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Vianoce radostné sviatky
nielen pre deti
V živote každého človeka sú dni, na ktoré
nikdy nezabudne. Niektoré sú spojené s bolestnou či tragickou spomienkou, ale sú aj
dni, ktoré by sme si priali ešte raz prežiť.
Určite všetci si spomíname na prežívanie
každoročných Vianoc, na ktoré sa osobitne
všetky deti úprimne tešia a ktoré veľmi
túžobne očakávajú.
Aj tento rok sme sa ich z Božej dobroty dožili. Všetky prípravy sú už za nami a pred nami je veľká radosť, ktorú nám oznamujú anjeli: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán!
Aj my sme túto radostnú správu prijali
a chceme vidieť, dotknúť sa tohto dieťaťa, pokloniť sa mu a priniesť mu svoje dary. Čo iné
mu môžeme darovať, ako svoje čisté srdce,
očistené od hriechov, ktoré sa má stať akoby
kolískou nášho Spasiteľa? Mať Ježiša vo svojom srdci, to by mala byť naša najväčšia túžba. Všimnime si teraz, ako to opísal jeden
úprimný chlapec:
„Mám deväť rokov a chodím do štvrtej triedy. Medzi najobľúbenejšie sviatky celého roka patria Vianoce. Keď som bol menší, videl
som v týchto sviatkoch hlavne krásny ligotavý stromček, potom množstvo pekných
darčekov, slávnostne pripravený vianočný
stôl a betlehem s Jezuliatkom. Tento rok som
bol na prvom svätom prijímaní. Teším sa, že
tieto Vianoce privítam Ježiška aj vo svojom
srdci. No na to sa musím dôkladne pripraviť.
Počas Adventu chcem byť lepší. Chcem viac
pomáhať rodičom, starým ľuďom a slabším
kamarátom.“
Aj v našej farnosti je dvadsať detí, ktoré
v tomto roku pristúpili k prvému sv. prijímaniu. A je tu ďalších päťdesiat mladých, ktorí
sa pripravujú na sviatosť birmovania.
Dúfam, že aj pre nich budú tieto Vianoce naozaj radostným stretnutím sa s Pánom Ježišom.
Teraz si všimnime jedno mladé dievča,
ktoré takto spomína na svoje Vianoce z detstva. Svoj príbeh nazvalo: „Deň, na ktorý nezabudnem.“
Pokračovanie na strane 10
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Ako
po
Novom
roku?
V poslednom minuloročnom čísle
som vás oboznámil o zmene v platení
za uloženie odpadov. Článok bol písaný presne podľa znenia zákona. V nasledujúcom roku – v roku 2006 sa už
dvojnásobne zvyšujú poplatky za ulo-

ženie odpadov. Ak nechceme zvyšovať
poplatky za odpady občanom, teda aj
sami sebe, musíme zodpovedne pristupovať k ich triedeniu. Podľa novely
zákona od roku 2006 nemožno ukladať na skládky biologicky rozložiteľný
odpad. A toho je v našich komunálnych odpadoch dosť. Možno sa vám to
ani nezdá, skúsme si to však spočítať
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a posúdiť ako s ním nakladá každý
z nás. Najviac ich je pravdepodobne
pri varení. Zvyšky čistenej zeleniny, zemiakov, ovocia, zvyšky z jedál. Pokým
ich nemáme komu dať – sliepkam,
ošípaným, niečo snáď aj psom či mačkám, môžeme ich v podstate skompostovať. Kedysi sme povedali: „Kydni to
do hnoja.“Dnes aj keď nemáme priamo hnojiská, máme na záhradách
kompostovacie miesta – jamy, kde
môžeme „kydnúť“ či zvyšky z jedál, či
odpad – šupy zo zemiakov, cibule, cesnaku, pomarančov, banánov, aj pokosenú trávu, aj staré kaleráby, kapustu
či lístie zo stromov. Tí, ktorí ešte obrábajú záhrady, chcú ich mať čisté, bez
burín. Aj tieto, pokým nemajú semená dozreté, alebo tesne pred dozretím, možno dať do kompostu. Buriny
s dozretými semenami je vhodnejšie
zlikvidovať spálením. Novelizovaný
zákon o odpadoch zakazuje likvidáciu

odpadov spaľovaním. Mám však taký
dojem, že tvorcovia zákona neuvážili,
čo je menším zlom. Či pálenie burín,
chorých konárov z rezu stromov alebo
chorobami napadnutého lístia, alebo
nesmierna koncentrácia chemikálií
na zamedzenie šírenia chorôb. V kažPokračovanie na strane 4
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Zo zasadnutí

obecného zastupiteľstva

Zasadnutie 23. septembra
Obecné zastupiteľstvo
požiadalo
starostu obce v termíne do 30. 10. zabezpečiť úpravu priestoru „Pažiť“, pripraviť
priestor na individuálnu výstavbu a zamedzenie vývozu odpadov

schválilo
• predaj časti pozemku p. č. 402/2, dielu 1
o výmere 228 m2, pričlenený k pozemku
p. č. 259/1, zastavaná plocha, dvor a dielu č. 3 o výmere 35 m2, pričlenený k pozemku p. č. 259/2, zastavaná plocha žiadateľom Rudolfovi Dugovičovi a manželke Marte Dugovičovej, rod. Tomašovičovej v cene podľa znaleckého posudku,
ktorá je stanovená 53 000,- Sk. Kupujúci
zároveň uhradia návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Uznesenie stratí platnosť, ak sa prevod neuskutoční do troch
mesiacov od predloženia návrhu zmluvy,
• predaj pozemku p. č. 404/37, zastavaná
plocha, dvor vo výmere 60 m2, odčlenený
od pozemku 404/5, zastavaná plocha námestie žiadateľom Andrejovi Buchamerovi a Jane Gschwengovej v cene podľa znaleckého posudku, ktorá je stanovená 12 000,- Sk. Kupujúci zároveň uhradia návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Uznesenie stratí platnosť, ak sa
prevod neuskutoční do troch mesiacov
od predloženia návrhu zmluvy,
• zakúpenie koberca do školského klubu detí v rozmeroch 3 x 4 m v cene
do 5 000,- Sk,
• poskytnutie príspevku ZŠ v Blatnom
k 45. výročiu otvorenia školy vo výške
do 5 000,- Sk. Obec zabezpečí prijatie zamestnancov a bývalých riaditeľov s manželkami u starostu s prípitkom a malým
občerstvením. Starosta odovzdá riaditeľom keramické pečate a pamätné listy,
• zmluvu o spolupráci obce s firmou ENZO
– VERONIKA – VES, a. s. Dežerice na bezplatný odber a zneškodňovanie nebezpečných odpadov od občanov obce,
• udelenie odmeny za prípravu výstavy
k oslavám 760. výročia prvej písomnej
zmienky o obci Blatné Mgr. Pavlovi Gašajovi vo výške 3 000,- Sk,
• zabezpečenie posedenia Úcta k starším
s rozpočtom 14 000,- Sk
odložilo
prerokovanie žiadosti Magdalény Bártovej
o predaj pozemku na nasledujúce zasadnutie zastupiteľstva

dalo predbežný súhlas
• na predaj časti pozemku p. č. 1655 vo výmere cca 800 m2. v cene 15,- Sk /m2 Poľovníckemu združeniu Priehrada Blatné,
• na dlhodobý prenájom na dobu 50 rokov
zvyšku pozemku p. č 1655 ako dopadovú

výstavbu prípojok – plyn, elektrina, voda
a kanalizácia. Aby obec mohla napojiť šatne na kanalizáciu, je potrebné ju už teraz
vybudovať, zakopať aspoň kábel na prípojku
elektriny, aby sa nemusela rozkopávať prístupová cesta k Agrofarme 2F, pričom

plochu za symbolickú cenu 100,- Sk ročne, v zmysle zmluvy o prenájme, ktorej
návrh bude predložený s geometrickým
plánom odkupovanej časti na schválenie
ceny

zo strany vlastníka neskôr už hotového areálu po uvedení do prevádzky by sa ťažko získal súhlas na jeho rozkopanie.
Obecné zastupiteľstvo schválilo vybudovanie prípojky elektriny a kanalizačnej prípojky pre futbalové kabíny na náklady obce
a spoluúčasť na výstavbu plynovej prípojky
v prípade potreby zmeny dimenzie potrubia
plynu, aby bola dostatočná pre AGROFARMU aj pre futbalové kabíny.

