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Dukáty pre šťastie
Kremnica – zlaté
mesto a jej okolie sa
stalo cieľom nášho
dvojdňového
školského výletu. Spolu
so žiakmi piateho
a siedmeho ročníka
sme tu poznali časť našej
histórie a prekrásnu prírodu rekreačnej oblasti Skalka a Krahule.
K najkrajším zážitkom
patrila
prehliadka
múzea mincí, tak
ako sa tu razili nepretržite od roku
1328. Zaujal nás aj
kostol sv. Kataríny s jedinečným organom, najväčší a najkrajší morový stĺp na námestí
a pekná vyhliadka z Čiernej veže. Stáli sme

pre geografickom strede Európy a zasmiali
sme sa na raritách a historkách o štiavnickom Náckovi, ktoré nám rozprávala sprievodkyňa v Banskej Štiavnici. Dva dni ubehli
ako voda a my sme sa vrátili možno trošku
unavení, ale s novými vedomosťami a zážitkami. A ešte niečo. V našich batožinách nechýbali malé vrecúška s dukátmi pre šťastie a vlastnoručne razenými mincami.

žiaci 6. triedy
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Škola v prírode

V

V týždni od 5. 06 - do 10. 6. 06 sa žiaci prvého stupňa zúčastnili pobytu
v škole prírody v Rekreačnom stredisku
Medika Lômy Horná Ves. Bola to skutočná škola v prírode v srdci hlbokého
lesného porastu pohoria Vtáčnik., kde
naše deti i pedagógovia nemali takmer
žiadne spojenie s okolitým svetom. Tu
sme sa všetci presvedčili, že sa dá prežiť aj bez mobilných telefónov, ale
i o tom, aké ťažké a namáhavé je chytanie signálneho spojenia s blízkym domovom.
V tomto malebnom prostredí naši
žiaci prežili týždeň jedinečných a originálnych hier, súťaží, dopĺňaných prezentáciou zaujímavostí a tajomstiev zo
života Indiánov, ako napríklad: lúštenie egyptského písma, skladanie elementov, lov bizónov, náramky priateľstva, zobúdzanie tety sfingy, výroba pravekých zbraní a veľa iných aktivít.
Okrem toho pedagógovia denne pripravovali veľké množstvo aktivít týkajúcich sa poriadku, čistoty, kamarátskych
vzťahov, vzájomnej pomoci, slušnosti,
vytrvalosti, tolerancie, odvahy, hodnotenia seba i iných, kultúrneho vystupovania a ďalších. Aj takto sa škola v prírode podieľa na formovaní našich detí.
Aj tu sa deti môžu učiť rešpektovať pravidlá a pokyny, hodnotiť, zvažovať, súdiť, voliť správne riešenia. Žiaľ, s poľutovaním musím tvrdiť, že práve rešpektovanie pravidiel a pokynov robí mnohým našim žiakom nemalé problémy.
Z pedagogického hľadiska jeden zo závažných problémov, ktorý si želáme
s pomocou rodičov postupne odstrániť.
Myslím, že toto želanie je pri organizovaní takýchto i podobných hromadných akcií nevyhnutnosťou.
Aj napriek týmto skutočnostiam
viem, že v srdciach našich žiakov osta-

2006

li príjemné a hlboké zážitky. Verím, že
s priazňou rodičov budeme môcť i naďalej prostredníctvom školy v prírode
uvádzať našich žiakov do nových sociálnych kontaktov, rozvíjať ich schopnosti
a dožičiť im priestor na ich ceste k samostatnosti a poznaniu.
Na záver by som chcela touto cestou
poďakovať pedagogickému dozoru,
ktorý na celý týždeň prevzal na seba rodičovskú starostlivosť i plnú zodpovednosť za našich žiakov. Ďakujem i ZRPŠ
a všetkým rodičom, ktorí nám pri tejto
akcii pomohli a mali dôveru v naše sily
a pedagogické schopnosti.
Anna Šuplatová

Máj,
máj,
máj

zelený ...

