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Triedenie odpadov
Zmeny zákonov a ochrana životného prostredia, ktoré sa síce iba veľmi pomaly dostávajú do nášho povedomia nás nútia separovať
odpady, aby sme znižovali ich množstvo a pritom čo najviac surovín využili. Pokiaľ sa to
netýka našej peňaženky ťažko sa donútime
k tomu aby sme odpady triedili. Ten čas je už
však tu. Podľa novelizácie zákona o odpadoch
na skládky odpadov nesmieme dávať biologicky rozložiteľné odpady. Sú to od šúp od zemiakov, z ovocia, tráva, konáre zo stromov, vytrhaná burina, vinná réva a podobné odpady.
Obec zabezpečuje v spolupráci s Poľnohospodárskym družstvom zber a drvenie týchto
odpadov aj ich zhodnotenie. V určené dni,
ktoré oznámime miestnym rozhlasom bude
pristavená vlečka na parkovisku pred obchodom Heva. Možno dohodneme harmonogram umiestnenia po jednotlivých uliciach.
Tam bude možné nakladať odpady zo záhrad.
Ideálne by bolo, aby boli upravené do snopov,
aby sa vám dobre nakladali, hrubšie konáre
ako 5 cm priemeru aby boli oddelené, ktoré
by si snáď aj zobrali vlastníci krbov. Samozrejme, že sa to týka najmä občanov, ktorí nedokážu zužitkovať odrezky zo stromov či vinnej révy do kompostu vo vlastných záhradách.
Už sme vás informovali, že spaľovanie odpadov je zakázané. Pritom sme spomínali, že
chorobami napadnuté je vhodnejšie spáliť,
ako drviť do kompostu. Treba však dbať na to,
aby boli riadne vysušené, aby ste dymom neznepríjemňovali život okoliu. V takmer každom čísle našich novín je čosi o odpadoch.
Jednoznačne treba triediť. Môže sa vám stať,
že vám nebude vysypaná odpadová nádoba,
ak v nej budú biologicky rozložiteľné odpady.
Potom sa môžete sťažovať už asi len na lampárni. Preto každý musí sledovať čo do svojich
odpadových nádob dáva. Papier budú aj naďalej zbierať žiaci, len ho treba pripraviť a vyložiť keď vyhlásime. Plechovky taktiež treba vytriediť a ak budete mať viac možno odovzdať
do kontajnera na obecnom úrade. Časom
možno zabezpečíme niekoľko kontajnerov po
obci. Len tam nemožno dávať plechovice
s farbou, pretože tie sú nebezpečnými odpadmi. O postupoch ďalej Vás budeme informovať aj miestnym rozhlasom.

Milan Šarmír
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Vianočný

koncert

Už

Už niekoľko rokov ladí Dychová hudba Šarfianka občanom predsviatočnú
náladu svojim vianočným koncertom.
Tak bolo aj pred sviatkami v minulom
roku. Pripravili úplne nové pásmo skladieb, ktorými všetkých prítomných príjemne prekvapili. Samozrejme, že záverom koncertu bola Tichá noc, ktorú sme
spoločne spievali s dojatím a za ozajstného pocitu príchodu sviatkov. Rovnako
pekné bolo po koncerte tzv. košíkové posedenie zúčastnených. Každý ponúkal
každého, aby ochutnal dobroty, či vínko,
čo si priniesli. Hneď po Novom roku,
na základe veľmi priaznivej odozvy nás
napadlo, že o podobný zážitok by sme
nemali obrať aj našich priateľov v Mlynkoch. Stačilo zopár telefonátov, alebo
ako sa vraví, slovo dalo slovo a v Mlynkoch naša dychovka odohrala Trojkráľový vianočný koncert. Radosť z vystúpenia mali nielen Mlynčania, ale aj pozvaní hostia na čele s veľvyslancom SR
v Maďarsku Jurajom Migašom, zástupcovia Slovenskej samosprávy v Maďar-

sku aj starostovia z okolitých obcí. A aj
náš chrámový zbor mal na tomto koncerte prvé medzinárodné vystúpenie.
Pri sledovaní hľadiska nejedna z babičiek utierala slzy od dojatia. Po koncerte dychovka odohrala niekoľko kôl
aj do tanca a veru mohla by snáď až
do rána, tak radi si Mlynčania pri nej zaspievali a zatancovali. Viac slov už ani
netreba.
Milan Šarmír

Dôchodcovia

bilancovali

V roku 2005 začala naša organizácia
pracovať pod novým vedením. Od minuloročnej členskej schôdze výbor organizácie tvorilo toto zloženie:
Predsedníčka: Helena Šarmírová
Tajomníčka: Silvia Šuplatová
Hospodárka: Katarína Stopková
Členky:
Anna Krajčovičová
Matilda Strihovská
Kronikárka: Eva Kolembusová
Františka Šarmírová
(od 1. júla 2005)
Nové vedenie sa snažilo zachovať tradičné a osvedčené podujatia aj v roku

2005. Do akej miery sa to podarilo posúďte.
Základom činnosti boli naše klubové
stretnutia, ktoré sa konali každý pondelok. Našli si už trvalé miesto v týždennom režime našich dôchodcov. Na spoločných stretnutiach sme si predebatovali aktuálny život v obci, vymenili skúsenosti z ručných prác, kuchárskych
špecialít a oslávili sme svoje životné jubileá. Súčasťou stretnutí bola aj starostlivosť o zdravie členov, meranie krvného
Pokračovanie na strane 8
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Hospodárenie
obce

obecného zastupiteľstva Blatné

Zasadnutie dňa 17. februára
Pripomienky občanov
a poslancov
Marián Šuplata – požiadal, aby
pri odhŕňaní snehu z Podhájskej
ulice bola aspoň časť snehu odvezená do polí, lebo pred Škorvagovou sa tvorí jazero, rovnako aj
pred Voškom.
Vojtech Milošovič – viackrát bolo riešené očistenie chodníkov od
snehu. Podľa prijatých zásad treba zaslať vlastníkom nehnuteľností, ktorí si očistenie nezabezpečili a zabezpečila obec, platobný výmer.
Anna Kovačičová – upozornila
na neúčasť zástupcu starostu obce na podujatiach poriadaných
obcou, na čo poukazuje už aj
veľa občanov – navrhuje riešiť za
jeho účasti na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Marián Šuplata – požiadal starostu obce zabezpečiť odovzdanie NN vedenie v lokalite Pažiť
Západoslovenskej energetike, aby
upozornil p. Heckla na neporiadok - stavebný odpad pred jeho
novostavbou. Zároveň požiadal
obecné zastupiteľstvo o uvoľnenie z redakčnej rady Blatňana
z dôvodov, že nemôže ovplyvniť,
čo sa do obecného časopisu dostane.
Obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí ďalej
zobralo na vedomie
informáciu o plánovanom odkanalizovaní okresu Senec

schválilo
▲ uvoľnenie Mariána Šuplatu
z redakčnej rady obecného časopisu Blatňan na jeho žiadosť
▲ odpustenie poplatkov RZ pri ZŠ
za použitie riadu a prenájom
inventáru na Školský ples konaný 21. 1. 2006
▲ odpustenie poplatkov Ekonomickej farskej rade za použitie
riadu a prenájom inventáru
na Farský ples konaný 28. 1. 2006
▲ predaje častí alebo obecných
pozemkov s tým, že kupujúci
uhradia poplatok za vypracovanie kúpnej zmluvy, poplatok za
pozemnoknižnú vložku a kolkové známky za návrh na vklad
do katastra nehnuteľností

– p. č. 402/2, dielu č. 3 vo výmere 61 m2 žiadateľovi Štefanovi Fialovi a manželke
Stanislave Fialovej, rod. Budajovej za kúpnu cenu
6 100,- Sk
– p. č. 402/105, vo výmere
81 m2, zastavaná plocha,
dvor a p. č. 402/106 vo výmere 74 m2, záhrada, kupujúcej Matilde Strihovskej
za kúpnu cenu 15 500,- Sk
– p. č. 404/38, vo výmere
191 m2, zastavaná plocha,
kupujúcim Ladislavovi Tavalymu a manželke Marte
Tavalyovej, rod. Bartovej za
kúpnu cenu podľa znaleckého posudku. Návrh na
vklad do katastra nehnuteľnosti možno podať až po
splatení celej kúpnej ceny
a všetkých nedoplatkov voči
obci
– p. č. 402/79, vo výmere
315 m2, záhrada a p. č.
402/80 vo výmere 50 m2, zastavaná plocha, dvor kupujúcim Eugenovi Czéremu
a manželke Eve Czéreovej
za kúpnu cenu vo výške podľa znaleckého posudku,
t. j. 100 000,- Sk
– p. č. 402/2, vo výmere cca
45 m2 kupujúcim Františkovi Horváthovi a manželke
Jane Horváthovej, rod. Takácsovej za kúpnu cenu podľa znaleckého posudku
– p. č. 402/133, vo výmere
146 m2 kupujúcim Jozefovi
Schenkovi a manželke Martine Schenkovej na splátky
za kúpnu cenu vo výške podľa znaleckého posudku.
Návrh na vklad môže byť
podaný až po zaplatení celej kúpnej ceny
▲ žiadosť o zníženie nájomného
prenajímateľovi Viktorovi Štellárovi v objekte ESO – baru
vo výške 8 211,- Sk v roku 2006.
Obec zároveň zabezpečí napojenie objektu na kanalizáciu
▲ žiadosť MUDr. Ivety Filipovičovej o poskytnutie priestorov
na ambulantnú starostlivosť
pre deti a dorast do 28 rokov.
Obecné zastupiteľstvo poveruje
finančnú komisiu spracovať
podmienky zmluvy
▲ plán
a program zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Blat-

nom v roku 2006
▲ uzatvorenie mandátnej zmluvy na likvidáciu autovrakov
od obyvateľov obce s mandantárom Autovrakovisko Bernolákovo
▲ Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku obce Blatné.

neschválilo
predaj pozemku o výmere cca
248 m2 v uvedenej lokalite žiadateľke Magdaléne Bartovej a manželovi Romanovi Bartovi z dôvodu, že je plánovaný ako náhradný
za iný v obci
Správa o kontrole hospodárenia obce v roku 2005
Obecné zastupiteľstvo
schválilo
▲ Správu o kontrole hospodárenia obce v roku 2005 bez pripomienok
▲ vykrytie strát vo vodnom hospodárstve vo výške 232 489,- Sk
z obecného rozpočtu. Toto vykrytie bude zahrnuté do rozpočtu až pri úprave rozpočtu
za rok 2006
▲ cenu vody pre obdobie od 1. 4.
2006 vo výške 20,- Sk/m3, ročný
poplatok za vodomer vo výške
100,- Sk
▲ stočné na obdobie od 1. 4. 2006
vo výške 12,- Sk/m3
Ročná účtovná uzávierka
za rok 2005
Obecné zastupiteľstvo
schválilo
▲ Ročnú účtovnú uzávierku za
rok 2005 bez výhrad
▲ presunutie celého hospodárskeho výsledku vo výške
93 315,43 Sk do rezervného
fondu
▲ použitie
celého rezervného
fondu vo výške 564 905,35 Sk
na kapitálové výdavky
Rozpočet obce na rok 2006
Obecné zastupiteľstvo
schválilo
▲ Rozpočet obce Blatné na rok
2006
▲ Rozpočet
Základnej školy
v Blatnom na rok 2006