Ocenenie občanov
Obecné zastupiteľstvo schválilo udelenie
ocenenia Cena obce Mgr. Marte Gašajovej
za angažovanosť pre zabezpečenie uchovania kultúrneho dedičstva - ľudových krojov
a Ing. Jánovi Fabiánovi za obetavú prácu
vo funkcii starostu v rokoch 1995 – 1998, angažovanú činnosť v Miestnom odbore MS,
Dozornom výbore Jednoty COOP a DH Šarfianka.
Zápisy do kroniky obce
Návrh zápisov do kroniky za rok 2004
predložil kronikár obce Ing. Stanislav Fekete, CSc. Poslanci konštatovali, že zápisy
sú značne podrobné, môžu byť stručnejšie.
Obecné zastupiteľstvo požiadalo upraviť
návrh zápisov do kroniky za rok 2004
a predložiť na schválenie na budúce zasadnutie zastupiteľstva.
Vybudovanie inžinierskych sieti pre nové
futbalové kabíny
W. O. C. H. Slovakia, a. s. ukončuje výstavbu Agrofarmy 2F. V týchto dňoch pripravuje

Zasadnutie 4. novembra
Úprava cesty
Starosta obce prezentoval žiadosť obyvateľov Potočnej ulice o úpravu prístupovej
cesty. Uviedol, že cesta je naozaj v nevyhovujúcom stave, neodporučil však robiť jej
zásadnú opravu pred výstavbou kanalizácie, pretože pre pomerne stiesnené priestory by pri výstavbe bola zničená. Obecné zastupiteľstvo napokon schválilo úpravu cesty
na Potočnej ulici v letných mesiacoch roku
2006.
Obecné zastupiteľstvo
zobralo na vedomie
informáciu o stave výstavby kanalizácie.
o podaní žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu na rok 2006. Obec požaduje
na rok 2006 dotáciu vo výške 6 080 tisíc Sk.
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schválilo
• žiadosť Ladislava Tavalyho a manželky
a predĺžilo platnosť uznesenia o predložení geometrického plánu ku kúpe pozemku do konca roku 2005,
• použitie rezervného fondu vo výške
714 933,47 Sk, kvôli ukončeniu investície
v II. etape výstavby kanalizácie, v roku
2005 a úpravy rozpočtu v podľa predloženého návrhu,
• vyhodnotenie osláv 760. výročia prvej písomnej zmienky s morálnym ocenením
občanov - udelením ďakovných listov
za pomoc pri zabezpečovaní osláv,
• smernicu „Zameranie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Blatné“,
• smernicu „Vedenie účtovníctva a postupy
účtovania obce Blatné“
odložilo
prerokovanie žiadosti Magdalény Bártovej
o kúpu menšieho pozemku na prvé zasadnutie zastupiteľstva v roku 2006. Jej predo-

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

Družstevná 2, Blatné, s určením zľavy
na stočnom pre Agrofarmu 2F vo výške
25% z výšky stočného.
Zasadnutie 29. novembra
Obecné zastupiteľstvo
schválilo
• predaje
- časti obecného pozemku p. č. 402/2
vo výmere cca 66 m2 žiadateľovi Róbertovi Remenárovi a manželke Dagmare
Remenárovej. Kupujúci uhradí kúpnu
cenu podľa znaleckého posudku, geometrický plán, znalecký posudok, poplatok za vypracovanie kúpnej zmluvy a
kolkové známky za návrh na vklad do katastra nehnuteľností,
- časti pozemku p. č. 402/2, dielu č. 3
o výmere 10 m2 pričlenený k pozemku
p. č. 402/129 a dielu 4 vo výmere 88 m2,
pričlenený k pozemku p. č. 402/9 Jo-
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s termínom vykonania inventarizácie
do 12. 12. 2005 a likvidáciu vyradeného
inventáru do 21. 12. 2005,
• všeobecne platné záväzné nariadenia
- VZN č. 2 / 2005 o dani z nehnuteľností
- VZN č. 3 /2005 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne
a drobné stavebné odpady,
- VZN č. 4 /2005 o miestnych poplatkoch
za služby,
- VZN č. 5 /2005 o dani za psa, za užívanie
verejného priestranstva, za nevýherné
hracie prístroje.
• návrh záchranných a zabezpečovacích
prác povodňového plánu obce Blatné,
knižničný poriadok miestnej ľudovej
knižnice a štatút MĽK v Blatnom,
• návrh úloh rozvoja obce Blatné v roku
2006 pričom prioritami budú
- ďalšia etapa výstavby ČOV a kanalizácie
- výstavba inžinierskych sietí v lokalite
Pažiť
- výstavba detského ihriska na Námestí
Andreja Hlinku
- predaj pozemkov v lokalitách Pažiť
a Mrázová dolina,
• vyhodnotenie športovcov za rok 2005,
• úhradu mimoriadneho členského príspevku vo výške 3,- Sk / obyvateľa do Regionálneho združenia Podunajskej
oblasti,
• odmenu starostovi obce vo výške 100%.
Odmena môže byť vyplatená iba v prípade vyrovnania všetkých záväzkov obce

povolilo
• usporiadanie Fašiangového plesu Obecnou organizáciou Ľudovej strany – HZDS
v Blatnom dňa 11. / 12. 2. 2006 a schválilo odpustenie poplatkov za použitie riadu,
pohárov
• usporiadanie 4. ročníka Farského plesu
Ekonomickou radou pri Farskom úrade
v Blatnom dňa 4. / 5. 2. 2006 a schválilo
odpustenie poplatkov za prenájom MKS
Blatné

šlá žiadosť bola prerokovaná 27. 7. 2005.
Z dôvodu, že prijaté uznesenie č. 81/2005 -Z
hovorí o dvojmesačnej lehote pre predošlých žiadateľov, žiadatelia požiadali o predĺženie lehoty na predloženie geometrického plánu.
Zmluva medzi obcou Blatné
a W.O.C.H. Slovakia
Zastupiteľstvo prerokovalo návrh zmluvy
o postupe výstavby prípojok vody, elektriny,
plynu a kanalizácie v priestore futbalového
ihriska a Agrofarmy 2F, – s určením zľavy
na stočné, z dôvodu prechodu kanalizácie
z ihriska cez pozemok Agrofarmy a napojenia sa na kanalizáciu, ktorá je majetkom
a.s. Zmluva je prílohou zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo schválilo zmluvu
medzi obcou Blatné a W.O.C.H. Slovakia, a.s.,

zefovi Schenkovi a manželke Martine
Schenkovej. Kupujúci uhradia kúpnu
cenu podľa znaleckého posudku, znalecký posudok, poplatok za vypracovanie
kúpnej zmluvy a kolkové známky za návrh na vklad do katastra nehnuteľností
• otváracie hodiny prevádzky Olympic pubu nasledovne:
nedeľa až štvrtok 10.00 - 22.00 h.
piatok, sobota
10.00 - 02.00 h.
Ďalšie predĺženie otváracích hodín pre
verejnosť len na základe písomného
súhlasu starostu.
Pri uzatvorenej spoločnosti (stretnutia,
oslavy okrúhlych výročí dospelých, svadby
a pod.) podľa požiadaviek zákazníkov uzatvorenej spoločnosti, za podmienky
neprekračovania hluku z prevádzky.
• zloženie a úlohy inventarizačnej komisie

Predaj obecných pozemkov
v lokalite Pažiť
Ponuka na predaj obecných pozemkov je
uvedená na internete už viac ako dva mesiace. Zatiaľ nie je žiadny záväzný záujemca o kúpu. Starosta obce navrhol prehodnotiť predajnú cenu, s možnosťou rokovať
o nej pri každom jednotlivom pozemku.
Niektoré pozemky totiž majú taký tvar, že
bez toho aby časť domu nestála na bývalom
koryte potoka nemožno na nej postaviť.
Také pozemky by mali mať nižšiu cenu.
Obecné zastupiteľstvo sa dohodlo zvolať mimoriadne zasadnutie, na ktorom sa dohodne ďalší postup pri predaji.