Alebo skôr poriadne upršaný a studený. Taký bol tohoročný 1. máj. No i tak
sa zišli obyvatelia našej obce, aby boli
prítomní pri tejto tradičnej obecnej
oslave. O občerstvenie sa tento raz postarala ZŠ. Všetci zamestnanci ZŠ pracovali ako včeličky, aby sa napriek nepriaznivému počasiu mohli naši občania občerstviť pri chutnej cigánskej,
dobrom vínku a ľubozvučných tónoch
našej Šarfianky. Napriek počasiu, ktoré
nám tento rok neprialo, zdatní mládenci postavili s miestnymi hasičmi máj,
ktorý zdobil našu obec po celý mesiac.

Slezková
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Zo zasadnutí

obecného zastupiteľstva

Zasadnutie 24. marca 2006
Obecné zastupiteľstvo
zobralo na vedomie
•list firmy W.O.C.H. Slovakia a. s. Blatné
•plán kultúrnych, spoločenských a športových podujatí organizácií v obci a komisií Obecného zastupiteľstva v Blatnom v roku 2006
•informáciu o činnosti komisie finančnej, pre obchod a služby
•metodické usmernenie orgánov územného plánovania pre územné plánovanie
požiadalo
•starostu obce požiadať firmu Brantner
SOBA o šetrné zaobchádzanie s odpadovými nádobami pri vyvážaní odpadov
z dôvodu, že viacerí občania sa sťažovali
na poškodenie odpadových nádob
poverilo
•predsedu stavebnej komisie prešetriť
podnet Zuzany Rigovej voči susedovi
Pavlovi Kleinovi
•starostu obce a predsedu stavebnej komisie preveriť odvodnenie z Podhájskej
ulice po nehnuteľnosť p. Lančaričovej
a navrhnúť riešenie
•na podnet poslanca Štefana Fialu starostu obce, predsedu stavebnej komisie
a zástupcu starostu prerokovať s Ing.
Ivetou Slezákovou riešenie vysporiadania jej pozemku, ktorý zasahuje až
do suchého kanála na ulici Glanec
schválilo
•predaj časti pozemku p. č. 402/2, vo výmere cca 258 m2 kupujúcim Vojtechovi
Mihalovičovi a manželke Zuzane Mihalovičovej, rod. Dugovičovej. Kupujúci
na vlastné náklady zabezpečia geometrický plán, uhradia kúpnu cenu vo výške
podľa znaleckého posudku, znalecký posudok, poplatok za vypracovanie kúpnej
zmluvy a kolkové známky za návrh
na vklad do katastra nehnuteľností.
•zabudovanie spätnej klapky na vetvu kanalizácie smerom od objektu futbalových šatní a Agrofarmy 2F
•komisiu na vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Blatné na roky 2006 – 2016 v zložení
Milan Šarmír, Ing. Stanislav Fekete,
Anna Kubicová, Vojtech Milošovič, Jozef
Kubica a Ján Polakovič v zmysle predloženej osnovy
•poskytnutie priestorov malej sály MKS
v dňoch pondelok a štvrtok v čase
od 18.30 do 20.00 hod. ženám pod vede-