Zo zápisnice z rokovania
obecného zastupiteľstva spracoval
Stanislav Fekete

za rok

2005
Obec hospodárila v nadväznosti na schválený, resp. upravený rozpočet roku 2005. Tento
bol schválený 20. 12. 2004 uznesením obecného zastupiteľstva č.147/2004. V priebehu
roku 2005 bola vykonaná jeho úprava a schválená uznesením obecného zastupiteľstva
113/2005 dňa 4. 11. 2005.
Plnenie jednotlivých kapitol
príjmovej ako aj výdavkovej časti bežného resp. upraveného
rozpočtu vykazovalo len nepatrné odchýlky od hodnoty 100%
čo svedčí o dobrej úrovni spracovania rozpočtu ako aj jeho
úpravy.
Bežný príjem za rok 2005 činil 18 890 347,16 Sk, čo predstavuje plnenie ročného upraveného rozpočtu na 107,74%.
Kapitálový príjem predstavoval 743 400,00 Sk čo znamená
plnenie na 92,92%. Príjmy celkom za rok 2005 boli plnené na
105,89%.
Percentuálne plnenie príjmovej časti upraveného rozpočtu je uspokojivé. Položka, ktorá pozitívne ovplyvnila naše
príjmy bola dotácia na samosprávne funkcie z rozpočtovej
rezervy vlády na fiškálnu decentralizáciu na krytie rizík
pre obce poukázaná z Ministerstva financií SR vo výške
2 351 664,00 Sk. Ďalej plnenie
príjmov značne ovplyvnili podielové dane poukazované Daňovým úradom.
V rozpočte sa uvažovalo
s príjmami za predaj pozemkov
v lokalite Pažiť a získanie dotácie na rozvoj cestovného ruchu
a rozvoj životného prostredia.
Do dnešného dňa sa nepodarilo predať ani jeden pozemok,
čo sa premietlo v položke príjmy z predaja pozemkov. Taktiež sa nezískala žiadna dotácia a z toho dôvodu muselo
dôjsť k zníženiu celkových kapitálových príjmov pri úprave
rozpočtu.
Bežné výdaje obce boli čerpané na 96,47% čo predsta vuje 9 892 388,61 Sk. Kapitálové
výdaje boli čerpané do výšky
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6 744 036,59 Sk teda na 102,12%.
Celkové upravené výdaje za rok
2005 boli čerpané na 98,77%.
Výdavková časť rozpočtu bola
čerpaná v súlade s upraveným
rozpočtom.
Pri kapitálových výdavkoch bolo zahrnuté v rozpočte zakúpenie
budovy kina alebo MKS, nákup
softvéru, prípravná a projektová
dokumentácia na projekty sietí
Pažiť, výstavba ďalšej etapy kanalizácie ako aj vybudovanie garáže, tribúny a detského ihriska.
V dôsledku nezískania kapitálových príjmov boli čerpané len
niektoré plánované položky kapitálových výdajov.
V odpadovom hospodárstve
príjmy a platby za komunálny odpad a predaj odpadových nádob
činili 501 341,00 Sk. Skutočné
náklady na zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu
ako aj nákup odpadových nádob
boli vo výške 497 734,00 Sk.
Príjmy za odpady boli vyššie len
o 3 607,00 Sk.
Plánované výnosy z podnikateľskej činnosti za vodu predstavovali čiastku 1 000 000,00 Sk,
zatiaľ čo skutočný príjem činil
len 867 673,00 Sk. Plánovaná
čiastka nákladov na vodné hospodárstvo bola 982 000,00 Sk no
skutočné náklady obce boli
vo výške 1 100 162,00 Sk. Spotreba vody za rok 2005 bola
69 262 m3, fakturovaná voda
56 926 m3. Rozdiel 12 336 m3
vznikol spotrebou vody na prepadové skúšky vodojemu, odkaľovanie vodovodnej siete, spotrebou
vody na cintoríne, futbalovom
ihrisku, MKS, OcÚ. Obec dosiahla z podnikateľskej činnosti stratu v sume 232 489,00 Sk.
Na ČOV skutočné príjmy za stočné
predstavovali
čiastku
115 966,00 Sk, poplatky za zriadenie kanalizačnej prípojky
77 730,00 Sk zatiaľ čo výdavky na
prevádzku ČOV činili 165 898,70
Sk. Vo výdavkoch nie je zahrnutá
mzda a odvody pracovníka, vývoz
kalov.
Obec má poskytnutý bankový
úver na výstavbu kanalizácie.
Za rok 2005 obec splatila z úveru
sumu 1 200 000,- Sk, ostáva
uhradiť 4 200 000,- Sk z istiny
úveru. K tomu uhrádzame úroky
z úveru, za rok 2005 sme uhradili 240 915,- Sk.
Všetky finančné dotácie zo štátneho rozpočtu, ktoré obec obdržala z Ministerstva financií boli vyčerpané v súlade so schváleným rozpočtom a taktiež boli
všetky zúčtované voči príslušným
orgánom a ministerstvám.
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HOSPODÁRENIE OBCE - PRÍJMY
ROZPOČET
PRÍJMY
Schválený
Upravený
Transfer od ÚP
100 000
100 000
Transfer na matričnú činnosť
42 000
42 000
Transfer na školstvo
4 500 000
5 012 000
Transfer –staveb.agenda,opatrov.služba
40 000
40 000
Transfer na stravu – školstvo
20 000
40 000
Dotácia na samospr.funkcie-dorovnanie
0
2 352 000
Voľby 2005
0
0
Výnos dane poukáz. územ. samospráve
6 653 000
6 653 000
Dane za služby
201 000
681 000
Príjmy z vlastníctva
410 000
410 000
Správne poplatky, stavebné, matrika
76 000
81 000
Poplatky za služby
286 000
327 000
Poplatky za opatrovateľskú službu
100 000
100 000
Poplatky za zriadenie kanalizač. prípojky
30 000
70 000
Poplatky za vodu /nedopl. za rok 2004/
55 000
Poplatky za stočné
360 000
100 000
Poplatky za komunálny odpad
500 000
0
Cintorínske poplatky
27 000
10 000
Ostatné príjmy
35 000
109 000
Úroky z účtov finanč. hospodárenia
20 000
30 000
Daň z pozemkov FO
160 000
160 000
Daň zo stavieb FO
250 000
210 000
Daň z pozemkov PO
820 000
842 000
Daň zo stavieb PO
110 000
110 000
BEŽNÝ ROZPOČET
14 740 000
17 534 000
Príjem z predaja pozemkov
6 600 000
800 000
Transfér na rozvoj cest. ruchu
2 042 000
0
Transfér na rozvoj život. prostredia
7 345 000
0
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
15 987 000
800 000
Prevod z fezerv. fondu
3 000 000
3 715 000
PRÍJMY CELKOM
33 727 000
22 049 000
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SKUTOČNOSŤ
rok 2005
%plnenia*
107 156.00
107.16
41 140.00
97.95
5 182 940.00
103.41
33 895.00
84.74
48 939.00
122.35
2 351 664.00
99.99
21 700.00
0.00
7 535 539.20
113.27
871 623.00
128.00
457 539.00
111.59
97 776.00
120.71
330 470.50
115.54
81 012.00
81.01
77 730.00
111.04
58 138.50
105.71
115 966.00
115.97
0.00
0.00
12 928.00
129.28
107 757.00
98.86
25 648.96
85.50
160 444.00
100.28
206 595.00
98.38
842 613.00
100.07
121 133.00
110.12
18 890 347.16
107.74
743 400.00
92.92
0.00
0.00
0.00
0.00
743 400.00
92.92
3 714 933.47
100.00
23 348 680.63
105.89

* plnenie upraveného rozpočtu

HOSPODÁRENIE OBCE - VÝDAVKY
ROZPOČET
PRÍJMY
Schválený
Upravený
Obecný úrad
4 274 000
4 159 000
Matrika
62 000
62 000
Požiarna ochrana
55 000
58 000
Doprava, zim. údržba ciest, dopr. znač.
172 000
100 000
Cintorín, komunálny odpad
521 000
511 000
Verejno-prospešné práce
125 000
133 000
Čistiareň odpadových vôd
271 000
202 000
Verejné osvetlenie
225 000
296 000
Telovýchovná jednota
488 000
428 000
MKS, Obecný klub, zbory
392 000
620 000
Miestny rozhlas, Blatňan,
358 000
97 000
Materská škola
1 484 000
1 533 000
Opatrovateľská služba
1 031 000
1 093 000
Školská jedáleň
641 000
645 000
Stavebná agenda
39 000
27 000
Dávky v hmotnej núdzi
20 000
25 000
Voľby 2005
0
0
Úrok z úveru
260 000
265 000
Školenia
35 000
0
BEŽNÝ ROZPOČET
10 453 000
10 254 000
Obstaranie pozemkov
0
32 000
Kúpa budovy kina
2 320 000
0
Nákup softvéru
50 000
0
Prípravná a projektová dokumentácia
250 000
12 000
Kanalizácia
10 345 000
5 400 000
Vodovod rozšírenie
0
510 000
Elektrická prípojka
0
276 000
Chodník – dolný koniec
0
0
Garáž, tribúna, detské ihrisko
1 000 000
374 000
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
13 965 000
6 604 000
Splátky bankového úveru
1 200 000
1 200 000
VÝDAVKY CELKOM
25 618 000
18 058 000
* plnenie upraveného rozpočtu

SKUTOČNOSŤ
rok 2005
%plnenia*
3 835 715,33
92.22
64 028.00
103.27
46 498.50
80.16
19 724.10
19.72
465 248.00
91.04
162 163.50
121.93
165 898.70
82.13
261 688.08
88.41
431 684.00
100.86
574 565.80
92.67
89 893.40
92.67
1 601 724.20
104.48
1 250 799.00
114.44
592 985.00
91.93
33 895.00
125.54
32 939.00
131.76
22 024.00
0.00
240 915.00
90.91
0.00
0.00
9 892 388.61
96.47
31 500.00
98.44
0.00
0.00
0.00
0.00
11 900.00
99.17
5 387 982.50
99.78
509 470.29
99.90
276 080.00
100.03
153 298.70
0.00
373 805.10
99.95
6 744 036.59
102.12
1 200 000.00
100.00
17 836 425.20
98.77

Monika Mišáková
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Blatňan
Spoločenská
kronika
Jubilanti
30-roční

Silvia Demovičová
Albert Petrík
Zuzana Petríková
40-roční
Bohuš Buday
Eva Gregušová
Roman Jánsky
Rudolf Koch
50-roční
Peter Braso
Anna Cibulková
Juraj Ivčič
Alena Jendrušová
Pavla Nováková
Božena Šarmírová
Darina Tuššová
60-roční
Viera Benkovská
Jozef Fekete
Štefan Janský
Helena Matyašovičová
František Sojka
65-roční
Rozália Brnušáková
Imrich Kovačič
Anna Križanovičová
70-roční
Mária Kochová
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eď sme sa pred štyrmi rokmi snažili vymyslieť nejaký
nový spôsob, ako získať financie na stavbu farskej budovy,
niekoho napadla myšlienka usporiadať ples. Tento ples by bol netradičným spôsobom, ako spojiť
príjemné s užitočným. A keďže táto zábava by sa konala pod záštitou
vdp. farára a Ekonomickej farskej
rady v Blatnom, bolo vhodné nazvať ju farský ples. Vtedy sme ani
netušili, že začneme novú tradíciu.
O rok neskôr sme uskutočnili
ďalší, už druhý ročník farského plesu.
Rozhodli sme
sa tak nielen
kvôli finančnému výťažku z toho prvého, ktorý splnil naše očakávania, ale
najmä preto,
že vlani sme
sa dobre zabavili. Okrem
toho, stavba
farskej budovy vyžadovala stále ďalšie a ďalšie peniaze, a tak sme pokračovali aj tretí a štvrtý rok.
Tohto roku sa organizátori rozhodli trochu si oddýchnuť a ,,pustiť k slovu” mladšiu generáciu.
Tak sme si to tentokrát zobrali na
starosť my mladí.
4. farský ples sa konal 28. januára 2006. Jeho organizácia si vyžadovala pevné nervy a veľa ľudí
ochotných pomôcť či už finančne,
zakúpením lístka, alebo vecným
darom do tomboly, prípadne inak.
Pomohli nám viacerí: niektorí

75-roční
Helena Kulifajová
Mária Sabová
80-roční
Štefan Dugovič
Narodenia
Viktor Kubica
Viktória Vargová
Bibiana Podstrelená
Matúš Pyšný
Nastasija Shapovalova
Úmrtia
Terézia Šuplatová
Jozef Borovský
Bibiana Martišovičová
Ján Hanzlík
Albert Petrík
Zdenka Pekaríková

Miestna
ľudová
knižnica

V čase rozmachu elektronických
médií, kedy sa kniha dostáva do pozadia, je v záujme knihovníkov priblížiť knihu širokým vrstvám obyvateľstva. V tomto konkurenčnom
prostredí je to zložitá práca. Ale
nielen televízia, internet a čoraz
väčšia zaneprázdnenosť ľudí, ale
i cena knihy v poslednom období
odrádza človeka od čítania. Napriek týmto faktom sa ešte stále
nájdu mnohí, čo hľadajú a siahajú
po knihách v tradičných knižniciach.
I keď aj u nás v poslednom období poklesol záujem o knižnicu,
snažíme sa ju stále udržať a obnovovať knižný fond. Vieme všetci, že

4.