Zo zápisníc z rokovaní spracoval

Stanislav Fekete
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Spoločenská
kronika
Jubilanti
30-roční

Ivana Šarmírová
Samuel Mišák
Ľubomír Repa
Stela Pyšná
Monika Turkovičová

21. 10.
30. 10.
26. 11.
1. 12.
2. 12.

40-roční
Jozef Tavali
Rudolf Rehák

16. 12.
26. 12.

50-roční
Štefan Fiala
Margita Príhelová
Boris Kučerka

16. 10.
25. 10.
29. 11.

60-roční
Anna Polakovičová
Jozef Štefák
Františka Šarmírová
Božena Takácsová
Mária Hanzlíková

21. 11.
21. 11.
26. 11.
9. 12.
21. 12.

65-roční
Terézia Jánska
Rozália Lančaričová

6. 11.
19. 11.

70-roční
Vilma Dugovičová
Anna Petrášová

7. 10.
30. 11.

75-roční
Emília Slováková
Emília Šustová
Apolonia Strapáčová

25. 10.
6. 11.
21. 11.

18. 10.
1. 11.

Narodenia
Karolína Mačuteková, 16. 11.,
rodičia Michal a Slávka
Dávid Slezák, 14. 11.,
rodičia Jozef a Michaela
Sobáše
Ľubomír Podstrelený
a Bronislava Hincová
Juraj Fiala a Martina Feketová
Ľubomír Nemec a Jarmila
Janská
Peter Turiak a Nadežďa
Šarmírová
Jozef Šalkovič a Monika
Ingeliová
Oleg Anatolievič Shapovalov
a Kristína Feketeová
Úmrtia
Mariana Belajová
Ján Korbelič
Terézia Vandáková
Pavlína Krajčovičová
Anna Naďovičová
Ján Križanovič

Výsledky volieb
do orgánov
samosprávneho kraja
konaných dňa
26. 11.2005
v obci Blatné
Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných
do zoznamu voličov
1180
Počet voličov, ktorým boli vydané
obálky
203
17,20 %
Počet odovzdaných obálok
203
17,20 %
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 200
16,95 %
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu
193
16,35 %

Poradie kandidátov
pre voľby predsedu
Bratislavského
samosprávneho kraja
Meno a priezvisko Počet hlasov
1) Vladimír Bajan
2) Ján Cuper
3) Ľubomír Roman
4) Ivan Švejna
5) Peter Tatár
6) Karol Ondriaš
7) Andrej Trnovec

9. 11.
12. 11.
12. 11.
20. 11.
21. 11.
28. 11.

ČÍSLO

8) Viliam Mokráň
9) Rudolf Martančík
10) Dávid Dvořák

83
53
29
10
6
5
4

Ako po Novom roku?

85- roční
Anna Kovačičová
Anna Sabová

ZO ŽIVOTA OBCE

Pokračovanie na strany 1

dom prípade to však chce disciplínu obyvateľov, aby s chorými rastlinami nespaľovali umelé hmoty,
či iný nebezpečný odpad. Počúval
som v rozhlase reláciu na tému
spaľovania biologicky rozložiteľných odpadov. Aj vyjadrenia diskutujúcich boli rovnaké ako môj názor. Vieme, že spaľovanie ničí
vzduch, za uvedených okolností je
však určite menším zlom. Navrhnem, aby bolo spaľovanie možné iba dva dni v týždni – v utorok
a v piatok. Tak bude v ostatné dni
v týždni možno vetrať, prať a vešať
prádlo bez obáv, že ho niekto zasmradí dymom. Isté obmedzenia
a dodržanie bezpečnosti a ochrany pred požiarmi bude samozrejme nutné.
Potreba dôslednej separácie odpadov k nám teraz už prichádza
cez naše peňaženky. Pretože ak
nebudeme dôslední zaplatí obec
za vývoz odpadov viac a následne
sa to premietne do výšky poplatkov občanov a organizácií. V tom-

2
1
0

Poradie kandidátov
pre voľby
do zastupiteľstva
Bratislavského
samosprávneho kraja
Meno a priezvisko Počet hlasov
1)Pavol Čičmanec
2) František Podolský
3) Ladislav Cingel
4) Ján Nadašský
5) Roman Coronto
6) Jozef Elšík
7) Gabriela Mačaiová
8) Katarína Smiešková
9) Emese Dobošová
10) Rastislav Blaško
11) Július Šimboch
12) Štefan Hajduch
13) Štefan Nesmeri
14) Imrich Füle
15) Matej Biskupič
16) Jozef Zrnek
17) Silvia Poórová
18) Štefan Pomichal
19) Gabriel Agárdy
20) Daniel Čelko
21) Rezsö Duray
22) Peter Kopecký
23) Peter Szabo
24) Terézia Čeligová
25) Vojtech Dolinský

69
69
54
50
47
47
47
46
28
25
23
20
19
15
13
12
11
9
8
7
7
6
6
4
3

to roku sme umožnili vyviezť stavebné odpady na Pažiť, kde chceme podrvené betóny či tehly použiť ako podkladový materiál do
cesty. Videli ste však čo dokážu
niektorí naši občania do stavebných odpadov vyviezť? Bezmála
nám z toho urobili smetisko. Pritom sme potrebovali aj zeminu,
ktorú sme použili na úpravu terénu na Pažiti, aby sme plánované
stavebné pozemky nemali „utopené“. Podaktorí dokázali zmiešať
jedno s druhým a obec mala starosť stavebné odpady vytriediť
od zeminy. No povedzte, má význam podať dakomu pomocnú ruku, ušetriť občana od nákladov
a urobiť ich sebe? Náklady sme
dokázali zminimalizovať iba vďaka spolupracujúcej firmy.
Mnohí si neuvedomujú, že separácia odpadov je potrebná na
každom kroku. Aj na cintoríne.
Do veľkokapacitného kontajneru
už prosím nikdy nevhadzujte iný
odpad ako biologicky rozložiteľný.
Teda zvyšky kvetov ak s niečím,
tak iba so zeminou bez kvetináčov, papier, nie vence s drôtmi,
nie kahance ani poháre. Aj na cin-
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26) Mikuláš Sysák
27) Ladislav Gál
28) Eduard Smolen
29) Michal Tinák
30) Pavel Trpiška

3
2
2
2
1

Výsledky volieb
do orgánov
samosprávneho kraja
konaných dňa
10. 12. 2005 v Blatnom –
II. kolo voľby predsedu
BSK
Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných
do zoznamu voličov
1183
Počet voličov, ktorým boli vydané
obálky
112
9,47 %
Počet odovzdaných obálok
112
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu
111

Poradie kandidátov
pre voľby predsedu
Bratislavského
samosprávneho kraja
Meno a priezvisko Počet hlasov
1) Vladimír Bajan
2) Ľubomír Roman

99 hlasov
12 hlasov

toríne máme zelený kontejner na
zber skla, PET fľaše snáď dokážeme odniesť do najbližšieho žltého
kontejneru. Na ostatné odpady –
igelitky, umelé hmoty, umelohmotné vence treba do zeleného
plastového kontejneru na kolieskach s odkrývateľným vekom.
Vence zo živých kvetov s rôznou výplňou bude potrebné rozobrať
a odpady vyseparovať. Ale to má
každý iba raz začas, takže ich likvidácia určite nemôže pozostalých nadmerne zaťažiť. Obec
v rámci združenia obcí na separovaný zber odpadov bude žiadať firmu, ktorú poverila vývozom odpadov žiadať rozšírenie sortimentu
separovaných zložiek odpadov.
Aby sme si chránili nielen svoje
peňaženky, ale aj chránili naše životné prostredie, aby sme po nás
nezanechali zdevastovanú prírodu, okolie našej obce, ale aby sme
sa dostali na úroveň tých krajín,
kde obdivujeme poriadok a čistotu. Vždy však treba začínať
od seba.

