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Vážení spoluobčania,
napriek tomu, že je tu iba jeseň a my sa pozeráme, čo nám
ešte treba spraviť do konca
roka, skúsme sa zastaviť a pozrieť spätne na rok 2015. Máme
za sebou prvý rok od volieb.
Počas roka sme podali niekoľko
žiadostí o dotácie. Jedna z hlavných žiadostí o dotáciu bola
na kanalizáciu obce. Bohužiaľ,
boli sme zaradení medzi neúspešných žiadateľov. Nevzdali
sme sa a v máji podali žiadosť
na rekonštrukciu detského ihriska v materskej škole. Tu sme boli
úspešní a dostali sme od Bratislavského samosprávneho kraja
4 000 EUR na nákup detských
hracích zariadení. Momentálne
prebieha úprava ihriska a čaká
sa na ich dodanie.
Ďalšia žiadosť o dotáciu,
ktorú sme poslali v júni bola opäť
na Materskú školu. Tento raz
na udržateľnosť kapacity tried na rekonštrukciu starých pôvodných tried, ktoré si pamätajú
mnohí občania narodení v se-
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demdesiatych rokoch. Tu sme
boli úspešní a máme zatiaľ prisľúbenú sumu 20 000 EUR. Momentálne sa čaká na podpísanie
zmluvy s Ministerstvom školstva.
Posledná podaná žiadosť
o dotáciu je určená na čističku odpadových vôd v hodnote 415 902
EUR. Je nutné jej rozšírenie. Bez
tohto rozšírenia nemôžeme pokračovať v ďalšej výstavbe kanalizácie. Výsledok tejto žiadosti
budeme vedieť do marca 2016.
V apríli sme dokončili 301 m
gravitačnej kanalizácie na ulici
K Mrázovej doline. Momentálne
nám ostáva dorobiť cca 2000 m
kanalizácie. Kanalizácia nám
ešte chýba na Šenkvickej ulici,
na časti Podhájskej ulice, na Potočnej a Mlynskej ulici, na časti
Šarfickej ulice a na časti Bratislavskej a Lúčnej ulice a to v celkovej hodnote 1 300 000 EUR.
V júni bol náterom obnovený
plášť vodojemu. Tento náter vykonala firma bezplatne. Na oplátku si dala na vodojem digitálne
antény na prenos internetového

signálu. Náter je len časť z toho,
čo musí obec spraviť pre repasovanie vodojemu , ktorý bol vyrobený v roku 1983. Na to však
potrebujeme zohnať financie
v hodnote 16 000 EUR.
Na zbernom dvore majú občania možnosť vyhodiť starý drevený nábytok a konáre zo svojich
záhrad. Tento odpad prevážame
do areálu Poľnohospodárskeho
družstva, kde ho firma bezplatne spracuje na štiepku. Podarilo sa nám ekologicky spracovať odpad. Veľkým problémom
v obci však vidím separáciu odpadu do zberných nádob. Treba
si uvedomiť, na čo tieto nádoby
slúžia. Žlté nádoby sú určené
iba na PET fľaše, ktoré by mali
byť postláčané, aby sme zbytočne nevyvážali vzduch. Ostatný
plastový odpad ako sú napríklad
plastové stoličky a nádoby od tekutých pracích práškov, je potrebné vyviezť na zberný dvor. Modré
kontajnery sú určené na papier,
ale nie na kartón. Na kartón je
určený veľkokapacitný kontajner,
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ktorý je umiestnený na školskom dvore. Červený kontajner
je určený na ľahké kovy, napr.
plechovky. Zelený kontajner je
na sklo. Neporiadok okolo kontajnerov je vizitkou nás všetkých. V prípade opakovania sa
problému s neporiadkom okolo
separačných kontajnerov, navrhnem obecnému
zastupiteľstvu
odsúhlasenie ich odstránenia
z verejného priestranstva
a zmenu v separácii odpadu v obci.
Od apríla riešime neplatičov za vodné a stočné, je to ale beh na dlhé
trate. Za obdobie od roku
2012 sa dlhy vyšplhali
na hodnotu 19 000 EUR.
70% sa nám podarilo
doriešiť. Tí občania, ktorí
dodnes nemajú vysporiadané dlžoby voči obci,
budú posunutí na exekútorské konanie a zároveň im budú odpojené
vodomery. Každý občan
by si mal uvedomiť, že si
musí svoje záväzky voči
obci plniť. Peniaze, ktoré
sú alebo budú vybraté,
sú použité na prevádzku vodovodu obce. Náklady, ktoré vznikajú pri
prevádzke vodovodu aj
kanalizácie, nie sú malé.
Ďalší problém vzniká pri
používaní vody zo studní
v domácnosti a zároveň
používanie kanalizácie.
Do kanalizácie sa dostáva odpadová voda, ktorá
nie je spoplatnená a zvyšuje obci náklady na prevádzku čističky odpadových vôd. Táto vzniknutá
situácia je v štádiu riešenia.
V októbri sme na základe verejného obstarávania vyobstarali firmu na opravu dvoch ulíc
Hoštáky a K Mrázovej doline
v celkovej hodnote 46 821 EUR.
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Tieto cesty už sú odovzdané
do užívania.
Treba taktiež spomenúť aj
prácu komisií, obecných organizácií aj zamestnancov obecného úradu. Slávnostne sme
koncom apríla postavili na školskom dvore máj. Táto akcia má

v našej obci dlhoročnú tradíciu.
Dobrovoľný hasičský zbor zorganizoval na hody 8. ročník nočnej hasičskej súťaže O pohár
predsedu poľnohospodárskeho

družstva. Poľovnícke združenie
usporiadalo 3. ročník súťaže vo
varení gulášu. Počas letných
prázdnin sme spolu so sociálnou komisiou, športovou komisiou a obecnými organizáciami
zorganizovali Šarfické leto pre
deti. Začiatkom augusta usporiadala športová komisia
tenisový turnaj. Vydarenou akciou bol aj Burčiak
fest, ktorý organizoval
Zväz záhradkárov. Spomeniem aj privítanie nových malých občiankov
a uctenie si našich starších občanov. Chystáme
aj tradičný Silvestrovský
beh.
A čo nás čaká? Plánov
je veľa. Najdôležitejšie
je príprava a schválenie obecného rozpočtu,
na rok 2016, obecným
zastupiteľstvom. Podľa
získania dotácií výstavba tretej etapy čističky
odpadových vôd, spracovanie VZN pre odpadové hospodárstvo - zákon 79/2015 Z.z., ktorý
nám všetkým určuje povinnosti. Nielen obci, ale
aj občanom.
Na záver by som rád povedal, že obecný úrad
nie je len búdka na sťažnosti. Je to úrad, ktorý
zabezpečuje chod celej
obce. Pripravujeme sa
na spustenie Integrovaného obslužného miesta
občana (IOMO), ktoré
rozšíri služby pre občanov. Taktiež by som rád
spomenul, že v našej
obci
zabezpečujeme
aj matričný úrad obci
Kaplná. Preto okrem
sťažností rád prijmem
aj vaše nápady a postrehy, aby
sme spoločne zlepšovali život
v našej obci.
Rastislav Pero, starosta
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AKTIVITY ZÁKLADNEJ ŠKOLY V BLATNOM

Nenápadná šedá budova v nádhernom zelenom areáli plnom stromov a detských ihrísk pamätá toho mnoho. Čas
na nej zanechal stopy, no i napriek tomu i dnes ukrýva
večnú múdrosť, ktorú prostredníctvom svojich učiteľov
rozdáva plným priehrštím stále novým a novým generáciám detí. Dnes sa úspešne stará o 165 žiakov, ktorí sú
šikovnými športovcami (súťaž – Beh zdravia 1. miesto –
M. Jánska, 2. miesto – M. Fukas, 3. miesto – T. Konečný),
ale i zručnými mladými zdravotníkmi (3. miesto v obvodnom kole súťaže Mladý zdravotník – 9. ročník), nadanými
recitátormi, ale aj talentovanými matematikmi (1. miesto obvodného kola matematickej pytagoriády – A. Slez,
S. Lančarič, 1. miesto obvodného kola matematickej olympiády – A. Slez).
No vie byť i štedrá. Za odmenu pripravuje pre svojich žiakov rôzne krúžky, zaujímavé akcie, vystúpenia a výlety. Len za minulý rok deti pozažívali množstvo dobrodružstiev v podobe lyžiarskeho i plaveckého kurzu, školy
v prírode, exkurzie do Viedne, karnevalu, návštevy baletu, koncoročných výletov do našich slovenských hôr i do
Rakúska a mnoho ďalších.
No ani tento školský rok nezaháľal a začal trochu netradičnejšie než obyčajne. Po prvýkrát totiž školský areál otvoril svoje brány Jablkovému hodovaniu, ktoré sa tešilo nielen záujmu detí, ale aj ich rodičov a ostatnej verejnosti.
Okrem toho už žiaci stihli absolvovať niekoľko exkurzií, spoznávali štúrovských básnikov v rámci projektu Medzinárodný deň školských knižníc a nadviazali kontakt s partnerskou školou v Červeníku v rámci projektu Záložka
do knihy spája školy, s ktorou si vymenil vlastnoručne vyrobené záložky.
Toto všetko, ba i o mnoho viac, už stihli deti a ich učitelia od začiatku školského roka a na tento školský rok to
určite nie je všetko. Tie najkrajšie spomienky a napínavé dobrodružstvá  žiakov ešte len čakajú...
Mgr. Zuzana Lekeňová

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
30-ROČNÍ                                           
Bagoňová Mária
Dobiaš Marián
Kováč Marek
Mihálová Diana, Mgr.
Milošovič Ján
Naďovič Peter
Novák Vladimír
Pecko Daniel
Sečkárová Zuzana
Štellár Tomáš
Urbanovič Michal
Zeman Jozef                     
                                                              
40-ROČNÍ
Buchamerová Jana
Fekete Milan
Gregušová Renáta
Hokša Imrich
Jankovičová Anna
Konečný Tomáš
Koričová Miroslava
Kovačič Marek, JUDr.
Lančarič Juraj
Lukačovičová Gabriela
Marcina Adrian
Martišovič Jaroslav
Mišáková Monika
Nemcová Jarmila, PaedDr.
Popelišová Jana, Ing.
Užovič Monika, Mgr.

