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Vážení spoluobčania,
na úvod by som sa chcel poďakovať všetkým za prejavenú
dôveru vo voľbách do samosprávy obce. Je to pre mňa pocta
a hlavne veľká zodpovednosť.
Byť starostom znamená prebrať
na seba veľkú zodpovednosť
za riadenie obce. Dá sa to len
za predpokladu, že obetujete
svoj čas, súkromie a časť seba.
Je to o riešení množstva problémov, ktoré trápia občanov obce.
Nadchádzajúce
štvorročné
obdobie bude náročné hlavne
v oblasti financovania. Dúfam, že
aj napriek tomu sa podarí našu
obec naďalej rozvíjať a modernizovať.
Od môjho nástupu do funkcie sa mi podarilo aj s pomocou
občanov uskutočniť niekoľko
projektov. Hneď v januári nás
postihla náhla snehová kalamita.
Chcem sa poďakovať všetkým,
ktorí boli nápomocní pri odpratávaní veľkého množstva snehu
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a v krátkom čase dokázali urobiť
cesty a chodníky znova priechodnými. V rámci reklamácie bol
opravený chodník na ulici Antona
Vosátka. Za pomoci členov Jednoty klubu dôchodcov sme osadili zeleň v parku za hasičskou
zbrojnicou za minimálne náklady
350 €. Chcel by som sa týmto
poďakovať všetkým dôchodcom
za ich pomoc.
Momentálne je mojím hlavným cieľom dokončenie kanalizácie v celej obci s rozšírením
čistiarne odpadových vôd. Tá je
už momentálne na pokraji svojich možností. Je podaná žiadosť
na vybudovanie časti kanalizácie Stoka A na Šenkvickej ulici.
Momentálne prebieha výstavba
kanalizácie Stoka B K mrázovej
doline. Termín dokončenia je jún
2015.
V júni bude taktiež dokončený
projekt rozšírenia kamerového
systému, na ktorý sme dostali
dotácie z minulého roku. Kamery

budú určené pre čističku odpadových vôd, dom smútku a trávnatú
plochu na ulici M. R. Štefánika.
Na ministerstvo financií a BSK
sme podali žiadosť o dotáciu
na nové detské ihrisko pre materskú školu. Keďže sa kapacita
prijatých detí našou materskou
školou zvýšila, ihrisko je už nevyhovujúce. Okrem toho taktiež plánujeme vybudovať nový
zberný dvor s väčšou kapacitou
a väčšou možnosťou separácie odpadu. Na koľko sa zmenili
podmienky poskytovania príspevku, ktorý poskytuje úrad práce
na zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných, nebolo možné
zamestnať taký počet zamestnancov ako v predchádzajúcom
roku. Momentálne zamestnávame troch zamestnancov na 8
hodín denne, z toho je iba jeden
zamestnanec určený na kosenie a dvoch zamestnancov na 4
hodiny denne, ktorí sú určení
dokončenie na strane 2
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dokončenie zo strany 1
na úpravu zelene. Pri tomto počte pracovníkov nie je možné
udržiavať obec vrátane cintorína
vykosenú a čistú. Chcel by som
týmto požiadať všetkých občanov, ktorým vzhľad našej obce
nie je ľahostajný, aby si v rámci
svojich možností kosili trávnaté
plochy pred svojimi domami.

Začalo sa stavebné konanie
na vybudovanie križovatky Senec - Blatné s existujúcou diaľnicou D1. Tento projekt by mohol
priniesť do našej obce nové investície a nové možnosti rozvíjania obce, či už v podnikaní alebo vo výstavbe. Tento projekt je
však s výhľadom na rok 2016 až
2018.
Na záver by som chcel dodať,

že je dôležité robiť veci tak, aby
mali význam pre nás všetkých
aj pre obec. Obec nie je starostova alebo obecného zastupiteľstva, ale nás všetkých, ktorí
v nej žijeme. Rád prijmem každý
Váš podnet a názor na vylepšenie života v obci. Robme preto
veci spoločne a neskrývajme sa
za bránami domov.
Rastislav Pero, starosta

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
30-ROČNÍ                                           
Javorčík Michal                              
Konečný Dušan                                              
Mariaš Dušan                                  
Matúšová Ivana                             
Olle Peter                                         
Slezková Marta                                              
Stúpal Jozef                                     
Wszól Irena, Mgr.                          
                                                              
40-ROČNÍ
Beer Stirling Daniela                                     
Daniš Mário                                                     
Daniš Richard                                                  
Dugovič Roman                                              
Ďuriška Ján                                                       
Feketeová Janette                                       
Fukas Rastislav, Ing.                                     
Javorčík Augustín                                          
Klíčová Nikoleta
Kolářová Iveta
Kováč Peter
Krištofovič Marek
Kulifajová Zuzana
Marcinová Silvia
Polakovičová Kristína
Rigová Ingrid
Štellárová Katarína
Tavalyová Marta
Ulreichová Zuzana

Slovák Tibor		
Srnová Eva
Urbanovičová Júlia
Valovičová Zuzana,RNDr.

50-ROČNÍ		
Brigant Jozef			
Drenina Milan			
Kulifajová Radoslava		
Krajčovič Imrich
Križanovič Vojtech
Lieskovanová Mária		
Polakovič Ján		
Slovák Štefan		

80-ROČNÍ
Budaiová Mária
Jankovičová Johanna
Strašifták Milan
Takács Ernest

60-ROČNÍ
Dugovičová Blanka
Gonos Milan
Javorčíková Alžbeta
Karpáty Jozef
Repová Vilma
Smolková Emília
Štellár Vincent
Vrtíková Júlia
Zimányi Eduard
70-ROČNÍ
Brateková Emília
Grosman Bohuslav
Lančaričová Mária
Milerová Terézia
Pecko Vladimír
Šarmírová Helena
Švrček Ladislav
75-ROČNÍ		
Drška Ján
Lopoš Vincent
Mišáková Mária
Vošková Anna		

85-ROČNÍ
Brunovská Antónia
Slovák František

90-ROČNÍ A VIAC
Budajová Helena
Budajová Pavlina
Bosáčiková Anna
Dugovičová Terézia
Halásková Františka
Korič Ján		
Križanová Magda
Polakovičová Juliana

NARODENIA
október – december
2014
Daniela Balážová
Martin Červeňanský
Lukáš Dudík
Ema Kopper
Mária Osvaldová
Theo Pyšný
Laura Stachová
NARODENIA
január - máj 2015
Natália Brunovská
Michaela Grancová
Andrej Mondek
Karolína Nemcová
Michaela Ondrišíková
Lucia Pažítková
Neurčené Pyšný
Lara Stanková
Viktória Tavaliová
Kristína Valentovičová
Natália Vlčková
Adam Wszól

SOBÁŠE
Zoltán Baráth
a Katarína Rybárová
Ing. Ladislav Ernest
a Darina Tomčalová
Ľuboš Brunovský
a Zuzana Benkovská
ÚMRTIA
október - december
2014		
Klement Bachratý
Marta Bardáčová
Marian Benkovský
František Horváth		
Marta Molnárová		
Františka Nováková		
Malvína Osvaldová
Ján Pecko
Jozefína Štellárová
Terézia Valovičová
ÚMRTIA
január - máj 2015
Ján Budaj
Anna Dugovičová
Tomáš Granec
Monika Javorčíková
Mária Kochová
Karol Slovák
Peter Šarmír
POČET OBYVATEĽOV
k 31. 12. 2014: 1757
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ŠKOLSKÝ ROK V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE

Spisovateľ, filozof a učiteľ Robert Fulghum napísal: „Všetko, čo
naozaj potrebujem vedieť o tom,
ako žiť, čo robiť a akým byť, som sa
naučil v materskej škole. Tam som
sa naučil: so všetkým sa podeľ; hraj
fér; nebi ľudí; vráť veci tam, kde si
ich našiel; upratuj po sebe; neber si
nič, čo ti nepatrí; ak niekomu ublížiš, povedz prepáč; umývaj si ruky
pred jedlom; splachuj; ži vyrovnaný život - trochu sa uč a premýšľaj,
trochu kresli a maľuj, trochu spievaj
a tancuj, hraj sa a pracuj; každý deň
popoludní si zdriemni; keď vyrazíš
do sveta, dávaj si pozor na dopravu, chyť sa niekoho za ruku a drž sa
vždy s ostatnými pohromade; nikdy
neprestaň žasnúť.
Všetko toto a ešte mnoho iných
užitočných vecí sa dokážu deti učiť
už od najútlejšieho veku. Pohľad,
keď sa nám dvojročné „bábätko“
pred očami mení na veľkého škôlkára a predškoláka, ktorý je pripravený vstúpiť do väčšieho sveta
a zvládnuť školské povinnosti, nás
motivuje k napĺňaniu nášho poslania, ktorým je výchova a vzdelávanie našich najmenších. Deti v predškolskom veku sú veľmi vnímavé,
múdre, zvedavé, preto práca s nimi
je plná prekvapení a život v materskej škole naozaj nikdy nie je jednotvárny. Cieľom predprimárneho
vzdelávania je dosiahnuť optimálnu
perceptuálno - motorickú, kognitívnu a sociálno-emocionálnu úroveň,
ako základ pripravenosti na školské
vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť
dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu. Našim
cieľom je vytvoriť takú materskú
školu, z ktorej sa deťom nechce ísť
domov. „ Maximálne šťastné, spokojné a úspešné dieťa“. Preto sú
naše výchovno- vzdelávacie činnosti a pobyt detí v MŠ obohatené
o rôzne výlety ,aktivity, divadelné
predstavenia a tvorivé dielne. Úzka
spolupráca so ZŠ je pre deti našej
materskej školy veľmi dôležitá . Deti
sa prirodzenou formou zoznamujú
s učiteľmi základnej školy ako aj
s jej priestormi.