Milan Šarmír
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Úcta
k starším
na PD

AGRO. V celkovom hodnotení sme sa zo 100 podnikov
umiestnili na povzbudivom
na 9. mieste.Po takomto
zhodnotení mohli už naši
dôchodcovia debatovať, spomínať pri dobrom jedle
a vínku, ktoré im nachystali
naše šikovné kuchárky. O zábavu sa dôchodcom postaral
pán Hanus, ktorý im spríjemňoval posedenie hraním
na harmonike a spievaním.
Po prvých tónoch sa k nemu

Tak ako každý rok, ani tento rok sme nemohli zabudnúť na dôchodcov, z ktorých
každý jeden prispel svojou
,,troškou“ k rozvoju družstva. Preto sa 28. októbra
2005 nebolo čomu čudovať,
keď sa už pred 14-tou hodinou začali schádzať v jedálni
družstva vyparádení a dobre
naladení dôchodcovia. Tam
už pre nich boli pripravené
prestreté stoly a balíčky k ich
sviatku – kalendár, vianočné
kolekcie a finančný príspevok.
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Historický kalendár
1. januára 1876
Emanuel Lehotský
- politik, redaktor, zakladateľ Slovenskej
socialistickej strany v Uhorsku, vydavateľ, redaktor robotníckej tlače, signatár
Martinskej deklarácie a člen SNR, poslanec a senátor NZ do roku 1925
- 130. výročie narodenia, Osuské
6. január1681
Ján Baltazár Magin
- r.k. farár, básnik, znalec práva a antickej vzdelanosti, autor prvej národnej
obrany Slovákov (1722), pôvodca a rozširovateľ tradície Slovákov ako pôvodných obyvateľov Uhorska a cyrilo-metodskej tradície
- 325 výročie narodenia, Vrbové
26. januára 1906
Ján Golian
- vojak, čechoslovakista, ako podplukovník generálneho štábu slovenskej armády vydal rozkaz na začatie vojenského prevratu a boja proti Nemcom,
veliteľ čs. armády na Slovensku, povýšený na brigádneho generála. Po potlačení povstania zatknutý Nemcami, popravený v koncentračnom tábore Flossenbűrg
- 100. výročie narodenia, Dombóvár
27. januára 1886
Daniel Siakeľ
- kameraman, vynálezca, vysťahovalec
od roku 1906 v USA, autor prvého vyvolávacieho automatu na filmy na svete
a mnohých vynálezov filmovej techniky, tvorca prvého slovenského filmu
Jánošík (premiéra 1921 v Žiline)
- 120. výročie narodenia, Blatnica
- 60. výročie úmrtia, Chicago
18. februára 1906

pridali aj naši dôchodcovia
a o dobrú náladu nebola núdza.
Bolo zjavné, že našim dôchodcom sa posedenie páčilo, odchádzali veselí a s nádejou, že o rok sa stretnú
znova.

Miriam Jevošová

Koloman Lehotský
- výskumný pracovník v oblasti lesného
hospodárstva, vysokoškolský pedagóg,
publicista, prekladateľ
- 100. výročie narodenia, Spišská Nová
Ves
22. februára 1981
Imrich Karvaš
- pedagóg, národohospodár, vedec, guvernér Slovenskej národnej banky
1939-1944 jeden zo strojcov ekonomickej prosperity Slovenska, člen príprav
povstania 1944
- 25. výročie úmrtia, Bratislava
24. februára 1756

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším prítomných dôchodcov privítal podpredseda Jozef Kubica. V príhovore
sa im poďakoval za ich snahu a pomoc pri napredovaní
družstva. Ospravedlnil neprítomnosť pána predsedu
Ing. Jána Mišáka, ktorý
v tom čase zastupoval naše
družstvo v Topoľčanoch, kde
prebral diplom za 5. miesto
v našej produkčnej kategórii
v celoslovenskej súťaži TOP

Anton Makay
- cirkevný hodnostár, kanonik, jágerský
prepošt, titulárny opát a biskup, dvorný
radca a prísediaci panskej tabule, banskobystrický a vesprémsky biskup, kancelár uhorskej kráľovnej, bernolákovec
- 250. výročie narodenia, Rožňava
13. a 15. marca 1776
- vyčlenením z Ostrihomskej arcidiecézy
vznikli tri biskupstvá na Slovensku:
banskobystrické, spišské a rožňavské.
Mali významný vplyv na kultúrne a duchovné povznesenie Slovákov
- 230. výročie založenia
25. marca 1836
Jozef Ľudovít Holuby
- ev. farár, botanik európskeho významu,
autor monografií, štúdií a článkov, tvorca herbárov, člen viacerých profesijných spolkov, znalec ľudového liečiteľstva, umenia, slovesnosti, cirkevných
dejín, publicista a bádateľ
- 170. výročie narodenia, Lubina

6

Blatňan

V IANOCE , V IANOCE ,

TICHO SNEŽÍ V NÁS ,

Štedrý večer

v minulosti

Ako naši predkovia v minulosti prežívali Štedrý večer a Vianoce nám zanechal
záznam obecný kronikár Ján Srnák. V kronike v roku 1959 píše:
„V minulosti pred touto večerou hlava
rodiny vybral do lovícha (hlinený hrniec
na mlieko) žeravé uhlie zo šporáka,
na ktoré nasypal themianu a celý príbytok
okadil. Z pohára svätenou vodou posvätil
a cesnakom potrel všetky dvere znakom
kríža, pričom odriekal rôzne náboženské
priania. Dobytku dal do tlamy šmydku
chleba v ktorej bol zastrčený kúsok oblátky z petržlenom a cesnakom. Gazdina prichystala do chlebového košíka po hrsti
zo všetkého obilia, do ktorého vložila orechy, jabĺčka, hrozne a cesnak. Po spoločnom pomodlení sa hlava rodiny rozdelil
po tanieroch oblátky z madom. Tieto oblátky piekaval pre celú obec organista
a školáci ich roznášali s príslušným vinšom do domov, za čo dostávali menšiu od-

menu. Ako prvý chod večere boli oblátky
z madom. Po tomto nasledovala kapustná
polievka zo sušenými slivkami. Dalej makové-orechové dolky (dukátky). Po tomto
vypil každý pohárik vína a rozbil orech
a rozkrojil jabĺčko, ktorých jádro malo
predpovedať zdravie behom nasledujúceho roku. Po tomto išla celá rodina pod vianočný stromček, na ktorom zažali sviečky
a prskavky zvané rachétle. V neskorších
dobách asi po roku 1920 započali u majetnejších občanov pod tieto stromčeky
dávat i dárčeky, ktorého zvyk sa zachoval
i do dnes. Po tejto večeri deti odišli spievať
(ako je uvedené v st. spievankách) a starší
hráli karty a mládež išla do divadla (dnes
už do kina) kde sa podľa zvyku hrála dajaká vianočná príhoda. Po tomto odišli
na polnočnú omšu zvanú „Utiereň“.
Z obecnej kroniky spracoval
Stanislav Fekete