50-ROČNÍ		
Augustovičová Stanislava
Feketová Mária
Magula Marian
Matiašovič Dušan
Šarmír Peter
Švrček Štefan
Tavali Jozef
Trubač Rastislav
60-ROČNÍ
Fiala Štefan
Kučerka Boris
Matiašovičová Dagmar
Príhelová Margita
Tušš Jaroslav
70-ROČNÍ
Benkovský Marian
Čičmanec Pavol, JUDr.
Hanzlíková Mária
Ožvald Timotej
Polakovičová Anna
Švrčková Irena
Takácsová Božena
75-ROČNÍ		
Bagoňová Mária
Blatnická Eva
Fulierová Mária
Jánska Terézia

POČET OBYVATEĽOV K 20. 10. 2015: 1765
Lančaričová Rozália
Polakovič Ján
Tučnovičová Štefánia
80-ROČNÍ
Dugovičová Vilma
Petrášová Anna
Szabová Mária
85-ROČNÍ
Slováková Emília
Šarmírová Mária
Ševčík Karol
Šustová Emília

NARODENIA
Baráth Matej
Čepelová Loriana
Koričová Kvetoslava
Kovačičová Katarína
Mišáková Alžbeta
Naďovičová Adela
Struhárová Natália
Šarmír Šimon

SOBÁŠE
Mária Gregušová
a Milan Mókoš
Jana Bernhauerová
a Lukáš Hrdlička
Monika Krajčovičová
a Marek Urbánek
Dominika Sapáková
a Karol Alföldy
ÚMRTIA
Klement Bachratý
Marta Bardáčová
Marian Benkovský
František Horváth
Marta Molnárová
Františka Nováková
Malvína Osvaldová
Ján Pecko
Jozefína Štellárová
Terézia Valovičová
ÚMRTIA
Bachratý Ján
Čevelová Jana
Kinská Helena
Korič Ján
Osvald Kvetoslav
Osvaldová Anna
Repa Ľubomír
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4
ZO ZASADNUTI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom,
konaného dňa 26.6.2015:

Obecné zastupiteľstvo v Blatnom
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
(zákon o obecnom zriadení) schvaľuje:
- žiadosť pani Márie Jánskej bytom Lichnerova 41/A, Senec 903 01
a Eduarda Planka bytom Rajčianska
42, Bratislava 821 02 odhaliť pamätnú
tabulu obetiam komunizmu obyvateľov
obce Blatné, osadenie tabule na dom
smútku v Blatnom a o zabezpečenie
slávnosti odhalenia tabule
-celoročné hospodárenie za rok 2014
bez výhrad
- tvorbu rezervného fondu vo výške 10% v zmysle § 15 ods. 4 zákona
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov v celkovej hodnote
1 087,50 EUR
- zostatok prebytku výsledku hospodárenia vo výške 9 787,52 EUR na fond
rozvoja a opráv v zmysle § 15 ods. 1
písm. a) zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
- žiadosť Libuše Grosmanovej, Nám.
Dr. G. Radošinského 321/8, 900 82
Blatné o odkúpenie nehnuteľnosti –
obecný pozemok parc. č. 404/44,5
priľahlý pozemok k stavbe vo vlastníctve žiadateľa
- žiadosť Slovenského zväzu záhradkárov v zastúpení Timoteja Lančariča
o udelenie transferu z rozpočtu vo výške 500 EUR pre zabezpečenie materiálno technického vybavenia pre realizáciu Burčiak festu
- žiadosť Poľovníckeho združenia v zastúpení Ing. Eugena Jurášeka o udelenie transferu z rozpočtu vo výške 500
EUR na technické zabezpečenie projektu Šarfický poľovnícky deň
- všeobecne záväzné nariadenie Obce
Blatné č. 05/2015, o výške mesačných
príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení zriadených obcou Blatné a o podmienkach
na prijatie detí do MŠ v Blatnom s účinnosťou od 01. 09. 2015, ktorým sa ruší
súčasne platné VZN č. 1/2014 o výške mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských
zariadení zriadených obcou Blatné

a o podmienkach na prijatie detí do MŠ
v Blatnom
Berie na vedomie bez pripomienok
- záznam z následnej finančnej kontroly v ZŠ Blatné zameranej na mzdové
výdavky ZŠ Blatné za rok 2014
- že nikto z DH Šarfianka nebol prítomný, správu o činnosti DH Šarfianka
za rok 2014 bez pripomienok
- stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Blatné na rok
2014
Zo dňa 23.7.2015 schvaľuje:
- vyčlenenie finančných prostriedkov
pre maloleté deti Slezákové z rozpočtu obce, za účelom vyriešenia bytovej problematiky detí vo výške 10 000
EUR, za účelom výstavby bytovej
jednotky pre rodinu Slezákovú. Zároveň zabezpečiť náhradnú rodinu pre
deti v podobe starých rodičov Alenu
Slezákovú a Jozefa Slezáka, ktorí by
boli do predmetného ubytovania umiestnení spolu s deťmi, čím sa zároveň
splnia podmienky § 65 ods. 1 a 2 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí
a o sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov
- navýšenie položky: kód zdroja 41,
ekonomická klasifikácia 717 001, hodnota: 1436,01 EUR na účely dofinancovania prác na viac na Kanalizácií
k Mrázovej doline v zmysle ustanovenia § 10 ods. 9 zákona 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov
- použitie prostriedkov rezervného
fondu vo výške 1000 EUR, na opravu
havarijného stavu strechy na ZŠ v Blatnom
- použitie prostriedkov fondu rozvoja
a opráv vo výške 38 000 EUR, na rekonštrukciu miestnej komunikácie
na ul. Hoštáky a časť ul. K Mrázovej
doline.
Zo dňa 18.8.2015
Berie na vedomie s pripomienkami
- žiadosť občanov Potočnej ulice
o opravu cesty, nakoľko je potrebné
najprv spraviť kanalizáciu a následne
bude v pláne oprava cesty samotnej
- žiadosť pani Márie Bauerovej, bytom
Šarfická 111/36, 90082 Blatné, o informáciu, ako bude Obec Blatné postupovať na základe rozhodnutia 157-15-BL
o odstránení stavby, poveruje starostu

obce na rokovanie s vlastníkmi nehnuteľnosti ohľadom riešenia situácie
s predmetnou nehnuteľnosťou na podnet žiadosti pani Márie Bauerovej
- žiadosť obyvateľov bývajúcich v Blatnom na Šenkvickej ulici o riešenie dopravnej situácie týkajúcej sa vstupu
motorových vozidiel zo smeru Šenkvice do obce Blatné, berie na vedomie
s pripomienkou, starosta obce už danú
situáciu rieši s dopravným inšpektorátom
- žiadosť Tomáša Červenku, bytom
M. R. Štefánika 270/32,90082 Blatné
o súhlas na zveľadenie pozemku pred
parcelným číslom 402/27 zatrávnením
plochy ako aj položením zámkovej
dlažby (do 25m2) a cestných obrubníkov na umožnenie príjazdu  
Schvaľuje:
- žiadosť Tomáša Červenku, bytom M.
R. Štefánika 270/32,90082 Blatné
- žiadosť pani Viery Pyšnej, bytom
Mlynská ulica 2, 90082 Blatné, o poskytnutie
jednorazovej
výpomoci
na zimné kúrenie, poveruje starostu
obce o preverenie možnosti zabezpečenia dreva cez urbariát Blatné na základe žiadosti pani Viery Pyšnej, bytom
Mlynská ulica 2, 90082 Blatné
- žiadosť pána Karola Bauera bytom
Šarfická 111/36, 90082 Blatné o povolenie detského ihriska na cestnej
komunikácií medzi zmrzlinou a Šarmírovými. Zároveň žiadajú o prenájom
tohto pozemku, za účelom detského
ihriska vo výmere 25,7 m
Zo dňa 16.10.2015 schvaľuje:
- žiadosť FK Družstevník Blatné o udelenie transferu z rozpočtu vo výške
2000 EUR údržbu areálu a rozvoj družstiev seniori a mládež
- žiadosť STK Blatné o poskytnutie
transferu z rozpočtu na činnosť a rozvoj STK Blatné vo výške 2000 EUR
- žiadosť JDS Klub dôchodcov v Blatnom o poskytnutie priestorov Obecného úradu na kurzy vyšívania tradičnej
piešťanskej výšivky pre ženy počas
sobôt od novembra 2015 do marca
2016
- zámer predaja nehnuteľnosti
Predmet predaja/nájmu: predaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Blatné,
a to konkrétne: parcela registra „C“ KN
č. 2454/20, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria v orientačnej výmere 166 m2 v zmysle §9a ods. 8 písm.
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e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov a Internej smernice č. 002/2015 o predaji
a prenájme nehnuteľného majetku vo
vlastníctve Obce Blatné
Kupujúci: Ladislav Ernest, G. Bethlena
24, 940 02 Nové Zámky, Darina Ernestová, Glanec 353/15, 900 82 Blatné
- úpravu rozpočtu v zmysle predloženého podkladu a v zmysle ustanovenia § 10 ods. 9 zákona 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej

samosprávy v znení neskorších predpisov
- použitie prostriedkov fondu rozvoja
a opráv vo výške 8 842 EUR, na rekonštrukciu miestnej komunikácie na ul.
Hoštáky a k Mrázovej doline
- všeobecne záväzné nariadenie č.
06/2015, o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
na území Obce Blatné

Poveruje
Kontrolórku obce Blatné o prekontrolovanie zvereného majetku do správy
ZŠ, ako aj vykonanie následnej finančnej kontrole na úseku hospodárenia
s finančnými prostriedkami pridelenými
zo štátneho rozpočtu, zo rozpočtu EÚ,
s materiálnymi hodnotami, a kontrolu
efektívnosti a účinnosti ich využitia.