ním Simony Konečnej na cvičenie aerobiku bezplatne za podmienky, že ženy
z našej obce nebudú platiť poplatky
•uzatvorenie zmluvy na úhradu turistických máp na voľný čas - Región Podunajsko s tým, že polovicu nákladov uhradí firma W.O.C.H. Slovakia, a.s.
•v zmysle zákona NR SR č. 253/21994
Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov minimálny plat starostu obce pre rok 2006
s účinnosťou od 01. 01. 2006
neschválilo
poskytnutie finančnej výpomoci Zuzane
Rigovej
Zasadnutie 21. apríla 2006
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom
zobralo na vedomie
•sťažnosť Ing. Petra Zváča. Zároveň mu
dáva na vedomie, že už bola objednaná
spätná klapka na obtokové potrubie, aby
sa pri vysokej hladine vody v potoku vyčistená voda z čistiarne odpadových vôd
nedostávala späť do kanalizačného potrubia cez obtokové potrubie
•informáciu o príprave výstavby II. etapy
ČOV, ďalšej etapy kanalizácie, inžinierskych sietí
•na Pažiti a nových šatní na futbalovom
ihrisku
•informáciu o nedostatočnom zabezpečení finančných prostriedkov na plánovanú výstavbu kanalizácie
požiadalo
starostu obce o zabezpečenie súťažných
podkladov na ďalšiu etapu výstavby ČOV
a kanalizácie, podať žiadosť o zlúčené stavebné konanie na výstavbu šatní na futbalovom ihrisku
schválilo
predaj časti pozemku p. č. 402/2, vo výmere cca 48 m2, žiadateľom Rudolfovi
Kochovi a manželke Margite Kochovej,
rod. Biháriovej. Kupujúci uhradia kúpnu
cenu podľa znaleckého posudku, znalecký posudok, poplatok za vypracovanie
kúpnej zmluvy, poplatok za vystavenie
PKV 64 a a kolkové známky za návrh na
vklad do katastra nehnuteľností. Návrh
na vklad do katastra nehnuteľnosti možno podať až po splatení celej kúpnej ceny
neschválilo
odpustenie platenia domovej dane žiadateľom Ladislavovi Voškovi a manželke
Anne Voškovej pre rok 2006 z dôvodu za-

plavenia nehnuteľnosti pri povodniach
v obci
Zasadnutie 19. mája 2006
Obecné zastupiteľstvo
zobralo na vedomie
• informáciu o činnosti komisie kultúry,
sociálnych vecí a rodiny
• informáciu o činnosti komisie školstva,
mládeže a športu
• návrh Fridricha Falba na usporiadanie
trhov v obci
požiadalo
starostu obce prerokovať so spoločenskými organizáciami v obci organizovanie trhov
poverilo
•starostu obce požiadať SVP, Závod vnútorných vôd Šamorín o pomoc pri riešení zabezpečenia spevnenia brehu koryta potoka pri chodníku medzi ulicami
A. Végha a Hradská
•starostu obce oznámiť Rímskokatolíckej
cirkvi – farnosť Blatné, že pozemky
p. č. 1467, 1468, 2222, 1571/1, 1571/2
a 1571/3 obec Blatné nevlastní ani neužíva, čím nemôže byť považovaná za
povinnú osobu k navráteniu vlastníctva
k nehnuteľnostiam
•na základe výzvy Rímskokatolíckej cirkvi – farnosť Blatné na navrátenie vlastníctva k nehnuteľným veciam v kat. území obce Blatné starostu obce zabezpečiť
právne stanovisko k odovzdaniu časti
majetku - pozemku p. č. 331/1 vo výmere 401 m2 vedeného na LV 2 obce Blatné
Rímskokatolíckej cirkvi – farnosť Blatné
schválilo
•poskytnutie futbalového ihriska a šatní
na futbalový turnaj „Okres Senec a jeho
priatelia“ v dňoch 23. a 24. 6. 2006, za
úhradu 10.000,–Sk
•zadanie vypracovania plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja odborníkovi
neschválilo
na základe oznámenie Rímskokatolíckej
cirkvi – farnosť Blatné a požiadavky
na zmenu prevádzkovateľa cintorína odovzdanie cintorína v Blatnom na prevádzkovanie Rímskokatolíckou cirkvou – Farnosť Blatné. Obec preverí vlastníctvo časti cintorína - pozemku p. č. 1552/1.
Pozemok p. č. 1552/2 je vo vlastníctve obce, rovnako ako budova Domu smútku.

