanalizácie v
obci, ako 5. stavby verejnou súťažou. Treba dobudovať na uliciach:
Bratislavská, Lúčna, K mrázovej doline, časť Šarﬁckej, Šenkvická, časť
Podhájskej, Mlynská a Potočná,
– zrušenie MĽK Blatné a presun knižničného fondu do školskej
knižnice Základnej školy v Blatnom,
– uzatvorenie nájomnej zmluvy s T – Mobile Slovensko, a. s.,
Vajnorská ul. č. 100/A, 831 03 Bratislava na umiestnenie a
užívanie technologického zariadenia a príslušnej infraštruktúry
rádioreleového bodu a základňovej stanice verejnej elektronickej
komunikačnej siete (ďalej len „VKS“) s názvom „ZS a RR bod Blatné“
na streche Základnej školy v Blatnom,
– kúpu programov WinCITY od spoločnosti TOPSET na spracovávanie
agendy obce (9 programov) a zabezpečiť digitálne zameranie
cintorína.
OcZ neschválilo
– poskytnutie sociálnej výpomoci pani Márie Kochovej.
OcZ vzalo na vedomie
– vzdanie sa funkcie aktivistky sociálnej komisie Kristíny Polakovičovej
a schválilo za aktivistku komisie Janu Onofrejovú,
– správu o možnostiach podávania projektov o Eurofondy a o
podaných projektoch prednesenú projektovou manažérkou obce
Ing. Jarmilou Tomašovičovou.
OcZ poverilo
– starostu obce zabezpečiť potrebné materiály k súdnemu sporu
s cirkvou o pozemok p. č. 331/1 s nevyhnutnými nákladmi na ich
zabezpečenie a preklad. Úradný preklad zabezpečiť iba v prípade
relevantných dôkazov o ﬁnancovaní kúpy pozemkov, stavby a
prevádzky školy.

zo zasadnutia OcZ dňa 19.2.2010
OcZ schválilo
– vyplatenie zostávajúcej dohodnutej odmeny pri dozorovaní IV.
etapy výstavby kanalizácie Branislavovi Jurčovi.
– predaj pozemku vo výmere cca 468 m2 na ulici Pažiť Vladimírovi
Petrášovi a manželke Kataríne Petrášovej, bytom Zemplínska 9, 903
01 Senec, v cene 79,- €/m2. Celková kúpna cena pozemku bude
určená po vypracovaní geometrického plánu, ktorým sa rozdelia
pozemky p. č. 389/10,400/11 a 1661/1. Kupujúci uhradia kúpnu
cenu, kolkové známky ako poplatok za návrh na vklad do katastra
nehnuteľností vo výške 66,- €,
– predaj stavebného pozemku vo výmere cca 530 m2 na ulici Pažiť
Rastislavovi Filčákovi a manželke Beáte Filčákovej, bytom Zemplínska
9, 903 01 Senec, v cene 79,- €/m2. Celková kúpna cena pozemku
bude určená po vypracovaní geometrického plánu, ktorým sa
rozdelia pozemky p. č. 389/10, 400/11 a 1661/1. Kupujúci uhradia
kúpnu cenu, kolkové známky ako poplatok za návrh na vklad do
katastra nehnuteľností vo výške 66,-€,
– predaj stavebného pozemku vo výmere cca 100 m2 na ulici Pažiť z
pozemku p. č. 1661/1 Jakubovi Kaščákovi, bytom Vyšehradská 39,
851 06 Bratislava, v cene 79,- €/m2. Celková kúpna cena pozemku
bude určená po vypracovaní geometrického plánu, ktorým sa
rozdelia pozemky p. č. 389/10, 400/11 a 1661/1. Kupujúci uhradí
kúpnu cenu, kolkové známky ako poplatok za návrh na vklad do
katastra nehnuteľností vo výške 66,- €,
– predaj stavebného pozemku vo výmere cca 500 m2 na ulici Pažiť
Vladimírovi Brdečkovi a manželke Martine Brdečkovej, bytom
Košická 26, 903 01 Senec, v cene 79,- €/m2. Celková kúpna cena
pozemku bude určená po vypracovaní geometrického plánu,
ktorým sa rozdelia pozemky p. č. 389/10, 400/11 a 1661/1.
Kupujúci uhradí kúpnu cenu, kolkové známky ako poplatok za návrh
na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66,-€,
– predaj stavebného pozemku vo výmere cca 550 m2 na ulici Pažiť
Ing. Erike Vitalošovej a manželovi Petrovi Vitálošovi, bytom Školská
41, 931 01 Šamorín, v cene 79,-€/m2. Celková kúpna cena pozemku
bude určená po vypracovaní geometrického plánu, ktorým sa
rozdelia pozemky p. č. 389/10, 400/11 a 1661/1. Kupujúci uhradí
kúpnu cenu, kolkové známky ako poplatok za návrh na vklad do
katastra nehnuteľností vo výške 66,- €,
– bezplatný prenájom budovy obecného klubu občianskemu
združeniu DOBRÁ DEDINA BLATNÉ, s úhradou energií v roku
2010 obcou a príspevkom na rozbehnutie činnosti podľa možností
obecného rozpočtu, na skúšobnú dobu 1 roka,
– inventarizáciu majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov za
rok 2009,
– upravený návrh rozpočtu obce na rok 2010.

OcZ požiadalo
– starostu obce zverejniť zoznam aktuálnych neplatičov na vývesnej
tabuli obce Blatné, neplatičom vody, po výzve na úhradu s
upozornením na následné odpojenie vody, po termíne splatnosti
odpojiť vodu.
OcZ zrušilo
– uznesenie č. 81/2009 – Z o cene predávaných pozemkov na ulici
Pažiť.
OcZ vzalo na vedomie
– oboznámenie s priebehom výkonu stavebného dozoru prednesenú
Branislavom Jurčom,
– Plán kultúrnych a spoločenských podujatí v obci na rok 2010.
zo zasadnutia OcZ dňa 12.3.2010
OcZ schválilo
– predaj časti pozemku p. č. 404/5, dielu 1 vo výmere 5 m2,
pričlenenému k pozemku p. č. 94/1, zastavaná plocha a dielu 2, vo
výmere 92 m2, pričlenenému k pozemku p. č. 99, zastavaná plocha
Božene Matulovej, Zuzane Matulovej, Františkovi Matulovi, všetci
bytom Potočná 139/5 , 900 82 Blatné a Božene Dugovičovej, rod.
Matulovej, bytom Šenkvická 525/3, 900 82 Blatné v cene 10,- €/
m2. Celková kúpna cena pozemku je stanovená vo výške 970,– €.
Kupujúci uhradia kúpnu cenu, kolkové známky ako poplatok za
návrh na vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66,- €,
– predaj pozemku p. č. 1661/38, ostatné plochy, vo výmere 468 m2
na ulici Pažiť Vladimírovi Petrášovi a manželke Kataríne Petrášovej,
bytom Zemplínska 9, 903 01 Senec, v cene 73,- €/m2. Celková
kúpna cena pozemku je stanovená vo výške 33 872,– €. Kupujúci
uhradia kúpnu cenu, kolkové známky ako poplatok za návrh na
vklad do katastra nehnuteľností vo výške 66,- €,
– predaj pozemku p. č. 1661/43, ostatné plochy vo výmere 140 m2
Jakubovi Kaščákovi, bytom Vyšehradská 39, 851 06 Bratislava, v
cene 73,– €/m2. Celková kúpna cena pozemku je stanovená vo
výške 10 220,– €. Kupujúci uhradí kúpnu cenu, kolkové známky
ako poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností vo výške
66,- €,
– predaj pozemku p. č. 1661/37, ostatné plochy vo výmere 618 m2
Ing. Erike Vitalošovej a manželovi Petrovi Vitálošovi, bytom Školská
41, 931 01 Šamorín, v cene 73,– €/m2. Celková kúpna cena
pozemku je stanovená vo výške 45.114,– €. Kupujúci uhradia kúpnu
cenu, kolkové známky ako poplatok za návrh na vklad do katastra
nehnuteľností vo výške 66,- €.
– záverečný účet obce – celoročné hospodárenie obce za rok 2009
bez výhrad.
– rozpočet obce na rok 2010.
– programový rozpočet obce na roky 2010 – 2012,
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– rozpis normatívnych ﬁnančných prostriedkov pre Základnú školu
Blatné na rok 2010,
– Ing. Martina Milošoviča za stavebného dozora stavby „Revitalizácia
časti obce Blatné“,
– plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2010.
OcZ vzalo na vedomie
– správu o vyhlásených výzvach o Eurofondy podanú projektovou
manažérkou Ing. Jarmilou Tomašovičovou a správu starostu o
možnostiach ﬁnancovania nadstavby materskej školy,
– správu o vykonanej kontrolnej činnosti hospodárenia obce Blatné a
odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu
obce za rok 2009.
– závery kontrolnej skupiny NKÚ a požiadalo starostu obce zabezpečiť
prijatie potrebných opatrení na odstránenie nedostatkov zistených
NKÚ, ktoré budú zabezpečované obcou Blatné pri implementácii
programového rozpočtu na roky 2010 – 2012.
z mimoriadneho zasadnutia OcZ dňa 18.3.2010
OcZ schválilo
– zadanie spracovania projektov o poskytnutie dotácií v rámci výzvy v
súlade s výnosom MP SR č. 2357/2008 – 100 o poskytovaní dotácií
pri rozvoji vidieka na:
1. ukončenie Nadstavby Materskej školy v Blatnom,
2. výmenu okien a zateplenie budovy Základnej školy v Blatnom,
3. výmenu okien a zateplenie budovy Obecného úradu v Blatnom
4. dostavbu kanalizácie v obci Blatné
OcZ poverilo
– starostu obce prerokovať so spracovateľom projektov výšku odmeny
za vypracovanie a podaj projektov a následne informovať OcZ.
zo zasadnutia OcZ dňa 23.4.2010
OcZ schválilo
– zriadenie záložného práva v prospech ﬁnancujúcej banky
poskytujúcej hypotekárny úver na kúpu pozemku p. č. 1661/37,
trvalý trávny porast vo výmere 618 m2, kupujúcim Ing. Erike
Vitalošovej a manželovi Petrovi Vitálošovi, bytom Školská 41, 931
01 Šamorín, ktorým bol predaj pozemku schválený uznesením č.
28/2010 – Z,
– ukončenie nájmu nebytových priestorov v budove Požiarnej
zbrojnice prenajímateľmi Františkom Danišom a Máriou Danišovou
dohodou k 30. 6. 2010. Stavy energií budú odpísané pri odovzdaní
priestorov a následne zúčtované,
– ukončenie nájmu nebytových priestorov ESO - BARu prenajímateľom
Viktorom Štellárom dohodou k 31.5.2010. Stavy energií budú
odpísané pri odovzdaní priestorov, odovzdané novému nájomcovi,
– prenájom nebytových priestorov ESO - BARu Andrejovi
Pankiewiczovi,
– zámenu pozemku 2454/15 vo výmere 149 m2 za ½ podiel v
pozemku p. č. 402/84, schválenú uznesením 91/2008
– predaj časti pozemku p. č 2454/5 vo výmere cca 200 m2 v cene
10,– €/ m2. Žiadateľka na svoje náklady zabezpečí geometrický
plán, uhradí poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností vo
výške 66, – €.
– prijatie úveru vo výške 353 000,- EUR poskytnutého zo strany
Dexia banky Slovensko a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina,
Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok
dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, s možnosťou opakovanej
prolongácie zmluvy, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý
termínovaný úver, na účely zabezpečenia ﬁnancovania investičného
projektu: Revitalizácia časti obce Blatné s podporou projektu v
zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z
fondov Európskeho spoločenstva formou Nenávratného ﬁnančného
príspevku,
– plat starostu obce vo výške 1638,– Eur s účinnosťou od 1.1.2010,
– plat hlavného kontrolóra obce vo výške 229,40 Eura s účinnosťou
od 1.1.2010.
OcZ neschválilo
– dlhodobý prenájom pozemku p. č. 1756/40, ostatná plocha vo
výmere 37 m2, ale odporúča žiadateľom požiadať o kúpu pozemku,
pretože pozemok je pre obec inak neupotrebiteľný. V opačnom
prípade dôrazne žiada žiadateľov pozemok uvoľniť a odplotiť.
b) Obecné zastupiteľstvo v Blatnom zároveň žiada Mariána Magulu a
manželku Miroslavu uvoľniť breh potoka v šírke ochranného pásma
potoka t. j. 3 m tak, aby bol prístupný pre správcu toku i občanov.
– prenájom nebytových priestorov ESO - BARu Miriam Dugovičovej.
OcZ vzalo na vedomie
– vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra obce pani Sylviou
Trhlíkovou,
– informáciu o stave výstavby podľa projektu „Revitalizácia časti obce
Blatné“,
– správu o zabezpečení prostriedkov na výstavbu kanalizácie a
dokončenie nadstavby materskej školy.
OcZ požiadalo
– starostu obce vyhlásiť novú voľbu hlavného kontrolóra v zmysle §
18 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a na
deň voľby zvolať

mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,
– starostu obce požiadať riadiaci orgán SO/RO pre Bratislavský kraj o
povolenie potrebných zmien projektu,
– starostu obce zverejniť na internetovej stránke obce a podľa
možností aj na www.reality.sk novú ponuku na predaj pozemkov na
ulici Pažiť,
OcZ poverilo
– starostu obce a JUDr. Mareka Kovačiča spracovať zmluvu so
stavebným dozorom Ing. Martinom Milošovičom.
Ivana Benkovská – požiadala, aby obec uzatvorila s občanmi, ktorí majú
nedoplatky na daniach a poplatkoch zmluvy o splátkach a dôrazne
trvala na ich plnení.
Radomír Strihovský – upozornil, že na cintoríne podaktorí občania
budujú chodníčky okolo hrobov, predniesol otázku, kto toto
povoľuje. Starosta uviedol, že nik nepovoľoval budovanie
chodníčkov, občania to robia svojvoľne.
Mgr. Jozef Slezko – predniesol bilanciu užívania viacúčelového ihriska.
Už trikrát boli rozbité okná na toaletách a na schodisku. Ďalšie
rozbité okná síce nesúvisia s prevádzkou ihriska, ale s vandalizmom.
Navrhol riešiť ochrannou sieťkou pozdĺž celej bočnej strany ihriska,
aspoň v takej výške, ako je za bránkou. Požiadal o zabezpečenie
plošiny na opravu okien na schodisku, pretože inak sa opraviť
nedajú. Zároveň predniesol problémy so zatekajúcou strechou,
ktorú máme ešte v záruke. Realizátor zateplenia a novej izolačnej
vrstvy strechy neustále tvrdí, že strecha je urobená dobre. Má
kontakt na iného odborníka, ktorý by mohol zistiť dôvody zatekania.
Obecné zastupiteľstvo dalo súhlas na kontrolu strechy nezávislým
odborníkom.
Mária Bachratá – vyslovila nespokojnosť s riešením dopravného
značenia na Chorvátskej ulici. Podotkla, že na vjazde do Štefánikovej
ulice je zákaz vjazdu nákladným motorovým vozidlám, a preto vodiči
chodia po Chorvátskej ulici. Poslanec Štefan Fiala navrhol preložiť
uvedenú zákazovú značku zo Štefánikovej ulice na Chorvátsku, od
Ulice Antona Vosátka.
Radomír Strihovský – informoval obecné zastupiteľstvo o problémami
vo futbale. Chápe nedostatok peňazí, a tým aj menší príspevok od
obce pre futbalový klub. Požiadal aspoň o pomoc pri udržiavaní
hlavnej plochy polievaním a pri kosení vedľajšej plochy. Starosta
obce uviedol, že obec momentálne nemôže ﬁnančne viac pomôcť,
prisľúbil však poskytnúť pracovníka z dlhodobo nezamestnaných,
ktorí budú od mája počas deviatich mesiacov zamestnávaní obcou
na pomocné práce v obci na polievanie ihriska.
zo zasadnutia OcZ dňa 14.5.2010
OcZ schválilo
– prenájom parkovacích miest pred predajňou elektropredajne na
Šarﬁckej ulici 303/31 spoločnosti Šuplata, spol. s r.o. v cene 0,25€/
m2 za mesiac stanovenou dohodou,
– predaj časti obecného pozemku parc. č. 402/2 vo výmere cca 20
m2 Kvetoslavovi Novákovi, bytom Kollárova 1, 903 01 Senec v cene
10,– €/m2. Kupujúci na svoje náklady zabezpečí geometrický plán
na odkupovaný pozemok, uhradí kúpnu cenu a správny poplatok za
návrh na vklad do katastra nehnuteľností,
– predaj pozemkov p. č 2690/13, zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 410 m2 a p. č. 2690/46, záhrada vo výmere 499 m2
žiadateľovi Patrikovi Valovičovi, bytom Podhájska 214/26, 900 82
Blatné v cene 100,- € za celé pozemky. Kupujúci uhradí kúpnu cenu
a správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností,
– zámenu pozemku p. č. 402/84, zastavané plochy vo výmere 298
m2 v podiele ½ z vlastníctva Ruženy Balážovej, rod. Hanzlíkovej,
Milana Hanzlíka, Márie Proksovej, rod. Hanzlíkovej, Františka
Hanzlíka a Ľuboša Hanzlíka do vlastníctva obce za rovnakú výmeru
z pozemkov p. č. 2454/13 a 2454/14, t. j. 149 m2 a predaj časti
z pozemku p. č. 2454/14 vo výmere 40 m2 v cene 10,- €/ m2 z
vlastníctva obce do vlastníctva Ruženy Balážovej, rod. Hanzlíkovej,
Milana Hanzlíka, Márie Proksovej, rod. Hanzlíkovej, Františka
Hanzlíka a Ľuboša Hanzlíka. Žiadateľka a spol. uhradia kúpnu cenu
vo výške 400,- €, správny poplatok za návrh na vklad do katastra
nehnuteľností,
– predaj časti pozemku p. č 2454/6 vo výmere cca 200 m2, záhrady
žiadateľke Ružene Balážovej, bytom Záhradná 425/10, 900 82
Blatné v cene 10,- €/m2. Kupujúca zabezpečí na vlastné náklady
geometrický plán, uhradí kúpnu cenu a správny poplatok za návrh
na vklad do katastra nehnuteľností,
– prenájom pozemku p. č. 404/41 žiadateľovi Markovi Tavalimu
so súhlasom výstavby na obecnom pozemku, pod podmienkou
vyčistenia a odvozu odpadov. Stavba môže byť povolená len
stavebným úradom v zmysle stavebného zákona,
– úhradu faktúry vo výške 83.144,86 Eura dodávateľovi SWIETELSKY
– SLOVAKIA spol. s r.o. po náležitej kontrole starostom a stavebným
dozorom
OcZ neschválilo
– poskytnutie náhradného ubytovania žiadateľovi Stanislavovi
Tavalimu, pokiaľ nebude mať vysporiadané výlučné vlastníctvo
pozemku p. č. 402/1 a rodinného domu s. č. 289 bez tiarch a
exekučného titulu. Až po tomto vysporiadaní bude obec riešiť
poskytnutie náhradného bývania.
OcZ vzalo na vedomie
– informáciu o výchovno – vzdelávacom procese v Materskej škole v
Blatnom, prijatí detí na nový školský rok do MŠ a výsledkoch školskej
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jedálne,
– žiadosť ŠK SFM Senec – Veľký Biel. Futbalový klub Družstevník
Blatné poskytne na turnaj futbalové ihrisko,
– informáciu o stave výstavby podľa projektu „Revitalizácia časti obce
Blatné“.
OcZ požiadalo
– starostu obce preveriť možnosť osadenia zákazových značiek
vjazdu vozidiel do polí, prípadne osadenia rámp,
– starostu obce zabezpečiť otvorenie zberného dvora Obecného
úradu na vývoz odpadov každú sobotu od 10.00 h do 13.00 h a po
dobu aspoň 3 týždňov oboznamovať občanov minimálne 2x týždne,
– starostu obce prerokovať s predsedom PD a následne so zástupcami
projektu výroby priemyselného kompostu možnosti zlepšenia stavu
ovzdušia, znečisteného z výroby priemyselného kompostu. Pre
výrobu priemyselného kompostu nájsť vhodnejšiu lokalitu, aby
neboli zápachom obťažovaní občania. O výsledkoch rokovaní
informovať OcZ a občanov priľahlých ulíc.
Anna Kubicová – znovu upozornila na nevhodné parkovanie na
Bratislavskej ulici pred Novákovými.
zo zasadnutia OcZ dňa 4.6.2010
OcZ zvolilo
v tajnom hlasovaní hlavnú kontrolórku obce z dvoch kandidátiek.
Počtom hlasov 5 (slovom päť) zo siedmych poslancov zvolilo hlavnú
kontrolórku. Obecné zastupiteľstvo v Blatnom potvrdzuje, že Ing. Erika
Vitálošová bola zvolená nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov za
hlavnú kontrolórku obce Blatné.
Pripomienky poslancov a občanov
JUDr. Marek Kovačič
– vodenie a venčenie psov do parku a na detské ihrisko na Nám.
A. Hlinku – treba umiestniť tabuľky s uvedením výšky pokuty pri
porušovaní zákazu – v rozhlase nebolo vyhlasované,
– treba vyviezť konáre z Bratislavskej ulice,
– položil otázku, či sa niečo deje s nadviazaním družobných
kontaktov s chorvátskou dedinou Desinič,
Anna Kubicová
– informovala sa, kto a ako sa stará o viacúčelové ihrisko, uviedla, že je
potrebné vyhrabať lístie a nečistoty z ihriska a jeho okolia,
– predniesla pripomienku, aby bol Pavol Vacho vyzvaný odstrániť
stavebné materiály z verejného priestranstva
Ivana Benkovská
– informovala sa k akému termínu bude uvoľnený obecný byt, aby
pred začiatkom školského roku ho bolo možné vymaľovať a pripraviť
pre nového učiteľa.
– informovala sa v akom štádiu je riešenie závad na streche základnej
školy. Starosta obce a riaditeľ ZŠ Mgr. Jozef Slezko uviedli, že viackrát
bol dodávateľ s viacerými odborníkmi zisťovať príčinu zatečenia, sú
vypracované záznamy z obhliadky strechy, presnú príčinu zatečenia
sa nepodarilo určiť, napriek silným lejakom v poslednom období sa
zatečenie nerozšírilo. Novozvolená kontrolórka obce Ing. Vitálošová
uviedla, že možno prizvať na kontrolu ešte iných odborníkov, zistí
kontakt a oznámi starostovi obce.
Ing. Miloš Onofrej
– položil otázku, či je nutné aby bolo obecné zastupiteľstvo podrobne
informované ústnou formou o dianí a potrebách materskej školy,
základnej školy, či iných organizácií. Takéto prerokovanie zaberá
veľa času, považuje za vhodnejšie, aby bola podaná zastupiteľstvu
písomná správa a k nej aby boli prijaté potrebné uznesenia. Poslanci
uviedli, že považujú za potrebné aj ústne informácie, samozrejme,
že by uvítali aj písomnú informáciu, aby sa mohli na prípadné
požiadavky vopred pripraviť. Písomné materiály požadujú takmer
celé volebné obdobie, žiaľ stále ich nedostávajú.
Rudolf Rodný
– požiadal, aby bol Patrik Valovič predvolaný na obecný úrad z
dôvodu, že ich nehnuteľnosť nie je napojená na verejnú kanalizáciu,
výkop ohrozuje stabilitu základu susedného plotu.
OcZ schválilo
– predaj obecného pozemku parc. č. 1756/40 vo výmere 37 m2
Mariánovi Magulovi a manželke Miroslave Magulovej, bytom Pažiť
12, 900 82 Blatné v cene 10 -, €/ m2. Kupujúci uhradia obci kúpnu
cenu vo výške 370 -, € a správny poplatok za návrh na vklad do
katastra nehnuteľností,
OcZ požiadalo
– starostu obce zabezpečiť tabule so základnými povinnosťami
návštevníkov cintorína, viacúčelového ihriska a parku s detským
ihriskom na Námestí Andreja Hlinku
OcZ vzalo na vedomie
– informáciu o činnosti DH Šarﬁanka podanú pokladníkom DH
Šarﬁanka Ing. Jánom Fabiánom a vyslovuje poďakovanie za
reprezentáciu obce na kultúrnych podujatiach mimo obce a za
vystúpenia v obci,
– informáciu o výchovno – vzdelávacom procese na ZŠ Blatné podanú
riaditeľom ZŠ Mgr. Jozefom Slezkom a vyslovuje poďakovanie za
dobrú prácu učiteľskému zboru, reprezentáciu obce na rôznych
súťažiach žiakov,
– informáciu o priebehu výstavby stavby „Revitalizácia časti obce
Blatné“ podanú starostom obce.
OcZ odložilo
– prerokovanie zápisov do kroniky na ďalšie zasadnutie OcZ.
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prejavov. Za našu obec sa prihovoril starosta Milan Šarmír, za dychovú hudbu okrem kvetinového venca a dojímavých tónov dychovej
hudby Šarﬁanka slovom Stanislav Neshoda.
Rozchádzali sme sa veľmi smutní, vedomí si toho, že naši priatelia
Doposiaľ všetky stretnutia s našimi priateľmi – zostali týmto nečakaným odchodom tohto vzácneho človeka veľmi
speváckym súborom z Mlynkov v Maďarsku sa
niesli v dobrej nálade a v optimistickom duchu.
A tieto stretnutia trvajú už vyše 25 rokov, čo sme
si pred dvoma rokmi u nich aj náležite pripomenuli. Posledné naše stretnutie bolo v septembri
minulého roka počas osláv vinobrania v Modre.
Všetko prebehlo v najväčšom poriadku. Počas tohto stretnutia sme
už robili plány, kedy sa asi najbližšie navštívime. Teraz bol rad na
nich, aj keď vieme, že v ich dedine Mlynky nastali zmeny, ktoré sa
dotkli našich krajanov a teda aj nášho družobného súboru, keď majú
problémy so „Slovenským domom“, v ktorom sa schádzali, aj tam nacvičovali. Napriek tomu odhodlanie nás pozvať im nechýbalo, avšak
neočakávali sme tak skoro.
Dostali sme správu, že zomrel ich dlhoročný organizačný vedúci a
náš dobrý priateľ Jozef Szivek. Zhodou okolností pohreb sa mal konať 19. marca, teda na Jozefa. Veľmi sa nás to celej dychovky dotklo
a ihneď sme sa dohodli, že tam naša dychová hudba na túto smutnú oslabení, aj preto, lebo do súboru nemajú prísun nových mladých
udalosť vycestuje. Spolu s nami šli aj členovia nášho „fan klubu“ a za ľudí. Chceme len veriť a dúfať, aj keď to nikto z nás nechce až tak
obecný úrad starosta Milan Šarmír s manželkou.
nahlas hovoriť, že to nejako citeľne nezasiahne našu spoluprácu.
Obrady na ich cintoríne sa konali za krásneho slnečného počasia,
veľkého počtu prítomných, od ktorých bolo aj veľa rozlúčkových
Stanislav Neshoda, člen DH Šarﬁanka