Opäť je tu
,,zimný“ čas
R

áno Vám zazvoní budík, ale vonku je
ešte tma a Vy by ste tak radi zostali
v teplučkej posteli. Nehovoriac o tom, ako
Vás ovanie chlad pri pohľade z okna na studenú krajinu. Myslím, že nie som sama,
ktorá vstáva každé ráno s týmto pocitom.
Ale škola, práca a povinnosti volajú, a tak,
aj keď nie s veľkým nadšením, prekonáme
sa a vhupneme do zimného stereotypu – pochmúrne počasie počas krátkeho dňa
strieda nekonečná noc.
Pohľad na slnečné lúče sa v tomto ročnom období naskytne len zriedka, ale isto
nám pri ňom srdce poskočí radosťou.
Nechcela by som byť príliš pesimistická,
veď aj pohľad na krásne zasnežené okolie
nie je na zahodenie, ale sami dobre vieme,
ako dlho u nás sneh vydrží. Dúfam však, že
sneh bude a vydrží aspoň do konca prázdnin, aby sa deti mohli dosýta vyblázniť.
A nielen deti, veď každý z nás si isto praje
biele Vianoce.
Ani sme sa nenazdali a sú tu. Vianoce –
sviatky radosti a pokoja. Tie by som označila asi za jediné pozitívum zimného času.
Začíname uvažovať, po čom asi túžia naši
blízky, čím by sme ich potešili, ako by sme

im splnili ich sny. A samozrejme, nezabudneme to napísať Ježiškovi.
Všetci vieme, čo neodmysliteľne patrí
k Vianociam - kapor, ktorý detailne pozná
našu vaňu, vôňa vianočných koláčov šíriaca sa oknami na ulicu, stres pri nákupoch
vianočných darčekov, dôkladný výber vianočného stromčeka, aby mu ihličie neopadalo ešte pred Štedrým večerom (ak nemáme
umelý) a na spríjemnenie spoločných chvíľ
vianočné koledy. A to najdôležitejšie na záver – Vianoce by neboli Vianocami, keby
sme ich nestrávili v kruhu našich najbližších.
Opäť je tu ,,zimný“ čas - čas starostí i radostí, predvianočného zhonu aj vianočného odpočinku, ale hlavne čas, ktorí pobudneme s našimi blízkymi a ten je na nezaplatenie. Mali by sme si preto vychutnať
každý okamih takéhoto času.
Prajem Vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov, veľa dobrej nálady, hojnosti a spokojnosti. Len ten, kto sa vie tešiť
aj z maličkostí môže byť naozaj šťastný.

Miriam Jevošová
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Čaro Viano
oč
Keď napadne veľa snehu
hoja, hoja, hoj!
Postavím si snehuliaka
na náš veľký dvor...
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Z tvorby našich žiakov
Stromček

Ako sme piekli medovníky

Pod stromčekom niečo svieti.
Čo to asi môže byť?
Svieti stromček prekrásne,
V oblôčku sa zaleskne.
Zrazu počuť smiech,
to sa smeje hviezdička.
Spievajte anjeli, spievajte len,
Zase je tu Štedrý deň.

Silvia Šarmírová, 5. trieda

Mikuláš
Príde, príde Mikuláš?
Čaká on už za rohom?
Pozerá, či dobrý som?
Prinesie mi darček on?
Hľadám, hľadám handričku,
by som utrel čižmičku.
Naplní ju hádam plnú
moju čižmu umývanú.

Emil Bosáčik, 5. trieda

V jedno vianočné ráno sme babka, mama
a ja začali piecť medovníky. Každý mal vopred
určenú prácu. Na tento deň som sa tešil ako
malé dieťa.
V tú noc som poriadne nespal. Čakal som,
až bude ráno. Babka začala prvá. Zamiesila
cesto, potom ho vaľkala. Ja som sa jej stále
motal popod nohy. Vyhodila ma z kuchyne:
Keď príde rad na teba, zavolám ťa!“ povedala
babka. Tak som sa išiel hrať s Dinkom. To je
náš psíček.
Potom prišiel rad na mamu. Mama aj odkrajovala medovníky a dávala ich piecť.
Medovníky boli rýchlo upečené. Dávali sme
ich chladiť do komory. Babka zatiaľ nosila
cukrovú polevu, mama rozbíjala orechy na
ozdoby. Nevedel som sa dočkať, až príde rad
na mňa. Bol som ako na tŕňoch. Zrazu som
začul: „Jakubko, poď už! Prišla tvoja chvíľa!“
dobehol som ako víchor. Medovníky som ozdoboval cukrovou polevou, na niektoré som dával mandle, na niektoré orechy. Bol som sám
so sebou spokojný. Aj mama s babkou boli prekvapené, aký som šikovný.
No najkrajší bol vianočný stromček, na ktorom visia ozdobené medovníky. Akoby ste z neho čítali: Aha, aký som krásny! A to iba vďaka
Jakubkovi!“
Stromček sa mi odvďačil tými najkrajšími
darčekmi.
Jakub Karas, 6. trieda

Snehuliak

Zima
Zima prešla prahom dverí,
každé dieťa tomu verí.

Na stráni je veľa snehu,
poď sa s nami hrať.
Postavíme snehuliaka,
vysokého sťa hrad.

Sniežik padá drobný ani máčik,
spravíme si z neho biely chumáčik.

Veľká hlava, veľké plecia,
v ruke veľká palica.
Miesto nosa veľká mrkva,
neboj sa ho Alica.

Sniežik mäkučký zaveje
a polia šíre zahreje.
Vietor duje, fúka mráz,
čakáme ťa už dedo Mráz.

Očká smiešne, zuby žiadne,
kabátisko dlhý po zem.
Gombiská sú uhly čierne,
nôžky vôbec nevidím.

Aj teba štedrý Mikuláš.
Čo tento rok nám dobré dáš?

Na jar sa však začne topiť,
smiech sa z tváre stráca.
O rok príde zase k nám,
krásny nový snehuliak.

Stromček prekrásny spravíme,
veľmi sa na Vianoce tešíme.

Tomáš Marcinek, 6. trieda

Lucia Fábyová

Milostivé a požehnané vianočné sviatky,
veľa zdravia, pokoja a lásky v novom roku 2006
Vám prajú členovia
Žiaci 1. triedy ZŠ v Blatnom

Dychovej hudby Šarfianka
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Dar od nebeského otca –

kríÏ pri háji

Na obnovenom kríži je zlatou farbou vyznačený rok 1991.
Rok 1991 je rokom, kedy sme sa narodili.
Tak to asi preto tá veľká milosť. Nebeský
otec si z celého Blatného vybral práve nás,
aby sme pomáhali pri jeho obnove, nehladiac na to, že tu žije omnoho viac skúsenejších a šikovnejších farníkov.
Rok 1991 je rokom poslednej slúženej svätej omše na tomto mieste. Farníci
z Blatného museli čakať celých 14 rokov.
A opäť vytryskol prameň veľkých milostí
z obety kríža a to počas bohoslužby, ktorú
slúžil novokňaz Lacko Kováč.
Sme ešte veľmi mladí a aj keď ešte veľa
vecí nechápeme, jedno sme pochopili.