FARSKÝ
PLES

mladí roznášali večeru, obsluhovali hostí, iní, starší pracovali v bufete či v šatni. Každý hosť dostal na
pamiatku medovníkové srdiečko,
ktoré piekla jedna naša šikovná
farníčka. Deň pred plesom nám
takisto viacerí pomohli vyzdobiť
sálu Miestneho kultúrneho strediska, kde sa ples konal. Týmto by
sme sa im chceli znovu poďakovať
za ich ochotu.
Približne o 20:00 hod. bol slávnostne otvorený náš - zatiaľ posledný - farský ples. DJ Mirec
z Trnavy sa postaral o skvelú atpriestory našej knižnice sú dlhé
roky nevyhovujúce, máme málo
miesta, starý inventár a finančné
prostriedky na obnovu sú stále
v nedohľadne.
Ale i napriek tomuto všetkému
mala knižnica v minulom roku 41
registrovaných používateľov, z toho 27 detí do 15 rokov. Knižnicu
navštívilo v roku 2005 spolu 365
návštevníkov a tí si spolu vypožičali 527 diel.
Príjem z poplatkov za knižničné
činnosti bol 510,- Sk. Obec zo svojho rozpočtu vyčlenila dotáciu
2.000,– Sk na kúpu nových kníh.
Naša knižnica má spolu 3674
knižničných jednotiek, z nich je
541 kusov odborná literatúra pre
dospelých, 1813 kusov krásna literatúra pre dospelých, 161 kusov odborná literatúra pre deti a 1159 kusov je krásna literatúra pre deti.
Okrem kníh má knižnica ešte zopár odborných periodík, ktoré
nám spolu s odbornými knihami
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mosféru až do rána. Hral nielen
modernú hudbu, ktorú ocenili
mladí, ale aj staršie hitovky, ktoré
roztancovali takmer všetkých.
Takisto sme radi, že všetkým chutila večera i štrúdľa. Okolo polnoci sme mali bohatú tombolu, pri
ktorej sa nám potvrdilo staré známe: ,,Čím viac tombolových lístkov kúpiš, tým viac toho vyhráš.”
Nadránom sa mladí ešte dobre
zabávali, kým starší po polnoci postupne poodchádzali domov. Keď
sme tam nakoniec ostali len my,
organizátori, unavení, ale spokojní sme sa pobrali domov,
aby sme sa už
o pár hodín
mohli zúčastniť svätej omše.
Sme radi, že
4. farský ples
dopadol podľa
našich
predstáv.
Svedčí o tom
i suma, ktorú
sme získali
predajom vstupeniek, tombolových lístkov i v bufete a šatni. Takmer 22 000 Sk,- síce
nie je v dnešnej dobe tak veľa, no
stále to znamená, že sme mali
viac príjmov ako výdavkov a že sa
nám oplatí pokračovať v tradícii
i po ďalšie roky. Jediné, čo ľutujeme je fakt, že náš zápal pre dobrú
vec s nami nezdieľalo viac farníkov. Keby to tak bolo, získali by
sme, samozrejme, viac financií
a dostavba farskej budovy by sa aspoň čiastočne urýchlila.

Dominika Srnáková
o letectve venoval pán Jozef Šuplata /kapitán letectva vo výslužbe/,
ktorému by som chcela touto cestou vysloviť v mene všetkých používateľov knižnice ešte raz poďakovanie. V roku 2005 zaznamenal
knižničný fond prírastok 72 kníh,
z nich kúpou 9 kusov a 63 kusov
darom. Úbytok zničených a zastaralých kníh bol 93 kusov, ktoré sme
vyradili na podnet Malokarpatskej
knižnice v Pezinku.
V tomto roku sa zmenili
v knižnici otváracie hodiny na utorok a piatok v čase od 17.00 h
do 18.00 h a zvýšili sa i knižničné
poplatky.
Na záver by som rada pozvala
všetkých, aby rozšírili rady našich
čitateľov a zároveň vyzvala občanov napomôcť skvalitniť služby, či
už darovaním alebo kúpou kníh
a tým zdokonaliť služby k spokojnosti používateľov terajších ale
i budúcich.
Adriána Augustovičová
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Blatnianski
záhradkári
začali sezónu
výročnou
členskou
schôdzou ...

Dňa 4. 2. 2006 sa v DK Blatné
konala výročná členská schôdza
ZO SZZ. Vedenia schôdze sa ujal
tajomník ZO SZZ Štefan Naďovič.
V Správe o činnosti za uplynulý rok zrekapituloval naše aktivity v roku 2005 predseda ZO SZZ
Slávo Grošmidt. Pozitívne zhodnotil výstavu vín. Kvalita vín sa
z roka na rok zvyšuje. Pomoc záhradkárov bola mimo iného vítaná pri brigádach na úprave
okolia fary, či pri príprave obecných osláv. Naše členky úspešne
reprezentovali Blatné na celookresnej súťaži v aranžovaní
kvetín v Čataji.

ZO

V Správe kontrolnej a revíznej
komisie oboznámil prítomných
o stave hospodárenia ZO predseda
revíznej komisie Stanislav Srnák.
A čo sme si dali do plánu práce na tento rok ? Aktívne sa budeme zúčastňovať na skrášľovaní obce, pre záujemcov zabezpečíme sadbové zemiaky. Svojou
účasťou podporíme regionálnu
výstavu vín v Skalici. Usporiadame tradičnú hodovú zábavu,
ktorú za posledné roky akosi nemá kto organizovať. Na jeseň
pripravíme výstavu ovocia, zeleniny a kvetín a v súvislosti s touto akciou usporiadame súťaž
vo viazaní kvetín, spojenú s dekoráciou výstavy OZK. Záhradkári zároveň vyzvali spoločenské
organizácie v obci na vyčistenie
chodníka po bývalom náhone
na mlyny – od vodárne k priehrade. Tento chodník by bol na
prechádzky výhodnejší ako šenkvická cesta.
V diskusii sa hodne hovorilo
o novom zákone o likvidácii ko-

Prírodný živel

vyãínal

Vrtochy tohtoročnej zimy spôsobili nejednému občanovi starosti
a problémy. Bolo to i 21. februára
2006, keď oteplenie spôsobilo
rýchle topenie snehu a voda z topiaceho snehu začala napĺňať odvodňovacie kanály. Náš
zbor bol privolaný
do firmy V.O.C.H,
kde stúpajúca voda
narušila vodovodné
potrubie a z prasknutého potrubia voda zaplavila pivničné priestory. Po nasadení
čerpadla
PPS-12 voda bola vyčerpaná.
Tak to bolo i 25. 2.
2006, kde stekajúca voda z polí zaplavila a znepriechodnila cestu
do Čataja. I tu bola nasadená
technika CAS25 a PPS-12.
V podvečer 5. 3. 2006 bol ohlásený požiar v rodinnom dome
Budajových. Po príchode na požiarovisko tu už zasahovala profesionálna jednotka zo Senca, ktorá
rýchlym zásahom zastavila šírenie a zlikvidovala požiar v garáži.
Požiar nezasiahol obytné časti rodinného domu, ale i tak spôsobil
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škodu za viac ako 100 000 korún.
Vrtochy počasia, napadanie
čerstvého snehu a následné oteplenie, spôsobilo, že 10. 3. 2006 obrovské množstvo vody z topiaceho

sa snehu, stekajúcej až od Šenkvíc zaplavilo ulicu Podhájska
a následne i pivničné priestory rodinných domov. Včasným monitorovaním situácie a nasadením
našej techniky CAS25 a PPS-12
na Podhájskej ulici, ktorá bola zaplavená v dĺžke cca 80m a hĺbka
vody dosahovala až 40cm. Bolo
jasné, že tento živel nezvládneme
sami a preto sa pristúpilo k povolaniu ďalších hasičských zborov.
I keď problém s povodňou - zapla-

munálneho odpadu. Veľa dotazov smerovalo na zákaz jeho
spaľovania. V tejto oblasti bude
potrebná spolupráca obce a obyvateľov – či už zabezpečením
kontajnerov na odpad zo strany
obce, alebo v spolupráci s PD
Blatné zabezpečením väčšej drvičky na konáre. Ešte stále si nedostatočne vážime životné prostredie, čomu svedčia divoké
skládky odpadu pri miestnom
potoku, pri cestných komunikáciách mimo obce,... Zaujímavou myšlienkou je zapojenie
našej obce do Malokarpatskej
vínnej cesty. Veríme, že tento
úmysel dotiahneme do úspešného konca.
Po vyčerpaní oficiálneho programu pokračovala schôdza kuloárnymi diskusiami na rôzne
záhradkárske témy. Príjemným
zistením bolo, že naše rady sa
rozšírili o nových mladých členov. Dúfame, že tento trend bude pokračovať.

Stanislav Srnák
vené pivnice, mali i v Senci, prišli
nám pomôcť dobrovoľní hasiči zo
Senca, Zálesia, Kráľovej pri Senci
a i profesionáli z Seneckého útvaru, ktorí nasadili výkonné čerpadlo, bez ktorého by nebolo možné
také množstvo vody odčerpať.
I touto cestou chcem poďakovať všetkým členom zasahujúcich
jednotiek za ich pomoc pri zdolávaní tohto prírodného živla.
Taktiež ďakujem obyvateľom
ulice Podhájska, ktorí poskytli teplé občerstvenie, kávu, čaj ako i chlebíčky, uzimeným hasičom.
Preto i touto cestou
sa chcem obrátiť
na obyvateľov, živnostníkov a podnikateľov našej obce
o pomoc a podporu
pri zabezpečení našej zastaralej techniky a zakúpení nových hadíc a výkonnej čerpacej techniky, ktorá bude slúžiť naším obyvateľom pri mimoriadnych živelných pohromách. Svoje príspevky môžete poukázať na č. ú.
2625856422/1100 v Tatra banke,
alebo osobne u Františka Daniša,
Záhradná 427/6, Blatné.
Za Vaše pochopenie a podporu
Vám v mene členov Dobrovoľného hasičského zboru v Blatnom
ďakujem.
František Daniš,
veliteľ DHZ Blatné
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Historický kalendár
14. apríla 1926
František Richard Osvald
- cirkevný hodnostár, kultúrny historik,
predseda MS a Muzeálnej slovenskej
spoločnosti, autor učebníc, náboženských kníh
- 80. výročie úmrtia, Trnava
25. apríla 1906
Ladislav Pauliny
- spisovateľ, cirkevný historik, účastník
povstania v roku 1848, publicista, autor viacerých biografií
- 100 výročie úmrtia, Senica
28. apríla 1881
Ján Botto
- básnik, prekladateľ, národný buditeľ,
výrazný predstaviteľ literárneho romantizmu (Smrť Jánošíkova)
- 125. výročie úmrtia
17. mája 1881
Juraj Hronec
- matematik, organizátor vysokého školstva, predseda MS, akademický funkcionár, profesor, vedec, autor vedeckých prác a učebníc
- 125. výročie narodenia, Gočov
23. mája 1876
Janko Kráľ
- básnik, organizátor národného hnutia, dobrovoľnícky kapitán, memorandista
- 130. výročie úmrtia, Zlaté Moravce
24. mája 1881
Mikuláš Schneider - Trnavský
- hudobný skladateľ, pedagóg, dirigent,
zbormajster, tvorca cirkevnej hudby
- 125. výročie narodenia, Trnava
25. mája 1936
Ján Levoslav Bella
- pedagóg, hudobný skladateľ, organista,
priekopník slovenskej národnej hudby
- 70. výročie úmrtia