V Mlynkoch inak

Musíme závidieť?
Pri cestách do zahraničia, napríklad len do susedného Rakúska, či v
televízii, obdivujeme krásne upravené dediny s poriadkom aj na posledných
usadlostiach , ako by sme povedali u nás – lazov. Obdivujeme nádherné
muškáty, vykosené priestranstva. Prekvapuje nás, že nikde nevidíme hŕby
odpadkov, že nikdy nevidíme stĺpy čierneho dymu zo spaľovania plastov a
iných odpadov. Pritom sa pýtame: “Prečo to nie je tak aj u nás na Slovensku,
u nás v Blatnom?“ Odpoveď je síce jednoduchá – sme „bordelári“,
neporiadnici. Nemôžeme to však paušalizovať a povedať, že všetci. Vstúpme
si ale trošku do svedomia a s rukou na srdci potvrďme, že nás sa to netýka.
Už viac rokov funguje na dvore obecného úradu zberný dvor. Niektorí
občania ho využívajú permanentne, niektorí vôbec. Nie je normálne ak
niekto pol roka permanentne týždenne vyváža stavebné odpady, ktoré by si
mal zlikvidovať na vlastné náklady. Nie je však ani normálne ak niekto mení
obkladačky, či dlažbu v kuchyni alebo kúpeľni a odpad vyvezie k niektorej
poľnej ceste alebo k potoku. Určite radšej uvítame to, ak to občania privezú
do kontajnera na zbernom dvore, ako keď sa takéhoto odpadu potajme
zbavujú. Pritom riskujú aj to, že ich dakto uvidí, nafotí (veď mobilné
telefóny s fotoaparátom má z mladších ľudí takmer každý) a môžu ešte
dostať pokutu do 166 Eur. Okrem stavebných odpadov nám z času na čas
vznikne potreba zbaviť sa starého nábytku, válend, sedačiek, ošatenia či
topánok. Na to máme osobitný kontajner. Len nábytky je potrebné rozobrať,
aby sme kontajner zaplnili materiálom a nie vzduchom v skriniach a platili
za jeho odvoz. Do ďalšieho kontajnera možno dávať plastové odpady.
Aj z tých je potrebné odstrániť kovové časti (napríklad z vedier rukadlá).
Štvrtý kontajner na zbernom dvore je na biologicky rozložiteľné odpady.
To znamená konáre, burinu, trávu. V zmysle zákona je obec povinná
likvidovať aj tieto odpady. V posledných rokoch nám občania vozia toľko
biologických odpadov, že vývozný cyklus na tento kontajner sa nám veľmi
skrátil. Samozrejme musíme to zaplatiť. A platíme to všetci v poplatkoch za
odpady. Ten je spriemerovaný na základe nákladov na vývoz a likvidáciu
odpadov v predošlom roku. Podľa zákona o odpadoch, prostriedky vybrané
na poplatkoch za odpady, môže obec použiť iba na zber, odvoz a likvidáciu
odpadov a pritom by túto činnosť nemala dotovať z obecného rozpočtu. Ale
keď budeme veľa platiť za vývoz kontajnerov, prejaví sa to v ďalšom roku
na výške poplatkov občanov. Pritom treba uviesť i to, prečo požadujeme
doplatok za veľkú – 240 l odpadovú nádobu ak sú v domácnosti maximálne
štyria obyvatelia. Za manipuláciu s malou nádobou platí obec pri každom
vývoze 0,395 Eura, za manipuláciu s veľkou 0,632 Eura. Pritom je tu určitá
solidárnosť s jedným žijúcim obyvateľom domácnosti, keď jeho poplatok
12,60 Eura za rok pri 26 vývozoch ročne sa takmer celý minie len na

manipuláciu s odpadovou nádobou – presne je to 10,27 Eura (pri úľave
nezaplatí ani za manipuláciu). Okrem toho platíme za km pri zbere, uloženie
odpadov a množstvo odpadov. Otvorene povedané, spravodlivejší systém
platenia poplatkov za odpady sme nedokázali vytvoriť. Vieme, ﬁnancie sú
najdôležitejším meradlom, ktorý nás takmer pri všetkom zaujíma. Preto
budeme musieť rozmýšľať, či nestanovíme zvýšený poplatok občanom,
ktorí nedokážu zužitkovať biologicky rozložiteľné odpady na kompost (trávu,
burinu, drobnejšie konáriky), či na kúrenie a opekanie (hrubšie konáre zo
stromov), ako tým ktorí to dokážu a nezaťažujú obec. Nie však tak, že ich
budú vyhadzovať na verejné priestranstva a znečisťovať ich.
Okrem uvedených odpadov odoberáme aj pneumatiky, gumy, dokonca aj
kovy, hoci za tie mô žete v zberni dačo dostať. Teda v podstate nič nemusí
končiť pri cestách, pri potoku či v poliach. Chovatelia by nestráviteľné
zvyšky z chovu domácich zvierat mali likvidovať minimálne zakopaním a nie
vyhodením do polí, či do potoka, alebo k ceste. Pri chove vo väčšej miere by
to určite mal chovateľ zabezpečiť likvidáciou v kaﬁlérii, na vlastné náklady.
V opačnom prípade sa vystavuje až trestnému stíhaniu.
Pri odpadoch musíme spomenúť aj likvidáciu splaškových vôd. Máme
čistiareň odpadových vôd, ktorá nám riadne funguje. Riadne dovtedy, kým
nám kanalizácia neprinesie rôzne handričky, ktoré upchávajú čerpadlá.
Myslím, že každý by mal mať toľko rozumu a citu, aby do kanalizácie
nehádzal čo tam nepatrí. Poväčšine stačili dve bežné kontroly ČOV denne,
dnes sú potrebné minimálne tri – štyri a často s vyťahovaním a čistením
čerpadiel, kvôli upchaniu textíliami. Môžeme zabezpečiť aj nepretržitú
službu na ČOV, ale z čoho to budeme hradiť – veď miesto jedného človeka
by sme museli zamestnať štyroch, aj mzdové náklady by boli potrebné
štvornásobné. Možno vám postačí jeden údaj – na vyčistenie jedného
kubíka odpadovej vody potrebujeme vyše tri Eurá, stočné platíme 0,4979
Eura. Takže z čoho? Je možné, že objavíme aj dakoho, čo napojil aj dažďové
vody do kanalizácie, aj keď sme výslovne zakazovali napojenie strešných
zvodov do kanalizácie. Pritom nám zvyšuje aj spotrebu elektrickej energie
potrebnú na prečerpávanie. Pri potvrdení podozrenia „objaviteľa možnosti“
pokuta neminie.
Ale aby som naplnil otázku z úvodu článku. Nerobme to, čo nechceme
aby nám robili iní. Majme úctu k iným, k nášmu životnému prostrediu,
chráňme si ho a udržujme, aby po nás mohli žiť aj naše deti. Preto dávajme
odpady tam, kam patria, vodu sa snažme zadržať v záhradách a nie
odvádzať bezhlavo preč. Nie nadarmo sa hovorí, že voda je základ života.
Raz bude po nej veľký dopyt, dúfam, že nie vojny. Posledné týždne síce tomu
nenasvedčovali, ale nebude po pár týždňoch veľké sucho? Všetko záleží aj
na každom z nás. Nápravu neurobia len vlády, obce, ale vždy len a len ľudia.
Potom nebudeme musieť závidieť susedom v Rakúsku, ako je tam všetko
krásne a u nás neporiadok.
Milan Šarmír
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Z činnosti Klub dôchodcov v Blatnom
Dňa 8. marca 2010 znova nastalo obdobie, kedy každý bilancuje a vyhodnocuje výsledky vykonanej práce za uplynulý rok. Aj my sme sa snažili vyhodnotiť
našu činnosť v klube za rok 2009 a oboznámiť Vás
s jej priebehom.