Všetko je dar –
milosť od nášho nebeského Otca!
Vážme si tento dar! Prichádzajme k tomuto obnovenému krížu jednotlivo, s rodinami, so spoločenstvami! Spoločne osla-

Zhodnotenie
činnosti
Dobrovoľného
hasičského
zboru
v Blatnom
Po výročnej členskej schôdzi a zhodnotení
činnosti za rok 2004 sa členovia a najmä
chlapci zaradení do požiarneho družstva
pustili do údržby a vylepšenia motorovej
striekačky. I keď snaha a ochota bola veľká,
veľa to už nepomáha nášmu starému strojovému parku, ktorý slávi 30 rokov užívania. Je
potrebné túto techniku už vymeniť a nahradiť novou, výkonnejšou. Pomôže nám v tom
niekto?
Príchodom jari dažde a topiaci sneh zase
preveril CAS 25, ktorá na zaplavenej Čatajskej ceste prečerpávala vodu a tak ju spriechodnila. Taktiež sme 2 krát zasahovali pri
požiaroch, ktoré vznikli na území našej obce. Včasným zásahom neprišlo k materiálnym škodám. I toto dokazuje, že sme pripra-

vujme a ďakujme za všetko, čo
nám dal, dáva a ešte dá náš najlepší Otec na nebesiach!
Ak chceš, môžeš sa aj ty teraz
zasvätiť tomuto Krížu, tak ako
sme to urobili my na konci svätej
omše:
O, kríž Kristov, ja sa ti zasväcujem. Zriekam sa každého svojho
hriechu proti tebe i každého hriechu vo svete. Zriekam sa každej
urážky, ktorej som sa dopustil
a ktorej sa dopustili iní. Hanbím
sa, Ježišu, že som hrešil, že som
urážal teba a znak svojej osobnej
spásy. Ale od dnešného dňa patrím iba tvojmu krížu. Nech mi je
on jediným znakom nádeje
a spásy.

S láskou napísalo
detské spoločenstvo Faustínka

vení vždy a včas pomôcť našim občanom pri
živelných a mimoriadnych udalostiach.
S autom CAS-25 sme taktiež zabezpečovali
asistenčnú službu na Poľnohospodárskom
družstve pri zbere obilnín.
Nechceme byť závislí len od financovania
obce. Preto sme tiež chodili s CAS-25 polievať trávnaté porasty v Bratislave IKEA
a z týchto finančných prostriedkov hradili
účasť na pohárových súťažiach našich dvoch
požiarnych družstiev. Tieto družstvá sa
zúčastnili 15 súťaží v rámci okresu a v iných
okresoch. Ich obsadenie a dosiahnutie výsledkov zodpovedá stavu techniky, s ktorou
súťažia. Tak to bolo i na Pohárovej súťaži
v Šenkviciach, kde vypovedala striekačka
PPS-12 dievčatám poslušnosť a chlapci už
nemali ako v súťaži pokračovať. Preto sa vrátili a zobrali staručkú 50-ročnú striekačku
a s touto nastúpili do súťaže. Pre ich snahu
a zásah už historickou striekačkou zožali
veľký potlesk a ocenenie od ostaných
súťažiacich. Pri spiatočnej ceste domov sme
mali i dopravnú nehodu, ktorú zapríčinil vodič osobného auta, ktorý vrazil do našej CAS25. V tomto čase sa pracuje na karosérii
a v dohľadnom čase sa spojazdní a bude akcieschopná.
Naši členovia sa taktiež zúčastňujú všetkých kultúrnych podujatí poriadaných obcou či spoločenskými organizáciami. Pri stavaní mája, Vatre zvrchovanosti, cirkevných
sprievodoch a pod. Veľký podiel mali naši
členovia pri výstavbe a dokončení tribúny

k výročiu osláv obce, kde odpracovali niekoľko desiatok brigádnických hodín. Neostávame ľahostajný ani k tak humánnej činnosti ako je bezpríspevkové darovanie krvi. Naši
členovia sú ocenení nielen bronzovými, či
striebornými Jánskeho plaketami, ale majú
už i zlaté plakety. Ako posledná ju prevzala
dňa 24. 11. 2005 Mária Danišová. Čiže sme
tam, kde sa niečo deje a nechceme byť ľahostajní k dianiu v našej obci.
Záverom mi dovoľte v mene Dobrovoľného hasičského zboru v Blatnom popriať
všetkým občanom šťastné a veselé vianočné
sviatky.
František Daniš, veliteľ DHZ

OZNAM
DOBROVOLNÉHO HASIČSKÉHO
ZBORU BLATNÉ
DHZ Blatné oznamuje všetkým občanom, majiteľom rodinných domov, bytov a drobných prevádzok, že v období
od 26. 12. 2005 do ukončenia, bude
DHZ Blatné v spolupráci s Obecným
úradom v Blatnom robiť preventívne
protipožiarne kontroly. Kontroly budú
vykonane v súlade zákonom NR SR č.
315/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi
a Vykonávacou vyhláškou MV SR
č.121/2002Z.z. o požiarnej prevencii.
Jozef Šalkovič
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Areál

pred dokončením

Od apríla panoval v mieste za futbalovým ihriskom čulý stavebný ruch. Postupne sa zo zeme vynoril a vyrástol kom-

a 2 apartmánoch, rozsiahlu seminárnu
miestnosť pre 70 osôb s možnosťou konania rôznych akcií, bar pre 20 a reštauráciu pre 40 hostí s terasou pre
ďalších 20 hostí. Títo, ako aj široká verejnosť, budú môcť využiť pravú fínsku saunu a nadviazať na dávnu blatniansku
históriu v ďalšom z takmer zabudnutých športov – síce nie
v kolkoch, ale v športe veľmi
podobnom – v bowlingu.
V tomto čase sa dokončievajú
záverečné práce a výstavba

Blatňan
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Príjemné
prežitie
vianočných
sviatkov,
veľa zdravia, šťastia,
Božieho požehnania
po celý nasledujúci
rok 2006
vám všetkým želá
redakčná rada vášho
Blatňana

Najlepší
športovci
roku 2005

oplotenia. Na jar čakajú sadové areálové úpravy, detský kútik a prístupová cesta. Novovybudovaná investícia so zahraničnou účasťou tak umožní obyvateľom širokého okolia
využiť svoj, čoraz vzácnejší
voľný čas, aktívnou formou
oddychu a športom.

Komisia zložená z poslancov a aktivistov
komisie pre mládež, školstvo a šport vyhodnotila dňa 6. decembra najlepších
športovcov našej obce za rok 2005. Do súťaže bolo prihlásených 39 športovcov obce
a komisia sa rozhodla v tomto roku oceniť
aj kolektív, ktorý v tomto roku najlepšie reprezentoval obec. Hodnotenie prebiehalo
podľa kritérií schválených obecným zastupiteľstvom v roku 1999. Vyhodnotenie
športovcov bolo nasledovné:
Najlepší kolektív za rok 2005 je „A“ mužstvo futbalového klubu TJ Družstevník
Blatné
Najlepší športovec v kategórii dospelých:
Mgr. Pavol Gašaj
– 220 bodov
Najlepší športovci z radov mládeže:
1. Jozef Brigant
– 160 bodov
2. Natália Augustovičová – 150 bodov
3. Ivana Stúpalová
– 130 bodov
4. Vojtech Milošovič
– 114 bodov
5. Tomáš Jánsky
– 74 bodov
6. Marcel Benkovský
– 72 bodov
7. Daniel Mišák
– 68 bodov
8. Martin Stacho
– 63 bodov
9. Róbert Bögi
– 55 bodov
10. Nikola Vörösová
– 54 bodov
Oceneným športovcom boli odovzdané
medaily a prvým trom aj poháre na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 16. decembra, pri príležitosti odovzdania ocenení občanom. Zároveň boli
odovzdané ceny obce za rok 2005 Ing. Jánovi Fabiánovi za obetavú prácu vo funkcii starostu obce a v spoločenských organizáciach – MO Matice slovenskej v Blatnom a Dozornom výbore Jednoty COOP –
kde vykonáva funkciu predsedu a Mgr.
Marte Gašajovej za uchovanie kultúrneho
dedičstva – ľudových krojov v našej obci.