29. mája 1881
Miloš Ruppelt
- hudobný pedagóg, národno - kultúrny
pracvník, významný organizátor hudobného života (zakladateľ Slovenskej
filharmónie a hudobného odboru bratislavského rozhlasu)
- 125. výročie narodenia, Liptovský Mikuláš

2. júna 1826
Viliam Pauliny - Tóth
- politik, redaktor, básnik, poručík slovenského dobrovoľníckeho zboru
v 1848 roku, spoluorganizátor memorandového zhromaždenia, prekladateľ
- 180. výročie narodenia, Senica
15. júna 1916
Gustáv Maršall - Petrovský
- publicista - predseda spolku Tatran,
redaktor časopisov Slovák v Amerike,
Hlásnik, spoluzakladateľ Matice slovenskej v zahraničí, spisovateľ - autor
románov, učebnice slovenčiny, slovníkov
- 90. výročie úmrtia, Chicago
29. júna 1916
Ľudmila Pajdušáková
- astronómka, pracovníčka observatória na Skalnatom plese, riaditeľka
Astronomického ústavu SAV, publicistka, objaviteľka 5 komét
- 90. výročie narodenia, Radošovce

Eva Zimániová
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Dôchodcovia bilancovali
Pokračovanie na strany 1

tlaku, cvičenia a masáže na rehabilitačnom zariadení. V období pred Veľkou nocou
sa vyzdobovali kraslice a učili sa nové zaujímavé techniky zdobenia. V adventnom období sme pod vedením Ruženky Benkovskej
zhotovovali krásne ikebany a vianočné kytice, ktoré zdobili naše domácnosti cez celé
Vianoce.
Ďalšou tradičnou činnosťou bola účasť
členiek na propagačno-predajných zájazdoch. Aj keď názor niektorých ľudí na tieto
akcie je negatívny, mnohé členky môžu
týmto zmeniť jednotvárny deň doma na malý výlet do okolia. V tomto roku sme tak spoznali krásy moravskej dediny Kostice, zámok Valtice, mesto Břeclav. Ďalej slovenské
dediny a mestá ako napr. Galanta, Močinok, Sereď, Jablonica a iné.
Súčasťou našej činnosti bola účasť na podujatiach, ktoré organizuje okresný výbor
JDS. Predsedníčka organizácie sa zúčastňuje stretnutí predsedov miestnych organizácií. Zúčastnili sme sa spoločného stretnutia klubov v Slovenskom Grobe. Dve naše
členky sa zúčastnili rekreačno-kúpeľného
pobytu v Turčianskych Tepliciach.
Naša činnosť je úzko spojená s dianím
v obci. Rok 2005 sa niesol v znamení osláv
760. výročia prvej písomnej zmienky. Naša
organizácia pomáhala na príprave a priebehu celoobecných osláv. Upravili sme
priestorov miestneho kina, kde sa mohli
v prípade nepriaznivého počasia oslavy ko-
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nať. V spolupráci so zástupcom školy sme sa
podieľali na Výstave výšiviek. Práce našich
členiek svojou krásou očarili domácich
i návštevníkov. Taktiež naša kronika na
výstave činnosti organizácií patrila k najkrajším. Panel pod názvom Klub dôchodcov
plný dokumentácie a fotografií dobre reprezentoval najstarších členov obce.
Takmer všetci členovia našej obce sú veriaci, preto aj duchovnej stránke venujeme
pozornosť. Pravidelne organizujeme jesennú i jarnú turistickú vychádzku ku krížu
v našom chotári. Spoločné modlitby a pobyt
na čerstvom vzduchu osviežia naše telo
a dušu. Organizujeme i brigády pri úprave
okolia Lurdskej jaskyne a okolia kostola.
Naše členky sa zúčastňujú pútí do Marianky, Šaštína a v minulom roku aj na Mariánsku horu v Levoči.
V období fašiangov sme v minulom roku
zorganizovali podujatie ,,Fašiangy v klube“.
Boli to ozajstné fašiangy aj s tradičnými
maškarami.
V mesiaci apríl organizuje Slovenská liga
proti rakovine celoštátnu zbierku – Deň
narcisov. Už tretí rok patríme medzi organizátorov. V minulom roku sa nám podarilo vyzbierať v našej obci 13.354,- Sk.
Poďakovanie patrí hlavne členkám Šarmírovej, Krajčovičovej, Strihovskej, Klenovičovej, Božíkovej a Šuplatovej.
Nezabúdame ani na naše sviatky ako je
Deň matiek a Mesiac úcty k starším. Okrem
obecných osláv organizujeme k týmto sviatkom slávnostné zasadnutia klubu s občerstvením a kultúrnym programom. V minulom roku prvýkrát navštívil naše členky
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v klube aj sv. Mikuláš a priniesol im malé
darčeky. Babičky a dedkovia mali radosť,
veď sa predsa hovorí, že malé deti a starí ľudia majú k sebe veľmi blízko.
V septembri minulého roku sme konečne
zorganizovali dlho ohlasovaný zájazd pod
názvom Za kultúrnymi klenotmi, na ktorom sa zúčastnilo štyridsaťpäť členov klubu. Levoča a jej oltár Majstra Pavla, či Spišská kapitula a Spišský hrad sú zapísané v zozname svetového kultúrneho dedičstva
UNESCO. Celé zhodnotenie a priebeh bol
publikovaný v obecnom časopise Blatňan.
Naša činnosť v roku 2005 bola pestrá
a bohatá vďaka nám všetkým. Moje poďakovanie patrí aj vedeniu našej obce, starostovi M. Šarmírovi a pracovníčkam obecného
úradu za ich pomoc a ochotu. Poďakovanie
patrí aj PD Blatné, ktoré nám pomáha finančne i vecne. Ďakujem tiež ZŠ – vedeniu,
učiteľom a žiakom za kultúrne programy,
našim podnikateľom v obci - Ing. Feketemu
za finančnú dotáciu na výlet do Levoče
a Ing. Heribanovej za vecný dar. Za možnosť zúčastňovať sa na kultúrnych podujatiach a návštevách divadelných predstavení
ďakujem predsedom spoločenských organizácií, hlavne dychovej hudbe Šarfianka,
a hlavne vám všetkým milí členovia.

,,Nik nie je starý,
pokiaľ sa zúčastňuje na živote
a pokiaľ jeho svieca nevychladla
a nestratila cit...“
Helena Šarmírová,
predsedníčka klubu dôchodcov
dzajúceho roka zapríčinili hlboký prepad
cien, ktorý bol na úrovni 20 a 25 % u jačmeňa, pšenice a tiež u repky. Samozrejme,
že tieto problémy postihli aj naše družstvo
a zapríčinili výpad v tržbách uvedených
plodín cca o 8 mil. Sk. Čo sme stratili
na letných plodinách sme vďaka priaznivej

na Poľnohospodárskom družstve
Dňa 17. 3. 2006 sa konala v jedálni PD
Blatné Výročná členská schôdza, na ktorej
sa hodnotil uplynulý rok a po štvorročnom
hospodárení sa konali voľby predsedu
i predstavenstva. Zo 163 členov družstva sa
schôdze zúčastnilo 104 členov, tj. 63,80 %
účasť.
Tohtoročnú schôdzu otvoril a viedol
podpredseda Jozef Kubica, ktorý srdečne
privítal všetkých pozvaných členov, ktorí
mali záujem dozvedieť sa viac o úspechoch i problémoch družstva, o plánoch
družstva a v neposlednom rade sa ako členovia stretnúť, spomínať a hodnotiť.
Správu o činnosti PD za rok 2004 predniesol predseda družstva Ing. Ján Mišák,
ktorý podrobne rozobral činnosť každého
úseku.

Minulý rok bol pre poľnohospodárstvo
pomerne zložitý a menej priaznivý ako rok
2004. Znížené júnové zrážky a pár horúcich dní ukrojilo značnú časť úrody obilovín. Vysoké zásoby z dobrej úrody predchá-

jeseni a dobrej dosiahnutej úrode v slnečnici, kukurici a hlavne cukrovej repe stratu anulovali a dosiahli sme pomerne slušný zisk.
Aj v minulom roku nám bolo udelené
ďalšie Čestné uznanie za výsledky dosiahnuté v roku 2004 v rámci súťaže TOP –
100, v rámci Slovenska sme sa umiestnili
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Jarné

upratovanie

Jarné obdobie nám každoročne prináša prebúdzanie prírody a s ním spojené jarné upratovanie. Pri tomto sa
upratujú rodinné domy, príslušenstvo,
ale tiež záhrady, sady. Pri týchto prácach je potrebné dodržať zásady bezpečnosti pri práci a ochrane zdravia
a tiež protipožiarne zásady bezpečnosti
pri práci a ochrane zdravia a tiež protipožiarne opatrenia na zamedzenie vzniku požiarov.
Je potrebné v zmysle platných zákonov a vyhlášky MV č. 121/2002 v znení
neskorších predpisov dodržiavať príkazy a zákazy kladenia otvorených ohňov
vo voľnej prírode, lesných porastoch
v období jarného sucha, keď v období
sucha hrozí zvýšené riziko vzniku požiarov, ktoré ohrozujú životy ľudí, zvierat i prírodu.
Taktiež nepovolené spaľovanie odpadov, suchej trávy, či vypaľovanie starých
suchých porastov je ohrozením život-

ného prostredia a v mnohých prípadoch takéto konanie malo tragické následky a veľké škody na majetku i priame ohrozenie životov a zdravia občanov.
Preto vás vyzývame k najvyššej opatrnosti pri prácach počas jarného upratovania a k dodržiavaniu platných predpisov, zákonov a nariadení.
Jarné obdobie je tiež časom, kedy obce v zmysle § 42 vyhlášky MV SR č.
121/2002 zabezpečujú vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol
v obciach. Počas obdobia jarného upratovania vás navštívia kontrolné skupiny,
ktoré vykonajú preventívnu protipožiarnu kontrolu, podľa potreby poradia občanom ako sa chrániť pred vznikom požiarov.

na poprednom mieste a v rámci nášho regiónu na prvom mieste.
Takže môžem s potešením konštatovať,
že minulý rok bol pre naše družstvo ďalším
úspešným rokom. A to nielen v dosiahnutí
nadpriemerných úrod u niektorých plodín
a v zabezpečení ďalšieho rozvoja nášho

podárenia nastal čas pristúpiť k volebným
urnám. Nakoľko kandidát na predsedu
družstva bol len jeden, boli odhlasované
verejné voľby, v ktorých bol jednohlasne
zvolený za predsedu družstva Jozef Kubica. Hlasovanie do predstavenstva bolo
tajné. Členovia si na hlasovacích lístkov
mohli vybrať z desiatich kandidátov.
Do predstavenstva boli zvolení títo členovia: Ján Polakovič, Eugen Czére, Jaroslav
Šalkovič, Daniel Mišák, Ján Haršáni a Jozefína Gregušová. Novozvolené predstavenstvo si zvolilo podpredsedu družstva,
ktorým sa stal Ján Polakovič.
Rada by som popriala novému predsedovi a predstavenstvu veľa úspešných rozhod-

družstva, ale aj v dosiahnutí kladného hospodárskeho výsledku.
Dosahované dobré výsledky v posledných
rokoch nás osobitne tešia preto, že boli dosiahnuté do značnej miery omladeným
pracovným kolektívom a úplne omladeným kolektívom vedúcich pracovníkov.
Po oboznámení členov s výsledkami hos-