Naša organizácia pracovala s výborom v zložení:
predsedníčka Helena Šarmírová, tajomníčka Silvia
Šuplatová, hospodárka Katarína Stopková, kronikárka
Rozália Tomašovičová, členky výboru: Štefánia Božíková a Anna Strihovská. Vedenie klubu pokračovalo
v zabehnutej činnosti. Pravidelne sme sa stretávali
na výborových schôdzach. Riadili sme sa harmonogramom prác na rok 2009. Základom činnosti boli
naše pondelňajšie stretnutia. Účasť členov bola vždy
dobrá. Môžeme sa stretávať v príjemnom prostredí
klubu dôchodcov – v zasadačke obecného úradu.
Družná debata, voňavá kávička alebo čaj pomáha
našim členom ľahšie prekonať úskalie staršieho veku.
Na spoločných stretnutiach nezabúdame na životné
jubileá našich členov, ktoré spoločne oslavujeme.
Predsedníčka klubu sa pravidelne zúčastňuje na stretnutiach predsedov miestnych organizácií JDS – okresu Senec.
V januári 2009 sme zorganizovali návštevu divadelného predstavenia – Tajomstvo Gréty Garbo v divadle
Jana Palárika v Trnave.
V mesiaci február sme nezabudli na fašiangy. Zorganizovali sme košíkové fašiangové posedenie. Dňa 20.
februára 2009 nás pozvalo Malokarpatské osvetové
stredisko na ples seniorov západoslovenského kraja v
spoločenskom dome Aréna vo Viničnom. Zúčastnilo
sa ho 16 našich členov.
V marci nezabúdame na naše mamičky, babičky.
Spolu oslavujeme MDŽ. Pozdraviť nás prišli žiaci zo
základnej školy s bohatým kultúrnym programom.
V mesiaci apríl sme sa už 6 – krát zapojili do zbierky
„Liga proti rakovine“. Dňa 17. apríla sa dobrovoľníčky
klubu vybrali do ulíc našej obce, neodradilo ich ani
nepriaznivé počasie. Zbierka bola úspešná, na konto
Ligy proti rakovine bolo šekom odoslaných 1.030,- €
(31.000,- Sk). Vďaka patrí všetkým našim občanom.
Prezidentka LPR SR pani Eva Siracká nám poslala ďa-

Stretnutie spolužiakov zo
základnej školy po 45 – rokoch

kovný list, z ktorého aspoň časť tlmočím: „Prosím Vás
o tlmočenie nášho špeciálneho poďakovania všetkým
zainteresovaným, na ramenách ktorých bola zodpovednosť za organizovanú zbierku vo Vašej obci.“
Poďakovanie patrí členkám klubu: Pavle Kováčovej,
Anke Klenovičovej, Štefke Božikovej, Anke Krajčovičovej, Anke Kovačičovej, Rózke Haršanyovej, Katke
Stopkovej, Matilde Strihovskej, Silvie Šuplatovej, Anke
Strihovskej, Helene Šarmírovej.
V máji sme zorganizovali 1 dňový zájazd do Maďarska – Györu na návštevu termálneho kúpaliska a trhov. Zúčastnilo sa ho 43 našich členov.
V júli sme dostali z Ústredia klubu dôchodcov z Bratislavy 2 poukazy na rekreáciu do Nimnice, ktoré využili 2 naše členky.
V dňoch 2. – 3. septembra sme zorganizovali výlet na
Gemer. Zúčastnilo sa ho 44 členov. Navštívili a pozreli sme si Čierny Balog, Betliar, Rožňavu, Aragonitovú
jaskyňu, hrad Krásna Hôrka. Hoci bol výstup na hrad
pre našich seniorov dosť náročný, všetci sme to zvládli. Takmer všetci naši členovia sú veriaci a preto sme
14. septembra 2009 zorganizovali púť k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína. Určite každý z nás má
za čo Matke Božej ďakovať, ale aj prosiť o pomoc pre
seba a pre naše rodiny. Púte sa zúčastnilo 48 členov.
Mesiac október – Mesiac úcty k starším. Na spríjemnenie popoludnia nás prišli potešiť kultúrnym programov žiaci zo Základnej školy Blatné. Zavítal medzi
nás aj náš dekan, dôstojný pán Slamka a pozdraviť
nás prišiel aj starosta Milan Šarmír. 6. decembra do
klubu zavítal Mikuláš a pre každého člena nechal
malý darček. Mikulášsko – vianočné posedenie sme
prežili v dobrej nálade. Na spríjemnenie popoludnia
nám prišiel zahrať na harmonike Roman Pravda, ktorému patrí veľké ďakujem. Naše pozvanie prijali aj
naši dôstojní páni farári - dekan Slamka a Monsignor
Plank. 4. decembra 2009 si výbor klubu dôchodcov
prevzal ocenenie za rozvoj kultúrno-spoločenského
života v obci – „Cenu obce Blatné“. V živote človeka
sú však aj smutné chvíle, na ktoré tiež nezabúdame.
V minulom roku sme sa rozlúčili s našimi členmi: Valikou Jancovou a Jozefom Kovačičom. Nech odpočívajú v pokoji.
Na záver by som rada poďakovala starostovi obce a
pracovníčkam obecného úradu. Bez ich pomoci by
sa nám ťažko darilo organizovať mnohé podujatia.
Poďakovanie patrí aj našim sponzorom: Poľnohospodárskemu družstvu Blatné, ktoré nám pomáha najviac, ﬁrme Stenmal – František Polčík, hotel U Wocha
– Ing. Stanislav Fekete, Ľuboš Osvald, Jaroslav Petrík,
Viktor Štellár, Štefan Naďovič, Dagmar Matiašovičová. Ďakujem vedeniu základnej školy, učiteľom a žiakom za kultúrne programy, ktorými spestrujú naše
posedenia.
Helena Šarmírová

Naša trieda sa stretla po prvýkrát po 25
– rokoch od ukončenia základnej školy.
Po tomto stretnutí sme sa stretávali každých
5 rokov. Medzitým sme sa stretli 2 – krát,
keď náš spolužiak Daniel Pravda odišiel na
misie do Ruska a do Afriky v roku 2009. Naše
stretnutia boli veľmi príjemné a naplnili naše
očakávania.
Prvá cesta spolužiakov dňa 15. 5. 2010
viedla na miestny cintorín. Uctili sme si pamiatku našich zosnulých spolužiakov: Milana Vontorčíka, Annu Zemanovú a Michala
Nováka.
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Zaznamenali sme
Pred 105 rokmi
sa narodila jedna z
najlepších slovenských
spisovateliek
pre
najmenších – Mária
Rázusová - Martáková
sestra básnika a politika
Martina Rázusa.
Narodila sa 28. júna
1905 vo Vrbici. Vzdelanie získala najprv vo
Vrbici, Liptovskom Mikuláši a napokon v
učiteľskom ústave v Prešove.
Ako učiteľka pôsobila v Dolnom Srní,
Bratislave a v Martine. V roku 1939 musela
učiteľské povolanie zanechať pre silný
reumatizmus a začala sa venovať písaniu.
Začala prispievať do rôznych časopisov ako sú
Národné noviny, Živena, Slovenské pohľady.
Najviac však písala pre deti predškolského
veku a zároveň aj redigovala najobľúbenejší
časopis pre deti Slniečko. Po roku 1948 odišla
do invalidného dôchodku a začala sa venovať
okrem literárnej práce aj prekladateľskej. Od
roku 1961 žila v Bratislave, kde aj 5. augusta
1964 zomrela.
Medzi najobľúbenejšie knihy pre deti
patria: Hore grúňom – dolu grúňom, Pieseň
o Váhu, Rozprávky a Jánošíkovi, Chlapčekovo
leto, Junácka pasovačka, ale i divadelné hry
Gajdoš Filúz a Medovníkový domček. Z kníh
pre dospelých sú najkrajšie básnické zbierky
Vyznanie a Pieseň o láske.
Mária Rázusová – Martáková aj prekladala
z iných jazykov poéziu, prózu, divadelné
hry. Z ruštiny preložila Lermontovove
básne, Gogoľove poviedky, Krylovove bájky,
preložila aj z francúzštiny Rostandovho
Cyrana z Bergeraku, z nemčiny Niebelungov.
Vzdať hold jej môžeme položením kytičky
kvetov na hrob v Liptovskom Mikuláši, kde
je pochovaná. Právom jej v roku 1964 bol
udelený titul zaslúžilá umelkyňa, v roku 1966
Cenu Fraňa Kráľa za celoživotné dielo in
memoriam.
Eva Zimányiová
Slávnostné posedenie sme mali v hoteli U
Wocha v Blatnom. Naše stretnutie bolo napriek daždivému počasiu veľmi príjemné. Na
stretnutie prišla aj naša triedna učiteľka pani
Grežďová, ktorá nám spríjemnila spoločné
chvíle. Každý z nás porozprával o svojej rodine. Naša triedna učiteľka tento rok oslávila
70. rokov. Prajeme jej a manželovi veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody.
Po stretnutí sme odovzdali na kostol 75 eur.
Spolužiaci ZDŠ v Blatnom 1956 – 1965
stretnutie zorganizovali
Anna Ligdová a Vojtech Milošovič
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HISTORICKÝ KALENDÁR
22. január 1940
Peter Jaroš
- prozaik, redaktor, scenárista, ústredný
dramaturg, Slovenskej ﬁlmovej tvorby,
autor úspešných próz i ﬁlmových scenárov
(Pacho, hybský zbojník, Tisícročná včela)
- 70. výročie narodenia, Hybe
27. január 1900
Hana Meličková
- herečka,
zakladateľská
osobnosť
slovenského divadla, členka SND
- 110. výročie narodenia, Martin
26. február 1910
Alexander Matuška
- literárny kritik, esejista, vedecký pracovník
v Ústave slovenskej literatúry pri SAV
1. marec 1960
František Hečko
- spisovateľ, redaktor, publicista, autor
úspešných románov Červené víno,
Drevená dedina (sﬁlmované)
- 50. výročie úmrtia, Martin
26. marec 1870
Michal Miloslav Hodža
- kňaz, významný predstaviteľ slovenského
národného hnutia, prvý predseda spolku
Tatrín, iniciátor Žiadostí slovenského
národa, člen SNR a aktívny účastník
povstania 1848/1849
- 140. výročie úmrtia, Tešín (Poľsko)
6. apríl 885
sv. Metod
- arcibiskup
na
Veľkej
Morave,
spoluzakladateľ slovanského písomníctva,
zakladateľ samostatnej cirkevnej provincie,
autor cirkevného i svetového zákonníka a
iných literárnych diel a prekladov,
- 1125. výročie úmrtia, Veľká Morava
18. máj 1920
Ján Pavol II. (vl. menom Karol Wojtyla)
- poľský katolícky cirkevný hodnostár,
krakovský arcibiskup (1963-1978), kardinál
(1967), od 16. októbra 1978 pápež (prvý
slovanského pôvodu)
20. máj 1940
Jozef Gregor – Tajovský
- prozaik, dramatik, učiteľ, dlhoročný
redaktor, bankový úradník, tajomník SNS,
vrcholný predstaviteľ realizmu, autor
známych divadelných hier Ženský zákon,
Matky, Hriech, Statky – zmätky,
- 70. výročie úmrtia, Bratislava
17. máj 1860
Martin Kukučín (vl. Menom Matej Bencúr)
- slovenský realistický spisovateľ, lekár, autor
rozsiahleho literárneho diela (poviedky,
romány, cestopisy, divadelné hry)
- 150. výročie narodenia, Jasenová na Orave
4. jún 1920
Trianonská zmluva
- potvrdenie rozpadu Rakúsko – Uhorska a
stanovenie hraníc nástupníckych štátov
- 90. výročie podpísania, Paríž
Eva Zimányiová

PARLAMENTNÉ VOĽBY V BLATNOM
V sobotu 12. júna sa konali voľby
do NR SR. V Blatnom sme mali
takéto výsledky:
Zapísaných oprávnených
voličov: 1 257
Počet odovzdaných hlasov: 807
Počet platných odovzdaných
hlasov: 800
Volebná účasť: 64,20 %

O HLASY SA PODELILI STRANY NASLEDOVNE:
1. SMER – SD
275 hlasov
2, Kresťanskodemokratické hnutie
142 hlasov
3. SDKU – DS
111 hlasov
4. Sloboda a Solidarita
77 hlasov
5. ĽS – HZDS
66 hlasov
6. Slovenská národná strana
61 hlasov
7. MOST – HÍD
22 hlasov
8. Strana demokratickej ľavice
19 hlasov
9. Strana rómskej koalície
8 hlasov
10. Ľudová strana Naše Slovensko
5 hlasov
11. Paliho Kapurkova - veselá politická strana 4 hlasy
Únia – Strana pre Slovensko
4 hlasy
12. Komunistická strana Slovenska
2 hlasy
NOVÁ DEMOKRACIA
2 hlasy
13. AZEN – Aliancia za Európu národov
1 hlas
SMK – MKP
1 hlas