Zo záznamov z rokovaní OcZ
spracoval Stanislav Fekete
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Separácia
Separácia

Separácia sa dá chápať
rôzne. Keď sa separujú ľudia, to nie je dobré. Nazvú
ich separatistami (oddeľujúci sa). Sú však veci, ktoré
je nutné separovať – oddeľovať. Takými sú hlavne odpady.
Možno si daktorí poviete, čo stále s tým
otravujem. V podstate ma to môže zaujímať
rovnako ako každého z vás, lenže niekto
musí upozorniť na to, že to ešte nie je to

pravé – orechové, že ešte stále robíme dosť
chýb. Postupne sa nám darí zapájať do zberu a odvozu odpadov aj tých, čo to celé roky
nerobili a neďaleko ich obydlí sa hromadili
odpady. Čudovali by ste sa, ako tí, ktorí začali skôr, tlačia aj na ostatných, aby tak robili, všetci chcú mať krajšie okolie. Nie sme
naivní, aby sme si mysleli, že to pôjde ako
švihnutím čarovným prútikom. Musíme jeden druhého sem-tam upozorniť: to treba
tak, to možno onak.
Keď sme už pri odpadoch, len ozaj krátko
chcem pripomenúť, čo a ako v obci možno.
Každá domácnosť by mala mať nádobu
na komunálny odpad. Nemali by do nej ísť

Aj keď odpad skloňujeme v každom páde, na cintoríne je to predsa len osobité.
Tam nám okrem tých, čo nás vidia, nik
neskontroluje, či sme odpad dali tam,
kam patrí. Podmienky na separáciu sú,
odkladanie odpadu však tomu nenasvedčuje. Tak najskôr o podmienkach.
Na cintoríne máme plechové kontajnery
- žltý na umelohmotné fľaše, zelený
na sklo. Modré kontajnery z umelej hmoty sú určené na biologický odpad – povyžínaná tráva z hrobov, burina, vysušené,
zvädnuté kvety, neupotrebiteľná zemina
– skrátka taký odpad čo môže ísť späť
do pôdy – do kompostu. Zelený umelohmotný kontajner máme na komunálny
odpad – kahance, umelé hmoty, z vencov
a podobne. Nakoniec je tam 110 l odpadová plechová nádoba určená rovnako

sklo, umelé hmoty, biologický odpad, ba ani
plechovice. Kto má vlastné kompostovisko
bioodpad dokáže v ňom zužitkovať, kto nie,
môže trávu, burinu (bez kameňov) vyviezť
do kontajnera na dvore obecného úradu.
Ďalší kontajner je
pripravený pre nadrozmerný odpad, ďalší na stavebný odpad. Pritom na dvore obecného úradu
zbierame
gumy

a pneumatiky, elektronický odpad – bielu aj čiernu techniku,
akumulátory
a batérie. Ak sa vám
nechce do zberných
surovín, ku kontajnerom môžete odložiť aj
kovový odpad. Máme dosť záujemcov, ktorí
si ich s radosťou odvezú do zberu a čosi si za
to zarobia. Farby, laky, zbytky postrekov sú
nebezpečné odpady. Radšej ich, prosím,
privezte na dvor obecného úradu, zabezpečíme odvoz a likvidáciu, ako by mali skončiť na nelegálnej skládke. Aj keď spaľovanie nie je povolené, predsa je mi ľúto, keď

a

Odpady
stavby
na cintoríne
na komunálny odpad. Nechceme od vás,
vážení spoluobčania, veľa – len dávajte
odpady do nádob podľa tohto roztriedenia. Vence nechajte radšej pri kontajneroch, časom ich rozoberieme, ak to nedokážete sami, odpad roztriedime, ako je vyššie uvedené. Stavebný odpad vám buď
zlikviduje a je povinná vyviezť firma, kto-

v kontajneri vidím drevo,
ktoré by mohlo byť spálené
v sporákoch pri príprave
stravy, či v kachliach
na prihriatie aj v nedávnych chladných dňoch.
O PET – fľašiach, sklenených snáď už netreba ani písať, vieme, kam
patria. Postupne sa snažíme rozširovať počet zberných miest. Je to však ovplyvnené financiami, ktoré sú na zakúpenie ďalších
kontajnerov potrebné. Papier nám stabilne
zbierajú žiaci, čím pomáhajú škole zabezpečiť nejaké drobné finančné prostriedky.
Ak práve nie je v škole kontajner, vydržte
prosím, do dvoch- troch týždňov sa vráti
a žiaci budú pokračovať. Zhodli sme sa na
tom, že viac ako štvorčlenná rodina môže
používať veľkú - 240 litrovú odpadovú ná-

dobu. Zabezpečili sme takéto. Pokiaľ vám
110 litrová nestačí, môžete si zakúpiť veľkú.
Obec v zastúpení poslancov, zamestnancov
aj starostu sa snaží zabezpečovať optimálne
podmienky. Zapojte sa, prosím, aj vy, všetci
občania, aby bola naša obec krajšia, čistejšia.