SEPTEMBER
TD - výroba tekvíc svetlonos,
Pinochio interaktívne divadlo,
Týždeň športu a zábavy - športové
súťaže
OKTÓBER
Svetový deň výživy- Varíme zdravo, Týždeň zdravia - liečivé rastliny,
jabĺčkový deň, Sokoliari -predstavenie pre deti, Mesiac úcty k starším – Babičkin jablčník,
Lampiónový sprievod, Želkova
škôlka - Návšteva železničnej
stanice a múzea
NOVEMBER
Policajti sú naši kamaráti
- návšteva príslušníkov PZ,
Plavecký výcvik,
Hudobno-divadelné predstavenie
DECEMBER
Mikulášske predstavenie,
Malí cukrári, Vianočné trhy
JANUÁR
Súťaž o najkrajšieho snehuliaka,
Návšteva 1 triedy ZŠ, Divadelné
predstavenie
FEBRUÁR
Fašiangy, Karneval, Žonglér,
Týždeň otvorených dverí, Zápis
MAREC
Návšteva knižnice ZŠ, Hviezdne
tajomstvá – Hvezdáreň, Povedz mi
básničku recitačná súťaž,
Divadelné predstavenie pre deti,
TD - Veľká noc
APRÍL
Deň zeme – Envirokone, Farebný
týždeň, Hudobný koncert, Múdra
sova – Otvorená hodina
MÁJ
Ukážka cvičenia požiarnikov,
Športový deň, Deň matiek,
Plavecký výcvik
JÚN
MDD - Pirátsky deň,
Rozlúčka predškolákov,
Výlet

Na základe dobrého hodnotenia
MPC vybrala našu materskú školu
ako jednu z troch MŠ zo západoslovenského kraja a zapojila nás
do projektu – Mentoring a moderné trendy profesijného rozvoja pedagógov. Na základe výmenného
pobytu 5 krát na 1 týždeň v tomto školskom roku navštívili našu
MŠ pani učiteľky materských škôl
z českej republiky. Naše pani učiteľky Katarína Potočárová a Danica
Ursíniová Navštívili niekoľko MŠ
v Jihlave, odkial si doniesli mnoho
nápadov a postrehov ktorými obohatíme našu prácu Vybavenie našej
MŠ skvalitňujeme cez projekty v šk.
roku 2014- 2015 sme získali finančné prostriedky na revitalizáciu sociálnych zariadení a tried na dolnom
poschodí. Medzi zvyklosti našich
predkov patrí tiež stavanie májov.
Táto veselá udalosť sa v obci začína
v popoludňajších hodinách. Slniečko sa na nás usmievalo a tak pekné
počasie ,vôňa cigánskej pečienky
a hudba Šarfianka prilákala na školský dvor Občanov našej obce. Tento rok organizovala stavanie mája
naša materská škola ,pedagogický
pracovníci spolu s rodičmi sa starali občerstvenie v bufetoch, radi by
sme touto cestou poďakovali všetkým rodičom ktorý nám akoukoľvek
formou pomohli pri organizácii
Nechcem v tomto článku písať
len o všetkom, čo robíme my pre
Vaše deti, ale chcem pripojiť aj naše
poďakovanie a vďačnosť Vám všetkým, ktorí nám svoje deti zverujete,
ktorí nám pomáhate a spolupracujete s nami. Všetci žijeme v jednej
obci a preto sa staráme o deti svojich susedov, známych, kamarátov
a priateľov. Veľmi si vážime váš
záujem o dianie v materskej škole.
Bez spolupráce s vami by bola naša
práca a snaha jednostranná a neúplná.
Takisto sa chcem sa poďakovať
všetkým, ktorí našu MŠ každoročne
podporujete darovaním 2% z dane
z príjmu, a nášmu zriaďovateľovi
Ocú –Blatné.
Martina Schenková, učiteľka MŠ
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ZO ZASADNUTI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom,
konaného dňa 23.1.2015
Uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo v Blatnom
podľa §9a odst. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, schvaľuje
zámer odpredaj časti pozemku parc.
č. 2455/1, druh pozemku orná pôda,
vo vlastníctve Obce Blatné, zapísané na LV č.2, p. Petrovi Naďovičovi
s manželkou Darinou Naďovičovou,
bytom Záhradná 428/4, Blatné, o výmere 68 m2 za kúpnu cenu vo výške
10,- Eur/m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že uvedený
pozemok hraničí s pozemkom v ich
vlastníctve.
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom
schvaľuje zrušenie živnostenského oprávnenia na kanalizáciu a odporúča prevziať kanalizáciu pod
správu obce. Je potrebné pri úprave
rozpočtu vytvoriť položky v rámci rozpočtu obce.
Živnostenské oprávnenie na kanalizáciu bolo zrušené 15.10.2014.
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom poveruje starostu obce na zabezpečenie menného zoznamu domácností,
ktoré nie sú pripojené na kanalizáciu
napriek tomu, že kanalizácia je v danej ulici vybudovaná. Menný zoznam
domácností, ktoré nie sú pripojené
na kanalizáciu napriek tomu, že kanalizácia je v danej ulici je vybudovaná,
je vypracovaný.
Žiadosť firmy ARTICEL SK s.r.o.
o predĺženie termínu doby nájmu
do 31. 12. 2015, nakoľko pôvodná nájomná zmluva bola uzatvorená do 31.
12. 2014, kedy malo prísť k odovzdaniu bytov do vlastníctva obce.
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom neschvaľuje predĺženie termínu doby
nájmu do 31.1 2. 2015 firme ARTICEL
SK s.r.o.

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom,
konaného dňa 20.2.2015
Žiadosti fyzických a právnických osôb
Žiadosť firmy SolarEnergia Invest,
s.r.o., Račianska 30/A, 831 02 Bratislava, IČO: 4635487, o vydanie súhlasu s postúpením a založením po-

hľadávok v prospech Tatra banky, a.s.
Hodžovo námestie 3, Bratislava, IČO:
00686930, ktoré vznikli na základe
Koncesnej
zmluvy o modernizácii osvetlenia
v obci Blatné zo dňa 27. 06. 2014.

Uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo v Blatnom neschvaľuje žiadosť firmy SolarEnergia
Invest, s.r.o., Račianska 30/A, 831 02
Bratislava, IČO: 4635487, o vydanie
súhlasu s postúpením a založením
pohľadávok v prospech Tatra banky,
a.s. Hodžovo námestie 3, Bratislava,
IČO: 00686930, ktoré vznikli na základe Koncesnej zmluvy o modernizácii osvetlenia v obci Blatné zo dňa
27. 06. 2014.
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4
písm. b) zákona SNR č. 369/1990
v znení neskorších predpisov (zákon
o obecnom zriadení) schvaľuje návrh
rozpočtu na rok 2015 a viacročného
rozpočtu na roky 2016 a 2017.
Odpis nevymožiteľnej daňovej pohľadávky voči samostatne podnikajúcej fyzickej osobe Milan Matiašovič - M-expres, IČO: 31 112 625 zo
dňa 04.09.2006 v súhrnnej výške
7 977,83 Eur“.
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4
písm. a) zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov (zákon o obecnom
zriadení) a v zmysle ustanovenia §
1 ods. 2 zákona SNR č. 138/1991
o majetku obcí v znení neskorších
predpisov schvaľuje odpis nevymožiteľnej daňovej pohľadávky voči samostatne podnikajúcej fyzickej osobe
Milan Matiašovič – M – expres, IČO:
31 112 625 zo dňa 04.09.2006 v súhrnnej výške istiny 7 977,83 Eur.