Mjr. Peter Ronec
predseda preventívnej komisie
OV DPO PK/SC

Blatňan
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Recept čísla

Tr ojfar ebné
r ezy
Potrebujeme:
päť vajec, päť hrstí kryštálového
cukru, päť hrstí polohrubej múky,
dve lyžice kakaa, malinový puding
v prášku, 2 dl oleja, 2 dl vody, balíček prášku do pečiva,
Plnka:
250 g masla, 200 g nutely.
Postup:
Vajcia vymiešame s cukrom, pridáme olej, vodu, prášok do pečiva
a múku. Cesto rozdelíme na tri časti. Jednu necháme žltú, do druhej
pridáme kakao a do tretej pridáme
malinový puding v prášku. Na vymastený a múkou vysypaný plech
cikcakovito rozložíme žlté cesto,
ďalej kakaové a ružové. Upečieme
v predhriatej rúre pri teplote 180
stupňov, stačí 12 až 15 minút. Keď
je korpus upečený a vychladnutý,
prerežeme ho napoly a naplníme
plnkou – vymiešame maslo s nutelou. Vrch ozdobíme čokoládou.

nutí a šťastných krokov, ktoré povedú naše
družstvo len tou najlepšou cestou.
Samozrejme že Výročná členská schôdza na poľnohospodárskom družstve neznamená len hodnotenie, rozhodovanie
a predkladanie plánov. Po oficiálnej časti
čakal na zúčastnených výdatný obed a občerstvenie, o ktoré sa postarali pracovníčky kuchyne PD a nasledovala bohatá tombola, ktorá prispela k dobrej nálade všetkých členov. Aj touto cestou by sme sa
chceli poďakovať všetkým štedrým sponzorom, ktorí nám do tomboly prispeli. Členovia sa tešili nielen z výhier, ale aj s pečeného prasiatka, ktoré bolo po tombole posilnením pre tých, čo vyhrali a potešením
pre tých, čo nemali šťastie v hre.
Na záver by som chcela v mene všetkých
zamestnancov, členov a priaznivcov družstva poďakovať predsedovi Ing. Jánovi
Mišákovi za jeho oddanú prácu, vysokú odbornosť, skúsenosti a profesionalitu, s ktorou viedol naše družstvo. Vďaka nemu patrí nášmu družstvu miesto medzi poprednými poľnohospodárskymi podnikmi SR.
A v neposlednom rade mu ďakujeme za jeho ľudský prístup a ochotu vždy pomôcť,
poradiť, podporiť a usmerniť. Ďakujeme.
Miriam Jevošová
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roblém odpadov je v súčasnosti jedným z najväčších problémov životného prostredia nášho regiónu, kraja, republiky ako aj celého sveta. S tým úzko súvisi problém vytvárania nelegálnych
skládok odpadu . Nebezpečie existencie nelegálnych skládok si uvedomujú starostovia
obcí a aj preto iniciovali riešenie problému
prostredníctvom projektu „Riešenie nelegálnych skládok odpadu v regióne Podunajsko“, ktorý sa realizuje za podpory
Európskeho spoločenstva a v spolupráci
s rakúskym partnerom.
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Záplavy
v obrazoch

Nelegálne
skládky odpadu

- produkuje
príroda odpad?
Odpady sú problémom najmä kvôli tomu,
že
•ich je obrovské množstvo
•obsahujú toxické látky, ktoré zaťažujú vodu, vzduch, pôdu a porušujú ekologickú
rovnováhu
•zaberajú a devastujú veľký priestor na dlhé obdobie a ničia estetický vzhľad krajiny
•nakladanie a zneškodňovanie odpadov
spôsobuje ľuďom vážne zdravotné , ekologické, sociálne a finančné problémy.
Priemerná produkcia odpadu na obyvateľa
je takmer 290 kg odpadu ročne, čo je asi
4-krát viac ako sám v priemere váži. O asi
takéto množstvo odpadu by sa mal každý
zodpovedný človek počas jedného roka postarať. A koľko je to za celý život? Napr.
za 70 rokov cca 20 ton.

V prírode neexistuje odpad, tam sa všetko
zúžitkuje a využíva. Rovnako by sme sa mali správať aj my ľudia. Ak teda chcete žiť
v zdravom a peknom prostredí tak potom

10. 3. 2006 15.45
V priebehu 30 minút sa zaplnil kanál
v Mrázovej doline.

10. 3. 2006
Nestačil ani zásah hasičov, ktorí boli v poslednom období zamestnaní viac, ako by bolo treba.

10. 3. 2006
Voda z polí prerazila cez záhrady a zatopila
Podhájsku ulicu.

TRIEĎTE SVOJE ODPADY A POMÁHAJTE CHRÁNIŤ ZEM A SEBA.
TRIEDENÍM
- získame suroviny
- šetríme prírodné zdroje
- chránime prírodu
- robíme z odpadov druhotné suroviny a recyklácia robí z druhotných
surovín nové výrobky
NETRIEDENÍM - strácame peniaze
- devastujeme naše okolie
- budúcim generáciam
vytvárame problémy.
Dôležité je osvojiť si pojem „Trvalo udržateľný rozvoj“ ktorý neznamená, že sme zdedili zem od našich rodičov, ale znamená, že
sme si ju požičali od našich detí.“
Náš región chce v súčinnosti s Vašou obcou,
ale hlavne s Vašou pomocou hory odpadkov
zmenšiť . Preto Vás prosíme UŽ TERAZ myslieť na to, že TRIEDIŤ ODPAD JE
NORMÁLNE A NEVYHNUTNÉ PRE
NAŠU BUDÚCNOSŤ A BUDÚCNOSŤ
NAŠICH DETÍ.

11. 3. 2006 18.00
Voda v potoku presiahla cez lávku pri futbalovom ihrisku.

11. 3. 2006
Zaplavila polia až k bývalej tabačiarni
(Rotalix). Chýbalo 10-15 cm do vyliatia
do areálu W.O.C.H. Slovakia.
Redakcia
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Prvé
minúty
života

11. marca o šiestej hodine večer
uzrelo svetlo sveta prvé žriebä
v areáli W.O.C.H. Slovakia. A toto
sú jeho prvé minúty života v obrazoch

ZO
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Z prác našich birmovancov

C

ieľom prípravy našich birmovancov
na prijatie sviatosti birmovania je
nielen „natlačenie“ poučiek do ich mladých hlavičiek (i keď poznanie základných náboženských právd je veľmi dôležité), ale predovšetkým snaha naučiť ich žiť
životom viery, naučiť ich odvahe svedčiť
o svojej viere, zapájať sa do života Cirkvi...
Začiatkom roka sme priebežne overovali vedomosti birmovancov a súčasťou
našich testov bolo aj napísanie krátkej
práce na pridelenú tému, z ktorej sme
chceli zistiť úroveň náboženskej zrelosti
našich zverencov. Pre vaše povzbudenie
uvádzame (so súhlasom autorov) výňatky
z niektorých prác 14 ročných dievčat:
Čo považujem za šťastie v živote
Čo je pre mňa šťastie? Je veľa vecí, ktoré ma robia šťastnou. Šťastie je pre mňa
to, že som sa narodila, že som bola pokrstená, že môžem pristupovať k svätej spovedi a prijímať Telo Kristovo, že mám
dobrých a zdravých rodičov, že žijem
v usporiadanej rodine obklopená dostatkom materiálnym aj duchovným. Každé
ráno som šťastná, že som sa zobudila
do nového dňa, i keď je upršaný alebo zasnežený. Teším sa, čo mi dnešok nové prinesie. Môžem sa oprieť o fakt, že vidím,

Práve sa narodil žrebček Dancer

Trvalo mu pol hodiny a už sa staval na nohy

... a prvé hlty materského mlieka

Po pol hodine prvý krôčik
v živote...

... a vykračuje si ako frajer...

že viem hovoriť, že chodím, hýbem rukami. Už len tým by mal byť človek šťastný.
F.V.
Prečo chcem ísť na birmovku
Na sviatosť birmovania sú rôzne názory. Pre niekoho je to príležitosť získať
darčeky, pre iného prianie starých rodičov, niekde to môže byť tradícia a nič viac.
Pre mňa je to, vďaka Bohu, sviatosť kresťanskej dospelosti. Teším sa, že po sviatosti krstu a prvom svätom prijímaní dostanem sviatosť birmovania. Budem duchovne dospelá a zodpovedná sama za seba. Vyprosujem si od nášho Pána, aby ma
naďalej požehnával a zahŕňal milosťami,
ako doteraz. Aby som mohla svoju vieru
zdedenú od rodičov a starej mamy ďalej
rozíjať a raz ju odovzdať tak, ako som ju
dostala ja.
T.E.
Čo znamená pre mňa Sväté písmo
Túto nádhernú knihu sa snažím brať
do rúk každý deň. Čítavam si evajelium
(niekedy aj listy alebo žalmy) a zapisujem
si myšlienku, ktorá ma oslovila. Postupne
by som chcela dosiahnuť to, že si tieto
myšlienky prenesiem do svojho života
a budem ich uskutočňovať. Zatiaľ sa mi to
nedarí, ale verím, že odstupom času na to
nabehnem. Duch Svätý mi v tom určite
pomôže. Keď sa niečoho bojím, alebo som
smutná, táto úžasná kniha robí zázraky.
H.M.
Môj vzťah k Panne Márii
Občas nastanú chvíle v mojom živote,
keď mi je ťažko a vtedy si na ňu pomyslím.
Veď ona prekonala v svojom živote veľa
ťažkostí. Musela utekať s malým Ježiškom
a skrývať sa, ale aj napriek tomu všetkému
bola silná, dokázala ho ochrániť a postarať sa o neho. Panna Mária je pre mňa
symbolom veľkej lásky, čistoty a materstva. Panna Mária mi dáva silu prekonávať mnohé prekážky. Poprosím ju o radu,
pomodlím sa k nej a hneď mi je lepšie na
duši.
T.Z.
Ako sa chcem zapájať do života Cirkvi
Je to pre mňa ťažká otázka. Je veľmi
veľa vecí, ktoré nechápem a chcela by
som ich viac chápať, oveľa viac chápať.
Keď som začala chodiť na detské spoločenstvo, bolo to pre mňa zvláštne. Niečo
také nové. Keď budem staršia, chcela by
som také detské spoločenstvo viesť. Bola
by to nová príležitosť pre mňa, ale aj pre
mladých. Je totiž veľa mladých ľudí, ktorí si z Boha robia posmešky a srandu. Ja
viem, že ani ja som ešte nezažila tú pravú Božiu lásku, ale snáď sa mi to raz podarí. Možno po birmovke, možno zajtra.
Š.P.
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ROZPOČET NA ROK 2006 - PRÍJMY (v tisícoch Sk)
Príjmy 2006

Rozpočet

Transféry od úradu práce
100
Transféry na matričnú činnosť
42
Transféry na školstvo
5 422
Transfér na stavebné konanie
34
Na stravu - hmotná núdza
60
Podielová daň z príjmov FO od štátu
7 402
Daň z nehnuteľností - z bytov
3
Daň za psa
27
Daň za zábavné hracie prístroje
120
Daň za užívanie verejného priestranstva
50
Poplatky a platby za separovaný zber
500
Príjmy z prenajatých pozemkov
30
Príjmy z prenajatých budov, garáží, bytu
a ostat. zariadení
250
Príjem za prenájom reklamných plôch
250
Poplatky a platby cintorínske
15
Poplatky za vodu - nedoplatky 2004
4
Poplatky a platby za MŠ
70
Poplatky za stravné
28
Úroky z účtov finančného hospodárenia
30
Príjmy z náhrad poistného plnenia
15
Z dobropisov
45
Správne poplatky - obecné
60
Daň z nehnuteľností - z pozemkov - FO
160
Správne poplatky - matrika
5
Poplatky za el. energiu - Eso bar,
Ob. klub + plyn
180
Daň z nehnuteľností - zo stavieb - FO
250
Správne poplatky - stavebné
42
Poplatky za použitie telef., faxu, vstupné,
fotok., rozhlas
55
Daň z nehnuteľností - z pozemkov - PO
842
Poplatky z predaja odpadových nádob
25
Daň z nehnuteľností - zo stavieb - PO
122
Poplatky za knihy, propag. materiál,
kalend., videokazety
15
Poplatky za opatrovateľskú službu
120
Poplatky za zriadenie kanalizačnej prípojky
30
Stočné
200
Bežný rozpočet
16 603 000
Transfér z enviromentálneho fondu
6 080
Príjem kapitálový z predaja pozemkov (Pažiť)
6 000
Kapitálový rozpočet
12 080 000
Prevod z rezervného fondu
565
Finančné operácie
565 000
CELKOM PRÍJMY