Milan Šarmír
rej zadáte prácu na hroboch, alebo, ak si
robíte čosi sami, tak vyviezť do kontajnera pri obecnom úrade. Vzhľadom k tomu,
že nie je dostatočný prehľad o prácach na
cintoríne kamenármi, či občanmi, každá
práca sa od 1. 7. 2006 bude môcť vykonávať iba s písomným súhlasom obce, s udaním čísla hrobu, ktorý sa opravuje, prípadne pri nových hroboch s popisom
umiestnenia hrobu. Povolenie bude obsahovať výškové a polohopisné osadenie základov pod hroby. Zároveň musíte uviesť,
akej výšky budú obruby od kamenárov,
aby renovované a nové hroby mali výšku
a umiestnenie vhodne zapadajúce k doterajším hrobom. Pre povolenie bude stanovený poplatok v zmysle zákona o poplatkoch.
Milan Šarmír
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Blatňan
Spoločenská
kronika
Jubilanti
30-roční

Janka Božíková
Denisa Brateková
RNDr. Peter Fedor
Mgr. Jana Fedorová
Roman Kmeťo
Denisa Koričová
Alžbeta Maluniaková
Jozef Purdeš

ZO ŽIVOTA OBCE
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Ako sme vás už informovali,
na našom družstve nastali zmeny
vo vedení. Po VČS vzal vedenie
družstva do rúk mladý predseda
Jozef Kubica. I keď je ešte prisko-

ktorú venujú rodine aj práci.
Sociálna komisia nezabudla
ani na deti družstevníkov, ktorým
prichystala sladké balíčky k ich
Medzinárodnému dňu. Družstvo

jačmeň jarný, ovos siaty, lucernu
siatu, repu cukrovú, kukuricu
obyčajnú, kukuricu osivovú, slnečnicu ročnú a po prvýkrát družstvo zasialo aj novú plodinu, strukovinu lupinu bielu, ktorá sa pre
svoj vysoký obsah dusíkatých látok využíva na kŕmenie zvierat,
kde by mohla nahradiť sóju a je
predpoklad jej využitia pre ľudskú výživu.
Posledné jarné mesiace sú spojené s prípravami na žatvu, v dielňach sa chystajú stroje do žatvy

ro hodnotiť jeho doterajšie ,,úradovanie“, treba podotknúť, že sa
k výkonom vo svojej funkcii postavil veľmi zodpovedne.
Ani tento rok sa na družstve nezabudlo na deň Matiek a sociálna
komisia pripravila pre matky na
družstve malé posedenie s darčekmi, aby si uctila ich obetavosť,

tiež prispelo k oslavám MDD finančnou čiastkou deťom Základnej školy.
Priebeh jarného počasia po dlhotrvajúcej zime bol sprevádzaný častými zrážkami a nízkymi
teplotami. Aj napriek tomu sme
stihli pomerne načas zasiať už
tradičné nasledovné komodity:

a chlapi pracujú na posledných
opravách. Po zimnej rekonštrukcii sušičky sa konečne začalo
so sušením lucerky.
Už nám ostáva len veriť, že počasie sa konečne umúdri a dopraje družstevníkom bohatú úrodu.
Miriam Jevošová

na našom poľnohospodárskom družstve

40-roční
Beáta Haramiová
Jarmila Besedičová
Eva Gregušová
Ing. Ondrej Káčer
František Šuplata
50-roční
Mária Bauerová
Antonín Cibulka
Marian Čambál
Peter Dugovič
Vladimír Gregorík
Danka Knapová
Helena Naďovičová
Jozef Tomčala
60- roční
Pavla Kováčová
65-roční
Stanislav Nezhoda
Mária Šarmírová
Štefan Banik
Ladislav Pinkas
70-roční
Jozef Petříček
Milan Kips
Ján Trebický
75-roční
Alojzia Krajčovičová