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom,
konaného dňa 20.3.2015
Uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom
berie na vedomie návrh materskej
škôlky v Blatnom, A. Vosátka č. 361/2
o zníženie príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škôlke na 25 € za jedno
dieťa pre občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v Blatnom. O zmene VZN

č. 1/2014 o výške mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
škôl a školských zariadení zriadených
obcou Blatné a podmienkach na prijatie detí do MŠ v Blatnom, bude
Obecné zastupiteľstvo v blízkej dobe
rokovať.
Informácia k návrhu všeobecne záväzné nariadenie o určovaní ceny
za prenájom a predaj nehnuteľného
majetku a postup pri prevode nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce
Blatné na iné právnické a fyzické
osoby.
Hlavná kontrolórka obce Blatné predložila informáciu ohľadom stiahnutého bodu rokovania - návrh všeobecne záväzné nariadenie o určovaní
ceny za prenájom apredaj nehnuteľného majetku a postup pri prevode
nehnuteľného majetku vo vlastníctve
obce Blatné na iné právnické a fyzické osoby.
Dňa 03. 03. 2015 bolo vypracovaný
návrh VZN o predaji a prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve
Obce Blatné, ktoré bolo vyvesené
na úradnej tabuli a internetovej stránke obce vyvesené tak, ako to ukladá
ustanovenie § 6 ods. 8 zákona SNR
č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
Následne sa na Obecnom úrade
v Blatnom uskutočnili rokovanie so
spoločnosťou Wolf & Linden, s.r.o.,
ktorý zastrešujú právne poradenstvo
Obce Blatné. Na základe spoločného
dohovoru bolo obci Blatné odporúčané neschvaľovať VZN o predaji a prenájme nehnuteľného majetku vo
vlastníctve Obce Blatné v takom znení ako bol návrh predložený, nakoľko
väčšina skutočností, ktoré návrh VZN
upravovalo je zrejmých zo zákona
č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov.
Nakoľko však obci Blatné z praktického hľadiska vzišla potreba istého
usmernenia, ktoré by bolo prístupné
a záväzné pre všetky subjekty obce,
všetkých zamestnancov obce ako
aj pre všetky rozpočtové a príspevkové organizácie obce, dňa 09. 03.
2015 bola vypracovaná smernica
č. 002/2015, ktorá upravuje podmienky, spôsoby a jednotlivé postupy pri
nájme a prevode nehnuteľného majetku obce Blatné.
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Článok 4 danej smernice upravuje
orientačné minimálne ceny nájmu pozemkov a objektov vo vlastníctve Obce
Blatné v nadväznosti na pásmo, v ktorom sa nachádzajú. Je potrebné, aby
obecné zastupiteľstvo a starosta obce
Blatné spoločne stanovili sadzby pre
jednotlivé druhy nájmov.
Zároveň daná smernica obsahuje aj
prílohu č. 1 - Žiadosť o prevod/nájom
nehnuteľností, ktorá sa bude posudzovať na účely prevodu alebo nájmu
nehnuteľného majetku obce iba v tých
prípadoch, že budú predložené všet-

ky potrebné dokumenty /doklady potrebné k prevodu/ spolu so žiadosťou
o prevod alebo nájom.
Poslanci žiadajú vyjadrenie pána Milana Šarmíra k veci nedoplatku firmy M –
expres, IČO: 31 112 625 zo dňa 04. 09.
2006 v súhrnnej výške istiny 7 977,83
Eur.
Na rokovaní obecného zastupiteľstva
sa zúčastnil aj bývalý p. starosta Milan
Šarmír, ktorý podal vyjadrenie k pohľadávke z roku 2006. Pán Milan Šarmír
informoval obecné zastupiteľstvo, že
nebolo možné nájsť správcu kon-

kurznej podstaty. Podľa jeho vyjadrenia bola pohľadávka včas prihlásená
do konkurzu, aby jej mohlo byť vyhovené v plnom rozsahu. Faktúra bola zaslaná aj správkyni konkurznej podstaty.
Podľa vyjadrenia nového správcu konkurznej podstaty, ktorý sa predmetným
konkurzným jednaním zaoberal, nebola prihláška pohľadávky včas zaslaná.
Preto hlavná kontrolórka obce osloví
správcu konkurznej podstaty a požiada o vyjadrenie, kedy bola pohľadávka
prihlásená.

POŽIARE V JARNÝCH MESIACOCH A OCHRANA PRED NIMI
Príchodom jari sa prebúdzajú
milovníci lesa, záhradkári, vinohradníci. Všetkých zlepšené počasie láka do prírody a záhrad,
a aj práve preto je to obdobie,
kedy používaním otvoreného
ohňa vzniká štatisticky najviac
požiarov. Je to spôsobené zakladaním malých ohníkov v lesnom prostredí, vypaľovaním
suchej trávy, spaľovaním vínnej
révy, konárov stromov a iných
prírodných porastov v jarnom
a suchom letnom období. Stačí
len trocha nepozornosti pri používaní otvoreného ohňa a fajče-

ní na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom výskytu požiaru
a dochádza k veľkých škodám
na majetku a zdraví osôb.
Upozorňujeme na prísny zákaz vypaľovania akýchkoľvek
porastov alebo kríkov. Horľavé
látky zo záhrad (dreviny) majú
možnosť občania odovzdať
v areáli Poľnohospodárskeho
družstva, kde budú následne
ekologicky spracované.
Po skončení vykurovacieho
obdobia odporúčame zabezpečiť revíziu a vyčistenie komínov
a vykurovacích telies oprávne-

nou odbornou firmou alebo odborne spôsobilou osobou.
Pripomíname, že spôsobenie
požiaru je porušením platných
právnych predpisov, čo môže
byť kvalifikované ako priestupok alebo trestný čin. V prípade
porušenia povinností vyplývajúcich zo zákona o ochrane pred
požiarmi, môže OR HaZZ uložiť v blokovom konaní pokutu
do výšky 33€ a v priestupkovom
konaní až do výšky 333€.
DHZ Blatné
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O stolný tenis v našej obci je
stále záujem. Výsledkom je aj fakt,
že sme opäť prihlásili 4 družstvá
v kategórii dospelých do bratislavských líg v súťažnom ročníku
2014/2015.
Odohrali sme množstvo majstrovských stretnutí v 3. 5. 7. a 8.
lige. Vystriedalo sa v nich spolu 20
hráčov. Za zmienku stojí suverénny výkon počas celého roka našej
jednotky Jozefa Crkoňa, ako aj postupná adaptácia Rastislava Fukasa, ktorý po prvýkrát odohral celý
ročník za A družstvo v 3. lige, keďže nám odišiel náš dlhoročný hráč
Marek Tóth do Senca. Za Áčko
ešte hrali Peter Kováč, Vojtech
Horváth a občas zaskakoval Martin Srnák. V Béčku v 5. Lige svoj
štandard odohrali Peter Fekete,
Martin Srnák, Peter Valovič, Marcel Petrík, Gabriel Csémy a Michal
Valovič. Petrík s Csémym ťahali aj
Céčko v 7. lige spolu so Stanislavom Srnákom, Karolom Bauerom,
Martinom Milošovičom a Tomášom Ficekom. Déčko hralo 8. Ligu
s hráčmi Milošovičom, Ficekom,
Andrejom Dugovičom, Jozefom
Čaplom, Milanom Strihovským,
Štefanom Horváthom, Ivanom
Šarmírom a Teofilom Budajom.
Okrem dospelých nás hlavne tešia naši mladí nasledovníci,
ktorí sa zaradili do dvoch súťaží
- do súťaže mládeže v bratislavskom kraji a do Pezinskej školskej

ligy. Zapojilo sa do nich 13 registrovaných hráčov. V súťaži družstiev získali suverénne 1. miesto
naši najmladší. Boli to Dávid Dugovič, Matej Fukas, Filip Milošovič,
Filip Fukas, Filip Greguš, Viktor
Kubica a Karol Varga. V jubilejnom 10. ročníku Pezinskej školskej ligy naši štartovali už po druhý
raz a minuloročné úspechy ešte
vylepšili. Vyše 200 hráčov bojovalo v rôznych kategóriách. Sezóna
vyvrcholila na turnaji TOP 16 v Pezinku 12. 5. 2015, kde sa prebojovali všetci naši hráči. V kategórii
najmladší žiaci 9 - 10 rokov obsadil 1. miesto Dávid Dugovič, o 3.
miesto sa delili Matej Fukas a Karol Varga, 6. miesto Filip Fukas, 8.
miesto Filip Milošovič, 9. miesto Filip Greguš, 11. miesto Viktor Kubica. V kategórii najmladší žiaci do 8
rokov skončil na 2. mieste Michal
Heckl, na 4. mieste Lukáš Hanzlík,
na 6. mieste Lukáš Švrček a na 9.
mieste Tomáš Popeliš. V kategórii
najmladšie žiačky do 10 rokov obsadila 2. miesto Sandra Marčišová
a 5. miesto Sára Marčišová. Navyše všetci získali ocenenie Najlepší
kolektív obce Blatné v súťaži Športovec roka za rok 2014.
Po novom roku ukončil kvôli pracovným povinnostiam svoju trénerskú činnosť najmladších
žiakov Igor Kleberc a od marca
po skončení pracovného pomeru
na PD Blatné aj Valentín Kleberc.