Stanislav Fekete

Milan Šarmír

plex troch budov a neskoršie priľahlého parkoviska.
Areál, ktorý ponúka širokej verejnosti možnosti aktívneho oddychu a športového využitia.
Nachádza sa tu ustajnenie
s 27 boxami (z ktorých 20 bude k dispozícii na prenájom
záujemcom) pre kone so sprchou, soláriom, priestrannou
sedlovňou, krytou jazdeckou
halou. Nezanedbateľné sú slušné prezliekárne pre jazdcov
a vonkajšia jazdiareň, ktorá sa
dobuduje na jar nastávajúceho roku. Pre kone sú k dispozícii výbehy s plochou takmer
10 ha. V ponuke bude aj možnosť výučby jazdenia na koni
a vychádzok do širokého okolia.
Areál poskytuje možnosť
ubytovania pre 20 hostí v jedno, dvoj posteľových izbách
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Vianoce - radostné...
Pokračovanie na strany 1

Je Štedrý večer. Ďakujem ti, Bože, že sme
sa opäť spolu zišli, celá rodina pohromade.
Že o chvíľku budeme môcť zasadnúť za štedrovečerný stôl. V srdciach máme akúsi blaženosť a cítime vzájomnú lásku, porozumenie
i tajomné ticho. Spoločne sa modlíme
a po modlitbe začíname večerať. Lámeme
vianočné oplátky na znak jednoty a v tom zazvoní telefón. „Pán primár? Vážny prípad,
prosím dostavte sa ihneď na oddelenie. Stav
pacienta sa zhoršil, je v smrteľnom nebezpečí.“ „Áno, prídem hneď“ - znela odpoveď.
Schytila som otcovi kabát, aby nešiel. „Nech
to urobí druhý“ - povedala som. „Musím, ide
o malého sotva trojročného chlapčeka, je
mladší ako ty“, hovorí mi, „jeho rodičia sa
o neho veľmi boja...“ Podala som mu kabát
a vybehla na chodbu so slovami: „Vráť sa
rýchlo, otecko, budeme ťa čakať!“ Atmosféra
pri našom štedrovečernom stole bola mizerná. Každý rozmýšľal o malom chlapčekovi
a o jeho ustarostených rodičoch. Neustále
sme si kládli otázky: „Bude žiť? A čo ak zomrie? Bože, nesmie zomrieť... veď sú Vianoce.“ Napätie sme chceli zahladiť darčekmi.
Ale opäť otázka: „A čo dostane chlapček? Ja
mu dám hoci túto knihu alebo čo bude
chcieť, len nech žije...“ Bol to večer plný napätia. Otecko už bol štyri hodiny v nemocnici. Na kostolnej veži začínajú zvoniť zvony
a zvolávajú ľudí dobrej vôle na polnočnú svätú omšu. Otecko v tej chvíli, keď sa rodí
Vykupiteľ sveta, zachraňuje život malého
chlapca. Zvoní telefón... dobrá správa: chlapec žije! Vďaka Ti Bože... Od tej chvíle každoročné Narodenie Spasiteľa nám pripomína jeden zachránený život.
Milý brat, milá sestra! Pán Ježiš prišiel na
túto zem kvôli každému jednému z nás. Veď
ide o náš život, ktorý teraz treba zachrániť
pred hriechom a večnou smrťou. Prijmime
nášho Spasiteľa do každej našej rodiny,
do každého nášho srdca. Nech sa naše čisté
srdce naozaj stane tou najkrajšou kolískou,
v ktorej nájde Božský Spasiteľ prijatie a našu
lásku. Nech sa z lásky k nemu zrodí v našom
srdci i pevné rozhodnutie nasledovať Pannu
Máriu i sv. Jozefa, ktorí celý svoj život zasvätili tomuto Božskému Dieťaťu, chránili ho
pred nepriateľmi a slúžili mu až do konca.
Nech tieto Vianoce, ktoré spoločné slávime
a prežívame, pomôžu nám k pevnému rozhodnutiu a predsavzatiu viac myslieť na duchovné dobro našich rodín a našich detí, aby
sme mali viac času jeden na druhého, aby
sme sa viac spoločne modlili, odpúšťali si
i pomáhali si navzájom, aby sme sa pravidelne stretali s naším Pánom v Božom chráme
počúvaním Božieho slova i častým svätým
prijímaním.
Všetkým farníkom i čitateľom tohto časopisu prajem radostné a požehnané prežitie
Vianoc a do Nového roku vyprosujem veľa vytrvalosti v dobrých predsavzatiach a stálu
prítomnosť Ježiša Krista medzi nami.
kňaz Roman Stachovič
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Úlohy rozvoja obce

v roku 2006

Dobrý hospodár si dáva na nastávajúce
obdobie určité ciele. Aj my chceme byť dobrými hospodármi, nuž uvažujeme nad tým,
čo v budúcom roku robiť najskôr.
Vybudovanie kanalizácie v obci už nie je
iba sen, ale premieňa sa postupne na skutočnosť. Pri terajších uliciach obce podľa
projektov je potreba vybudovať vyše 7,5 km
hlavných kanalizačných trás. Pritom vieme,
že na Bratislavskej, Šarfickej a Šenkvickej
ulici musíme budovať aj po druhej strane
cesty, pretože je nemysliteľné robiť pretlak
pod cestou pre každý dom osobitne. Z uvedených trás máme už vybudovaných takmer
3,5 km. Pritom musíme myslieť aj na potrebu rozšírenia obce o nové ulice. Tak nám
pribudne minimálne ďalší kilometer. Čistiareň odpadových vôd sme tiež začali budovať na etapy. Prvá etapa nám už slúži, ak
chceme napájať ďalšie domy, treba rozšíriť
aj kapacitu ČOV. V nasledujúcej etape je naplánované jej rozšírenie a kanalizácia by
mala pokračovať po Námestí Andreja
Hlinku, Vinohradská ulica, Záhradná ulica
a na ulicu Hradská. Na toto však treba minimálne 8,5 milióna korún. Požiadali sme
znovu o dotáciu z Enviromentálneho fondu. Pokým nebudú žiadosti vyhodnotené
máme nádej, že sa konečne ujde niečo
i nám. Lenže týmto prostriedkom zatiaľ
hovoríme, že to je holub na streche.
Istejším vrabcom v hrsti sú naše obecné
stavebné pozemky. V lokalite Pažiť ich môže
byť 25. Aby mohli byť stavebnými, musíme
dobudovať cestu, plyn, rozvody elektriny
a vodu. Aj to vyžaduje nemalé prostriedky.
Predajom týchto pozemkov môžeme získať
prostriedky na budovanie ďalšej kanalizácie a prípravu stavebného obvodu Mrázová
dolina. Jeho príprava je našou ďalšou základnou úlohou. Nie z dôvodu, že by sme sa
chceli zalíškať občanom – voličom pri skončení volebného obdobia, ale túto úlohu
chceme splniť preto, že sme si dali do volebného programu výstavbu detského ihriska v parku na Námestí A. Hlinku. Veď veríme, že deti sa budú v obci rodiť stále a že
budú potrebovať aj detské ihrisko. Projekt
naň už máme pripravený, dokonca aj prisľúbený sponzorský príspevok.
V posledných rokoch pomerne často pociťujeme potrebu vybudovať prístrešok pred
domom smútku, aby rozlúčka so zosnulými
v prípade zhoršeného počasia nebola počasím narušovaná. Strecha hasičskej zbrojnice bola opravovaná pred vyše dvadsiatimi
rokmi. Strešná krytina už dlho nevydrží,
niektoré dielce sú popraskané, nuž je nutná výmena. Taktiež krov je iba priehradko-

vý doštený a ak zateká nevydrží toľko ako
trámy.
Dostali sme naspäť do vienka starostlivosť o základnú aj materskú školu. Obe budovy potrebujú opravy pre zníženie strát tepla,
striech, aby nezačali zatekať. V tomto roku
sme sa rozhodli začať výstavbu nových šatní na futbalovom ihrisku s krytou tribúnou.
Keďže nám na ne nezostali prostriedky, ne-