29 248 000

Výdaje 2006

Rozpočet

Matrika z dotácie od štátu
Výstavba z dotácie od štátu
VPP - z dotácie od štátu
Hmotná núdza z dotácie od štátu
Výdavky verejnej správy
Matrika z obecných dotácií
Úrok z úveru
Hasiči, oprava strechy budovy
Register obnovenej evidencie pozemkov
Výstavba z obecných financií
Správa a údržba ciest
Nakladanie s odpadmi

42
34
100
60
4 621
31
250
241
10
79
62
571
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Nakladanie s odpadovými vodami - ČOV
VPP - z obecných financií
Verejné osvetlenie
Ihrisko
Kultúra
Knižnica
Údržba rozhlasu
Vydávanie obecných novín, kalendár
Materská škola
Základná škola z dotácie od štátu
Školský klub detí
Školská jedáleň
Školenie - overenie spôsobilosti
Opatrovateľská služba
Bežný rozpočet
Rekonštrukcia ZŠ, cintorín - prekrytie
Prípravná a projektová dokumentácia
Kanalizácia
Betónová plocha, detské ihrisko, dvere MŠ
Chodník (dolný koniec)
Kapitálový rozpočet
Splátky úveru
Finančné operácie

257
51
275
486
367
5
178
120
1 534
5 252
250
659
35
1 033
16 603 000
2 000
500
3 000
700
300
6 500 000
1 200
1 200 000

CELKOM VÝDAJE

24 303 000

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ OBCE
Vodné hospodárstvo
Príjmy
Poplatky za vodu (cena vody 20,- Sk)
Poplatky za vodomery (100,- / rok)
Príjmy celkom:

1 026
56
1 082 000

Výdavky
Tarifný plat, základný plat
Osobný príplatok
Mimoriadna odmena
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
Poistné do Sociál. poisťovne
- na nemoc. poistanie
Poistné do Sociál. poisť.
- na dôchodk. zabezpečenie
Na úrazové poistenie
Na invalidné poistenie
Do rezervného fondu
Na poistenie v nezamestnanosti
Elektrická energia - Vodáreň
Chemikálie na dezinfekciu vody
Stavebný, vodoinštalačný
a elektroinštalančný materiál
Materiál, náhradné diely,
pracovné náradie, nástroje
Bielizeň, súčasti odevov, obuv
Údržba vodovodu a vodárenských zariadení
Revízia a kontrola zariadení,
prevádzkový poriadok
Výdaje za rozbory vody
Poplatky za odber podzemnej vody
Stravovanie
Poistné vodovod, zodpovednosť za škody
Výdaje spolu:

125
88
10
20
3
32
2
8
6
2
200
5
10
30
1
40
180
96
70
12
27
967 000
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svienčim 1941. Z koncentračného
tábora ušiel zajatec.
Večer predstúpi veliteľ tábora Fritsch
pred zajatcov a zreve: „Utečenca nenašli.
Desiati z vás preto zomrú v hladomorni!
Pristúpi bližšie k prvému radu, každému ostro pozerá do tváre. Potom zdvihne
ruku a ukáže prstom: „Tento!“
Muž vystúpi z radu, bledý ako stena.
„Ten – a ten a ten...“
Je ich desať. Desať odsúdených na smrť.
Jeden z nich sa rozplače a zvolá roztraseným hlasom: „Moja úbohá žena a deti.“
Odrazu sa stane niečo nečakané. Z radu vystúpi zajatec a stane si pred Fritscha.
Veliteľ tábora siahne po revolveri. „Stoj!
Čo chceš odo mňa, ty poľská sviňa?!“
Zajatec pokojne odpovie: „Chcel by som
zomrieť za tohto odsúdeného.“
„Kto si?“
Odpoveď je stručná: „Katolícky kňaz.“
Nasleduje okamih ticha. Nakoniec Fritsch zachrípnutým hlasom rozhodne:
„Súhlasím. Choď s nimi!“
Tak zomrel františkán Maximilián Kolbe iba 47-ročný. Muž, ktorý chcel dobyť
svet láskou. Naplnil slová Ježiša Krista:
„Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.“ (Jn 15, 13).
Maximilána Kolbeho vyhlásil za svätého
pápež Ján Pavol II.
Milý brat, milá sestra,
tento obetavý kňaz dobrovoľne ponúkol
svoj vlastný život, aby zachránil otca viacdetnej rodiny. Je to určite hrdinstvo, ale aj
prejav opravdivej viery. Veď veríme, že
smrťou náš život nekončí. V tomto pôstnom období si častejšie pripomíname utrpenie a smrť nášho Pána Ježiša Krista.
Aj pobožnosť krížovej cesty nám približuje cestu utrpenia nášho Spasiteľa. Ale
na konci nie je smrť, ale život, zmŕtvychvstanie a prázdny hrob ako svedectvo všetkým, ktorí by chceli pochybovať.
Približujúca sa Veľká noc nás všetkých
pozýva k oslave víťazstva Ježiša Krista nad
smrťou, diablom a zlobou sveta. Kto by
o tom pochyboval, nemá žiadnu nádej.
Sväté písmo jasne hovorí: „Ak nebol Kristus vzkriesený..., vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch. Potom aj
tí, čo zosnuli v Kristovi, sú stratení... Ale
Kristus vstal z mŕtvych... a všetci ožijú
v Kristovi... Ako posledný nepriateľ bude
zničená smrť... Vďaka Bohu, ktorý nám
dal víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša
Krista. A tak, moji milovaní bratia, buďte
pevní, neochvejní, čoraz horlivejší v Pánovom diele, veď viete, že vaša námaha
nie je daromná v Pánovi.“ (1 Kor 15,
14-58). Máme sa namáhať preto, aby sme
prišli do neba a neboli večne zatratení
v pekle.
Oslava Kristovho víťazstva je dôvodom
nádeje pre každého človeka, aby nežil
v pochybnostiach, ale uveril v Kristovu od-

Z DUCHOVNÉHO

Blatňan
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Smrťkoniec
alebo

začiatok?
púšťajúcu lásku, ktorou odpustil nielen
zločincovi na kríži, ale každému, kto dôveruje v jeho Milosrdenstvo. Všetci sme
pozvaní k tomu, aby sme s očisteným srdcom slávili veľkonočné sviatky v duchovnej radosti a zmierení s Bohom cez dobrú
svätú spoveď.
Brat, sestra, ak by sme zostali ľahostajní, nebola by to veľká nevďačnosť voči
Pánovi Ježišovi za jeho obetu na kríži, keď
sa obetoval za nás, aby sme my žili?
Zmierme sa s Bohom a začnime naozaj
nový život!
Stalo sa to 14. marca 2006. Poprosili
ma, aby som zaopatril a pripravil na smrť
jednu vážne chorú sestru, ktorá ležala
v Ružinovskej nemocnici. Vyslúžil som jej
sviatosť pomazania chorých a tiež som jej
udelil úplné odpustky. Keď som sa dozvedel, že v nemocnici je aj ďalšia chorá
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z Blatného, ku ktorej chodievam na prvé
piatky, navštívil som aj ju a tiež som jej
udelil sviatosť pomazania chorých. Obe
ženy však už nemohli prijímať žiaden pokrm a tak mi zostala jedna premenená
hostia. Bol som na chirurgii, na šiestom
poschodí na oddelení mužov. Prechádzal
som jednotlivými izbami a pýtal som sa, či
by niekto nepotreboval kňaza. Sestričky
mi povedali, že na sedmičke leží vážne
chorý pacient. Keď som prišiel k nemu
a predstavil sa ako katolícky kňaz a ponúkol mu sv. spoveď, jeho odpoveď bola negatívna s poznámkou, že ešte nezomiera.
Zamrazila ma jeho odpoveď, ktorou odmietol Pána Boha. Jeho stav bol totiž naozaj vážny a nezostávalo mu veľa života.
Aspoň som sa pomodlil za jeho dušu a rozmýšľal som, komu by som mohol podať
sväté prijímanie, ktoré mi zostalo. Vtedy
ma oslovil mladý ošetrovateľ, ktorý bol pri
tomto vážne chorom a poprosil ma o sv.
spoveď. Zašli sme na voľnú izbu, kde nikto neležal a tam sa tento mladík úprimne vyspovedal po desiatich rokoch a prijal
Sviatosť Oltárnu. Bol som vďačný Pánu
Bohu, že som mu mohol poslúžiť a tiež
som si vtedy pripomenul predsavzatie,
ktoré som si dal na ten deň z ranného
rozjímania: Pomôcť jednému blížnemu
k Pánovi Ježišovi.
Milí čitatelia, všetkým Vám prajem požehnané veľkonočné sviatky, aby Kristovo
víťazstvo nad smrťou bolo pre vás nádejou
na večný život a aby ste so Vzkrieseným
Kristom začali nový život.

kňaz Roman Stachovič

Bohoslužby
v Rímskokatolíckom kostole sv. Vojtecha v Blatnom
počas Veľkej noci 2006
Kvetná nedeľa (9.4.)

-

Zelený štvrtok (13.4.)

-

Veľký piatok (14.4.)

-

Biela sobota (15.4.)

-

Veľkonočná nedeľa (16.4.)
Veľkonočný pondelok (17.4.) -

sv. omše o 8.00, 10.00 a 17.30 hod.
veľkonočná spoveď od 14.00
do 17.00 hod.
sv. omša na pamiatku Pánovej večere
o 18.00 hod.
obrady Pánovho utrpenia a smrti
o 15.00 hod.
po obradoch vystavená Sviatosť
oltárna v Božom hrobe do 20.00 hod.
vystavenie Sviatosti oltárnej
v Božom hrobe o 8.00 hod.
celodenná poklona pri Božom hrobe
19.30 - začiatok Veľkonočnej vigílie
na záver sv. omše – procesia na oslavu
Vzkrieseného Pána. Treba si priniesť
sviece.
sv. omše o 8.00 a 10.00 hod.
sv. omše o 8.00 a 18.30 hod.
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Prikázanie lásky
Kamil Žák

výročie
otvorenia
školy
v Blatnom

Vážený pán Milan Šarmír, starosta obce Blatné, dovoľte mi, aby som
sa v prvom rade Vám osobne, no nielen Vám ale i Vášmu miestnemu zastupiteľstvu v obci Blatné z hĺbky
srdca poďakoval pri príležitosti
45. výročia otvorenia Základnej školy v Blatnom. Pamätný list, ako i čestné uznanie mi budú navždy pripomínať prácu, ktorú som vykonal
vo vašej obci za veľmi krátky čas.
Vo funkcii riaditeľa národnej školy,
hlavne však vo funkcii riaditeľa základnej školy. Budú mi pripomínať
všetok čas i starosti súvisiace s výstavbou tejto školy. Preto i báseň
„Srdcu môjmu milá“ som zložil
všetkým mojim žiakom a ich rodičom. Vaša obec zostane skutočne
navždy môjmu srdcu blízka. Čiže
môj otvorený list bývalému povereníkovi školstva, profesorovi Ernestovi Sýkorovi našiel svoju odozvu.
Som Vám, občanom Blatného,
osobne však Vám, pán starosta predstaviteľom obce povďačný, že ste na
mňa, no nielen na mňa nezabudli.
Vaše ocenenie mi navždy zostane
ako trvalá pamiatka i spomienka.
Dovoľte mi záverom môjho listu
požiadať Vás o zverejnenie ďalšej
mojej básne, ktorej som dal názov
„Prikázanie lásky“. Nech táto báseň
pripomenie občanom Vašej obce, že
som si všetkých nielen vážil, ale mal
i srdcom rád.
Váš