Chcem obom poďakovať za obetavú záslužnú prácu a spoluprácu
s našim klubom. Keďže ich bolo
treba nahradiť, ujal som sa tejto
trénerskej práce. Nebol to pre mňa
taký problém, pretože pokiaľ mi
to čas dovolil, som im od začiatku
pomáhal a hráčov poznám. Naše
rady rozšírili aj ďalšie deti ako Frederik Buchamer, Adam Drenina
a Anička Vavríčková.
Prajem im veľa chuti do trénovania, pretože zlepšovať sa môžu
iba poctivým prístupom a trpezlivosťou. Strácanie formy bolo vidieť najmä na tých, ktorí začali
tréningy vynechávať. Pokračovať
budeme po celý rok v pondelok a štvrtok mladší a začínajúci
od 15.00 do 16.00 hod. a pokročilejší od 16.00 do 17.00 hod. Kto
by sa k nám chcel pridať, radi ho
privítame do nášho perspektívneho kolektívu.
Tešia nás aj chvály zo strany súperov na krajšie, vylepšené a kultúrnejšie podmienky v priestoroch našej herne. Spomeniem dokončené
kúrenie v celej budove, nové okná,
osvetlenie, výmenu vchodových
dverí a pýchou je nová kuchynka
s umývačkou riadu, atď. Využiť to
mohla celá obec pri Úcte k starším, výročných schôdzach Klubu
dôchodcov, PD Blatné, Dni matiek,
rodinných oslavách, karoch ako
aj na 5. Stolnotenisovom plese.
Usporiadali sme aj Vianočný turnaj
vo štvorhrách, Veľkonočný turnaj
a Turnaj našich nádejí. Na 20.6. si
rezervoval Futbalový klub výročnú schôdzu a 27. 6. 2015 oslavu
primícií Radko Hasík a čakajú nás
aj ďalšie akcie. Nový prístrešok,
v ktorom sa nám podarila zorganizovať ľudová zabíjačka aj s predajom výrobkov sme už takisto
zabehli. Aby sa tam mohli aj naďalej konať takéto akcie a športová
činnosť, je nevyhnutné sa o objekt
starať. Samozrejmosťou sú hlavne
energie, ktoré treba platiť po celý
rok. V silách našej neziskovej organizácie nie je pokryť tieto ná-
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klady. Preto sme sa na výročnej
členskej schôdzi rozhodli k podnikateľskej aktivite ako právnickej
osoby na podporu činnosti nášho
klubu, ktorou vytvoríme možnosť
stretávať sa v našom Šport klube s priaznivcami športu v obci,
ako aj ich rodinnými príslušníkmi.
Túto myšlienku uvítali zástupcovia
obce, poslanci a stretli sme sa aj
s podporou p. dekana ako aj obyvateľov našej obce. Predpokladáme, že touto formou si aspoň
čiastočne budeme schopní pokryť
výdavky na režijné náklady a chod
nášho klubu. Veríme, že sa nám
podarí vytvoriť pekné a príjemné
prostredie, v ktorom všetkých radi
privítame.
Nastali zmeny aj vo výkonnom
výbore STK. Poďakovali sme sa
podpredsedovi Petrovi Feketemu
a tajomníkovi Róbertovi Čičmancovi za ich aktívny dlhoročný prínos pre náš klub. Novozvolenému

podpredsedovi Marcelovi Petríkovi
a tajomníkovi Rastislavovi Fukasovi prajem mnoho chuti vo zvyšovaní úrovne a cieľavedomej práce
Stolnotenisového klubu Blatné.
Na záver vás chceme pozvať
na najväčšie organizované podujatie roka 2015 Slovenska - Majstrovstvá Európy juniorov a kadetov
v stolnom tenise, ktoré sa uskutočnia v Bratislave na zimnom štadióne Ondreja Nepelu od 10. – 19.

júla 2015. Pre všetkých priaznivcov stolného tenisu, hlavne pre
deti, to je veľká príležitosť vidieť
naživo najlepších hráčov Európy.
Budeme organizovať spoločnú návštevu majstrovstiev, vstupné je
zdarma.
Aktuálne informácie o našom
klube si môžete pozrieť na web
stránke STK Blatné.
Vojtech Horváth
predseda STK Blatné

ŠARFICKA VINOTEKA
Život je príliš krátky na to, aby sme pili zlé víno.

Takto by som mohla začať písať o Šarfickej vinotéke, ktorá je
v našej obci a pomaly sa dostáva do povedomia občanov.
Nájdete v nej vína fľašované, tej najvyššej kvality a chuti.
Každý kto má víno rád, vie, že
víno to je kultúra. Víno sa spája s posedením v kruhu rodiny,
priateľov, ponúka sa k rôznym
udalostiam, spája a kombinuje
sa s jedlom...
U nás sa snažíme o vyhovenie
každému konzumentovi, či už

má rád víno suché, červené, ružové. Každý si tu nájde to svoje obľúbené. Zameriavame sa
na producentov a vinárov z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti, ktorí majú svoje rodinné vinárstva, ale obľúbené sú aj vína
z Moravy.
Pripravujeme aj riadené degustácie so someliérom, alebo
samotné predstavovanie vinárstva za jeho priamej účasti.
Ponúkame tiež organizovanie rôznych malých rodinných

osláv, jubileí atď. V príjemnom
prostredí typicky vidieckeho
domu máme miest na sedenie
pre 25 – 30 ľudí, v letnom období záhradné sedenie.
A záverom:
„Dobré víno tvorí dobrú náladu,
dobrá nálada prináša dobré myšlienky,
dobré myšlienky dávajú vznik
dobrým skutkom
a dobré skutky robia človeka
človekom.“
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SLÁVNOSTNÁ SCHÔDZA KLUBU KDH V ROKU 2014
Za prítomnosti predsedu KDH
Jána Fígeľa, krajského tajomníka
KDH v Bratislave Michala Kociána, okresného predsedu KDH
v Senci Miloslava Onofreja, bývalej starostky obce Blatné Kataríny
Takáčovej, dekana farnosti Blatné
Vdp. Jozefa Slamku, predsedov
klubov KDH v okrese Senec, členov a priaznivcov KDH v Blatnom.
Všetkých prítomných privítal zakladateľ klubu KDH a od začiatku
vzniku jej predseda Stanislav Nezhoda.
Za krásneho sobotňajšieho podvečera dňa 8.3.2014 sa o 17.00 hod.
zišli v priestoroch obecného úradu v Blatnom. V krásne zdobenej
zasadačke prevládala od začiatku
slávnostná atmosféra umocnená
prítomnosťou predsedu KDH Jána
Fígeľa a ďalších vzácnych hostí.
Túto slávnostnú schôdzu otvoril
a viedol predseda klubu Stanislav
Nezhoda, ktorý oboznámil prítomných o vzniku a činnosti tohto
klubu za obdobie celých 24 rokov.
Počas príhovoru spomenul, že začiatky neboli ľahké, pretože klub
patrí medzi najaktívnejšie kluby
v Seneckom okrese. Počas príhovoru vyzdvihol, že v začiatkoch
bol klub KDH v obci ako jediná
politická organizácia, ktorá zostala
sama proti pretrvávajúcej ľavicovej
strane. Medzi priority si zaumienila dosadiť svojich sympatizantov
za poslancov do MNV a za predsedu MNV, ktorý sa v tých časoch
aj podaril dosadiť nášmu klubu.
Spomenulo sa, že všetka činnosť
v obci, či už kultúrna, športová alebo rôzne náboženské aktivity spočívali na našom klube. Spomenulo
sa ako veľmi nám bol nápomocný
vtedajší správca fary p. dekan Jurišič. Veľa bolo športových aktivít,
mini futbalových turnajov, kultúrnych výletov, ktoré sa všetky organizovali s našou pomocou, mali
sme vždy pozvaných vzácnych
hostí, ako napr. reprezentantov
Slovenska v stolnom tenise alebo
sme zorganizovali krásne primície