Šibačková zábava
Veľkonočný pondelok bol podľa starovekých tradícií dňom šibačky. Mládenci sa
presúvali na vozoch, aby stihli vyšibať čo
najviac dievčat. Obyčajne chodili spoločne
štyria - piati chlapcov, často aj s harmonikárom. Dievčatá mládenci poriadne vyšibali,
aby do nich z vŕbových prútov prešla životodarná sila. Polievanie bolo štedré, často ich
zatiahli aj k potoku alebo k studni. Pri šibaní odriekali chlapci rôzne veršíky. Dievčatá
ich za štipľavú a mokrú nádielku odmenili
maľovaným vajíčkom a farebnými stuhami
na korbáč. Okrem toho ich domáci štedro
pohostili šunkou, pálenkou i vínom. Večer sa
konala šibačková zábava.
Aby sme si aj my pripomenuli myšlienku
týchto krásnych starovekých tradícií, rozhod-

34,38 %
17,75 %
13,88 %
9,63 %
8,25 %
7,63 %
2,75 %
2,38 %
1,00 %
0,63 %
0,50 %
0,50 %
0,25 %
0,25 %
0,125 %
0,125 %

li sme sa obnoviť tradíciu šibačkovej zábavy.
O nádhernú jarnú šibačkovú výzdobu sa
postarali pani učiteľky a detičky z Materskej
škôlky v Blatnom, za čo im aj touto cestou
veľmi pekne ďakujeme. V nedeľu 4. apríla
2010, v podvečer Veľkonočného pondelka,
v krásne vyzdobenej sále Miestneho kultúrneho strediska v Blatnom sa rozozvučala
veselá hudba, ktorú nám pripravil a o dobrú
náladu sa postaral náš spoluobčan Vladko
Šuplata. O tom, že zábava a atmosféra bola
výborná svedčí fakt, že veselá nálada trvala
až do skorého rána. Zároveň veríme, že takéto zábavné akcie na dedine, ktoré zbližujú
život mladých, i tých skôr narodených sa nedostanú do zabudnutia, ale budú aj naďalej
pokračovať v duchu minulých tradícií.
Katarína Takáčová

STAVANIE MÁJA
Tak ako po minulé roky aj v tomto sme sa
v našej dedine držali krásnej tradície, a to v
podvečer prvého mája sme sa stretli na nádvorí Základnej školy v Blatnom, aby sme si
pripomenuli milú slovenskú zvyklosť stavania mája.
V minulosti sa máje stavali pred domami dievčat súcich na vydaj. Ako máj slúžili
najmä vysoké rovné stromy zbavené kôry.
Na vrchol vysokého kmeňa očisteného od
kôry bol pripevnený ozdobený vrcholec zo
smreka, jedle či brezy. Bol zdobený mašľami, stužkami, šatkami a čím bohatšie bol máj
vyzdobený, tým väčšie bolo bohatstvo devy.
Bol symbolom vážneho záujmu o obdivované dievča a ako symbol lásky vystavený celý
mesiac.
V tomto roku sme túto milú akciu oslavovali za prítomností hostí pani Gabrielly
Németh – podpredsedníčky VÚC, ďalej poslanca VÚC pána Ladislava Gujbera a pani
Gabriely Mačaiovej, riaditeľky pozemkového úradu v Senci.
Úvodnú atmosféru otvorila rocková skupina Patriot, pod vedením Patrika Czéreho.

Máj sa tak ako po minulé roky, opäť bez
problémov podarilo postaviť našim silným
chlapcom z hasičského zboru v Blatnom, za
čo im aj touto cestou srdečne ďakujeme! To
všetko bolo sprevádzané krásnymi melódiami dychovej hudby Šarﬁanka, ktorá rozdávala dobrú náladu až do neskorých večerných
hodín. Chutné zahryznutie do cigánskej pečienky, či občerstvenie pri poháriku vínka zabezpečovali učitelia a rodičia zo Základnej
školy v Blatnom.
Touto cestou by som sa chcela poďakovať všetkým členom organizačného výboru,
členom komisie školstva, kultúry a športu,
učiteľom, rodičom detí ZŠ ale i všetkým,
ktorí neváhali a aktívnou formou prispeli k
hladkému priebehu a spríjemneniu tohto
pekného večera.
Katarína Takáčová

Blatňan

Číslo 1/Jún 2010

Závan
minulého
storočia
V sobotu 29. mája sa na Obecnom
úrade v Blatnom stretlo 19 bývalých žiakov Národnej školy Blatné, ktorí ju navštevovali v rokoch 1951 – 1956. Dnes
už 65 –ročné dámy a páni, poznačení
vekom, chorobami, ale aj skúsenosťami si zaspomínali na svoje detské časy.
K spomienkam im prispeli pesničkami,
básničkami a príhovorom terajší žiaci
I. stupňa základnej školy pod vedením
Mgr. Daniely Slezkovej. Starosta obce
Milan Šarmír v príhovore tiež spomenul
dnes už neexistujúcu národnú školu,
terajšie miestne kultúrne stredisko.
Predstavil dnešnú obec hlavne tým,
ktorí žijú mimo nej, niektorí dokonca v
cudzine. Po prehliadke obecného úradu a odovzdaní spomienkových darčekov pokračovali účastníci stretnutia
spolužiakov na miestny cintorín, kde
položili kvety na hroby troch bývalých

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
30 – roční
Andrej Kakalík
Miroslava Magulová
Jozef Čapla
Erik Ožvald
Mária Zmajkovičová
Katarína Kakalíková
Stanislav Hanzlík
Timotej Ožvald
Dušan Gabalec
Eva Španová Mgr.
Matúš Kučera
Zuzana Jankovičová
Marek Kriška
Martin Šarmír
Katarína Brasová
40 – roční
Emil Bosáčik
Dušan Laho
Ján Halvoník
Andrea Jašková Ing.
Branislav Trubač
Andrea Brateková
Ferdinand Pyšný
Viera Brigantová
Radoslav Benkovský
Vojtech Nezhoda Ing.
Mária Gajdošíková
Ján Fulier
Františka Mundiová
Rastislav Benkovský
Peter Kinský

Robert Kulifaj
Vladimír Jaško
Mariana Knapová
50 – roční
Mária Kovačičová
Milan Stacho
Darina Budajová
Pavol Bagoňa
Ľubomír Hulík
Jozef Horváth
Stanislava Fialová
Paulína Jánošová
Daniela Emeljanovová
Jana Stachová
Jaroslava Lahová Ing.
60 – roční
Jozef Bosáčik
Ferdinand Pyšný
Jozef Šarmír
Anna Ligdová
Jozef Budaj
Stanislav Čeleda
Jozef Pankiewicz
Milan Strihovský
Dušan Novák
Vojtech Milošovič
Anna Strihovská
Ivan Šarmír
70 – roční
Vincent Lopoš
Ján Drška

spolužiakov a pani učiteľky Viktórie Koričovej. Záver stretnutia patril spoločnému posedeniu v reštaurácii hotela U
Wocha. Príjemné prostredie, dobré jedlo a hlavne chuť spoločne si zaspomínať na svoje detské časy udržali účastníkov pokope až takmer do polnoci.
Konštatovali, že aj keď chodili do školy
a prežili detstvo v minulom storočí, pri
dnešných deťoch a vnukoch im spomienky na vlastné detstvo zostávajú ako
na to najlepšie, nezabudnuteľné.
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JASLIČKOVÁ
OBOŽNOSŤ 2009
Tak ako bolo zvykom aj pominulé roky,
25. decembra na sviatok narodenia Pána
Ježiša sa popoludní stretli v kostole deti,
rodičia a všetci tí, ktorí sa chceli potešiť
veršíkmi a koledami venovanými malému
dieťatku v jasličkách. Účinkujúcich bola
iba hŕstka, ale dali zo seba to najlepšie, aby
prejavili radosť z narodenia Ježiška. Program bol síce krátky, ale veríme, že atmosféra lásky a radosti, ktorá tam vládla počas
programu, požehnania od pána dekana i
spoločného spevu Tichej noci zostane v
nás dlhšie, najlepšie celý rok až do ďalších
Vianoc. Všetkým deťom, hudobníkom i
tým, ktorí prispeli akýmkoľvek spôsobom k
tejto peknej slávnosti patrí Pán Boh odplať.
Ľubica Hecklová

Hviezdoslavov Kubín
Vďaka patrí organizátorom a všetkým, ktorí sa na tomto stretnutí podieľali (obecný úrad, deti s pani učiteľkou zo Základnej školy v Blatnom,
personál v hoteli U Wocha. Urobili ste
nám radosť a tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami.
Mária Takáčová

Mária Mišáková
Anna Vošková
Mária Fulierová
75 – roční
Milan Strašifták
Mária Budaiová
Štefánia Jankovičová
Ernest Takács
Johanna Jankovičová
Alojz Janský
80 – roční
Ján Budaj
Antónia Brunovská
Anna Milošovičová
Slovák František
85 – roční
Anna Šulková
Magda Križanovičová
Anna Hajrová
Vincent Korič
90 – roční a viac
Pavlína Ožvaldová
Jozefína Štellárová
Gizela Jánošová
Helena Pániková
Mária Petríková
Narodenia
Ján Bosáčik
Karin Margetová
Vanessa Krajčovičová
Dominika Knapová
Linda Popelišová

Ján Osvald
Alex Hegyi
Eliška Samaranská
Jakub Trhlík
Jasmína Slezáková
Malvína Rázgová
Sobáše
Martin Šarmír
a Zuzana Slobodová
Jozef Hasík
a Mária Juríčková
Ivan Haršány
a Martina Halašková
Peter Tavali a
Eva Vrábelová
Peter Kučera
a Renáta Arvaiová
Anton Lieskovan
a Lívia Tibenská
Úmrtia
Mária Urbanovičová
Mária Hanzlíková
Etela Polakovičová
Štefan Galovič
Anna Tomčalová
Dušan Martišovič
Počet obyvateľov
k 31. 5. 2010: 1617

10. marca 2010 sa na našej škole uskutočnila najprestížnejšia a najstaršia
recitačná súťaž na Slovensku.
Zúčastnilo sa jej 22 žiakov.
Do okresného kola postúpili Veronika
Demovičová, Marek Žákovic a Simonka
Šuplatová. Želáme im veľa úspechov
pri reprezentácii školy.