Kamil Žák

Láska...
Zakrýva v sebe veľa hriechov
hoc často o nej vravíme,
na ulici, či v rodine.
No prikázanie lásky
často kazíme sebectvom,
krivdou, lakomstvom,
pohŕdaním, či chamtivosťou.
Prikázanie lásky
je vlastne tlkot srdca,
čistého svedomia
o ktorom ľudia málo,
veľmi málo hovoria.
No miesto lásky
hľadáme len seba,
svoj prospech,
svoju ctižiadosť,
svoju vlastnú slávu,
Beda, ach prebeda!
Sú ľudia bez srdca,
čo sami seba klamú.
Mlátia prázdnu slamu...
Veď prikázanie lásky
ako riekol dávno
zbožný svätý Ján,
si navždy tvorí
človek iba sám.
Láska...
Je predsa v nás
a stále, večne žije.
I srdce pri nej
teplom kolotá.
Láska je predsa zmyslom,
symbolom i cieľom,
ona je kus nášho života.
Tá láska v slovách
a či na papieri
je láska zlá,
ba i klamlivá!
Ona sa musí
v skutkoch prejaviť
tak ako láska matky
vernej, milujúcej.
Veď život je tak krásny,
no predsa i krátky.
Nevezmem ani slovo
z rýmov, veršov spiatky.
Láska...
je odpúšťaním krivdy,
ktorá vie znášať
i zlé povahy.
Nemá rád povýšenosť,
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sebectvo, či osobné výhody,
tobôž bohatstvo.
Láska je predsa
srdca zrkadlo,
ktoré sa vidí
v čistom svedomí.
A preto každý,
čo si lásku cení,
mal by si byť vedomý
hodnoty svojho žitia,
svojej ľudskej lásky.
Človeče boží,
i keď sa z lásky
i svet tento množí
daj si vždy pozor
a vedz, že z ľudskej chvály,
či nelásky
tvoria sa len vrásky.
Pamätaj navždy, že
prikázanie lásky
zakrýva v sebe
veľa hriechov, zloby,
práve dnešnej doby...
Denne ho kazíme
sebectvom a pýchou,
často i lakomstvom...
Láska!
Je vždy živá,
ona je veľkým, krásnym,
nežným tajomstvom.
Ona je tlkot srdca,
čistého svedomia.
No o nej ľudia
v tomto božom svete,
málo, veľmi málo hovoria.

Výzva dôchodcovi!
Už je čas, keď máš už čas,
dobre sa pripraviť na večný čas,
ktorý sa v zdraví pripraviť máš
Duch Svätý Ti pomôže
naplniť ten čas.
Uvažuj o tom, už je čas!
V kútiku srdca nájdi si
miestečko pre Božiu slasť.
Pocítiš ako sa raduje
Tvoja duša zas.
Radosti žitia zanecháš rád
pre Božiu vlasť.
Uvažuj o tom včas!

M. Slováková
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- srdcia počítačov

L. Mitáková
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jarné hry boli špilek, kapana a lamorky
do jamečky. V zime sa sánkovali, stavali
tunely. Bolo veľa snehu. Pri igramskom
Vendelínku sa sánkovali a šmýkali (kotel). Korčule na ľad sa volali kvintáky.
Ako mladí sa narobili na poliach JRD.
Okopávali repu a kukuricu. V lete, keď
bola žatva, boli vynášať snopy do krížov.
V tej dobe neboli kombajny, len domáce
drevené mláťačky.
Takto v minulosti žili ľudia.

Mikr opr ocesor y
V jeden chladný februárový deň sa žiaci
8. a 9. ročníka vybrali navštíviť Slovenské národné múzeum a jeho prírodovedné expozície. Hlavným cieľom našej výpravy bola
výstava s názvom Mikroprocesory - srdcia počítačov, ktorú pripravilo SNM v spolupráci
s firmou Intel.
Výstava ponúkla ucelený prierez históriou
mikroprocesorov od prvého procesora
na svete až po súčasné mikroprocesory využívané v PDA a notebookoch či viacprocesorových serveroch. Výstava sa konala pri príležitosti 40. výročia vzniku Mooreovho zákona, ktorý charakterizuje vývoj celého počítačového odvetvia. Medzi najväčšie lákadlá
výstavy určite patril prvý mikroprocesor na
svete, Intel® 4004 z novembra 1971. Zaujímavé boli aj prvé počítače vyrábané na Slovensku – PMI80, PMD85 založené na mikroprocesore MHB8080A (klon i8080), alebo
prvý Slovenský počítač kategórie PC – PC-88,
vybavený mikroprocesorom MHB 8088 (kópia procesora Intel 8088).
Nešlo však iba o históriu, lákadlom expozície bola najnovšia verzia dvojjadrového
serverového procesora Intel Itanium 2 (s kódovým názvom Montecito). Tento procesor
bude na trh ešte len uvedený a mali sme možnosť vidieť ho medzi prvými na svete. Ide
o procesor, ktorý obsahuje viac než 1.7 miliardy tranzistorov, ktoré dokážu spracovávať
nesmierne množstvo informácií za sekundu.
Výstava obsahovala nielen procesory, ale
aj ďalšie zaujímavosti. Každý rad procesorov
mal svoj priestor, ktorého súčasťou boli reprezentatívne modely vrátane podrobných
popisov. Medzi exponátmi sme našli základné dosky či celé počítače danej doby a generácie. Pre dokreslenie dobovej situácie bola
k dispozícii časová os zhŕňajúca najdôležitejšie udalosti vo svete osobných počítačov
a zároveň aj v oblasti procesorov, korešpondujúce s Mooreovým zákonom.
Okrem tejto zaujímavej expozície sme si
prezreli i expozíciu „Klenoty Zeme“, ktorá
prezentuje prostredníctvom 1100 vzoriek asi
700 druhov minerálov zo slovenských aj zahraničných lokalít. Zo slovenských lokalít
boli pozoruhodné vzorky kermezitu z Pezinka, drúzy ihličkovitého antimonitu a vzorky
zlata z Kremnice, strieborné minerály z Banskej Štiavnice a tiež opály z východného
Slovenska. Zo zahraničných lokalít boli zaujímavé vzorky hessitu z Rumunska, kryštály
azuritu z Namíbie, flourity, beryly, turmalíny, rubíny z Tanzánie, brazílske acháty
a mnohé iné. Zaujali nás i ostatné výstavy,
„Pravek života“ a „Variácie sveta rastlín“,
ktoré nám ukázali pestrosť a bohatosť života
v súčasnosti i v dobách dávno minulých.
Naplnení novými poznatkami sme sa vrátili domov. Počítače, ktoré sme videli na výstave, boli pre našich otcov malým zázrakom,
pre nás sú už dávnou históriou. Možno i niektorých zo žiakov oslovili a budú v budúcnosti pracovať na rýchlo vyvíjajúcom sa poli vedy a techniky.

Blatňan

Patrícia Jarábková, 5. ročník

Ako žili ľudia v minulosti
(Spomienky mojej babičky)
V minulosti bola iná doba ako je dnes.
Neboli počítače ani televízory. Zo školy
sa chodievalo na brigády. Deti pásavali
husi pri potoku. Kúpali sa v potoku, ktorý bol čistejší ako dnes. Bola iná móda.
Nosili šaty, tepláky, bagandže. Na jeseň
chodili šúpavať kukuricu a v zime „drápali“ perie z husí.
Večer o 20.00 hodine vyšli na ulicu
a kričali „ósma“. Hrávali rôzne hry. Ich

Zaznamenali
sme

Ján Levoslav Bella
Sedemdesiat rokov uplynulo od smrti nestora našej národnej hudby - Jána Levoslava
Bellu - tvorcu prvej slovenskej opery.
Rodák z Liptovského Svätého Mikuláša
(4. 9. 1843) si už v detstve získal všeobecné
uznanie svojou hrou na husle a
organ. Na levočskom gymnáziu
získal prvé hudobné vzdelanie.
Počas teologických štúdií v
Banskej Bystrici komponoval
pre biskupský kostol inštrumentálne omše a veľa svetskej
hudby pre klavír a orchester.
Počas prvého banskobystrického pôsobenia vytvoril skladby, ktoré nesúviseli len s bohoslužbami, ale plnili aj buditeľskú funkciu v spojení s udalosťami, pri ktorých odzneli. Niekoľko jeho diel
uviedli v deň zrodu Matice slovenskej 4. augusta 1863 v Turčianskom Svätom Martine.
Svoje kňažské pôsobenie prerušil na niekoľko rokov, pretože na podnet biskupa Štefana Moyzesa odišiel do Viedne, aby dokončil
teologické štúdiá a zároveň sa zdokonalil v
hudbe.
Od roku 1866 už pôsobil ako kňaz a učiteľ

opäť v Banskej Bystrici a od roku 1869 ako
mestský kapelník, riaditeľ chóru a neskôr
ako učiteľ v Kremnici. Tam vytvoril okrem
majstrovských hudobných diel aj literárne
úvahy, v ktorých sa zaoberal teoretickými
otázkami hudby (Myšlienky o vývine národnej hudby a slovenského spevu).
Jeho 40-ročné učiteľské pôsobenie v Sibini v Sedmohradsku bolo veľkou stratou
pre slovenský hudobný život
a tvorbu, pretože Bella celkom
prišiel o kontakt s našim národným a umeleckým dianím.
K slovenskej hudbe sa Ján
Levoslav Bella vrátil vo svojej
skladateľskej činnosti až po roku 1928. Jeho najznámejšie
diela sú: opera Kováč Wieland,
kantáty Divný zbojník a Svadba
Jánošíková, symfonická báseň
Osud a ideál, zborové skladby
Slovenské štvorspevy, umelé
piesne (cyklus Matka nad kolískou) a ponášky na ľudové piesne.
Až do konca svojho života (25. 5. 1936) sa
s veľkým nadšením zapájal do kultúrneho
diania a jeho hudbe ako i jemu samému sa
dostávalo vysokého ocenenia a úcty ako jednému z priekopníkov slovenskej národnej
hudby.
Eva Zimányiová
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Združenie ZPOZ –

Stretnutie

matiãiarov
Dňa 26. marca sa konalo výročné zhromaždenie Miestneho odboru Matice slovenskej.
Na úvod zaznela hymnická pieseň Kto
za pravdu horí, po nej nasledovali básne,

členských preukazov a o povinnom 50,– Sk
členskom príspevku. Správu o hospodárení predniesla hospodárka Mária Šarmírová. V diskusii odznelo 6 príspevkov, v nich
členovia sústredili pozornosť na aktuálne

ktoré zarecitovali žiačky I. Hegedüsová
a L. Polakovičková.
Pracovnú časť otvorila tajomníčka MO
MS Mgr. Ľ. Milošovičová, ktorá aj schôdzu
viedla. Predseda Ing. J. Fabián vyhodnotil
činnosť za rok 2005. Vo svojej správe
okrem iného hovoril o vývoji členskej základne za 10 rokov trvania MS, o výmene

problémy týkajúce sa spolupráce s klubom
dôchodcov ako i spôsobu organizovania
poznávacích zájazdov a kultúrnych podujatí. Schválenie návrhu plánu činnosti
na rok 2006 a prijaté uznesenia ukončili
výročné zhromaždenie.