našich tajne vysvätených kňazov,
kedy sme napr. vyzdobili celú dedinu vatikánskymi vlajkami, ktoré
nám ušili naše členky z príležitostí
primícií a zároveň aj z príležitosti
dvojnásobnej návštevy našej vlasti vtedajším svätým otcom Jánom
Pavlom II.
Boli spomenuté udalosti v našom hnutí, odchodom a oslabovaním, ktoré u nás vyvolávali smútok
až znepokojenie, čo sa vlastne
deje až do teraz. Nezabudlo sa
spomenúť, že aj napriek týmto
udalostiam náš klub napreduje
a nadväzuje na vždy dobré volebné výsledky, keď v rámci okresu
udávame priemer 7 až 8 percentnej pravidelne dosahujúcej 19 až
23, ba už sme mali aj 33 percentné
volebné parlamentné výsledky a to
nás nabáda k ďalšej práci v našom
klube.
Na záver predseda klubu Stanislav Nezhoda požiadal o možnosť
odchodu z funkcie predsedu klubu, ktorú vykonával vyše 24 rokov
a na svoje miesto odporučil svojho nástupcu. Je ním náš spoluobčan Martin Tomčala z Blatného,
mladý, 23-ročný študent materiálovo-technologickej fakulty STU
v Trnave, kde študuje štvrtý ročník

v odbore automatizácie a informatizácie procesov v priemysle. Bol
predstavený ako perspektívny kandidát, čo prítomní s plným nadšením prijali a v tajnom hlasovaní bol
jednomyseľne zvolený za predsedu klubu KDH v Blatnom. Po tomto
všetkom predseda KDH Ján Fígeľ
poďakoval slovne aj listom už bývalému predsedovi klubu za jeho
doterajšiu činnosť, požiadal, aby
nový predseda mal v odstupujúcom oporu, pomoc a povzbudenie.
Novému predsedovi poprial veľa
úspechov a vyslovil potešenie, že
takýmto kultúrnym a kultivovaným
spôsobom prichádza k výmene.
Po tomto všetkom mal ešte veľmi
úprimný príhovor a povzbudil všetkých do nádeje, že len láska, spravodlivosť a pravda môžu napredovať. Nasledovali gratulácie hostí
nášmu novému predsedovi klubu,
ktorý načrtol svoje vízie v pokračovaní všetkého dobrého, čo sa
v klube predviedlo, ale aj v pokračovaní omladzovania nášho klubu,
a tak sa väčšou časťou podieľať
na riadení obce a fungovaní nášho
klubu KDH.
Stanislav Nezhoda
bývalý predseda klubu KDH
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8 DÔVODOV PREČO MOTORKÁRI HNEVAJÚ SVOJE OKOLIE

Tiež máte často krát pocit, že je celý svet proti nám? Je pravda, že vzťahy verejnosti k motorkárom stále
nie sú najlepšie, i keď sa to za posledné roky veľmi zlepšilo. Na druhú stranu si musíme priznať, že dávame
svojmu okoliu zbytočne dôvody, alebo to tak aspoň môže vyzerať pre nemotorkárov. Vybral som pár situácií,
vďaka ktorým na nás autá trúbia, seniori nadávajú a susedia majú chuť rozhádzať klince po ceste.
1. Jazda v skupine
Nie je na tom nič zlé, motorkár je tiež len tvor spoločenský a vraví sa:
„zdieľaná radosť je dvojnásobná radosť.“ I napriek tomu dokáže veľká
skupina bradatých a vlasatých chlapov na hučiacich strojoch nahnať
strach. Možno to bude tím, že motorkárske gangy aké poznáme z filmov či z dávnej minulosti nemajú u verejnosti zrovna dobrú povesť.
Pravda je že, partička „strelcov“ (strelec = rýchly jazdec) môžu byť pre
vodičov áut strašiakom i oprávnene, obzvlášť keď sa na ceste chovajú nepredvídateľne. Pri spoločnom výjazde s kamarátmi občas vládne
vyhecovaná nálada, ale aj tak ako v každej skupine, i tu zodpovedá
každý sám za seba. Preto na to myslite pri predbiehaní, vychádzaní
z vedľajšej cesty a ďalších rizikových manévroch.

3. Stuntriding na cestách
Všetci sa občas radi predvádzame, to je jasné a na jazde po zadnom
nie je nič zlého, i keď poznáme historky o pokutách za takéto divadlo,
nebodaj „nezvládnutie vozidla“. Keď sa podarí pekné wheelie (jazda
na zadnom kolese), ocenia to naši kamaráti, ktorí vedia čo takýto kaskadérsky kúsok stojí námahy sa naučiť. Avšak taký náhodný okoloidúci o tom nemá ani potuchy, nie to ešte pochopenie pre takýto hazard.
Poniektorí ľudia na chodníku môžu nadobudnúť dojem, že nemáte
motorku pod kontrolou a hrozí im tým pádom nebezpečenstvo.
4. Tankovanie v prilbe
Táto situácia môže byť všetkým ukradnutá, ale rozhodne nepoteší obsluhu benzínky, ba priam ich dokáže vytočiť do nepríčetnosti. Všetci
to poznáme, prídete na pumpu, zostanete sedieť na motorke a s nasadenou prilbou siahnete po pištoli a idete tankovať. Behom pár sekúnd sa obvykle objaví niekto z personálu a požiada vás aby ste si
dali helmu dole a zliezli z motorky. Možno to niekomu pripadá ako
buzerácia ale skúsme sa vcítiť do role pumpára. Niektoré čerpacie
stanice na to majú dokonca vlastné predpisy a dotyčný zamestnanec
by mohol vďaka vašej pohodlnosti i prísť o prácu.

2. Off-road v lese
Večná otázka, na ktorú nemám
jednoznačnú odpoveď. Legislatíva jazdu lesom nepovoľuje,
ale žiadny človek s trochou zdravého rozumu vás snáď nebude
naháňať so sekerou za jazdu
po lesnej ceste, kde ľahké enduro nenarobí takú škodu ako
ťažká technika pri ťažbe dreva.
Na druhú stranu taký slalom
medzi hubármi je už riadna provokácia pri ktorej si už človek koleduje o konár do kolesa. Za všeobecnú averziu proti motorkám
a štvorkolkám môžeme poďakovať práve jazdcom, ktorý robia
v lese zbytočne väčší hluk ako je
nutné či ohrozujú chodcov.

5. Predbiehanie kolóny
Mám pocit, že čím viac motoriek
a skútrov jazdí po uliciach, tím
menej je nenávisti za volantmi
áut. Stále sa ale nájde pár závistlivcov, ktorí sa nedokážu
vyrovnať s faktom, že jednostopovému vozidlu stačí k prejdeniu kolónou iba pár centimetrov voľného priestoru. Zákon
síce určuje, že vozidlá sa radia
do fronty v poradí v akom prišla, ale keď sa motorka pretlačí
kolónou dopredu a z križovatky
zmizne skorej než vodič prvého vozidla auta zaradí vôbec
jednotku, šetria tím čas vlastne
všetci. V tomto smere si myslím,
že môžeme mať svedomie čisté
nakoľko účel svätí prostriedky.
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7. Rýchla jazda v obci
Rozhodne nechcem nikoho
presviedčať aby dodržiaval
limity 50-90-130. Nikto z nás
nie je svätý. Iba by som chcel
pripomenúť, že je tu oveľa
väčšie riziko ako mimo obce.
Nikdy neviete odkiaľ vám vybehne na cestu dieťa, pes či
cyklista, prípadne vám môže
domov prísť drahá fotka
od našich zelených pomáhačov a chráničov. Treba si uvedomiť, že tu už sa nemôžeme
baviť o zodpovednosti voči
sebe ale aj k svojim blízkym,
susedom či známym.

6. Diaľkové svetlá
Tento problém by sme mohli kľudne nazvať strieľaním
do vlastných. Povinnosť svietiť i cez deň trochu stratila pre
motorky efekt, keďže na denné
svietenie prešli i autá. A niektorí
motorkári sa to rozhodli dohnať
tím, že svietia nonstop diaľkovými svetlami. Lenže tím svoju
viditeľnosť a už vôbec nie bezpečnosť moc nezvýšia, práve
naopak. I keď sa to často krát
nezdá, diaľkové svetlá vedia
oslniť i za bieleho dňa a horšie
sa potom v aute odhaduje rýchlosť a vzdialenosť motorky.