Dobrá novina 2009

Na Štefana 26.12.2009 15 koledníkov
Detského klubu Orol v Blatnom navštívilo
56 rodín a prinieslo im v sviatočnej nálade
Dobrú novinu, v rámci ktorej sa vyzbieralo 602,10 €, ktoré boli zaslané do centrály
eRka a budú použité na ﬁnancovanie charitatívnych projektov pre deti v Afrike. Ďakujeme všetkým koledníkom za venovaný čas
pri nácviku koledovania a rodinám, ktoré
nás prijali za srdečné prijatie a štedrosť.
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ČO MÁME POZNAŤ PRE PRÍPAD OHROZENIA
Základný zákon nášho štátu „Ústava Slovenskej republiky“
zakotvuje právo každého občana na ochranu života, zdravia
a majetku. Vychádzajúc z napĺňania týchto práv, právnická
osoba, fyzická osoba, organizácia štátnej správy, samosprávy,
ale i iný právny subjekt je povinný v rámci svojho pôsobenia
zabezpečiť dostatočný stupeň ochrany občana. Aby tak mohlo
byť, najmä pri vzniku mimoriadnych udalostí, pri ktorých
je občan ohrozený, je potrebné poznať zásady ochrany a
postupy, vykonávať prípravu profesionálnych záchranných
zložiek, ale aj samotného občana. Práve posledné roky
nás poučili, že nehody, havárie, živelné pohromy alebo iné
mimoriadne udalosti si nevyberajú čas ani miesto svojho
vzniku. Nesmú nás však zastihnúť nepripravených. Z tohto
dôvodu je príprava všetkých pracovníkov profesionálnych
zložiek, riadiacich predstaviteľov orgánov a organizácií,
ale i samotných občanov nevyhnutná. Je nevyhnutné, aby
sa každý svojim dielom podieľal na príprave pre zvládnutie
mimoriadnej situácie, aby sa poslanec NR SR angažoval
pri vytváraní dobrých zákonov, riadiaci pracovník bol
pripravený na riadenie a organizovanie záchranných prác,
aby si podnikateľ, riaditeľ či vedúci pracovníci manažmentu
uvedomili, že sú zodpovední za prípravu, ale aj vykonanie
záchranných prác, aby k tomuto vytvárali priaznivé
predpoklady. Aby starosta obce, v snahe čo najlepšie viesť
samosprávu a mať úspechy pri zabezpečovaní lepšieho a
krajšieho života občanov našej obce, nezabúdal na to, že
jeho úlohou je aj zabezpečiť spoľahlivú ochranu občanov od
vzniku ohrozenia, varovania až po vykonanie záchranných
prác. Stručne povedané je sa treba pripravovať tak, aby sme
v prípade ohrozovania života, zdravia alebo majetku boli
schopní samostatne konať a vzájomne si pomáhať, kým príde
organizovaná pomoc a záchrana. Našu obec v zmysle analýzy
ohrozenia územia ohrozujú najmä dva druhy mimoriadnych
udalostí, a to lokálne povodne a únik nebezpečných látok pri
cestnej dopravnej nehode.
I. ČO MAJÚ ROBIŤ A POZNAŤ OBČANIA V
PRÍPADE OHROZENIA
Všeobecné zásady činnosti pri ohrození: Uvedomiť si, že
najväčšiu hodnotu má ľudský život a zdravie a až potom
záchrana majetku a životného prostredia. Pamätať na
sebaochranu, poskytnutie prvej pomoci a vzájomnej pomoci v
tiesni. Rešpektovať informácie poskytované prostredníctvom
rozhlasu, televízie a miestneho rozhlasu. Nerozširovať
poplašné a neoverené správy. Nepodceňovať vzniknutú
situáciu a zachovať rozvahu. Netelefonovať zbytočne, aby
ste počas mimoriadnej situácie nepreťažovali telefónnu sieť.
Pomáhať ostatným, najmä starým, chorým a bezvládnym
ľuďom, postarať sa o deti. Dodržiavať pokyny záchranných
zložiek, pracovníkov civilnej ochrany, ďalších orgánov štátnej
správy a samosprávy.
II. POZNAŤ ČO JE OHROZENIE, MIMORIADNA
UDALOSŤ A MIMORIADNA SITUÁCIA
Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá
nebezpečenstvo vzniku alebo rozšírenia následkov
mimoriadnej udalosti.
Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma,
havária, katastrofa a teroristický útok, ktorá ohrozuje život,
zdravie, majetok alebo životné prostredie.
Mimoriadnou situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia alebo
obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život,
zdravie alebo na majetok, ktorá je vyhlásená podľa zákona
NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a
počas ktorej sú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík
ohrozenia alebo postupy a činnosti na odstránenie následkov
mimoriadnej udalosti.
Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva
prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov a
po jej vyhlásení sa organizujú a podľa potreby vykonávajú
najmä záchranné práce, varovanie, evakuácia, núdzové
ubytovanie a núdzové zásobovanie. Právo vyhlásiť (odvolať)
mimoriadnu situáciu podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o
civilnej ochrane obyvateľstva majú: starosta obce (na území
obce), prednosta obvodného úradu (na území okresu) a
prednosta obvodného úradu v sídle kraja (na území kraja).
Po vyhlásení mimoriadnej situácie majú oprávnené osoby,
ktorými sú : starosta obce, prednosta obvodného úradu a
prednosta obvodného úradu v sídle kraja právo stanoviť režim
života na danom území. Počas stanoveného režimu života sú
občania povinní : dodržiavať pokyny vydané obcou, obvodným
úradom alebo obvodným úradom v sídle kraja, vykonávať
opatrenia na ochranu potravín, vody, zvierat a krmív, plniť
úlohy v jednotkách CO, vykonávať časovo obmedzené práce
pre CO súvisiace s bezprostrednou ochranou života, zdravia,
majetku a životného prostredia, poskytnúť vecné prostriedky
(napr. autobusy, nákladné automobily, techniku), poskytnúť
priestory a prostriedky na núdzové ubytovanie osobám, ktoré
boli mimoriadnou udalosťou postihnuté.

III. POZNAŤ AKO SA VYKONÁVA VAROVANIE
OBYVATEĽSTVA
Varovanie je vykonávané varovnými signálmi
uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Varovné signály sú
následne dopĺňané hovorenou informáciou prostredníctvom
hromadných informačných prostriedkov.
Ak zaznie varovný signál: nastáva mimoriadna situácia,
podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím vás
varuje, počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú
rozhlasom, televíziou alebo hlásením obecného rozhlasu.
IV. POZNAŤ VAROVNÉ SIGNÁLY
VŠEOBECNÉ OHROZENIE
Varovanie obyvateľstva pri ohrození alebo pri vzniku
mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia
následkov mimoriadnej udalosti. 2 – minútový kolísavý tón
sirén
OHROZENIE VODOU
Varovanie obyvateľstva pri ohrození ničivými účinkami vody.
6 – minútový stály tón sirén
KONIEC OHROZENIA
Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov
mimoriadnej udalosti. 2 – minútový stály tón sirén bez
opakovania
V. POZNAŤ ČO ROBIŤ V PRÍPADE ÚNIKU
NEBEZPEČNEJ CHEMICKEJ LÁTKY
Nebezpečné látky sú prírodné alebo syntetické látky, ktoré
svojimi chemickými, fyzikálnymi, toxikologickými alebo
biologickými vlastnosťami samostatne alebo v kombinácii
môžu spôsobiť ohrozenie života, zdravia alebo majetku.
Všeobecne pod nebezpečnými látkami rozumieme chemické,
rádioaktívne alebo biologické látky. Nebezpečné chemické
látky spôsobujú poškodenie centrálneho nervového systému,
dýchacích orgánov, zažívacieho traktu, poškodenie kože,
alebo narušujú metabolizmus postihnutého. Keď zaznie
varovný signál sirény pri pobyte v budove: zostaňte vo
vnútri, prípadne sa ukryte v úkryte (ak je dostupný), vytvorte
izolovaný uzavretý priestor - uzavrite a utesnite okná, dvere,
vypnite klimatizáciu, pripravte si improvizovanú ochranu
dýchacích ciest, očí a odkrytých častí tela, zapnite rozhlas,
televíziu a sledujte vysielanie, riaďte sa podľa vysielaných
pokynov, nepodceňujte riziko, budovu opustite len na pokyn.
V prípade, ak musíte rýchlo opustiť budovu, vykonajte
nasledovné opatrenia: zoberte si so sebou najnutnejšie
veci (doklady, cenné veci, lieky a pod.), uzamknite byt,
dodržujte pokyny osôb a príslušných orgánov, ktoré
zabezpečujú evakuáciu, použite prostriedky improvizovanej
ochrany dýchacích ciest a povrchu tela, priestor opúšťajte
najkratšou cestou, podľa možností kolmo na smer vetra, vždy
zachovávajte rozvahu!
Keď zaznie varovný signál sirény pri pobyte mimo budovu:
zachovajte rozvahu, zorientujte sa podľa situácie a rozhodnite
sa pre opustenie priestoru ohrozeného nebezpečnou
chemickou látkou, vaše rozhodnutie je závislé od smeru vetra
šíriaceho nebezpečnú látku zo zdroja úniku a vašej polohy, ak
sa nachádzate v smere vetra a ste v časovej tiesni, okamžite
vyhľadajte ukrytie v budovách a postupujte ako pri pobyte v
budove.

prednosta obvodného úradu a prednosta obvodného úradu
v sídle kraja. V čase nebezpečenstva vzniku povodne a počas
nej je predmetom povodňových zabezpečovacích prác najmä
– ochrana hrádzí proti vlnobitiu, priesakom, erozívnym
vplyvom a proti preliatiu koruny hrádze alebo toku – v
čase povodne sa na ochranu používajú fólie, geotextílie,
dosky, vhodné a osvedčené sú vrecia plnené pieskom. Ak to
okolnosti dovoľujú, je možné hrádzu alebo vodný tok pred
preliatím ochrániť zvýšením dodatočným násypom, ktorý
však musí byť z vhodného materiálu, zhutnený a chránený
proti rozplaveniu, napr. fóliou. Na namáhaný svah hrádze je
najlepšie použiť fóliu, ktorá sa na tento účel uchytí kolíkmi
a priťaží vrecami naplnenými pieskom. Dôležitým opatrením
je aj budovanie druhotných ochranných povodňových línií.
Ďalším dôležitým opatrením je aj odstraňovanie prekážok
znemožňujúcich plynulý odtok vôd. Obzvlášť zložitým a
náročným opatrením je odvádzanie vôd zo zaplaveného
bezodtokového územia, z ktorého voda nie je schopná
gravitačne odtiecť a preto sa musia vykonať opatrenia na
jej odvedenie. Použitý spôsob je závislý od konkrétnych
podmienok zaplaveného územia a toku. Z hľadiska možných
zabezpečovacích povodňových prác je potrebné v objektoch
zasiahnutých povodňou zabezpečiť odpojenie objektu od
všetkých energií. Dôležitá je aj ochrana koryta a brehu
vodného toku. Veľmi nepriaznivý vplyv na stabilitu brehu
vodného toku majú nepovolené zásahy za účelom budovania
odberov vody, alebo nevhodných spôsobov vyústení do toku.
Zásady správania sa pred ohrozením povodňami a záplavami:
vytypujte si bezpečné miesto, ktoré nebude zaplavené
vodou, hodnotné veci zo suterénov, prízemných priestorov a
garáží umiestnite do vyššieho poschodia, pripravte si vrecia
s pieskom na utesnenie nízko položených dverí a okien,
pripravte si trvanlivé potraviny a pitnú vodu, pripravte sa na
evakuáciu, ak ste vlastníkom osobného automobilu, pripravte
ho na použitie, upevnite veci, ktoré by mohla odniesť voda,
odpojte obydlie od energií.
Zásady správania sa v období povodní a záplav: opustite
ohrozený priestor, netelefonujte, len v prípade tiesňového
volania, v prípade vyhlásenia evakuácie dodržujte zásady pre
opustenie ohrozeného priestoru a rešpektujte pokyny členov
evakuačnej komisie, v prípade časovej tiesne sa okamžite
presuňte na vytypované miesto, ktoré nebude zaplavené
vodou, nešírte paniku a nerozširujte neoverené správy.
Zásady správania sa po povodniach a záplavách: nechajte si
skontrolovať stav obydlia – statická narušenosť, obývateľnosť,
rozvody energií, zabezpečte likvidáciu uhynutých zvierat,
poškodených potravín a poľnohospodárskych plodín,
kontaktujte príslušné poisťovne ohľadom náhrady vzniknutej
škody.
VII. POZNAŤ INFORMAČNÉ MIESTA, NA KTORÉ
SA MOŽETE OBRÁTIŤ V PRÍPADE VZNIKU
MIMORIADNEJ UDALOSTI
• Zamestnávateľ • Obecný úrad •Obvodný úrad, odbor
civilnej ochrany a krízového riadenia •Obvodný úrad v
sídle kraja, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia koordinačné •stredisko integrovaného záchranného systému
– linka tiesňového volania 112
VIII. POZNAŤ TELEFÓNNE ČÍSLA TIESŇOVÉHO
VOLANIA A DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA
V prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom
živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí volajte:

1. Integrovaný záchranný systém
112
- linka tiesňového volania
2. Záchranná zdravotná služba
155
3. Hasičský a záchranný zbor
150
4. Policajný zbor SR
158
5. Mestská polícia
159
6. Horská záchranná služba
18300
7. Letecká záchranná služba
18155
8. Linka záchrany
0850 111 313
VI. POZNAŤ ČO ROBIŤ V OBLASTI OHROZENEJ 9. Toxikologické informačné centrum 02 5477 4166
11. Jefta SOS Truck Slovakia
18900
VODOU, RESP. POVODŇAMI ALEBO ZÁPLAVAMI
Počas povodní sa vykonávajú činnosti podľa plánu ochrany
- odťahová služba nákladných vozidiel
obyvateľstva, a to najmä : včasné varovanie a vyrozumenie
obyvateľstva ohrozeného povodňou alebo záplavou,
evakuácia, poskytovanie núdzového zásobovania a núdzového
ubytovania, poskytovanie zdravotníckej pomoci, uzatvorenie
a ochrana ohrozeného územia, odpojenie poškodených
rozvodných sietí energií, uvoľňovanie zahataných vodných
tokov, ochrana postihnutých osôb a nasadených síl a
prostriedkov. Následne sa vykonávajú obnovovacie a
bezpečnostné práce: čistenie komunikácií a studní, likvidácia
uhynutých zvierat, použitie postreku proti obťažujúcemu
hmyzu, v prípade potreby očkovanie zasahujúcich osôb a
obyvateľstva. Priebeh záchranných prác riadia : podnikateľ
v priestoroch ktoré vlastní alebo užíva, starosta obce,

Ak vyžadujete pomoc v tiesni, alebo pri oznamovaní
správy o mimoriadnej udalosti uveďte: svoje meno a číslo
telefónu, z ktorého telefonujete, druh udalosti (požiar,
dopravná nehoda, povodeň, trestný čin a pod.), rozsah
udalosti (požiar domu, bytu, lesa, ohrozenie života viacerých
osôb, zaplavenie cesty, poľa, obce), miesto udalosti, ak je na
miesto udalosti sťažený prístup, uveďte spôsob prístupu,
smer, odkiaľ je možné miesto udalosti dosiahnuť a druh
prístupovej cesty (súkromná cesta, poľná cesta a pod.),
odpovedajte aj na otázky operátora preberajúceho váš hovor.
Po ukončení hovoru počkajte na spätné volanie operátora
príslušnej záchrannej služby.

Blatňan

Číslo 1/Jún 2010

Výročná členská schôdza PD Blatné
Dňa 26. marca 2010 sa konala Výročná členská schôdza Poľnohospodárskeho družstva v Blatnom. Na schôdzu bolo pozvaných
155 členov, prítomných bolo 91 členov, t.j. 58,7 % účasť.
O činnosti a hospodárení družstva za rok 2009 informoval
prítomných predseda družstva Jozef Kubica. Vo svojej správe
podrobne
rozobral činnosť
každého úseku
– celo družstevné zhodnotenie,
rastlinnú výrobu,
technické služby,
úsek BOZP a PO,
evidenciu pôdy,
činnosť predstavenstva, čerpanie
sociálneho fondu,
stav kuchyne a
ﬁnančnú situáciu
družstva. Hlavným cieľom družstva bolo čo najviac znížiť náklady
v rastlinnej výrobe. Ďalej predniesol podnikateľské zámery na rok
2010. Poukázal na úspechy a nedostatky. Rok 2009 bol ovplyvnený celosvetovou hospodárskou krízou a tá negatívne ovplyvnila aj
hospodársky výsledok družstva. Rok 2009 sme ukončili so stratou.

POSVIACKA KOSTOLA
Čo je kostol a v čom je jeho vznešenosť?
Kristus sa svojou smrťou a zmŕtvychvstaním stal ozajstným a dokonalým chrámom Novej zmluvy a združil ľud, ktorý vykúpil.
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Nielen pre Slovensko, či obec Blatné ale aj pre naše družstvo bol
rok 2010 volebný. Hlasovanie pri voľbe predsedu družstva bolo
verejné. Za kandidáta na predsedu družstva bol jednomyseľne
schválený Jozef Kubica. Hlasovanie pri voľbe členov predstavenstva bolo tajné. Členmi predstavenstva sa na základe sčítania hlasov stali: Jozefína Gregušová, Jozefína Franeková, Ján Polakovič,
Eugen Czére, Jozef Greguš a Daniel Mišák.
V závere výro
ročnej členskej
sschôdze
predsseda PD Jozef
K
Kubica uzavrel
hhodnotenie roku
2
2009, predniessol neľahkú úlohu
nnovozvoleného
p
predstavenstva
p
pri rozhodovanní v aktuálnych
p
pomeroch v poľnnohospodárstve.
PPoukázal, že rok
2010 sa bude niesť v duchu 20. výročia PD Blatné a 60. výročia
JRD a poďakoval všetkým, ktorý sa na tomto úspechu družstva podieľali. Na pamiatku tohto výročia si členovia odniesli upomienkový dar vo forme vázy.
Miriam Jevošová

Calzone s kuracím
mäskom

A tento ľud, zhromaždený v spoločenstve s Otcom, Synom a Duchom Svätým, tvorí Cirkev, čiže Boží chrám vybudovaný zo živých
kameňov, v ktorom sa Otcovi vzdáva poklona v Duchu a pravde.
Právom sa teda od najstarších čias slovom „ ecclesia“ označuje
aj budova, v ktorej sa kresťanské spoločenstvo schádza počúvať
Božie slovo, spoločne sa modliť, prijímať sviatosti a sláviť Eucharistiu.Pretože ide o viditeľnú stavbu, táto budova je osobitným znakom Cirkvi putujúcej na zemi i obrazom Cirkvi prebývajúcej v nebi.A
keďže kostol ako budova je raz navždy určený na zhromažďovanie
Božieho ľudu slávenie posvätných tajomstiev, podľa starobylej obyčaje Cirkvi sa patrí zasvätiť ho Bohu slávnostným obradom.Kostol v
Blatnom, zasvätený sv. Vojtechovi biskupovi a mučeníkovi, bol posvätený (konsekrovaný) 20. júna 1745, teda pred 265 rokmi.

Za povšimnutie a premeditovanie stojí veta:
„...v kostole sa kresťanské spoločenstvo stretá počúvať
Božie slovo, spoločne sa modliť, prijímať sviatosti a sláviť
Eucharistiu.“
Boží Syn prišiel, aby prebýval medzi nami a symbolickému jazyku
zjavenia dal jeho posledné a integrálne zdôvodnenie. Slovo, stanúc
sa človekom, je samo o sebe Zjavením v čine. Uskutočňuje dokonalé zliatie reči a činnosti: každé jeho slovo je čin, každé jeho gesto sa
nám prihovára a nás vyzýva. Sv. Augustín hovorí: „Pretože Kristus je
osobne Božím Slovom, v ňom dostávajú zmysel aj tie najskromnejšie pozemské skutočnosti, ktoré denne prežívame. Ani chlieb, ani
voda, ani cesty, ani brána, ani ľudský život, ani svetlo... nie sú trvalými skutočnosťami, majúcimi deﬁnitívnu hodnotu. Ich bytostný
dôvod jestvovania je v tom, že nám symbolicky hovoria o Ježišovi
Kristovi“.
Jozef Slamka farár v Blatnom

POTREBNÉ PRÍSADY
1 lístkové cesto, 400 g kuracieho mäska (prsia), cibuľa, 2 vajcia, olej, 1 lyžica hladkej múky, 1 lyžica grilovacieho korenia,
4 lyžice kečupu, korenie, soľ

POSTUP PRÍPRAVY
Nadrobno nakrájanú cibuľu opečieme na oleji, pridáme na slížiky
nakrájané mäsko, kečup, grilovacie korenie, čierne korenie, soľ
a prudko opečieme. Posypeme hladkou múkou, pridáme vajcia,
zamiešame, odstavíme a necháme ochladnúť. Polovicu cesta vyvaľkáme a dáme na vymastený plech. Na cesto potom dáme vychladnuté mäsko, prikryjeme druhou polovicou, kraje pritlačíme
a potrieme rozšľahaným vajíčkom. Pečieme v horúcej rúre cca 25
minút do zlatista.
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Centrum pre rodiny Psy okolo nás
v kríze pomohlo už Ako býva pravidlom na dedine, takmer v
dome je pes. Zámerne píšeme v
vyše 200 rodinám každom
každom dome a nie na každom dvore. Je
Sociálny program Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Centrum pre rodiny
v kríze funguje od 1. januára 2009. Od svojho vzniku pomohol viac ako 200 rodinám,
pričom so 75 rodinami odborníci pracovali
intenzívne. Základným cieľom centra je poskytnúť komplexnú, administratívne nenáročnú a bezplatnú pomoc členom rodiny,
ktorá sa ocitla v ťažkej životnej situácii.
„Verím, že záchrana rodiny je ako záchrana života. Musíme preto spraviť všetko, čo
je v našich silách, aby sme rodinám pomáhali prekonávať ich krízy. Centrum im
k tomu podáva pomocnú ruku,“ povedal
predseda BSK Pavol Frešo.
Centrum sprevádza rodinu od náhleho
vzniku akútnej krízovej situácie až do vyriešenia a zaradenia späť do bežného života.
Poskytuje komplexné sociálne a psychologické poradenstvo celej rodine respektíve
tým členom, ktorí o pomoc prejavia záujem. Klienti centra majú možnosť využívať
poradenské služby sociálnych pracovníkov,
psychológov a terapeutov. Tieto služby ocenia najmä tí, ktorých situácia je komplikovaná a týka sa buď viacerých členov rodiny
alebo viacerých problémov a nevedia inde
nájsť potrebnú pomoc. „Práve tieto služby
sú v bratislavskom regióne nedostatkové
a pri prieskume potrieb rodín s deťmi sa
ukázali ako najviac potrebné,“ konštatovala
riaditeľka Odboru sociálnych vecí BSK Michaela Šopová.

Služby Centra sú určené trom
cieľovým skupinám:
- pre rodiny, kde rodič alebo dieťa je vo/
po výkone trestu,
- pre rodiny s deťmi pred, počas alebo po
rozvode a
- pre rodiny s deťmi s poruchami správania
a s poruchami ADHD a ADD (t.j. deti hyperaktívne a deti s poruchami pozornosti,
ktoré majú problémy v správaní, v škole,
v nadväzovaní a udržiavaní vzťahov, ťažkosti so sebaovládaním, vlastnou agresivitou a často dôsledkami trpia aj celé
rodiny).