„BURČÁK FEST“ OPÄŤ NESKLAMAL
29. august 2015. Pre niekoho
obyčajný letný deň, pre iných
úcta k pamiatke Slovenského
národného povstania a pre členov zväzu Záhradkárov v Blatnom deň, keď môžu pre obyvateľov našej dediny pripraviť,
zorganizovať a privítať ich na
každoročnej akcii s názvom
„Burčák fest“.
Členovia zväzu začali s prípravou už niekoľko dní dopredu
a celá akcia vyvrcholila o piatej hodine večer na nádvorí za
Obecným úradom v Blatnom.
Najprv svoje umenie predviedla
verná skupina Šarfianka, o niečo neskôr ju vystriedala svižná
country skupina KSV-Bend a do
neskorých nočných hodín sa
o zábavu postarala diskotéka,

ktorá rozhýbala skoro všetkých
zúčastnených.
Na „Burčák fest“ bolo pripravených 400 litrov burčiaku a 100
litrov vína. Občerstvenie zahŕňalo pečené ryby, cigánsku
pečienku, omastený chlieb s cibuľou a rôzne iné nápoje a pochutiny.
Celý večer sa niesol v znamení
zábavy, kvalitného občerstvenia, hudby a tanca.
Sme veľmi radi, že akcia „Burčák fest“ opäť nesklamala a ďakujeme celému nášmu tímu za
organizáciu, príjemnú atmosféru
a tak bezproblémový deň, ktorý
opäť spojil obyvateľov Blatného.
Celému tímu, ktorý sa podieľal
na hladkom priebehu akcie,
sme pripravili malú hostinu ako

vďaku za dobre vykonanú prácu, ktorá prebiehala v Šarfickej
vinotéke.
Tešíme sa na Vás znova o rok.
Medzi ďalšie akcie, do ktorých
sa Zväzu Záhradkárov zapojil
patrí aj jablkové hodovanie, kde
sme ponúkli naše víno, chutné
jablká na výstavu a jablkový
džús. Ďalej sme prispeli jablkami, z ktorých sa robila jablková
štrúdľa, ktorá bola podávaná na
akcii Ústa k starším, organizovaná Obecným zastupiteľstvom.
Výbor zväzu Záhradkárov mal
záujem aj o zorganizovanie
ochutnávky vín spojenú s občerstvením v Ružindole, ale nakoľko bola veľmi slabá účasť,
zájazd bol zrušený.
Zväz záhradkárov v Blatnom
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ČO S ČIERNYMI SKLÁDKAMI V NAŠEJ OBCI?

O ochrane životného prostredia
sa toho už povedalo veľa. Taktiež
mnohí z nás boli svedkami toho,
ako k takémuto znečisťovaniu životného prostredia dochádzalo.

Pálčivým problémom v našej obci sú najmä čierne skládky.
S týmto problémom sa boríme už
dlhé roky. Mnohí boli zvyknutí, že
všetky nepotrebné veci vyviezli
k potoku alebo na iné miesta v extraviláne našej obce a tak to dnes
na týchto miestach vyzerá ako na
smetisku. Čiastočne sa tento problém podarilo vyriešiť tým, že sa
vybudoval zberný dvor, kde každý občan môže bezplatne vyviesť
odpad, prípadne nepotrebné veci.
Napriek tomu je aj tak ešte veľa
tých, ktorí sa neštítia zakladať
v katastri našej obce čierne skládky /naposledy skládka stavebného odpadu za objektom PD Blatné/.
V platnosti je nový zákon č.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon o odpadoch“),
ktorý umožňuje správnemu orgánu, v našom prípade obci, aby
uložila fyzickej osobe za založenie
takejto čiernej skládky pokutu do
výšky 1 500 EUR. Aj  v ustanovenia §§ 300 – 302a Trestného zákona /zák. č. 300/2005 Z. z. v znení
neskorších predpisov/ umožňujú
postihnúť páchateľa za založenie
čiernej skládky.
Naším problémom je to, že sa
nám nedarí zistiť pôvodcov tých-

to čiernych skládok. Obyčajne sa
dozvieme o nájdení takejto čiernej
skládky od občanov, ktorí si všimli
obyčajne nejaké vozidlo, ktorého
vodič niečo niekde vyhodil zo svojho vozidla, prípadne videli niekoho
ako niečo niekde vyhodil. Nikto
nám však nevie uviesť popis osoby, kedy došlo k takémuto konaniu,
prípadne značku alebo aspoň evidenčné číslo vozidla. Na základe
týchto informácii by sme vedeli
zistiť osoby, ktoré založili tieto čierne skládky. Taktiež strach a obavy z podania svedeckej výpovede
obmedzujú možnosti správnych
orgánov v tejto veci ďalej konať.
Bez Vašej pomoci je však často
obtiažne, ba dokonca až nemožné, zistiť pôvodcu čiernej skládky
a spravodlivo ho potrestať.

vozidlo, ktorým tam priviezol odpad. Stačí urobiť takýto záber aj
mobilným telefónom. Musí však na
tomto zábere byť zreteľne vidno takéhoto priestupcu, prípade vozidlo
s čitateľným evidenčným číslom.
Následne tieto fotografie doručte
na obecný úrad. Toto je úplne ideálny prípad, v inom prípade postačí aj to, ak si zapíšete evidenčné
číslo vozidla priestupcu. K vyhotoveniu fotografií Vás bude potrebné
však vypočuť k miestu, času a konaniu priestupcu na mieste, kde
došlo k priestupku.

Takto si ochránime nielen naše
životné prostredie, ale aj finančné
prostriedky, ktoré sú potrebné na
skvalitnenie života v našej obci.
Pritom si treba uvedomiť, že
podľa § 15 ods. 14 zákona o odpadoch obec, na ktorej území
bol umiestnený odpad, ak ide o
komunálny odpad alebo drobný
stavebný odpad (čierna skládka),
zabezpečí jeho zhodnotenie alebo
zneškodnenie na vlastné náklady.
To znamená z vlastného rozpočtu.
Tieto peniaze by však mohli byť
použité účelnejšie na rozvoj našej
obce a nikto nikdy nám ich už nevráti.
Čo by ste mali urobiť?
V prípade, ak ste svedkom niečoho takéhoto, tak je vhodné, aby
ste v ideálnom prípade odfotografovali priestupcu, prípadne aj jeho

JUDr. Mgr. Peter Macák,
predseda poriadkovej komisie
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UPOZORNENIE PRE CHOVATEĽOV A DRŽITEĽOV PSOV

Dlhodobo sa v obci stretávame s problémom, ktorým je
voľný pohyb psov a s tým spojený ďalší problém, likvidácia
psích exkrementov. V súčasnosti je stále v platnosti všeobecne
záväzné nariadenie č. 2/2007 o
čistote a poriadku, tvorbe, údržbe
a ochrane zelene na území obce
Blatné. V uvedenom nariadení v
§ 9 /Povinnosti majiteľov psov/ je
majiteľ psa povinný bezodkladne
odstrániť z verejného priestranstva exkrementy svojho psa. Zároveň je vydaný majiteľom psov
zákaz voľného pohybu psov po
verejných priestranstvách ako aj
zákaz pohybu psov na detských
ihriskách, športoviskách, vrátane
cyklistickej dráhy, vo verejných
objektoch a zariadeniach v správe obecného úradu. Pri pohybe
psa na verejnom priestranstve je
majiteľ povinný vybaviť psa náhubkom a vôdzkou.
Uvedené všeobecne záväzné
nariadenie obce je vydané v súlade s ustanovením § 5 zákona č.
282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania
psov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o držaní
psov“). Jeho porušenie je možné
sankcionovať pokutou až do výšky 165 EUR. Základnou povinnosťou držiteľa psa je prihlásiť
svojho psa do evidencie, ktorú
vedie obec. Okrem toho je držiteľ psa povinný oznámiť do evidencie (obci) skutočnosť, že pes
pohrýzol človeka bez toho, aby
bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej
obrane alebo krajnej núdzi (§ 3
zákona o držaní psov).
Ďalšou základnou povinnosťou vlastníka alebo držiteľa psa
v zmysle ustanovenia § 17 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o veterinárnej starostlivosti“) je na
vlastné náklady zabezpečiť pri

zvieratách starších ako 3 mesiace jeho vakcináciu a revakcináciu
proti besnote.
V odiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov
môže len osoba, ktorá je fyzicky
a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii,
pričom je táto osoba povinná
predchádzať tomu, aby pes útočil
alebo iným spôsobom ohrozoval
človeka alebo zvieratá a zabránil
vzniku škôd na majetku, prírode
a životnom prostredí, ktoré by mohol
pes spôsobiť. V prípade, že pes napadne človeka alebo spôsobí nejakú
škodu zodpovedá
za neho držiteľ psa
alebo osoba, ktorá psa vedie alebo
nad psom vykonáva dohľad /§ 4
zákona o držaní
psov/.
Čo však robiť
v prípade, ak Váš
pes pohryzie iného človeka?
V tamto prípade
je držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, povinný oznámiť osobe, ktorú
pes pohrýzol svoje
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, súčasne je povinný
túto skutočnosť oznámiť obci,
kde je pes evidovaný /§ 4 ods. 4
zákona o držaní psov/.
Zároveň je vlastník alebo držiteľ zvieraťa povinný zabezpečiť
bez meškania veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo
človeka, bez ohľadu či sa jedná
o psa, mačku alebo iné zviera /§
17 ods. 6 zákona o verejnej starostlivosti/.
V prípade, že vlastník alebo
držiteľ nezabezpečí pri vníma-

vých mäsožravých zvieratách /
pes, mačka, fretka, kožušinové
zvieratá /starších ako tri mesiace
vakcináciu a revakcináciu proti
besnote /opakované očkovanie),
ako aj vyšetrenie a vakcináciu
zvieraťa podľa jeho fyziologických a biologických potrieb, alebo
ak vlastník alebo držiteľ zvieraťa
nezabezpečí bezodkladne veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré
poranilo človeka, uloží orgán veterinárnej správy podľa § 48 ods.