DeÀ

narcisov

80-roční
Štefan Sabo
Etela Osvaldová
90-roční
Mária Budinská
Narodenia
Samuel Bosáčik
Branislav Matuščin
Nina Turiaková
Daniela Jánska
Dávid Šalkovič
Sobáše
Marek Buzna
a Magdaléna Koričová
Marián Rybár a Katarína Stúpalová
Ľuboš Popeliš a Jana Jamborová
Úmrtia
Františka Brasová
Kristián Rigo
Anna Kovačičová
Anna Dugovičová
Jozef Novák
Rudolf Augustín
Peter Polakovič
Michal Novák
Ján Fekete
Juliana Vašová

Tak ako každoročne aj tohto
roku 7. apríl patril Dňu narcisov – Dňu ligy proti rakovine.
Aj v našej obci sa konala táto
humánna akcia na podporu
Ligy proti rakovine. Do ulíc vyšli dvojice dobrovoľníčok, ktoré
navštívili naše rodiny. Ďakujeme všetkým našim občanom,
ktorí sa zapojili do tejto zbierky,
ktorej výnos činil 15 620,– Sk.
Peniaze sme poukázali poštovou poukážkou účet Ligy proti
rakovine SR. Liga proti rakovine SR nám zaslala nasledovný
ďakovný list:

Vážení priatelia,
dovoľte nám vysloviť opäť srdečné a úprimné poďakovanie
po tom, ako sme práve ukončili
sčítavanie výnosu 10. ročníka
verejnej finančnej zbierky Deň
narcisov. Po niekoľkonásobnej
kontrole správnosti výsledku,
ktorý sa nám zdal až neskutočný, sa s našou veľkou radosťou

chceme podeliť i s vami, pretože vy ste tým hnacím motorom,
bez ktorého by sme Vám dnes
nemohli oznámiť čiastku
18 373 517,- Sk.
Taký je totiž výnos Dňa narcisov, ktorého úspech je zásluhou
i Vás – spoluorganizátorov a dobrovoľníkov a samozrejme všetkých prispievajúcich. Sme radi,
že asi nastala doba, kedy nemusíme hovoriť o poslaní a význame tejto zbierky, pretože ľudia práve takýmto výsledkom
deklarujú jej pochopenie.
Vážení priatelia, ďakujeme
tak za odvedenú prácu ako i za
Vašu dôveru, ktorú napĺňame
a budeme i do budúcna napĺňať
tým, že so zverenými prostriedkami budeme nakladať v najlepšej viere ich správneho použitia v zmysle nášho poslania
a programu. Predovšetkým
v prospech ľudí, ku ktorým bol
osud menej priaznivý a pripravil pre nich ťažkú skúšku v podobe vážneho ochorenia.
S prianím pracovnej i osobnej spokojnosti, úspechov
vo všetkých sférach života a dobrého zdravia so srdečným pozdravom a vďakou.

Eva Siracká
prezidentka LPR SR
Eva Kováčová
výkonná riaditeľka LPR SR

Technicko –
bezpečnostný
dohľad
na vodnej
nádrži
Blatné
Na MDD, 1 . júna 2006 zvolal
Slovenský
vodohospodársky
podnik, štátny podnik, odštepný
závod Bratislava (ďalej len SVP)
prehliadku s názvom Technicko – bezpečnostný dohľad
na vodnej stavbe – Vodná nádrž
Blatné – ako my zvykneme povedať na Priehrade Blatné. Prehliadky sa zúčastnili zástupcovia SVP, OZ Bratislava Ing. Virág, Ing. Minárik a Ing. Kováč,
za závod vnútorných vôd Šamorín pracovníci Sabo a Válek, zamestnanec zabezpečujúci starostlivosť o Vodnú nádrž Blatné
Dušan Belko, zástupcovia Obvodného úradu životného prostredia, úseku štátnej vodnej
správy v Senci Ing. Rybáriková
a Ing. Hučko, úseku ochrany
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Prvé