Pre viac informácií kontaktujte:
PhDr. Katarínu Janíkovú, koordinátorku
Centra pre rodiny v kríze
mobil: 0911 523 026 (telefón je k dispozícii
v pracovné dni v čase 8:00-16:00 hod.)
e-mailová adresa:
centrumprerodiny@region-bsk.sk.

príjemné zistenie, že veľa majiteľov zoberie svojich štvornohých miláčikov na prechádzku, takže tí nie sú odkázaní len na
nečinné vysedávanie v byte, poprípade bezcieľne pobehovanie po dvore. Nech je však
dvor či záhrada akokoľvek veľká, nemôže
nahradiť každodenný pohyb potrebný pre
zdravý vývin psa.
Mali by sme sa naozaj zamyslieť nad tým,
či sa všetci o svojich psíkov staráme tak,
ako by sme naozaj mali. Nestačí raz do
roka nášho miláčika zaočkovať proti besnote, ale mali by sme si uvedomiť, že aj
chov psa na dedine musí mať svoje pravidlá. Psa treba minimálne raz za 3 mesiace
odčerviť, aby sa vnútorne zbavil cudzopasníkov, a to nehovoriac o iných očkovaniach
potrebných pre pokojný a a zdravý život nielen nášho psa, ale aj nás majiteľov.
Hrozné zistenie bolo, že veľa majiteľov
psov pri večerných prechádzkach dovolia
svojim miláčikom vykonávať prirodzené
potreby kdekoľvek to na psíka príde. Mnohí venčia svoje zvieratá v predzáhradkách
susedov. Veľakrát sa na zasadnutiach
zastupiteľstva riešili problémy s voľným
pohybom psov po obci bez dozoru. Ale
najstrašnejším zistením bolo, že niektorí
naozaj nezodpovední majitelia dovolia pobehovanie a vyprázdňovanie svojich miláčikov na detských ihriskách. Je naozaj ťažké
pochopiť, že medzi nami žijú ľudia, ktorí
bez problémov ohrozujú zdravie našich
malých spoluobčanov. Nehovoriac o tom,
že do vybudovania týchto oddychových
zón pre nás všetkých boli vložené nemalé
finančné náklady, ktoré sa takto znehod-

nocujú. V žiadnom prípade sa ale nesmie
stávať, že niekto bude svojho psa venčiť na
detskom ihrisku.
Skúsme sa pozrieť niekde do
zahraničia, ako to funguje tam. Spolužitie
medzi psičkármi a tými, čo psíkov veľmi
nemusia tam prebieha bezproblémovo. Už
len pri bežnej prechádzke po obci by sme
mali byť pripravený na to, že sa náš pes
„vyšpiní“. Nikdy by sa nemalo stať, že by
majiteľ nechal exkrementy len tak niekde
voľne ležať. Prečo každý z nás nemôže mať
poruke igelitové vrecko a pozbierať ....... po
svojom psíkovi?
Výchova psa by sa nemala zanedbávať,
pretože je veľmi dôležitá. Dá sa naučiť
všetko, aj to, aby sa vyprázdnil iba na vopred určenom mieste. Poznatky o správnej
výchove psa môžete získať buď z odbornej
kynologickej literatúry, alebo návštevou
kynologického klubu, ktorý niekoľko rokov
funguje aj v našej obci, kde vám ochotne
pomôžu a poradia.
Týmto spôsobom apelujeme na všetkých
majiteľov a chovateľov psov, aby pri prechádzkach mysleli nielen na spokojnosť
svojich miláčikov, ale aj na spokojnosť nás
všetkých spoluobčanov. Bolo by správne,
aby psov vodili pripútaných na vôdzke,
aby nosili so sebou nejaké vrecko, do ktorého exkrementy svojho psa naozaj zoberie a zahodí do smetiaka. Tieto priestupky
voči vzájomnému spolunažívaniu by sa
v budúcnosti mali riešiť v zmysle prijatých všeobecne záväzných opatrení obce.
Snažme sa zakotviť ohľaduplnosť, slušné
a korektné správanie voči sebe, myslime
nielen na spokojnosť našich miláčikov, ale
aj na spokojnosť ostatných .
Adrián Marcina, predseda KKB
Katarína Takáčová, poslankyňa

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR BLATNÉ
Vás pozýva na hodovú nočnú pohárovú súťaž
O POHÁR PREDSEDU POĽNOHOSPODÁRSKEHO
DRUŽSTVA BLATNÉ,
ktorá sa uskutoční
dňa 18. 6. 2010 o 21 00 hod. na futbalovom ihrisku v Blatnom
Program:

od 19.30 do 20.30 - prezentácia
od 21.00
- začiatok súťaže

Smernice súťaže: Súťažiť sa bude v disciplíne požiarny útok
s vodou podľa platných pravidiel PP DO SR a to za každého
počasia.
O zábavu pri hudbe bude postarané.

Blatňan
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Matičiari na
Kysuciach

Stalo sa už tradíciou, že členovia výboru MO
MS pripravujú pre svojich členov a sympatizantov každoročne poznávacie zájazdy do rôznych miest Slovenska. Tento rok v sobotu 15.
mája sme putovali na Kysuce. Kysuce vás očaria
nádhernou prírodou ale aj zaujímavými pamiatkami, ktoré sme ani my neobišli.
Cestou sme sa zastavili v meste Bytča, kde sme
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si pozreli vynovený Svadobný palác, ktorý dal
postaviť palatín J. Thurzo. Tu sa konali svadobné hostiny, keď vydával svoje dcéry.

Ples seniorov v PKO
v Bratislave

Cieľom našej cesty bola dedina Stará Bystrica,
ktorá sa stala známou tým,
že sa tu nachádza prvý slovenský orloj. Je to zaujímavá stavba na pekne upravenom námestí – Rínku sv.
Michala Archanjela. Naša
cesta pokračovala ešte
ďalej do osady Vychylovka, kde sa už niekoľko desaťročí nachádza skanzen
Múzeum kysuckej dediny.
V prírodnom prostredí sú
tu rozmiestnené drevenice
a iné objekty, ako píla, krčma, chorvalky alebo kaplnka z kysuckého regiónu.
Zaujímavá je aj jazda lesnou úvraťovou železničkou
po skanzene. Železnička predstavuje unikátne
technické dielo, ktoré je jediné svojho druhu v
Európe. Kedysi spájala Kysuce s Oravou a prepravovalo sa ňou drevo. Pôvodne merala 61
km. Výlet sa nám vydaril, prialo nám aj počasie
a my sme spoznali ďalší zaujímavý kút nášho
Slovenska.
Ľ. Milošovičová

Z Malokarpatského strediska z
Modry sme dostali pozvanie už po
tretíkrát na ples seniorov. Niekoľko
našich členov sa zúčastnilo tohto
plesu. Osvetové stredisko pripravilo bohatý program. Speváčka Jana
Kocianová so nás zabávala so svojimi piesňami.
Pripravená bohatá tombola, do
ktorej prispel aj náš klub bola lákadlom večera. Dobre sme sa zabávali až do neskorých večerných
hodín. Atmosféra bola veľmi príjemná.
Tiež sme boli pozvaní dňa 14.
4. 2010 do Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave. Prezreli
sme si vstupnú halu a rokovaciu
sieň. Pri prehliadke vstupnej haly
nás sprievodca upozornil najmä na
pamätné listiny a pečate Československej a Slovenskej republiky.
Helena Šarmírová

Súťaž miništrantov vo futbale
Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí organizoval
Klub KDH v Blatnom futbalový turnaj miništrantov. Bol to
už II. ročník takéhoto športového podujatia. Na tom I. ročníku sa zúčastnili družstvá z
Blatného, Senca, Igramu a
pozvali sme aj bohoslovcov
z Bratislavského kňazského
seminára.
Tohtoročný turnaj sa konal už na novovybudovanom ihrisku na
školskom dvore. Zúčastnili sa ho družstvá z Blatného, Kráľovej pri
Senci, Bernolákova. Všetci pozvaní prišli v stanovený čas, a tak sme
mohli v sobotu 5. júna o 8.00 h začať. Zápolenie bolo skutočne
veľké. Všetci sa snažili, ale najviac tí naši, ktorí chceli pred početnými divákmi dokázať, že nie sú len dobrí a obetaví miništranti, ktorí si
popri svojich školských povinnostiach vedia nájsť čas aj na službu
a rôznu pomoc pre chod našej farnosti, ale že sú aj dobrí športovci.
Tento ročník a toto športové podujatie bolo hodnotené ako veľmi
vydarené. Pekné vecné ceny a diplomy všetkým zúčastneným druž-

stvám spolu s organizátormi odovzdal aj vdp. dekan našej farnosti
Jozef Slamka za prítomnosti starostu Milana Šarmíra a poslanca
NR SR Júliusa Brocku.
Pri odovzdávaní diplomov a cien súťažiacich povzbudil pán poslanec Brocka, prihovoril sa a odovzdal peknú pozornosť aj starosta
obce Milan Šarmír. Peknými cenami prispel aj Ondrej Káčer. Osobitnú cenu pre najtalentovanejšieho hráča venoval a odovzdal Ing.
Stanislav Fekete,
CSc., ktorý bol rozhodcom všetkých
stretnutí. Táto cena
prišla do správnych
rúk, veď ju obdržal
najmladší účastník
Jakub Granec, ktorý len minulý mesiac bol na 1. svätom
prijímaní.
Organizátori spolu so súťažiacimi
ďakujú našim spoluobčanom a našim sponzorom za ich pomoc. Už
teraz sa tešíme vzájomne na ďalšie podobné podujatia zamerané
na zvýšenie záujmu mladých ľudí o činnosť a dianie v našej obci.
Ešte raz srdečne vďaka všetkým.
Stanislav Neshoda

Stolnotenisový klub Blatné – ročník 2009/2010
Máme za sebou ďalšiu úspešnú sezónu,
v ktorej sa naše A družstvo po vlaňajšom
postupe udomácnilo vo 4. bratislavskej lige
a svojimi výbornými výkonmi sa umiestnilo
na veľmi peknom 6. mieste. O toto umiestnenie sa zaslúžili hráči : Vojtech Horváth,
Marek Tóth, Peter Fekete, Marcel Petrík,
Róbert Čičmanec a Rastislav Fukas. Svojimi výkonmi a neustálym zlepšovaním sa,
chcem vyzdvihnúť najmä Mareka Tótha,
ktorý nastupoval aj za B družstvo. Práve
jeho oslovil s ponukou klub Stavbára Bratislava a po dohode medzi oboma klubmi
bude hosťovať v nasledujúcej sezóne v 3.
lige. Cieľom A družstva v budúcom ročníku je udržať sa vo 4. lige a zapracovať do
tímu aj ďaľších perspektívnych hráčov.
B družstvo má takisto premiéru v 6. lige
za sebou a tiež veľmi úspešnú, skončili na
6. mieste. Zaslúžili sa o toto umiestnenie
hráči: Marek Tóth, Rastislav Fukas, Peter
Valovič, Michal Valovič, Martin Srnák, Gabriel Csémy a Peter Turiak. Gabriel Csémy
trénoval poctivo po celý rok a zúčastňoval
sa na medzinárodných bodovacích turnajoch telesne postihnutých v Taliansku, Piešťanoch a Rumunsku, kde získal bronzovú

medailu v tíme s rakúskym spoluhráčom.
Na základe týchto výkonov sa stal reprezentantom B tímu Slovenska. Žiaľ odchádza za lepšími podmienkami do susednej
Rece na hosťovanie, kde má možnosť hrať
vo 4. lige. Takisto cieľom B družstva je udržanie sa v 6. lige.
C družstvo nám hrá v 7. lige a umiestnilo
sa na 9. mieste. Nie je to najhoršie, ale v
budúcom roku očakávame posunutie smerom na vyššie priečky. Hrali hráči: Gabriel
Csémy, Peter Turiak, Martin Srnák, Stanislav Srnák, Karol Bauer, Štefan Horváth a
Jozef Čapla.
V nasledujúcej sezóne už budú k dispozícii aj navrátilci z hosťovania vo Vinosadoch Milan Strihovský a Teoﬁl Budaj.
Sme radi, že nám pribudol nový člen p.
dekan Jozef Slamka, ktorý ako je vidno,
stolný tenis má v krvi. Vítaná je hlavne jeho
podpora k športu a kultúre. Dúfame, že sa
úspešne zapojí aj do súťaže ako registrovaný hráč, pretože potenciál má na rozdávanie.
Okrem pravidelnej súťaži klub sa zúčastnil turnajov v Čataji a Reci. Na domácej
pôde usporiadal turnaj vo štvorhrách a

Veľkonočný turnaj s účasťou hráčov z Pezinka, Reci a Čataja.
Je potešiteľné, že sme dokázali zmobilizovať sily v prospech našich najmenších a
začali sme pravidelne s nimi trénovať, no
ako je už zvykom, alebo v “šarﬁckej mentalite?“, postupom času sa na tréningoch
zúčastňovalo stále menej a menej záujemcov. Pravdou je, že pri tých podmienkach
aké máme v našom “kultúrnom stredisku“
sa zázraky neudejú. Neustále sa snažíme
hľadať nejakú cestu na zlepšenie a vytvorenie lepších podmienok v rámci celej obce.
No stále len smutne konštatujeme, že kultúrno športový stánok v obci stále chýba.
Momentálne Vás chcem pri tejto príležitosti oboznámiť, že náš projekt Kultúrno
športový spoločenský areál prešiel prvým
kolom za účasti okolo 100 projektov medzi 20. Druhé kolo je momentálne pozastavené, kvôli povodňovej situácii. Dúfam
a pevne verím, že sa nám to v budúcnosti
podarí úspešne zrealizovať.
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