3 zákona o veterinárnej starostlivosti fyzickej osobe pokutu vo
výške od 400 do 1 000 EUR.
V prípade, že obec zistí, že
majiteľ porušil svoje základné povinnosti, bude oznámený na orgán veterinárnej správy.
Okrem besnoty môžu túlavé
psy a mačky prenášať na človeka
aj ďalšie vážne ochorenia ako je
leptospiróza alebo Lymská Borelióza.
JUDr. Mgr. Peter Macák,
predseda poriadkovej komisie
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ZO ŽIVOTA FARNOSTI
PRIMÍCIE
Azda najväčšou udalosťou
v našej farnosti za posledných 6
mesiacov bolo slávenie primičnej
svätej omše nášho novokňaza
Radka Hasíka.
Radka si veľmi dobre pamätám ako môjho žiaka na hodinách náboženstva v treťom
a štvrtom ročníku základnej
školy. Už počas jeho detstva sa
v ňom prejavovala nezvyčajná
túžba po náboženských vedomostiach, rád sa modlil, bol horlivým miništrantom a bol tak duchovne disponovaný, že som za
už vtedy modlila, ak je to Božia
vôľa, aby si ho Pán pozval do
kňazskej služby.
Neskôr však nič nenasvedčovalo tomu, že je to
Božia vôľa. Začal rozvíjať
svoj hudobný talent, vyštudoval hru na organe na
Bratislavskom konzervatóriu a pobral sa do sveta. Pri
hľadaní svojho povolania ho
oslovila spiritualita hnutia
Emanuel. Snáď tu započul
Boží hlas, ktorý ho volal do
kňazstva a on toto pozvanie
prijal. Vyštudoval Bohosloveckú fakultu sv. Františka Xaverského v Badíne a  
sviatosť kňazstva prijal dňa
20.6.2015 z rúk otca biskupa
Mariána Chovanca.

V celej našej farnosti sme sa
s radosťou pripravovali na slávenie jeho prvej svätej omše vo
svojom rodisku. Naposledy sme
túto slávnosť v Blatnom slávili
pred osemnástimi rokmi. Vďaka
Bohu, že pribudol do vinice Pánovej ďalší vinohradník z našej
dediny.
Myslím, že nemusím opisovať
tú úžasnú atmosféru, dôstojnosť
samotnej primičnej svätej omše,
pretože sme ju takmer všetci
v to krásne sobotné dopoludnie
27. júna v areáli školy spoločne
prežívali. Množstvo kňazov, bohoslovcov, spevácky zbor dospe-

lých aj detí, Šarfianka, krojovanci
a k tomu počasie ako na objednávku.
Po svätej omši nasledovalo bohaté agapé na školskom
dvore, pohostenie v miestnom
kultúrnom stredisku pre rodinu,
priateľov, dobrodincov s bohatým programom, ktoré končilo až
v skorých ranných hodinách.
Vďaka Radko za túto výnimočnú udalosť, vďaka za novokňazské požehnania, nech ťa
Pán neustále sprevádza a požehnáva všade tam, kam ťa ako
kňaza pošle.

P R Í P R AVA N A R O K M I L O S R D E N S T VA
Ako všetci veľmi dobre viete,
8. decembra tohto roku začína
v celej Cirkvi Rok milosrdenstva,
ktorý vyhlásil Sv. otec František.
Aby sme prežili čo najúčinnejšie,
a aby priniesol plody aj v našej
farnosti, zišlo sa na fare zopár
aktivistov a rozmýšľali sme, ako
čo najlepšie využiť tento milostivý čas. Začneme ho s Pánom 8.

decembra celodennou adoráciou
pred Sviatosťou oltárnou. Naďalej budú pokračovať hodinové
adorácie na prvý štvrtok v mesiaci po sv. omši. Začiatkom marca sa v našej farnosti uskutoční
duchovná obnova pod vedením
sestier z Kongregácie Matky
Božieho milosrdenstva. A možno
poputujeme za Božím milosrden-

stvom do poľských Lagiewnikov.
To je len malá časť akcií, ktorými
chceme prispieť k oslave Božieho milosrdenstva. Samozrejme,
všetci sa môžeme zapojiť a všetky nápady ako obohatiť naše aktivity budú vítané.
Viera Srnáková

9

2/2015

TEPLO DOMOVA – RODINNÁ POHODA
Je jeseň a nastáva čas , keď
v našich domácnostiach začíname kúriť rôznymi tepelnými
spotrebičmi. Profesionálni hasiči
v Pezinku odporúčajú všetkým
užívateľom tepelných a vykurovacích telies  prekontrolovať pred
vykurovacím obdobím funkčnosť
spotrebičov, dymovodov i komínov.
Požiare spôsobené tepelnými
spotrebičmi tvoria zhruba 3,2 %
z celkového počtu požiarov za
rok spolu s požiarmi, ktoré sú
zapríčinené z komínov a jedná
sa o podiel cca 5%. V okresoch
Pezinok a Senec za rok 2014,
z dôvodu nedbalosti a neopatrnosti dospelých osôb, bolo zapríčinených počas vykurovacieho
obdobia niekoľko druhov požiarov:
-  úlet iskier z komína 1 požiar
- vyhorenie sadzí 5 požiarov
- technická porucha vykurovacích telies 3 požiare
- iná porucha vykurovacích telies
a dymovodov 1 požiar
Komíny a dymovody sa udržiavajú v takom technickom stave, aby pripojením tepelných
spotrebičov bola zabezpečená
protipožiarna bezpečnosť počas
celej ich prevádzky. Komínové
teleso musí byť vyhotovené ako

viacvrstvové s komínovou vložkou . Pri kontrole je potrebné
prezrieť i otvory na kontrolu a čistenie v komíne, ktoré musia byť
uzatvárateľné z nehorľavých stavebných materiálov. Sopúchy, na
ktoré nie sú pripojené spotrebiče,
musia byť uzatvorené upchávkou
z nehorľavého materiálu. Pri spotrebičoch na tuhé palivo je dôležité i umiestnenie lapača iskier
no komínovom telese.
Čistenie a kontrola komínov
sa zabezpečuje v lehotách a spôsobom, ktorý stanovuje vyhláška
MV SR č. 401/2007 Z. z. takto:
- komíny pre spotrebiče na tuhé
a kvapalné palivá do 50 kW - 1x
za 4 mesiace
- komíny s vložkou pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW 1x za 12 mesiacov
- komíny bez vložky pre spotrebiče na plynné palivá do 50 kW
- 1x za 6 mesiacov
Na čistenie a kontrolu dymovodu, ktorým sa odvádzajú spaliny do ovzdušia, sa vzťahujú
primerané opatrenia, ktoré platia
pre komíny (všeobecne). Pri výstavbe nového komína, ako aj
pri zapojení nového spotrebiča
do komína, dymovodu kontrolu
preskúšania komína, dymovodu
vykoná kominár- osoba s odbor-

nou spôsobilosťou. Zo strany
užívateľa komínového telesa je
ďalej potrebné zabezpečiť jeho
pravidelné čistenie a kontrolu.
Čistenie a kontrolu komína môže
vykonávať osoba, ktorá má na
takéto úkony vyhovujúce nástroje a zariadenia.
Vypaľovať komín je možné len
výnimočne , túto činnosť vykonáva kominár alebo revízny technik
s pomocou najmenej jednej ďalšej osoby. Vypaľovanie komína
sa oznamuje obci.   Pri prevádzkovaní palivových a elektrotepelných spotrebičov sa nesmú
v ich tesnej blízkosti ukladať
horľavé látky, ktoré by sa mohli vznietiť a zapríčinili by požiar.
Popol palivového spotrebiča ukladáme vždy do nádoby, ktorá je nehorľavá. Pri umiestnení
spotrebiča na tuhé palivo ako je
krb, kachle, či sporák, si musíme
dávať pozor, aby sme mali vždy
pred ohniskom nehorľavú podlahu alebo nehorľavú podložku.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Pezinku Vám praje spokojné
prežitie zimného obdobia v pohode a v teple domova.
mjr. Jarmila Baňárová
OR HaZZ v Pezinku
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KLOPÚ NOVÉ MOŽNOSTI...

O Senci sa dá povedať, že je športové mesto.
Hrá sa tu na celkom solídnej úrovni futbal, volejbal,
hádzaná, basketbal, tenis, robí sa jachting i pretláčanie rúk. Máme v meste tri základné školy, dve gymnáziá i Strednú odbornú školu. A od septembra budúceho roka pribudne ďalšie gymnázium – športové.
Motiváciou jej vzniku je, aby sa talentovaná mládež
vo veku 15 – 19 rokov nemusela sťahovať za športom
i vzdelaním do iných kútov republiky, ale mohla sa
plne venovať športovému rastu a zároveň získať aj
úplné stredoškolské vzdelanie tu v Senci. Súkromné
športové gymnázium plánuje otvoriť jednu až dve triedy - podľa počtu prihlásených detí.
Škola bude mať celoštátny charakter aj s možnosťou internátneho ubytovania v areáli Strednej odbornej školy na Kysuckej ulici. Jej jednoznačnou výhodou
je, že sa budú naraz poskytovať možnosti ďalšieho
športového rastu,
ale zároveň aj klasického gymnaziálneho vzdelania
podľa všeobecne
platných
osnov
tohto typu škôl. Od
bežných gymnázií
sa toto športové
líši počtom hodín

telesnej výchovy (3 hod. týždenne) a športového tréningu (4 hod. týždenne). Škola plánuje spolupracovať
s miestnymi športovými klubmi, najmä s trénermi, aby
pomáhala v športovej príprave v jednotlivých odvetviach. Vychádza z overeného modelu a poznania už
zabehnutých škôl u nás na Slovensku, ale i  vo svete, kde sa snažia získať pre športovú prípravu dobrých trénerov i pedagógov v jednej osobe. V praxi to
bude vyzerať tak, že napríklad futbalisti, ktorí trénujú
v kluboch, budú navyše trénovať futbal ešte 4 hodiny
v škole pod vedením naozaj kvalifikovaných a erudovaných odborníkov. Podobne to bude aj v ostatných
športových odvetviach. Trénovať sa bude na vyhovujúcich ihriskách. Toto gymnázium už má bohaté
vlastné skúsenosti, existuje 20 rokov, najprv pôsobilo
v Bernolákove a potom od roku 2011 v Bratislave Na
Pántoch.  V jeho laviciach a ihriskách ukončili strednú školu takí skvelí športovci ako volejbaloví reprezentanti Richard Nemec, Emanuel Kohútik a Martin
Nemec, futbalový reprezentačný brankár Ján Mucha,
tenisti Chantal Škamlová a Jozef Kovalík, či Michal
Valjent, hokejový reprezentant do 20 rokov. Školné
je 600 EUR na školský rok, ale v prípade sociálne
slabších alebo neúplných rodín bude poskytovať zľavu prípadne odpustenie poplatku.
Bližšie informácie je možné získať na e-mailovej adrese: info@gymnaziumbernolakovo.sk