sväté
prijímanie

Keď začne zohrievať májové slniečko a príroda hýri tými najkrajšími farbami prvých jarných kvetov, takmer
každá farnosť sa teší na veľkú slávnosť – prvé sväté prijímanie detí. U nás to bolo
tento rok 28. mája. Pripravovalo sa spolu 12 detí – 7
chlapcov a 5 dievčat. Okrem
prípravy na hodinách náboženstva s pánom farárom sa
deti stretávali aj s animátorkami na fare. Učili sa nové

piesne a pripravovali samotný priebeh slávnosti.
V sobotu ráno ich čakala
prvá veľká udalosť – prvýkrát
pristúpili k sviatosti zmierenia. Kým si deti vyčistili svoje srdiečka, rodičia vyupratovali a vyzdobili kostol. Aj keď
sme sa všetci modlili za pekné počasie, vyšlo to trochu
inak. Prúd Božích milostí padal na deti i v podobe dažďových kvapiek, keď kráčali
v sprievode z farského dvora

prírody Ing. Dojčanová a starosta obce. Pri prehliadke zúčastnení konštatovali, že priesaky
priehradného valu sú v medziach normy, sú pod stálou kontrolou, k deštrukcii či inému
poškodeniu nedochádza. Spísali sa nedostatky, ktoré treba odstrániť – potreba výmeny starých kovových rebríkov za žiarovo pozinkované, aby nehrdzave-

Uviedol, že 10. marca pri prudkom oteplení potokom tieklo
málo vody, na druhý deň chýbalo však už len 10 – 15 cm, aby sa
potok vylial. Pre mierne zľahčenie Ing. Kováč uviedol, že predsa ešte bola aspoň 10 cm rezerva a potok sa nevylial v obci.
Zároveň starosta na základe
sťažnosti Ing. Zváča upozornil
na potrebu prerezania porastov

li, prietok cez betóny prepadových múrov, prečistenie niektorých odvodňovacích kanálov.
Starosta uviedol potrebu dôslednej regulácie v období topenia snehov, pri očakávaní väčších dažďov, aby bola vopred
znížená hladina vody v nádrži.

na potoku v úseku medzi obcou
a diaľnicou, nakoľko tam je
miestami veľmi úzke koryto potoka v dôsledku zarastenia stromami. Keď som zúčastneným
povedal, že v tomto úseku bol
kedysi potok regulovaný, prítomní tomu nechceli veriť.

do kostola. Ich radosť a vzrušené očakávanie to však nijako nezmenšilo. Počas svätej
omše si deti spoločne obnovili krstné sľuby, predniesli
Pánovi svoje prosby a doniesli mu na oltár krásne obetné
dary – kyticu kvetov, misku
s ovocím, marcipánový kalich, voňavý chlebík, víno
a hostie. Keď Pán Ježiš vstúpil do ich sŕdc, poďakovali
mu spoločnou modlitbou
a dvomi peknými piesňami.
Svoju vďaku za výchovu a prípravu predniesli aj rodičom
a duchovnému otcovi. Ešte
spoločné fotografovanie a šťastné sa pobrali domov k slávnostnému obedu.
Želáme našim prvoprijímajúcim deťom, aby radosť,
ktorú prežívali počas tejto
vzácnej chvíle, im vydržala
čo najdlhšie a aby ostali verné svojmu nebeskému Hosťovi.
Viera Srnáková