8. Moc decibelov
Loud pipes save lives – na tom
určite niečo bude. V dnešnej
dobe nestačí byť len videný,
ale pre vlastnú bezpečnosť je
dobré byť aj počuť. A nakoľko
je zvuk motoru najkrajšia hudba pre vaše uši tak prečo ju nepustiť hlasnejšie? Lenže každý
to vidí, v tomto prípade i počuje
inak. Nič proti ladeným výfukom, ale troška empatie občas
nie je úplne od veci. Dráždiť susedov, tak aby vedeli o vašom
každom príchode či odchode,
to si človek len koleduje o nejakú tu odplatu.

Motorkári sú rodina a tiež sme len ľudia, niektorí dobrí iní nie. Tak ako sa dúfam motorkári zamyslia nad ich
chybami, poprosil by som aby i vodiči áut boli ohľaduplnejší a hlavne pozornejší. Na motorky sadajú vaši susedia, priatelia, otec či nebodaj sestra. Nehľadajte za helmou vášho nepriateľa, my si chceme len užiť ten pocit
slobody či chvíľkovej bezstarostnosti a nakoniec prísť v poriadku domov za našimi milovanými. PS – auto vozí
telo, motorka dušu.
Milan Drenina

ZVÄZ ZÁHRADKÁROV V BLATNOM
Základná
organizácia
slovenského zväzu záhradkárov
v Blatnom patrí medzi organizácie s dlhoročným pôsobením
v obci a je jednou s najvyšším
počtom svojich členov.
V mesiaci február sa konala
výročná členská schôdza, kde
bol schválený plán práce na rok
2015 s týmito bodmi:
1. Zabezpečiť konanie výročnej členskej schôdze
2. Zabezpečiť inkaso členských známok na rok 2015
3. Zabezpečiť sadbové zemiaky
4. Zabezpečiť akciu „Burčiak
fest“ v termíne posledná augustová sobota
5. Zabezpečiť zájazd so záhradkárskou tematikou
6. Prispieť dobrovoľným organizáciám v Blatnom pri
príležitosti plesov cenami
do tomboly.
Niektoré body boli už splnené
a príprava ďalších nás čaká.

V ďalšom bode programu
bol zvolený nový výbor zložený s mladých členov našej
organizácie. Na tomto mieste
sa patrí vysloviť poďakovanie
odchádzajúcim členom výboru
za ich dlhoročnú činnosť a pôsobenie.
Ďakujeme pánovi Štefanovi
Naďovičovi, Mariánovi Ožvaldovi a Ladislavovi Grošmidtovi.

Aj naďalej sa „záhradkári“
v Blatnom chcú aktívne podieľať
a svojou činnosťou prispievať
k zveľaďovaniu obce a okolia.
Už začiatkom apríla sa v spolupráci s Poľovníckym združením a Poľnohospodárskym
družstvom
konala
výsadba
stromčekov v chotári obce Blatné.
Najbližšia akcia ktorá nás
čaká je už spomenutý Burčiak
fest, na ktorý by sme radi pozvali všetkých občanov. Veríme že
nám bude priať počasie a burčiak bude tento rok dobrý.
„Záhradkári“, ako dobrovoľná
organizácia, radi privítajú nových členov medzi seba, s pozitívnym vzťahom k záhradníčeniu, ktoré je neodmysliteľnou
súčasťou života na dedine teda
aj v Blatnom.
Timotej Lančarič
predseda ZO SZZ Blatné
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Od minulosti, kedy hlavná úloha hasičov bola hasenie
požiarov a rozširovanie osvety obyvateľstvu, sa spektrum
úloh hasičstva značne rozšírilo.
V súčasnosti zasahujú príslušníci hasičských zborov a jednotiek
okrem požiarov aj pri hromadných haváriách, živelných pohromách, úniku nebezpečných látok,
množstve rôznych technických
zásahov a rôznych záchranných
prácach. Nezanedbateľná je však
stále aj osvetná činnosť ohľadom
poučenia obyvateľstva a kontroly
požiarneho zabezpečenia budov.
Hasiči často spolupracujú s policajnými, záchranárskymi, zdravotníckymi a vojenskými zložkami pri riešení núdzovej situácie.
Dobrovoľný hasičský zbor má
v našej obci dlhoročnú tradíciu.
V minulom roku sme oslávili 90.
výročie od založenia. Spolupracujeme s obcou a farnosťou pri
organizovaní obecných a cirkevných podujatí, zúčastňujeme sa
pohárových súťaží a najväčšiu
radosť nám robia naše deti a mládež, ktorí sa umiestňujú na stupňoch víťazov. Našou hlavnou
náplňou je však stále záchrana
majetku a životov občanov.

V roku 2014 sme boli zaradení
do integrovaného záchranného
systému Slovenskej republiky.
Absolvovali sme potrebné školenia, napr. aj na prácu s vysielačkami. Bola nám sprístupnená
frekvencia ministerstva vnútra
pre komunikáciu s HaZZ SR.
Za finančnej podpory ministerstva vnútra a obecného úradu
sme obnovili techniku a zakúpili
profesionálne oblečenie potrebné
pre našu prácu. V najbližšej dobe
by mal byť pridelený našej DHZ aj
protipovodňový vozík, ktorý bude
využívaný pri povodniach spôsobených prívalovými dažďami.
Svoje odborné skúsenosti
sme využili 14. 11. 2014 pri likvidácii požiaru dreva a dreveného
odpadu vo dvore domu na Vinohradníckej ulici. V tomto roku,
presnejšie 20. 3. o 23:30, sme
boli privolaní Krajským hasičským
a záchranným zborom na pomoc
pri likvidácii požiaru bývalého
kina využívaného ako stolárska
dielňa. Na likvidácii požiaru sa
podieľali okrem našej jednotky
aj profesionálni hasiči zo Senca,
Pezinka a   Bratislavy. Rozsiahly
požiar sa likvidoval do ranných
hodín. Bohužiaľ týmto požiarom
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nevznikla iba veľká materiálna
škoda, no predovšetkým aj tá kultúrna, nakoľko na výstavbe nášho
kina sa podieľali naši starí rodičia
a aj mladšie generácie si pamätajú slávu tohto kultúrneho domu.
Dňa 11. 4. 2015 sa v našej obci
uskutočnilo taktické cvičenie dobrovoľných hasičských zborov,
na ktorom si jednotky preverovali svoju odbornú pripravenosť.
V júni nás čaká 5. ročník nočnej
hasičskej súťaže „O pohár predsedu PD Blatné“ a 3. 10. 2015
sa uskutoční 8. ročník Branného
preteku mladých hasičov, ktorý
sa teší veľkému záujmu malých
aj veľkých. Cez letné obdobie
sa zúčastníme denných aj nočných pohárových súťaží iných
DHZ v okolitých obciach a mestách. Veľká vďaka patrí všetkým
našim aktívnym členom nášho
dobrovoľného hasičského zboru,
pretože iba vďaka nim môžeme
rozvíjať našu činnosť a pomáhať
druhým.
„To, čo iný nazývajú ako hrdinstvo, my hasiči nazývame každodenná práca“
DHZ Blatné

Poprosili ma, aby som napísala do nášho obecného časopisu
niečo z diania v miestnej Cirkvi.
Aj som sa vyhovárala, veď farnosť
žije takým svojim pravidelným rytmom, nič mimoriadne sa nedeje
- koniec Vianoc, potom pôstne obdobie, Veľká noc...
Ale predsa sa tu v tomto období
udialo niečo, čo ma oslovilo. Bola
to tohtoročná birmovka.
Viem, ešte z čias, keď som
sama pomáhala pripravovať birmovancov, aké ťažké je v dnešnej
dobe osloviť –násť ročných, predostrieť im pravdy katolíckej viery
tak, aby ich to zaujalo, nasmerovalo na správnu cestu. Viem, ako sa
ku všetkému stavajú odmietavo,
kriticky, ako všetko zvažujú svojim
rozumom a len ťažko uveria niečomu čo ho presahuje. Obzvlášť
ak k tomu neboli od detstva vedení v rodine. Obdivujem každého, kto sa podujme vyučovať náboženstvo dnešné deti a mládež.
Veľký obdiv patrí nášmu pánovi
dekanovi, ktorý sa na túto úlohu
podujal sám bez pomoci animátorov. Iste, má mnohoročnú skúsenosť. Dva roky sa pravidelne
stretával s birmovancami na fare
v sobotňajšie dopoludnia. Počas
piatkových svätých omší sme ich
mohli (aspoň niektorých) spoznať
aj my ostatní, keď sme ich videli
sedieť v predných laviciach a počúvať katechézy počas homílií.
Môže sa to zdať niekomu veľa
dvojročná príprava. Osobne si
myslím, že nie je. Človek sa stáva
dospelým človekom postupným
vývojom od útleho detstva. A dospelým kresťanom - ako dlho?
Nezávidím kňazom, keď musia
pred samotným udelením sviatosti
birmovania povedať biskupovi, že
kandidáti na prijatie tejto sviatosti
sú pripravení. Nepamätám si už
presne, ako túto formulku povedal
pán dekan, ale bolo to povedané
veľmi diplomaticky, pravdivo – asi
v tom zmysle, že sa snažili. Snáď.
Aspoň niektorí určite.