SENIORI KLUBU V BLATNOM BILANCUJÚ
PÚŤ V RAKÚSKU
Dňa 7. júna 2015 klub dôchodcov v Blatnom organizoval Cyrilo-Metodejskú púť do Mária-Zellu v Rakúsku. Púti sa zúčastnilo 49 členov. Pozvali sme aj
pána farára Jaroslava Hofera, ktorý nám celebroval
svätú omšu. Po svätej omši sme si pozreli múzeum
s rôznymi pamiatkami, ktoré sa nachádzali priamo
v Bazilike. Nakoniec sme si urobili krížovú cestu a domov sme sa vrátili duševne posilnení.
DVOJDŇOVÝ VÝLET NA ROHÁČE
Dňa 8. a 9. septembra 2015 klub dôchodcov organizoval dvojdňový zájazd na Roháče. Zájazdu sa
zúčastnilo 52 členov. Prvá zastávka bol Budatínsky
hrad, ale nakoľko sa ešte v tom čase renovoval,  museli sme siahnuť po náhradnom pláne – múzeum
Jánošíka v Terchovej. Ďalej sme navštívili pohyblivý
betlehem v kostole svätého Cyrila, a tiež obec Klín,
kde sa nachádza socha Ježiša Krista. Cesta pokračovala do Habovky, kde sme sa ubytovali v penzióne
a na druhý deň sme boli na nákupoch v susednom
Poľsku. Na spiatočnej ceste domov sme sa zastavili
vo Vrátnej doline a domov sme sa vrátili vo večerných
hodinách.

PÚŤ ŠAŠTÍN
Dňa 16. septembra 2015 sme organizovali púť do
Šaštína k Sedem bolestnej Panne Márii. Púte sa zúčastnilo 43 členov. Svätá omša sa začala o desiatej
hodine a celebroval ju p. Jozef Halko. Zúčastnili sme
sa taktiež aj požehnania pútnikov a zároveň boli posvätené predmety, ktoré sme si zakúpili. Neskôr sme
sa presunuli na cintorín, kde sme navštívili hrob pána
farára prof. Ivana Grofa. Púť sme ukončili krížovou
cestou. Bolo krásne počasie a domov sme sa vrátili
spokojní na duši.
Klub dôchodcov Blatné
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ODHALENIE PAMÄTNEJ TABULE OBETIAM KOMUNISTICKÉHO REŽIMU V BLATNOM
Dňa 27. septembra 2015 sa
na našom miestnom cintoríne
uskutočnilo slávnostné odhalenie
a požehnanie pamätnej tabule
venovanej obetiam komunistického režimu. Podujatie pripravila
naša obec v spolupráci s miestnou Rímskokatolíckou farnosťou
a Konfederáciou politických väzňov Slovenska.
Pamätnú tabuľu odhalili starosta obce Blatné Rastislav Pero
a Štefan Matejčík , ktorého
otec Vendelín
Matejčík
bol
väznení ako
roľník. Kvety
k pamätníku
kládli delegácie Ústavu pamäti národa,
Obce
Nová
Dedinka, Blatné,
KPVS
a
Oblastnej
organizácie
KPVS Senec.
V mene KPVS
položil veniec
Viliam Záhora
z Oravy, ktorý
pracoval v baniach v PTP
spolu s miestnym rodákom Mons. Jánom Plankom. Následne Mons. Ján Planka požehnal pamätník za zvukov
fanfár dychovej hudby Šarfianka.
Na úvod sa prihovoril starosta
obce Blatné, ktorý sa poďakoval
všetkým , ktorí sa o pamätník
zaslúžili a nasledovali svedectvá. Hlavné svedectvo predniesol
brat Mons. Jána Planka, Eduard
Planka. O prenasledovaní veriacich hovoril aj Stanislav Nezhoda
a o prenasledovaných roľníkochkulakoch, ktorých vyviezli mimo
Blatného a nedovolili ich v rodnej
obci ani pochovať, hovorila Mária
Szabová.

Súčasťou programu bola aj
sv. omša za obete komunistického režimu z Blatného. Na podujatí sa zúčastnili predstavitelia
obce, predstavitelia a členovia
Konfederácie politických väzňov
Slovenska, predseda Správnej
rady ÚPN Ondrej Krajňák a široká verejnosť. Tabuľa je tiež osobitne venovaná skupine Biela
légia, ktorá predstavovala odpor
voči perzekúciám nevinných ľudí

a ktorej členovia boli odsúdení v
roku 1954. Mnohí boli väznení v
uránových baniach v Jáchymove.
Do Pomocných technických práporov – vojenských táborov nútených prác bol povolaný okrem
iných aj miestny kňaz Mons. Ján
Plank. Obetu všetkých má pripomínať odhalená pamätná tabuľa.
Predseda Správnej rady ÚPN
Ondrej Krajňák vo svojom príhovore prítomným okrem iného povedal: „Prihováram sa Vám nielen
za ÚPN ako pamäťovú inštitúciu,
ale aj ako syn politického väzňa, ktorý vie, čo znamená, keď
mama bez väzneného otca ostane doma sama a musí sa posta-

rať o niekoľko hladných krkov...
Pamäť človeka býva krátka. Od
pádu „Železnej opony“ uplynulo
už 25 rokov. Iba nedávno sme
však boli svedkami odhalenia pamätnej tabule Vasiľovi Biľakovi,
ktorý sa ako čelný predstaviteľ
KSČ aktívne podieľal na pozvaní
vojsk Varšavskej zmluvy v auguste roku 1968 do Československa.
Doteraz pred budovou Úradu vlády SR stojí socha Marka Čulena,
povereníka pre
poľnohospodárstvo, ktorý
mal priamy podiel na násilnej
kolektivizácii.
Doteraz bývalí
príslušníci ŠtB
poberajú výsluhové dôchodky
za činnosť a
službu v období, kedy Vašich
otcov, či synov
prenasledovali
a trestali. Žiadne protiprávne
konanie štátu
proti občanom
nemôže
byť
chránené
tajomstvom ani
nemôže byť zabudnuté. Lebo ten, kto nepozná
svoju minulosť, je odsúdený ju
opakovať“.
Pamätník je venovaný všetkým občanom obce Blatné, ktorí
boli nespravodlivo väznení a prenasledovaní komunistickým režimom, osobitne veriacim, roľníkom
a živnostníkom, ako aj odbojovej
skupine Biela légia , ktorá vznikla
na ich obranu.
Veľká vďaka patrí všetkým,
ktorí sa podieľali na organizácii
tohto podujatia a za dôstojný priebeh celej slávnosti.
Mária Jánska
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Jablko. Mnohí z nás si určite
pomyslia – všedný druh ovocia.
Áno, no aj napriek tomu, si zaslúži našu pozornosť, aby sme
ho denne konzumovali. Veď už
naši predkovia vedeli, že konzumovanie jedného jablka denne, je schodnou cestou ako
predchádzať rôznym chorobám.
Možno práve preto sú ešte aj
dnes jablone pevnou súčasťou
mnohých záhrad.
Jablkové štrúdle, koláče, zákusky, maškrty, jablkové šťavy,
sušené jabĺčka, rôzne výrobky
s motívom jablka, ako aj rozlič-

lo po prvýkrát, aj keď v mestách
a obciach BSK nie je novinkou.
Cieľom tohto podujatia je okrem
iného prilákať návštevníkov do
jednotlivých miest a obcí BSK v
rámci Župnej jesene. Organizátorom podujatia v našej obci sa
stala základná škola, ktorej hlavnými sponzormi boli BSK a MOS
v Modre. Výdatnou pomocou
prispeli aj obecné organizácie,
miestne spolky, združenia, ale aj
jednotlivci, ktorí sponzorsky podporili dobrú vec.
Nie je tajomstvom, že situácia
v štátnom i regionálnom školstve

dôležitou matériou a predpokladom budúcej prosperity národa,
mesta či obce. Či je tomu tak i
dnes a do akej miery bude škola
ako inštitúcia zastávať tieto posty
aj v budúcnosti, závisí od každého z nás. Od školopovinného i od
toho, ktorý má už dávno „po tom“,
od tých, ktorí zastávajú najvyššie
posty v krajine, v mestách, v obciach až po tých, ktorí sa denne pasujú s problémami jednoduchých
ľudí.
Naša škola ako inštitúcia
môže apelovať na rodičov, na
predstaviteľov Obecného zastu-

né tradičné i netradičné jablkové
špeciality, ktoré dňa 10. októbra
2015 rozvoňali priestory školského dvora našej základnej školy,
prilákali návštevníkov, ktorí neodolali a za symbolické ceny si
nakúpili rôzne jablkové dobroty,
ktoré pre nich s ochotou pripravili
predajcovia z radov rodičov, pedagógov, žiakov a priateľov školy.
Podujatie s názvom Jablkové
hodovanie sa v našej obci kona-

je žalostná. Aj naša škola sa pasuje s rôznymi problémami, nedostatkami, o ktorých obyvatelia
Blatného možno nevedia, možno
už vedieť ani nechcú, lebo ich
deti školu už „vychodili“. Často je
to práve školstvo, ktoré si zaslúži
posledné odrobinky z finančných
zdrojov štátu, mesta, obce. Akoby sme zabúdali na to, že vzdelanie a výchova detí a mládeže
bola vždy stavebným prvkom,

piteľstva v Blatnom, na členov
jednotlivých komisií, ktorí nesú
zodpovednosť za prerozdeľovanie obecných financií na základe
dôležitosti, ktoré si život v obci
vyžaduje, a tak isto nesú aj zodpovednosť za svoje rozhodnutia.
My ako pedagógovia hľadáme
rôzne cesty, ktoré slúžia k rozvoju
žiakov. Snažíme sa ozvláštňovať
edukačný proces o rôzne zaujímavé aktivity, výchovné koncerty,
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workshopy, návštevy zariadení
a podujatí, na ktorých sa mnohí
zúčastňujú po prvýkrát vo svojom
živote a možno i posledný.
Hlavnou myšlienkou pre zorganizovanie tohto podujatia bolo
zaktivizovať žiakov, rodičov, priateľov školy, ako aj obecné organizácie a spojiť svoje sily pre dobrú
vec, pre podporu a rozvoj školy,
ako aj vzbudiť záujem o „našu“
školu, život v nej a poznanie problémov, s ktorými sa pasuje. Finančný výťažok sme sa rozhodli
využiť a prerozdeliť medzi žiakov,
ktorí sa aktívne zapojili do toh-

to podujatia, a to aj cez aktívnu
účasť svojich najbližších, či už
cez rodičov alebo starých rodičov,
ktorí pripravili množstvo sladkých
dobrôt na predaj. Zároveň, keďže
škola v spolupráci s rodinou pripravuje žiakov na život v spoločnosti, zúčastnení žiaci tak získali
skúsenosť, že zarobiť si peniaze
v dnešnej dobe poctivou prácou,
je spojené aj s vynaložením určitého úsilia. Veríme, že odmena,
ktorá sa im za ich námahu dostane, bude motivovať aj ďalších. Tí,
ktorí sa nenechali odradiť chlad-

nejším jesenným počasím a prišli
nás podporiť, patrí veľké:

ĎAKUJEME.
Pri organizovaní tohto podujatia sme mali obavy, či a nakoľko
sa nájdu ochotní ľudia na spoluprácu, bez ktorých by sme toto
podujatie nemohli zorganizovať
na takej úrovni, na akej prebehlo.
Ukázalo sa však, že v našej obci
sú ešte stále ľudia, ktorí bez nároku na honorár, dokážu ochotne
podať pomocnú ruku. Naša vďaka

patrí ešte raz aj touto cestou PD
Blatné, ktoré našu školu sponzorsky podporuje počas celého roka.
Vďaka patrí aj dychovej hudbe
Šarfianka, ktorá nám zapožičala aparatúru a odohrala viac ako
hodinový koncert, pánovi Jaroslavovi Parajkovi, ktorý spolu s Dávidom Matiašovičom a Romanom
Pravdom pripravili aparatúru a
ozvučovali celé podujatie, Klubu
záhradkárov, ktorí pre prítomných
pripravili krásnu výstavu jabĺk a
poskytli nápoje pre účinkujúcich,
Poľovníckemu združeniu, ktoré

nám pomohlo s občerstvením pre
predajcov, Klubu dôchodcov, z
ktorého nám ochotné dôchodkyne napiekli a dokonca aj prišli predávať tradičné „šarfické“ jablkové
dobroty. O bezpečnosť počas podujatia sa postarali Jakub Šarmír
z DHZ Blatné a Lukáš Pero za
ČK. Ďakujeme aj ObÚ Blatné za
poskytnutie lavíc, stolov a priestorov, za obecnú propagáciu cez
miestny rozhlas, tým, ktorí nám
pomohli s propagáciou prostredníctvom letákov a plagátov, ako
aj pani Lenke Knapovej a pánovi Ing. Vlastimilovi Tomašovičovi
za Združenie rodičov, ktorí nám
boli nápomocní.
Firma Boni Fructi
nám sponzorsky
tiež výdatne vypomohla. Vďaka
patrí aj Doc.
PhDr. Márii Heribanovej, CSc.
za
sponzorský
dar pre výhercov
súťaže.
Na záver
veľká vďaka patrí všetkým tým,
ktorí prišli ako
predajcovia, tým,
ktorí zaslali jablkové dobroty určené na predaj,
ako aj všetkým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom priložili pomocnú ruku, čím sa pričinili o to, že sa mohlo hodovať
v príjemnej atmosfére. Ďakujeme
všetkým návštevníkom, ktorí nás
prišli podporiť a nepohrdli pripravenými jablkovými dobrotami.
Veríme, že sa toto podujatie stane u nás tradíciou, a že sa stretneme aj o rok - 8. októbra 2016.
PaedDr. Jana Parajková
hlavný koordinátor JH 2015
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V prvom roku nášho pôsobenia sa nám podarilo zorganizovať
mnoho podujatí. Tradícia tých,
na ktoré sme boli zvyknutí zostala zachovaná. Našu činnosť sme
obohatili o nové vydarené akcie.
Tradične kalendárny rok končil Silvestrovským behom, kde sa
zúčastnil veľký počet mládeže,
ako aj dospelých v hlavnom behu.
V marci v spolupráci so Stolnotenisovým klubom bol usporiadaný
Veľkonočný turnaj detí.
V tom istom mesiaci sa uskutočnilo vyhodnotenie Športovca
roka 2014, kde boli okrem jednotlivcov vyhodnotené aj športové
kolektívy v našej obci.
V auguste vyvrcholili prípravy
na dve úspešné akcie. Na začiatku to bol 1. ročník tenisového
turnaja, ktorý splnil tie najvyššie
kritériá. Účasť bola nad očakávanie kvalitná. Keďže je k dispozícii
len jedno ihrisko, rozdelili sme turnaj na dva hracie dni. V sobotu sa
hrali dvojhry (10 hráčov) a v nedeľu štvorhry (12 hráčov). Takisto
bolo zabezpečené občerstvenie
v bufete po celý víkend.
V nasledujúcich dňoch začal
športový týždeň, ktorý mal hneď

v prvom roku veľmi pozitívny
ohlas nielen u detí, ale aj u ostatných občanov. Zorganizovali sme
množstvo atrakcií, premietanie
večerných filmov, hranie stolného tenisu v MKS, program hasičského zboru, jazdy na koňoch,
loptové hry na futbalovom ihrisku
a na záver stanovačka, na ktorú
zúčastnení určite nezabudnú. Občerstvenie bolo zabezpečené počas celého týždňa.
Na október nám pripadla povinnosť zorganizovať Medzinárodný turnaj družobných obcí
vo futbale, ako Memoriál Jozefa
Havelku. Po prvý krát sme spojili
názov s jeho zakladateľom, bývalým starostom Mlynkov, hralo
sa o putovný pohár. Ten zostal po
celkovom víťazstve nášho mužstva starých pánov doma, tak ako
sa patrí. Zúčastnili sa Stará garda
Hořice, Starí páni Mlynky a Starí
páni Čataj. Neprišli iba Rakvice
z Moravy. Slávnostným výkopom
zahájil turnaj podpredseda BSK p.
Martin Berta. Počas turnaja bolo
zabezpečené občerstvenie (pečená ryba, cigánska, klobása). Na
záver sa všetci presunuli do MKS,
kde bol pripravený guláš a iné ob-

čerstvenie. Dychová hudba Šarfianka nám spríjemnila záver podujatia. Okrem samotného turnaja
sme pripravili program pre mužstvo Hoříc už v piatok (návšteva
Majoliky v Modre, ochutnávka vín
v Limbachu a posedenie pri pečenej kačici v pivnici v Grinave)
a takisto program v aquaparku
Senec pre mužstvo Mlynky.
Na týchto akciách sa organizačne podieľali a veľkú zásluhu na
zdarnom priebehu majú členovia
našej komisie: Monika Korenčiová, Juraj Fiala, Martin Milošovič
(všetky podujatia), Pavol Gašaj
(Silvestrovský beh a Športovec
roka), Jana Buchamerová (Silvestrovský beh, Športovec roka,
Tenisový turnaj). Pomáhali aj
mnohí ďalší (hráči FK, STK). Patrí
im vďaka, občania by si mali viac
vážiť takto zorganizované akcie,
ktoré stoja veľa námahy a času.
Chceme osloviť všetkých občanov, očakávame od vás spoluprácu a hlavne účasť, či ako súťažiaci alebo diváci. Vyjadríte tým, že
sa tieto podujatia usporiadajú pre
vás.
Vojtech Horváth, predseda
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Stolný tenis v našej obci má
svoju tradíciu. Opäť sme prihlásili
4 družstvá v kategórii dospelých
do bratislavských líg v súťažnom
ročníku 2015/2016.
Počas letnej prestávky sme poctivo trénovali a pripravovali sa na
vstup do novej sezóny, odohrali
sme zopár priateľských stretnutí. Do 3., 5., 7. a 8. ligy sme nasadili hráčov podľa daného rebríčka bratislavského kraja, ktorý je
tvorený na základe úspešnosti
v predchádzajúcich ročníkov. Vystrieda sa v nich spolu 20 hráčov.
3. liga je veľmi kvalitná súťaž,
ktorú sa nám v minulom ročníku
podarilo zachrániť. Bolo to náročné a aby sa tento scenár neopakoval aj v nasledujúcej sezóne, prišla
nám vhod ponuka bývalého reprezentanta Československa a Slovenska, bronzového medailistu
z Majstrovstiev sveta a účastníka
Olympijských hier Rolanda Vímiho
hrať za náš klub. Takáto možnosť,
mať v Blatnom hráča svetového
formátu,  sa jednoducho nedá odmietnuť. Vybavili sme teda hosťovanie zatiaľ na 1 rok. Zároveň
máme ambície sa pokúsiť o postup do 2. ligy.  Je nám cťou s ním
hrať v jednom tíme, navyše nám
je vzorom a každý sa má možnosť
čo to od neho naučiť. Za „Áčko“
v 3. lige ešte hrajú Peter Kováč,
Jozef Crkoň a Vojtech Horváth
a takisto majú možnosť zastúpiť
hráči „Béčka“  Martin Srnák, Peter
Valovič, Peter Fekete, Rastislav
Fukas, Marcel Petrík alebo Gabriel Csémy, ktorí hrajú 5. ligu.
Zmena nastala na pozícii vedúceho „Céčka“ v 7. lige, ktorým sa
stal Martin Milošovič a to z dôvodu
spomínaného rebríčka, pretože
sa svojimi výkonmi posunul vyššie, kde spolu bojujú s Petríkom,
Csémym, Tomášom Ficekom a
Michalom Valovičom. „Déčko“ nastupuje v 8. lige s vedúcim Karolom Bauerom, hráčmi Stanislavom
Srnákom, Andrejom Dugovičom,
Milanom Strihovským, Ivanom