Mgr. Eva Zimányiová

âlovek –

ãloveku

Združenie zborov pre občianske
záležitosti – Človek – človeku sprevádza našich občanov od narodenia
v podstate až po poslednú pozemskú
cestu. V našej obci sa činnosť združenia obnovila v roku 2002 po dvanásťročnej odmlke. Po „nežnej revolúcii“
bola považovaná činnosť za politickú,
konkurujúcu cirkevným obradom, aj
keď si mnohí uvedomovali, že to tak
nie je. Dnes môžeme povedať, že tieto
dva prúdy obradov sa navzájom dopĺňajú, čím sa stávajú pre našich občanov slávnostnejšími. V našej obci sa do
činnosti združenia zapájajú poslanci
obecného zastupiteľstva aj dievčatá –
recitátorky pri obradoch. Príhovory
k obradom pripravujú zväčša starosta
obce a zástupca starostu. Najčastejšími sú rozlúčky so zosnulými. Za obdobie od obnovenia činnosti sa každoročne pripravuje spoločné uvítanie
detí do života, v prípade požiadania aj
individuálne. Taktiež sme mali niekoľko civilných sobášov. Pri udeľovaní
ocenení obce pripravujeme pekné podujatia na poďakovanie oceneným za
ich prácu v prospech obce, vždy so zápisom do pamätnej knihy, v minulosti
sme mali spoločne so sociálnou komisiu rozlúčku s brancami pri ich odchode na vojenčinu. Iné podujatia zatiaľ zväčša nerobíme, len si môžeme
spomenúť, že v minulosti boli pozývaní manželia sláviaci zlatú svadbu.
V niektorých iných obciach, kde sú
zbory aktívnejšie aj početnejšie pripravujú prijatie novomanželov, darcov krvi, pripravujú akadémie k slávnostným dňom obce, k príchodu vierozvestov Cyrila a Metoda. Aj my sme
schopní zorganizovať a pripraviť ktorékoľvek zo spomínaných podujatí,
záleží len na záujme občanov. Nechceme byť vtieraví, nuž sa nesnažíme
za každú cenu toto pripravovať. Pritom mnohí naši občania si zaslúžia,
aby sme boli k nim všímavejší. Uponáhľaná doba nám už asi neposkytuje
k väčšej aktivite dostatok síl. Alebo
chýbajú aj podnety.
Milan Šarmír
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ŽIVOTA OBCE

Halový futbalový turnaj

v Stadthalle
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ka, Európskej únie, Švajčiarska a Nemecka aj vlajku našej obce, ktorá sa svojimi
malými rozmermi – dĺžkou 1,5 m zvlášť vynímala. Totiž aj zo spomínaných štátov boli medzi novinármi zástupcovia hrajúci
v dresoch Rakúska a Nemecka. Dosiahli
sme tieto výsledky: Blatné - Rakúsko 3 : 2,
Blatné – Slovensko II. 4 : 0, Blatné – Rakúsko/Nemecko 2 : 2 a jediná prehra s víťazom turnaja Slovenskom I. v pomere
1 : 2. Tým sme v turnaji obsadili pekné
druhé miesto. Medzitým sme občas odskočili na občerstvenie do reštaurácie Chilinos, pripojenej k Stadthalle, ktorú vedie
Jožko Milošovič. Tu prebiehalo aj vyhodnotenie turnaja a spoločné posedenie všetkých mužstiev aj našich fanúšikov. Takmer
sme prišli o nášho najlepšieho vlaňajšieho
strelca Matúša Kučeru. (Viď foto.) Ešteže
sa nedal zlákať a šiel s nami riadne domov.
Hostitelia – tím rakúskych športových novinárov a Jožko Milošovič sa o nás vzorne postarali.

Milan Šarmír

V

poslednom vlaňajšom čísle sme avizovali minifutbalový turnaj vo viedenskej
Stadthalle. Styky nášho rodáka Jozefa Milošoviča s Hansom Hofstätterom, koučom
mužstva rakúskych športových novinárov
priviedli toto mužstvo koncom októbra
do Blatného. Ani sme sa nenazdali a dostali sme pozvánku na predvianočný turnaj za
účasti rakúskych, slovenských a nemeckých športových novinárov na 22. decembra 2005. Po výprasku 0 : 4 doma sme odchádzali s predsavzatím lepších výsledkov.
Do Viedne cestovalo s našim mužstvom,
tentokrát zloženého prevažne z hráčov „A“
mužstva cestovali aj skalní fanúšikovia šarfického futbalu. Dorazili sme načas, pripravili sa a začali zápasy. Medzitým sme
obdivovali vo vlajkovej výzdobe pri šesťmetrových vlajkách Brazílie, Slovenska, Rakús-

12. ročník Silvestrovského behu o cenu st arostu obce
Víťazi
detský okruh:

Graciela Tavaliová
Marek Rajcsanyi
Karin Rodná
Maroš Šuplata
Róbert Bögi
Nikola Vöröšová
malý okruh 700m: Tomáš Janský
Erik Koller
veľký okruh 1 000m: Michal Stacho

MŠ
MŠ
7-9 roční
7-9 roční
10-12 roční
10-12 roční
13-15 roční
16-18 roční
19-39 roční

hlavný beh:

Jana Tichá
Ondrej Surmak
Jozef Knap
Silvia Glesková
Slavomír Glesk

19-39 roční
40-49 roční
50 roční
19-39 roční
19-39 roční

Štartovalo celkom 51 pretekárov napriek nepriaznivým poveternostným podmienkam. Najmladším pretekárom bol Marek
Tavali. Najstarší pretekár Jozef Knap.
Mgr. Pavol Gašaj
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Z činnosti Stolnotenisového klubu Blatné
Po

skončení
uplynulého
ročníka
2004/2005 nastala znovu reorganizácia všetkých súťaží. Pre náš klub to znamenalo zotrvanie A družstva v 5. bratislavskej lige
a B družstva v 6. lige.Po letnej prestávke sme
začiatkom októbra začínali nový ročník
2005/2006. Nastali zmeny v súpiskách A a B tímoch na základe aktuálneho rebríčka. Hráčmi A družstva sú:
1. Horváth Vojtech
2. Fekete Peter
3. Čičmanec Róbert
4. Petrík Marcel
Vedúcim B družstva sa stal Peter Valovič,
pretože Robo Čičmanec prešiel do Á-čka.
Hráči B družstva:
1. Valovič Peter
2. Tušš Peter
3. Srnák Stanislav
4. Sabo Vojtech
5. Srnák Martin
6. Horváth Vojtech ml.
7. Valovič Michal

Pevne všetci veríme, že časom budú platnými
hráčmi nielen B-čka.
Ďalej by som chcel vyzdvihnúť zatiaľ neregistrovaných členov, ktorí neúnavne a pravidelne trénujú.Rapídne sa zlepšili, čím chcú
dokázať sebe aj ostatným hráčom, že sa pripravia do jesene na štart v lige.
V decembri sme sa zúčastnili Vianočného
turnaja v Réci, kde sme obsadili 2. miesto - P.
Fekete a 4. miesto - V. Horváth. Vo veľmi pekne prestavanej a moderne vynovenej hale kultúrneho strediska nás ešte reprezentovali M.
Petrík a P. Valovič.
Ďalší turnaj na Troch kráľov poriadal Čataj.
Všetci vieme, aké podmienky majú v prekrásnom kultúrnom stánku už mnoho rokov. Preto
si mohli dovoliť pozvať všetky kluby z okolia.
Prišlo im neuveriteľných a rekordných 42 hráčov počnúc I. až VI. ligy. V tejto silnej konkurencii sme si nerobili žiadne ambície, no napriek tomu pri šťastnejšom lose po postupe
zo základných skupín to niektorí mohli dotiahnuť ešte ďalej (P. Fekete, M. Petrík, P. Valovič).

STK Blatné

Turnaj štvorhry

Pozitívne na tomto domácom turnaji bolo
s akou chuťou a nasadením sa hráči pobili medzi sebou a chceli si dokázať, kto je momentálne lepší. Bol to vydarený a vyrovnaný turnaj.
Dňa 14. 1. 2006 sa konal 1. ročník STK
Blatné vo štvorhrách, ktorému sa tešili všetci
zúčastnení. Osobne si myslím, že to bola správna myšlienka urobiť turnaj zo zameraním na
štvorhry a na stmelenie kolektívu v klube, ktorý sa neustále rozrastá. Štvorhry sú veľmi
dôležitá časť každého majstrovského stretnutia, takže pokiaľ sú úspešné, ľahšie sa pokračuje vo dvojhrách. Keď sa skončia neúspechom, ťažko sa strata bodov doženie. Z toho vyplýva, že na štvorhru sa treba veľmi dobre pripraviť, či fyzicky, psychicky, vybrať si toho
správneho partnera, atď. Preto tento turnaj
mal aj svoje opodstatnenie. Všetci dávali najavo svoju spokojnosť a bolo vidno, že sa s hry
tešili a zabávali sa. Výledky: 1. miesto - V. Horváth, V. Horváth ml., 2. J. Šuplata (73 ročný),
Ľ. Turinič, 3. S. Srnák, M. Srnák, 4. P. Fekete,
M. Strihovský, 5. P. Valovič, M. Valovič, 6. M.
Dugovič, M. Dugovič ml., 7. Š. Horváth,
K. Bauer, 8. M. Petrík, T. Budaj, 9. R. Smolko,
P Turiak, 10. M. Šarmír, S. Dugovič.
Dňa 4. 3. 2006 sme usporiadali turnaj registrovaných hráčov v Blatnom. Na naše pomery
sa turnaj vydaril, aj keď sme rátali s väčšou
účasťou. Hráči najprv bojovali v dvoch 7-členných skupinách. Postupovali z každej štyria.
Vznikli dve 4-členné, z ktorých prví dvaja odohrali zápasy o finále. Nakoniec sa hralo o 3.
miesto a očakávané finále. Výsledky: 1. Ivan
Horváth (Réca), 2. Ľuboš Žilinec (Réca),
3. Vojtech Horváth (Blatné), 4. Michal

Majstrovský zápas

Víťazi turnaja

Najďalej postúpil V. Horváth, až do 16-ky, kde
ho vo veľmi dobrom stretnutí systémom KO vyradil až II. ligový Pezinčan.
7. 1. 2006 sa uskutočnil turnaj neregistrovaných hráčov v Blatnom. Zúčastnilo sa na ňom
12 hráčov z obce vrátane starostu. Výsledky:
1. Štefan Horváth, 2. Jozef Čapla, 3. Karol
Bauer, 4. Daniel Šuplata, 5. P. Turiak, 6. Rado
Smolko, 7. Teofil Budaj, 8. Milan Strihovský,
ďalej bez poradia Jozef Šuplata, Milan Šarmír,
Ivan Šarmír. Mimo poradia hral ešte V. Horváth ml., ktorého výsledky ako registrovaného
hráča sa nerátali.

Masaryk st. (Čataj).
Touto cestou by som chcel ešte raz zaželať
veľa zdravia, úspechov v osobnom ale aj športovom živote nášmu spoluzakladateľovi klubu,
jubilantovi Danielovi Šuplatovi s ktorým sme
spoločne oslávili jeho krásnu 60-ku.
Na záver by som chcel popriať všetkým
hráčom STK Blatné, FK Družstevník Blatné
ako aj iným organizáciám, športovcom, fanúšikom a ostatným ľuďom našej obce všetko
naj a pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov.
Predseda STK BLATNÉ
Vojtech Horváth

Vznikla aj ďalšia myšlienka s vytvorením C
družstva. Dohodli sme sa so staršími hráčmi,
ktorí pravidelne trénujú, sú ochotní pristúpiť
na určité podmienky a pevne verím, že v budúcom ročníku budeme mať v 6.lige už 2 mužstvá.
Nemôžem nespomenúť obnovu podlahy
v sále, na ktorej sa podieľali všetci hráči klubu
počnúc vybavením materiálu, pokládkou, povrchovou úpravou, za čo im patrí vďaka. Myslím si, že je to ďaleko lepšie ako doteraz.
Snažíme sa aj ďaľšími nápadmi vylepšiť
a skvalitniť prostredie.
Podarilo sa mi vybaviť rozhodcovské stolíky
s počítadlami, ktoré si myslím, že ocenia nielen hráči ale aj diváci. Po vzájomnej dohode
sme zakúpili nové, veľmi pekné súpravy dresov a trenírok značky TIBHAR, s ktorími sú
všetci spokojní. Môžu nám ich závidieť aj v najvyšších súťažiach.
K majstrovským zápasom len toľko: Á-čko
bojuje o čelné priečky, momentálne je na 4.
mieste a cieľom je postup do 4.ligy.
B-čko je na tom trochu horšie, je na 9. mieste a platí daň za to, že dávame príležitosť mladým hráčom, ktorí sa zatiaľ iba oťukávajú.
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