Keďže sa birmovka o jeden deň
posunula z dôvodu iných dôležitých povinností našich bratislavských biskupov, akosi som automaticky očakávala, že birmovať
príde pán arcibiskup Zvolenský,
ktorého mám rada a tešila som
sa na neho. Ale milým prekvapením bolo, keď počas piesne „Veľký
kňaz k nám dnes prichádza...“
vstupoval do chrámu pomocný
biskup bratislavskej arcidiecézy
Jozef Haľko. Myslím, že to bola
jeho prvá návšteva v našej farnosti. Je mladý a svojim prístupom vie
získať pozornosť mladých ľudí.
V úvode svojej homílie nadviazal
na obraz, ktorý použil v úvodnom
privítaní pán dekan. Tým obrazom
bol strom. Všetky živiny čerpá prostredníctvom koreňov zo zeme
a dostanú sa aj do tej najmenšej
žilky na každom jednom lístočku.
Povzbudzoval birmovancov čerpať
z prameňov viery, aby sa stali stromami prinášajúcimi ovocie a aby
boli pomocou aj pre tie slabšie
stromčeky, ktoré ešte potrebujú
oporu. Viac razy pripomenul, že
sa stávajú dospelými zrelými kresťanmi povinnými odovzdávať svoju vieru ďalej. Chlapcov a dievčatá
určite zaujali jeho zážitky z náhodných stretnutí s mladými ľuďmi
s rôznymi názormi na život v uliciach Bratislavy.
Okrem symbolu stromu na slávnosti veľmi rezonoval aj ďalší symbol – symbol holubice a ohnivých
jazykov, ktoré zdobili presbytérium
kostola. Holubica, alebo ohnivé
jazyky sú bežným symbolom Ducha Svätého, na tom by nebolo nič
zvláštne. Ale tie naše boli zvláštne.
Boli vytvorené z malých papierových krúžkov vzájomne zlepených.
Tento symbol upútal aj samotného
otca biskupa. Každý z nás je len
takým malým nepatrným kúskom
ako tie krúžky, ktorý sám osebe
veľa nezmôže.. Ak sa však pri
plnení svojho kresťanského povolania spojíme, zjednotíme, dokážeme premôcť svet. Veľmi dôležitá

je sila spoločenstva. Vďaka Majka
za tento nápad, určite Ti ho vnukol
Duch Svätý.
Krásna slávnosť skončila. Duch
svätý zostúpil ako ohnivé jazyky na Turíce do sŕdc niekoľkých
mladých ľudí. Ako tento vzácny
dar milí birmovanci využijete? Je
to slávnostný začiatok vedomého
plnenia Božieho plánu s vašim životom, alebo slávnostná rozlúčka
s Cirkvou (ešte by ste by ste ju
mohli využiť pri uzatvorení manželstva, ale to sa už predsa nenosí). Dúfam, že prvá odpoveď je
správna. Nepremárnite Božiu milosť, ktorú ste obsiahli.
Slávnosť uvedenia mladých
ľudí do zrelosti kresťanského veku
teda skončila. Čakajú nás teraz
v júni dve ďalšie pekné slávnosti.
Prvé sväté prijímanie 14.6. a primičná svätá omša nášho rodáka
Radka Hasíka 27.6. To sú teraz
udalosti, ktorými žije a na ktoré sa
pripravuje naša farnosť. Ale o nich
až nabudúce.
No a aby som nezabudla.
Niečo staro–nové ožilo v našom
kostole. Adorácie pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou po svätej
omši vždy na prvý štvrtok v mesiaci. Tiché adorácie s krátkymi
zamysleniami a adoračnými piesňami. Prvá bola myslím v marci.
Potom na sviatok Božieho milosrdenstva bola úžasná celonočná
adorácia. Veľká vďaka všetkým,
ktorí ju pripravili. Pre mňa to bol
veľmi hlboký duchovný zážitok
stráviť pár chvíľ v tichu kostola počas nočných hodín, keď je
človek oslobodený od myšlienok
a starostí dňa a môže sa plne
sústrediť na stretnutie s Ježišom.
Tieto adorácie budú pokračovať
každý prvý štvrtok v mesiaci. Srdečne vás všetkých pozývame.
Veď máme za čo ďakovať a za čo
prosiť a Pán Ježiš nám hovorí:
„A toho, kto prichádza ku mne neodoženiem.“ (Jn 6, 37).
Viera Srnáková
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Aktivity kultúrno-sociálnej komisie pri OcZ obce Blatné v 1.
polroku 2015 sa realizovali
v týchto podujatiach:
30. apríl
– Stavanie mája – Majáles
10. máj – Deň matiek
1. jún – Uvítanie detí do života
6. jún – Deň rodiny
Stavanie mája – Majáles
Máj najkrajší mesiac v roku,
prianie, aby sme tento mesiac
prežili v láske, a aby sa symbolika
mája vžila do nášho každodenného života. Stavanie mája v strede
dediny sa traduje ako príležitosť
prejaviť lásku a urobiť radosť všetkým dievčatám a ženám. Zalúbení mládenci stavali máje aj pred
rodinným domom svojej milovanej. S muzikou a dobrou náladou
prichádzali do každého domu, pred
ktorým stál máj a v tanci vykrútili
všetky ženy v dome, ich odmenou
bolo občerstvenie a tiež peniaz na
muziku.
Stavanie mája v našej obci už
tradične spestruje DH Šarfianka.
V príhovore starostu obce Rastislava Pera zazneli slová o láske,
porozumení a prosba miestneho
hasičského zboru o pomoc pri stavaní niekoľko metrového stužkami vyzdobeného mája. Slávnosť
pokračovala dobrou zábavou pri
hudbe, občerstvením – cigánskou
pečienkou a rybami, ktoré pripravili
p. učiteľky materskej školy.
Deň matiek
“Mama vždy chcela iba ochrániť,
Potom snáď tuší utajenú bolesť
ukrytú hlúpo, za drzosť a chlad.
Pridobre pozná naše srdce holé.
Mama. Ten človek,
čo vždy vie mať rád.“
Milan Rúfus
Kvety, pozornosti, prejavy vďaky a nežnosti mamičkám i starým
mamám. Deň matiek sa vyše sto
rokov (po schválení americkým
prezidentom Woodrowom Wilso-

nom v roku 1912) každoročne slávi
v druhú májovú nedeľu.
Ani my nezostávame mimo tohto svetového diania a každý rok
chceme vyjadriť našim mamám a
starým mamám úprimné poďakovanie. “Mamička, matka, mama –
to je láska sama“ naše motto, ku
ktorému sa hrdo hlásime. Na nedeľu 10.mája sme naše mamičky,
babky, staré mamy pozvali na malé
posedenie, ktoré pripravili členovia
kultúrno-sociálnej komisie pri OcZ
obce.
Našim
mamičkám
starším
i mladším, po úvodných slovách
básne Pre mamu v prednese
Matúša Lahu sa prihovoril pán starosta. Jeho slová boli plné úprimnej
vďaky, uznania jej poslania ako
darkyni života a obdivu. Vyjadril
svoj obdiv všetkým matkám a zaželal im, aby sviatok vydržal v našich mysliach a srdciach nielen
v mesiaci máj, ale aj po celý rok.
V mene svojom a poslancov OcZ
poprial veľa zdravia, štastia a rodinnej pohody. Naši najmenší gratulanti z materskej školy nedočkavo
čakali kým vystúpia na pódium aby
ich všetci videli a počuli. V úprimných slovách básničiek, melódiách
piesní a tanečných krokoch vyjadrovali svoju veľkú lásku. Hoci texty
napísali iní, ich krásny obsah patril
“mojej mamine“. Mami, veľmi Ťa
ľúbim, daj mi pusu a pritúl si ma, to
je prianie každého dieťaťa.
K dobrej nálade a príjemnej atmosfére prispelo malé sladké občerstvenie a darček v podobe vy-