Šarmírom, Štefanom Horváthom
a Teofilom Budajom. Takisto už začína svoje kroky medzi dospelými
v „Déčku“ v 8. lige aj náš odchovanec Dávid Dugovič. Touto cestou mu želám mnoho úspešných
zápasov a verím, že sa v krátkom
čase k nemu pridajú aj ďalší naši
nádejní mládežníci.
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 12 registrovaných hráčov. Po veľmi úspešnej
predchádzajúcej sezóne bolo ich
úlohou nezaspať a ďalej trénovať,
aby tieto kvalitné výkony vedeli
zopakovať aj v ďalšom ročníku.  
Verím, že tí, ktorí majú nejaké ciele, sa im aj splnia. Sú to Dávid Dugovič, Matej Fukas, Filip Milošovič,
Filip Fukas, Michal Heckl, Lukáš
Hanzlík, Lukáš Švrček, Tomáš Popeliš, Sandra Marčišová. Pridávajú sa k nim aj naši noví mladí ako
Frederik Buchamer, Anna Vavríčková a najmladší Adam Drenina.
Som rád, že niektorí sa zúčastňujú
aj bodovacích turnajov, ktoré pre
mládež organizujú kluby s bohatou históriou a dúfam, že sa nám
tiež raz podarí podobné turnaje
usporiadať. Zatiaľ to nie je reálne
z hľadiska kapacity nášho MKS.
Prajem im veľa chuti do trénovania, pretože zlepšovať sa môžu
iba poctivým prístupom a trpezlivosťou. Strácanie formy bolo vidieť
najmä u tých, ktorí začali tréningy
vynechávať. Pokračovať budeme
po celý rok v pondelok a vo štvrtok
od 15.00 do 16.00 hod. mladší a
začínajúci   a   od 16.00 do 17.00
hod. pokročilí. Kto by sa k nám
chcel pridať, radi ho privítame do
nášho perspektívneho kolektívu.
Nenechajte si ujsť príležitosť sa
stretnúť za jedným stolom aj s našim hráčom Rolandom Vímim, ktorý mi pomáha s trénovaním všetkých mladých.

Čo sa týka podmienok v priestoroch MKS, neustále hľadáme
možnosti na zlepšenie ešte mnohých záležitostí, ktoré nás trápia.
K nim okrem iného patria hlavne
nespôsobilé elektrické rozvody,
steny, nedôstojné sociálne priestory, vonkajšia fasáda celej budovy, dvor, atď. Po vypracovaní projektu sme podali na BSK žiadosť
o nenávratný finančný príspevok
a po získaní týchto prostriedkov
určite ešte niečo zrealizujeme.
K novému prístrešku, v ktorom sa nám podarila zorganizovať ľudová zabíjačka aj s predajom výrobkov, pribudlo skrášlenie
studničky vo dvore, takisto sme
odstránili zničený asfalt z celého
parkovacieho priestoru. Konečne
sa nám podarilo odstrániť stromy
a húštiny, pozostatky starej zrúcanej maštale v areáli, ktoré narušovali celkový vzhľad. Vybudovali sme nový plot v spolupráci so
susedmi MKS. Momentálne sme
dokončili opravu všetkých stolov
a po prísľube OcZ a zapracovaní
do rozpočtu verím, že sa nám podarí zakúpiť nové stoličky.  Aby sa
tam mohli okrem športovej činnosti  naďalej konať akcie celej obce,
je nevyhnutné sa o objekt starať.
Samozrejmosťou sú hlavne energie.
Veríme, že sa nám podarí vytvoriť pekné a príjemné prostredie,
v ktorom všetkých radi privítame.
Na záver vás chceme pozvať na
našu zabíjačku spolu s predajom
výrobkov v dňoch 4. – 5. 12.2015
a ples, ktorý budeme organizovať
spolu s FK Blatné dňa 6.2.2016.
Pozývame vás na domáce stretnutia dospelých ako aj našich mladých.
Aktuálne informácie, ako aj vyžrebovanie súťaží, úspešnosti jednotlivých hráčov, nájdete na našej
web stránke stk-blatne.webnode.
sk  alebo na stránke bzst.sk.
Vojtech Horváth
predseda STK Blatné
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ZÁŽITOK S RAKÚSKYMI SUSEDMI

Začiatkom augusta tohto roku
mali naši najmenší hasiči pekný
víkend. Boli sme pozvaní do rakúskeho mesta Marchegg kde sa
konal nultý ročník tábora mladých
hasičov.
V piatok sme si prevzali deti
od ich rodičov a vyrazili sme smer
Rakúsko. V Senci sa k nám pridali ostatné DHZ-ky: Šenkvice,
Malinovo, Kráľová pri Senci a Pezinok. Na cestu vyrazila kolóna
dvanástich vozidiel.   Po príchode do cieľa sme sa ubytovali vo
veľkých stanoch, ktoré zabezpečila rakúska strana a s ich pomocou sme si ich postavili. Na naše
počudovanie medzi deťmi nebola
žiadna rečová bariéra. Starším
poslúžila angličtina a tým mladším „ruky a nohy“. Piatok večer
sa začal slávnostným nástupom
a vztýčením zástavy. Privítal
nás vedúci tábora a predseda
rakúskych hasičov. Bolo s nami
niekoľko tlmočníkov, preto sme
všetkému dobre rozumeli. Večer
sa ukončil diskotékou.

V sobotu ráno po raňajkách
sme sa zišli v hlavnom stane,
kde vedúci rozdelili všetky deti
do zmiešaných družstiev.   Ako
vekovo, tak i medzinárodne. Deti
dostali na ruky farebné náramky s číslami, aby poznali, v ktorom sú tíme. O deviatej hodine
začal branný pretek, kde nám
rakúska strana ukázala ich spôsob branného preteku. Niektoré
stanoviská boli podobné s našimi (prvá pomoc, viazanie uzlov),
ale s niektorými sme sa stretli
prvý krát (zlaňovanie, splav rieky
a hod záchranného kolesa topiacemu). Jedno z najzaujímavejších stanovísk pre deti bolo stanovisko s technickými obrázkami.
Slovenské deti pomenovávali po
slovensky a rakúske museli zopakovať po slovensky a naopak. Po
obede, odpočinku a návšteve malého zámočku deti súťažili v CTIF.
Po jej skončení sa začala „kráľovská“ disciplína požiarny útok. Na
naše veľké počudovanie rakúske
deti nevedeli, o čo ide. A tak sme

ich to my, Slováci, učili. S veľkou
radosťou sa to učili nielen deti,
ale aj ich táboroví vedúci. Večer
nasledoval nástup, kde sa deťom
poďakovalo za účasť a pekne
strávené spoločné chvíle. Čakala
nás posledná noc. To sme ešte
netušili aká. Počas noci sa strhlo niekoľko búrok, a tá po polnoci
bola tak silná, akú sme ešte nikdy
nezažili. Až na pár morkách vecí
všetko dobre dopadlo.
V nedeľu ráno po raňajkách
nasledoval slávnostný nástup, na
ktorom sa stiahla zástava a oficiálne sa ukončil tábor. Domov sme
sa vracali unavení, ale plní zážitkov zo super víkendu.
Ešte raz sa chcem poďakovať
tým, ktorých napadla myšlienka
zorganizovať takýto tábor. Sme
radi, že sme sa mohli zúčastniť aj
my a dúfame, že sa o rok stretneme opäť.
Alena Šuplatová
DHZ Blatné
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PRÍPRAVKA V AKCII

Po ročnom trénovaní a účastiach na turnajoch, prípraviek, účasti na zimnej halovej lige v Šenkviciach,
účasti na jarných turnajoch v Senci, Šamoríne a Čataji, sme sa prihlásili do súťaže prípraviek Seneckého
okresu U 11 (ročník 2005 a mladší). Bez veľkých očakávaní sa nám podarili pekné výsledky. Po jesennej
časti sme obsadili deviate miesto s devätnástimi bodmi, skóre 48:38 so šiestimi výhrami, jednou remízou
a šiestimi prehrami.
Hráči, ktorí sa aktívne zapojili do súťaže sú: Samuel
Korič, Samo Korytiak, Matej Fukas, Filip Milošovič,
Hugo Gabalec, Viktor Kubica, Karol Varga, Michal
Heckl, Lukáš Švrček, Adam Opata, Pavol Korič, Jo-

zef Granec a Martin Jaško. Najlepším strelcom sa
stal Karol Varga, ale samozrejme góly dali aj všetci
ostatní.
Náš najbližší plán je zapojiť sa po skončení jesennej
časti do zimnej halovej ligy v Šenkviciach.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na chode prípravky. Martinovi Kubicovi, ktorý
pomáhal s trénovaním, rodičom, ktorí chodievali na
zápasy k súperom vlastnými autami a všetkým sponzorom, podporovateľom a fanúšikom, ktorí nám držali
palce, aby sme po dlhých rokoch mohli chodiť opäť
povzbudzovať našu prípravku.
Martin Milošovič
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KALENDÁR ZÁHRADKÁRA NA JANUÁR

OVOCNÁ ZÁHRADA
• Kontrolujeme jesennú výsadbu ovocných stromov a viniča.
• Venujeme sa presvetľovaniu korún
ovocných stromov a režeme vinič.
• Väčšie rany stromov zatierame stromovým balzamom alebo štepárskym
voskom.
• Ešte stále môžeme natrieť kmienky
stromov vápenným mliekom – náter
slúži ako ochrana pred praskaním kôry
vplyvom prudkého striedania teplôt.
• V dňoch bez mrazu možno robiť zimný postrek. Stromy však treba dôkladne
„umyť“, aby bol postrek účinný.
• Skúsenejší môžu začať so štepením
viniča za sucha v ruke a so štepením
egrešov a ríbezlí v miestnostiach bez
mrazu.
• V neoplotených záhradkách a škôlkach neprestávame chrániť kmene mla-

dých drevín pred poškodením zverou.
OKRASNÁ ZÁHRADA
• V zime sa viac môžeme venovať údržbe a opravám náradia. Pri počasí bez
snehu úprave cestičiek, múrikov a terás.
• Koruny okrasných drevín si žiadajú
presvetlenie.
• Ak nemrzne, môžeme pripraviť jamy
na jarnú výsadbu okrasných drevín.
• V prípade sucha zavlažujeme všetky
vždyzelené ihličnany a listnáče.
• Nezabudnime opatrne poliať aj rastliny zimujúce v nádobách na balkóne,
terase, na chodbe a v pivnici.
• V rámci „snehovej služby“ striasame
sneh zo vždyzelených ihličnanov, listnáčov, aby sa pod jeho váhou neohli,
prípadne nezlomili.
• Sneh z chodníkov je vhodné prehodiť
na záhony, aby získali vlahu ako záso-

bu pre budúcu výsadbu.
• Prezrime prikrývku z čečiny na trvalkových záhonoch tulipánov, krokusov,
ľalií či v skalke. Vzácnejšie a na vlhkosť
citlivé skalničky chránime jednoduchou
strieškou zo skla, plastu a pod.
• Odoberáme odrezky črepníkových
kvetov, ako sú ibištek čínsky, muškáty,
fuksie, na ďalšie množenie.
ZELENINOVÁ ZÁHRADA
• Kontrolujeme zásoby semien, priemyselných hnojív a chemických prípravkov.
• Priebežne prezeráme a triedime
uskladnenú zeleninu.
• Vo vyhrievaných skleníkoch už možno
do debničiek, na záhony a do zakoreňovačov vysievať prvú zeleninu – papriku, rajčiny a reďkovku na skoré jarné
rýchlenie.