Výročie ZŠ
V polovici októbra tohto roka sme spoločne oslávili 45. výročie otvorenia našej
školy. Pri tejto príležitosti sa stretli bývalí
žiaci, rodičia, učitelia a riaditelia, ktorí sa
počas celého obdobia podieľali na zvyšovaní vzdelanostnej úrovne obyvateľov našej
obce. Zaspomínali sme si, pochválili to,
čo bolo dobré. Porozmýšľali ako odstrániť

mohli sme začať. Úloha však pre budúcnosť zostáva. Našli by sme ešte veľa ďalších
úloh pre spokojnejší život našich občanov,
len limitujúcim faktorom, tak ako v našich
domácnostiach, sú peniaze. V to, že nám
ich niekto poskytne bez nášho pričinenia,
snáď neveríte ani vy. Tak sa musíme obracať.
Milan Šarmír

to, čo sa nám nepáči. Nakoniec sme zaželali našej školskej práci veľa ďalších úspešných rokov.
Dovoľte mi, aby som sa na sklonku roka
2005, poďakoval všetkým, ktorí pomáhajú
našej škole plniť vzdelávacie a výchovné
úlohy aj v tomto pre školstvo náročnom
období. Všetkým Vám želám príjemné prežitie Vianočných sviatkov, príjemný a úspešný rok 2006.

Jozef Slezko, riaditeľ školy

Vianočná liturgia vo farnosti Blatné
na Vianoce 2005 a Nový rok 2006
Štedrý večer - sobota:
24. 12. 2005
- 16.00 Vianočná detská svätá omša
Slávnosť Narodenia Pána - nedeľa:
25. 12. 2005
- 00.00 Polnočná svätá omša
8.00 Sv. omša na úsvite
10.00 slávnostná vianočná svätá omša
Sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka - pondelok:
26. 12. 2005
- 8.00 sv. omša
10.00 sv. omša
14.30 jasličková pobožnosť
Sviatok Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa - piatok:
30. 12. 2005
- 18.00 sv. omša s obnovou manželských sľubov
Silvester - sobota:
31. 12. 2005
- 16.00 sv. omša spojená s ďakovnou pobožnosťou
na konci roka
Nový rok – slávnosť Panny Márie Bohorodičky - nedeľa:
1. 1. 2006
- 8.00 sv. omša
10.00 sv. omša
Traja králi – slávnosť Zjavenia Pána - piatok:
6. 1. 2006
- 8.00 sv. omša
10.00 sv. omša
Krst Krista Pána - nedeľa:
8. 1. 2006
- 8.00 sv. omša
10.00 sv. omša
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Futbalový zápas
s družstvom rakúskych
športových novinárov
V rámci osláv 760. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci bola nedeľa 28. augusta plánovaná ako futbalová. „Vyššia moc“
zariadila, že už v noci zo soboty
na nedeľu začal riadny lejak, ktorý pokračoval aj v nedeľňajšie dopoludnie. Z futbalovej nedele zišlo, nehrali sa ani zápasy dorastu
a „A“ mužstva. Už sme pochybovali, či nájdeme vhodný termín
na priateľský zápas medzi staršími futbalistami Blatného a družstvom rakúskych športových novinárov. Na prekvapenie
snáď všetkých sa takýto termín našiel. Už 2. októbra
sa nám naskytol. V sobotu
naše áčko odohralo zápas
v Bratislave, v nedeľu bolo
ihrisko voľné. Aj „team Östereichsches sportjurnalisten“ mal náhodou tiež
voľný termín. Na ihrisku

sa už nemáme čím pochváliť –
kabíny zo začiatku druhej polovice predchádzajúceho storočia,
trávnik vlnitý a hrboľatý. Aj napriek tomu priateľstvo Jožka
Milošoviča s vedúcim tohto družstva Hansom Hofstätterom predčilo nedostatky a prinieslo toto
stretnutie. V prvom zápase na
našej pôde, na hody v roku 2001
– počas osláv „Siedmich tisícročí
osídlenia našej obce“ naši vyhrali tuším 5 : 3. To však nebolo podstatné. Samozrejme, že sme sa
snažili priateľov privítať ako sa
patrí. Zabezpečili sme všetko, čo
sme považovali za potrebné. Nad
ihriskom viali dlhé štátne vlajky
– slovenská aj rakúska, počasie
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Rodičovské združenie a Základná škola

v Blatnom

Vás srdečne pozývajú
na

ako na objednávku. Len domácich fanúšikov bolo o čosi menej
ako sme zvyknutí na zápasoch
„A“ družstva. Po nástupe mužstiev na trávnik, odovzdaní upomienkových darčekov, odohraní
slovenskej a rakúskej hymny začal zápas. Hneď od úvodu boli
hostia lepší. Dvaja Brazílčania
v ich radoch svojou rýchlosťou
a technikou boli pre našu bránku najväčším nebezpečenstvom
a vsietili nám tri zo štyroch gólov.
Zápas skončil so skóre 0 : 4 pre

ktorý sa uskutoční dňa 21. januára 2006
v priestoroch ZŠ.
Do tanca hrá skupina KERN.

Základná škola, Šarfická 301 / 35, 900 82Blatné

Zápis
do 1. ročníka ZŠ v Blatnom pre školský rok 2005/2006 sa
uskutoční 27. januára 2006 v budove ZŠ v čase
hostí. Nasledovalo krátke
posedenie s občerstvením,
ktoré na úrovni európskej
únie pripravil Jožko Milošovič, náš rodák a terajší
šéf reštaurácie „Chilinos“
vo viedenskej Stadthalle.
Keď sa začalo stmievať, po
debatách medzi našimi
a hosťami sme sa rozlúčili.
Naplnili sme nielen plán osláv,
ale hlavne utužili priateľstvo medzi Blatňanmi a tímom rakúskych športových novinárov aj
s ich rodinnými príslušníkmi
a fanúšikmi.
Určite to podobne cítili aj naši
hostia. Na webovej stránke sme
mohli čítať pochvalné vyjadrenie na návštevu, prijatie aj zápas
u nás. A to nás môže vskutku
tešiť. Už na 22. december nás šéf
tímu pozval na halový turnaj do
Wiener Stadthalle. O výsledkoch
z tohto turnaja budeme informovať v ďalšom čísle.

od 16.00 do 18.00 hod.
K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a poplatok za
učebné pomôcky pre žiaka 1. ročníka 250 Sk.Naša škola svojim
žiakom ponúka:
•odborné vyučovanie
•povinné vyučovanie cudzieho jazyka / aj / od 3. ročníka.
•nepovinné vyučovanie cudzieho jazyka / aj / od 1. ročníka
•vyučovanie druhého cudzieho jazyka / nj / v 8. a 9. ročníku
•vyučovanie informatiky
•vyučovanie náboženstva a etickej výchovy
•školu v prírode, plavecký a lyžiarsky výcvik
•rôznu záujmovú činnosť
•pobyt žiakov v školskom klube detí
•stravovanie v školskej jedálni
•škola je zapojená do rôznych projektov, súťaží a predmetových olympiád.

Bližšie informácie Vám poskytnú vyučujúce pri zápise
riaditeľ ZŠ v Blatnom

Sportjournalisten
Organisation: Hans Hofstätter
Turnierleitung: Otto Rausch

Milan Šarmír
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