zdobeného perníkového srdiečka
pre každú mamu.
Deň matiek je príležitosťou poďakovať sa za všetku vrelú lásku,
za nehu a starostlivosť, ktorou každá matka zahrňuje svoje deti, za
opateru, nekonečnú trpezlivosť
a obetavosť.
Milan Rúfus vo svojej Modlitbe
za rodičov v závere hovorí... “Veď
dve rúčky deťom stvoril Boh, pre
ocka jednu, druhú mame“. Nuž
každému dieťaťu želáme za každú mamu, aby ich rúčky nezostali
prázdne, aby Vás mohli po celý život držať obidvoma, lebo je to naozaj tak, že matkine ruky sú nikým
a ničím nenahraditeľné.
Vítanie detí do života
Keď sa domov naplní
zvonením hrkálok
a rozvonia bábätkom,
je to to najkrajšie a najmilšie,
čo môže do rodiny vstúpiť...
V ľudskom živote sú významné chvíle, na ktoré si človek často
spomína, ku ktorým sa s radosťou
vracia. Jednou z najradostnejších
chvíľ je narodenie dieťaťa.
Starosta obce sa prihovoril rodičom okrem iného aj slovami: Rodičia, darovali ste dieťaťu najkrajší
dar, dar života. Darovali mu život
a treba darovať aj lásku, nehu,
bezpečie a pomocnú ruku pri začiatkoch jeho života, v detstve, dospievaní. Dať Vašu lásku jemu, aby
ono zas mohlo v tom pokračovať
pri jeho potomkoch a tak ďalej ako
kolobeh života, kolobeh prírody. Áno,
my veľkí sme tu na
to, aby sme plnili túto
úlohu. Sme pohánaní vôľou lásky robiť tak, aby sa tento
malý človiečik cítil čo
najlepšie. Vieme, že
každý z nás v rámci svojich možností
a zo svojej pozície
urobí preto všetko.
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Ono sa nám odvďačí úsmevom,
prejavom radosti, detskou úprimnosťou. Poďakuje sa nám už len
tým, že je.
Narodenie detí, našich malých
spoluobčanov, sme si slávnostne
pripomenuli zorganizovaním milého stretnutia 1.júna pod názvom
„Uvítanie detí do života“, teda detí
narodených v roku 2014.
Pán starosta obce menovite
privítal 26 nových občiankov do radov občanov našej obce. Podpismi do pamätnej knihy obce rodičia
potvrdili ich totožnosť. Dieťaťku na
pamiatku rodičia prevzali hračku
a mamička ako poďakovanie kvietok. Celé stretnutie oživili deti zo
školského klubu svojimi piesňami,
básnami a hrou na hudobných nástrojoch pod vedením p. vychovávateľky M. Jánskej. Podujatie bolo
ukončené slávnostným prípitkom
a malým občerstvením.
Deň rodiny
„Ocko, mama, poďme sa hrať,
tešiť sa a radovať.
Poďme sa darovať.“
Už štvrtý krát chceme byť svetoví, pretože členovia kultúrno-sociálnej komisie OcZ obce Blatné

a Spoločenstvo kresťanských rodín zorganizovali Deň rodiny, a tým
sa pripojili k svetovým stretnutiam
rodín. Stále sa o tom hovorí, a tiež
píše, že rodina je základná bunka spoločnosti. Máme to na mysli
a želáme si, aby to bolo stále realitou.
Aby sa táto myšlienka stala skutočnosťou, 6. júna 2015 sa
stretnutie rodín začalo svätou omšou vo farskom kostole, ktorú celebroval kňaz Jaroslav Hoffer. Od
10.00 hodiny sa pokračovalo na
dvore základnej školy, kde rodiny
privítal šašo Jašo, s ktorým si deti
dali malú rozcvičku, aby mohli plniť
úlohy na rôznych stanovištiach.
Čo všetko na deti a rodičov čakalo? Vybrať si z bohatej ponuky
súťaží ako: zvieracie safary –
hľadanie obrázkov na stromoch,
stavanie domčeka z krabíc pre
rodinu, chytanie rýb, beh rodiny
v XXXXL nohaviciach, maľovanie
na tvár, skladanie lega, chod na
doskách, floorball, hod do šaša,
beh na metle, penalty na futbalovú
bránu, jazda zručnosti na bicykli
s obdržaním vodičského preukazu, streľba lukom, biblický miliónar,
obrázok pre mamičku servítkovou
technikou, beh s fúrikom a ďalšie.

Za splnené úlohy bolo treba dostať odmenu a veruže bolo z čoho
a začo, lebo v bazáre detskej radosti čakali hračky, knihy, autíčka,
bábiky, CD/DVD rozprávok a piesní, plyšové hračky za plné náručie
pre každého.
Prekvapením boli zvieratká
z balónov, sladké a slané pukance,
rozprávkové divadielko a jazda na
voze ťahaná koníkom. Na pamiatku bola každá rodina obdarovaná
perníkovým srdiečkom s emblémom rodiny.
Tieto všetky výkony bolo možné
podať iba prísunom energie z pripraveného občerstvenia v podobe
hot-dogových hodov, mastného
chleba s cibuľou a bazovej malinovky. Nezabudlo sa ani na sladké
dobroty a to chutné linecké koláčiky.
Za to, že to všetko veľmi dobre dopadlo, ďakujú organizátori
všetkým štedrým sponzorom: PD
Blatné, poľovníckemu združeniu,
rodinám a jednotlivcom.
Na záver chceme vysloviť želanie, aby deti veľa zdravia, lásky
mali, aby ocka a mamu milovali.
Prajeme si, aby každý aj bežný
deň bol veľkým „Dňom rodiny“.
P. Nováková

ČINNOSŤ DOBROVOĽNÉHO
ĎAKUJEME!
HASIČSKÉHO ZBORU BLATNÉ
V mene redakčnej rady a starostu obce Blatné, chcem úprimne poďakovať tým, ktorí znova pomohli postaviť časopis Blatňan na nohy, tým, ktorí si sadli k prázdnemu papieru a zaplnili ho svojimi zážitkami a poznatkami z obce. Za ich zanietenie, pomoc, podporu a nádej.
Ale predovšetkým chcem poďakovať všetkým občanom Blatného. Každému jednému, kto tu žije, prežíva
chvíle radostné i tie menej úsmevné, pretože vďaka Vám, vďaka Vašim každodenným šťastiam i strastiam sa
dostal časopis znova do pohybu.
Som hrdá, že som „Šarfianka“ a vďačná, že tu môžem žiť a tešiť sa z pokoja, ktoré nám toto prostredie
ponúka, z rodiny, priateľov a susedov, ktorých tu mám. Buďme všetci hrdí na miesto, v ktorom žijeme...nebuďme ľahostajní k dianiu a k životu v obci. Netvárme sa, že nás sa to netýka, a že na to sú tu iní. Pretože bez
Vás občanov by táto obec strácala na svojej hodnote.
Spojme sa ešte viac, vložme do chodu dediny naše srdcia a buďme hrdí, že sme jej súčasťou.
Pretože doma je najlepšie...
Nikola Benkovská
Blatňan – noviny občanov obce Blatné. Neprešlo jazykovou úpravou.
Vydáva obec Blatné, sídlo Obecný úrad Blatné, Šarfická 300/37, 900 82 Blatné.
Registračné číslo: OU SC 7/99.
Šéfredaktorka: Nikola Benkovská. Telefón: 033 645 9 270, 645 9 511 (aj fax)
e-mail: starosta@blatne.sk, web stránka obce: www.blatne.sk
grafika a tlač: ORMAN, spol. s r.o.

Starosta obce Blatné, obecné zastupiteľstvo a spoločenské organizácie
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11. 04.
30. 04.
10. 05.
31. 05.
06. 06.
19. 06.

Veľkonočný turnaj STK Blatné
Stavanie mája
Deň matiek
Uvítanie detí do života
Deň rodiny
Nočná pohárová súťaž
o Pohár predsedu PD Blatné
Dobrovoľný hasičský zbor

27. - 30. 6.
Jún
11. 07.

Ukončenie školského roka
na Farskom dvore
Nohejbalový turnaj
Šarfický poľovnícky deň
Poľovnícke združenie Priehrada

Júl
Júl / august
23. 08.

Športový týždeň v obci
Kultúrne leto
Verejný strelecký pretek
Poľovnícke združenie Priehrada

29. 08.

Burčiakfest

August
September

Tenisový turnaj
Futbalový turnaj družobných obcí
v Blatnom
Branný pretek pre deti

Slovenský záhradkársky zväz v Blatnom

03. 10.

Dobrovoľný hasičský zbor

18. 10.
December
12. 12.
31. 12.

Mesiac úcty k starším
Vianočný koncert DH Šarfianka
Vianočný turnaj štvorhier STK Blatné
Trojgeneračné stretnutie rodín
Silvestrovský beh
Silvester v MKS
viac informácii na www.blatne.sk