KALENDÁR ZÁHRADKÁRA NA FEBRUÁR
OVOCNÁ ZÁHRADA
• dokončíme presvetlovací a zmladzovací rez ovocných drevín a krov; pokračujeme v reze viniča
• začiatkom mesiaca je možné ešte narezať vrúble pre jarné štepenie
Zásady pre odber a uskladnenie
vrúbľov
• na vrúble odoberáme len jednoročné
výhonky zo zdravých, mladých stromov
;z vonkajšej ,oslnenej časti koruny
• vrúble starostlivo označíme - uvedieme druh, odrodu, aby sa nepomiešali a
zabalíme ich do papiera, nie do plastového vrecka
• vrúble uskladníme v chlade a vlhku,
chránime ich pred mrazom
• najvhodnejšie je uložiť ich do vlhkého
piesku v pivnici; je možné ich uschovať aj pod snehom v záhrade na neoslnenom mieste; prípadne ich môžeme
uskladniť i v chladničke
• najvhodnejšia teplota je okolo 0°C,
aby nezmrzli, nevysychali, nesplesniveli a nepučali
• pokračujeme so štepením viniča za
sucha v ruke; so štepením egrešov a
ríbezlí - v miestnostiach bez mrazu
• očistíme kmene a silnejšie konáre
ovocných drevín drôtenou kefou od starej borky a machu
• kmene stromov a hrubšie konáre možno natrieť vápenným mliekom - náter
slúži ako ochrana pred praskaním kôry
vplyvom prudkého striedania teplôt
•spod stromov vyhrabeme zvyšky opadaného lístia a ak nebolo napadnuté

chorobami a škodcami dáme ho do
kompostu;
• nezabudnime odstrániť a zlikvidovať
i mumifikované plody z korún stromov
• v dňoch bez mrazu možno robiť zimný
postrek ovocných drevín; postrekovou
látkou treba stromy dôkladne „umyť“,
aby bol postrek účinný
• vykopeme jamy na jarnú výsadbu
• prihnojujeme ovocné stromy hnojivami s mikroelementmi
OKRASNÁ ZÁHRADA
• pokračujeme v presvetlovaní korún
okrasných drevín
• môžeme odobrať drevnaté odrezky z
opadavých drevín
• ak je tuhý mráz a zamrznutá pôda,
môžeme po záhrade porozvážať ťažšie náklady – kamene, štrk, nadrvené
štiepky
• striasame sneh z ihličnanov a vždyzelených rastlín, aby sa neohli a nepolámali konáre pod jeho váhou
• nebezpečný je predovšetkým kalamitný ťažký sneh; naopak jemný prachový sneh či inovať(srieň)chránia rastliny
pred mrazom a vyschnutím
• sneh môžeme prihrnúť k ružiam, iným
citlivým krom, na vresovisko i na skalku;
vysoká vrstva snehu bude dostatočnou
ochranou pred mrazom a pri roztápaní
zaistí potrebnú vlahu
• pri odmäku vetráme trvalky, skalničky
a nízke kry nadvihnutím krytu, čečiny,
aby sa rastliny nezaparili a nezačali
predčasne pučať
• jazierko cez zimu nechávame podľa

možnosti v pokoji, aby sme nerušili ryby
a ďalšie vodné živočíchy
• skontrolujeme uskladnené hľuzy mečíkov, gladiol, begónií; choré, plesnivejúce odstránime; vzduch zvlhčíme rozliatím vody po podlahe; na hľuzy vodu
nikdy nelejeme
• trávnik prihnojíme mletým vápencom rozhodením na sneh
• po zamrznutom trávniku nechodíme,
aby sme listy tráv nepolámali a nevznikli tak hnedé miesta
• na trávnik nevyvážame nepotrebný
sneh, lebo pod vrstvou snehu sa ľahko
šíri pleseň snežná
ZELENINOVÁ ZÁHRADA
• pravidelne kontrolujeme uskladnenú
zeleninu; v dňoch bez mrazu vetráme
sklady a udržiavame teplotu mierne
nad nulou ( 2 – 6 °C)
• treba udržiavať i primeranú vlhkosť a
v piesku založenú koreňovú zeleninu
opatrne poliať
• v prípade priaznivého počasia prehadzujeme kompost
• zeleninu ponechanú na záhonoch
– pór, ružičkový kel pred holomrazom
chránime čečinou, trstinou, či netkanou
textíliou
• zberáme zeleninu, ktorú sme pred príchodom mrazov uložili do pareniska
• vo vyhrievaných skleníkoch a v teplom parenisku pokračujeme vo výsevoch šalátu, reďkovky, kalerábu, zeleru, rajčín, papriky ...
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RECEPTY NA SVIATOČNÉ CHVÍLE

ZDRAVÝ BANÁNOVÝ CHLIEB

jlepšie úzkej a dlhej, a pečieme na
170 C asi 30 – 35 minút. Či je cesto
hotové otestujeme špajdľou, ak sa na
ňu cesto nelepí, koláč môžete vytiahnuť z rúry.
VIANOČKA

SUROVINY:
3 zmäknuté banány
6 PL pomletých mandlí
5 PL pomletých vlašských orechov
5 PL jemných ovsených vločiek
5 vajíčok
½ KL kypriaceho prášku bez fosfátov
3 PL hnedého cukru/medu/melasy
Hrozienka
POSTUP:
Bielka oddelíme od žĺtkov, z ktorých
vyšľaháme penu spolu s cukrom. Do
tejto peny primiešame pretlačené
banány (vidličkou), orechy, mandle,
vločky, kypriaci prášok a nakoniec
sneh z bielkov. Nakoniec opatrne
zamiešame hrozienka. Vylejeme do
vymastenej a vysypanej formy, na-

SUROVINY:
750 g polohrubá múka
trochu soľ
120 g práškový cukor
trochu aníz
trochu vanilka
140 g maslo     
2 ks vaječný žĺtok
podľa chuti mlieko
podľa chuti hrozienka
podľa chuti mandle
Kvások:
1,25 dl mlieko
1 PL práškový cukor
1 PL hladká múka
40 g droždie

POSTUP:
Z vlažného mlieka, cukru, múky a
droždia pripravíme kvások, ktorý necháme vykysnúť na teplom mieste.
Múku preosejeme, premiešame so
soľou, s cukrom, potlčeným anízom
a vanilkou. V strede múky urobíme
jamku, vlejeme do nej roztopené
maslo zmiešané s trochou mlieka a
so žĺtkami, zahrnieme múkou, pridáme vykysnutý kvások a s mliekom
vypracujeme tuhé hladké cesto. Prikryjeme ho obrúskom, dáme na teplé
miesto a necháme dobre vykysnúť.
Do vykysnutého cesta zapracujeme
umyté a osušené hrozienka a väčšiu
časť olúpaných mandlí pokrájaných
na rezance. Potom cesto rozdelíme
na 9 dielov a vyvaľkáme z nich rovnako dlhé valčeky. Najprv upletieme
štvorpramenný pletenec, položíme
na pomastený papier na plechu,
stred po dĺžke stlačíme, položíme
naň trojpramenný pletenec a navrch
do stlačeného stredu dáme dvojpramenný pletenec.
Vianočku necháme chvíľu kysnúť,
posypeme zvyškom pokrájaných
mandlí a pomaly pečieme v dobre vyhriatej rúre 50 min. Aby sa vianočka
nepokrivila, môžeme ju spevniť špáradlami.
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ČINNOSŤ DOBROVOĽNÉHO
ĎAKUJEME!
HASIČSKÉHO ZBORU BLATNÉ
Milí spoluobčania,
dovoľte mi popriať Vám požehnané a príjemne prežité vianočné sviatky v kruhu najbližších. Nech Vás naplnia pokojom, radosťou, láskou a zdravím a nech je pre Vás nový rok výzvou na splnenie tajných snov a túžob.
Mnohí z nás sa v tieto dni snažia akosi automaticky zažehnať všetko zlo a nenávisť, pohltení atmosférou zázračných
chvíľ. Na Vianoce sme si bližší ako inokedy, chceme byť blízko seba, zaspomínať si na naše detské časy pri vianočnom
stromčeku, či vrátiť sa v spomienkach k významným chvíľam v našich životoch. Chceme si užívať radosti našich detí, vnúčat,
ale aj dospelých. V tomto krásnom čase sa opäť vieme aspoň na chvíľu tešiť z maličkostí a máme príjemný pocit na duši i z
toho, že väčšina ľudí okolo nás, naša rodina, priatelia, či susedia majú k sebe o niečo bližšie ako v bežný rok. V úprimnom
úsmeve, vľúdnom slove či ľudskom dotyku je veľké tajomstvo a bohatstvo. Ak si teraz sľúbime, že nielen počas nastávajúcich
sviatkov, ale aj v Novom roku nebudeme šetriť na dotykoch, úprimných stiskoch rúk, teplých pohľadoch a milých gestách, dáme
svojim blízkym a priateľom ten najkrajší darček nielen na Vianoce.
„V tento čas pokoja schádza sa rodina a na život za nami spolu sa spomína , pri stole slávnostne prestretom aj prázdne
miesta sú a slzy vtekajú cez slová do hlasu. V tento čas pokoja s jedličkou na stole, pre šťastie budúce zabudni na bôle.“
Nikola Benkovská
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