Po návrate z prehliadky som si
skontroloval zápis v kronike,
kde na stane 55 sa píše o regulácii v roku 1932 firmou Vodné
družstvo Dioseg (dnes Sládkovičovo). Následne som prefotený zápis odfaxoval Ing. Virágovi.
Medzi iným bolo spomenuté
zamokrenie pri päte priehrady
v mieste, kadiaľ v minulosti tiekol potok. Keď som im spomenul, že druhou stranou tiekol
náhon na mlyn, pochopili, prečo k prichádza k zamokreniu aj
na druhej strane. Zaujímal ma
ešte názor na odtok vôd zo šenkvického katastra, ktorý je zapríčinený nedostatočným vyčistením priekopy od bývalých
družstevných vinohradov po zákrutu na Šenkvice, kadiaľ popod cestu voda vteká do priehrady. SVP nebude mať námietky, aby táto voda išla do priehrady, takže už je na našej dohode
so Správou ciest, aby Podhájsku
ulicu neohrozovali vody až od
Šenkvíc. Vzhľadom k tomu, že
na takúto prehliadku som bol
pozvaný prvýkrát, povedal som
v záujme ochrany našich občanov všetko, čo som vedel. Alebo
som na niečo zabudol? Môžete
mi priebežne pripomenúť.
Milan Šarmír

Blatňan
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Historický kalendár
11. júl 1876
Ivan Krasko
- básnik, publicista, poslanec a senátor Národného zhromaždenia
(1919-1939), vedúca osobnosť generácie slevenskej moderny
- 130. výročie narodenia, Lukovíštia
15. júl 1981
Jozef Štolc
- jazykovedec, vedecký pracovník SAV,
pracovník vydavateľstiev, pedagóg,
univerzitný profesor, spoluautor
učebníc
- 25. výročie úmrtia, Bratislava
29. júl 1911
Ján Cikker
- hudobný skladateľ, pedagóg a dramaturg opery SND, autor vrcholných európskych opier (Juro Jánošík, Beg Bajazid, Vzkriesenie), skladateľ scénickej hudby k činohrám
a filmom, upravovateľ ľudových
piesní
31. júl 1966
Andrej Bagar
- herec, režisér, pedagóg, zakladajúca osobnosť slovenského profesionálneho divadla, rektor VŠMU, vedúci pracovník slovenského rozhlasu
- 40. výročie úmrtia, Bratislava
17. august 1916
Svetozár Hurban Vajanský
- spisovateľ, politik, redaktor, advokát
- 90. výročie úmrtia, Martin
24. august 1856
Samo Cambel
- jazykovedec, kodifikátor modernej
spisovnej slovenčiny, priekopník národopisného výskumu
- 150. výročie narodenia, Slovenská
Ľupča
26. august 1686
Samuel Mikovíni
- polyhistor, vynálezca, dvorný matematik inžinier, riaditeľ Baníckej
školy v Banskej Štiavnici, jedna
z najvýznamnejších postáv vedy
a techniky v Uhorsku
4. september 1906
Alexander Moyzes
- hudobný skladateľ, pedagóg, od roku 1937 pracovník rozhlasu, Povereníctva informácií, od roku 1949
VŠMU, zakladateľ slovenskej hudobnej moderny
- 100. výročie narodenia, Kláštor pod
Znievom
20. september 1746
Móric Beňovský
- cestovateľ, dôstojník, kráľ Madagaskaru
- 260. výročie narodenia, Vrbové
22. september 1811
Michal Miloslav Hodža
- národný dejateľ, jazykovedec, spisovateľ, predseda spolku Tatrín, spolutvorca SNR a Žiadostí národa slovenského
- 195. výročie narodenia, Rakša
26. september
Ján Števček
- literárny historik, vedec, pedagóg,
prekladateľ, najvýznamnejšia osobnosť slovenskej literárnej vedy.
- 10. výročie úmrtia, Bratislava

Eva Zimányiová
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A r e á l u Wo c h a

otvoren˘

V súčasnej uponáhľanej dobe je čím
ďalej tým vzácnejší okamih uniknúť
z rušného dňa do prírody, pokoja, zabudnúť na stresy a dobiť životnú energiu. Ak
je spojený s možnosťou aktívneho oddychu, využitia voľného času, s relaxáciou
a športom, je to priam balzam na našu
dušu a zničené telo.

Prečo u Wocha?
Ducha celého komplexu a areálu symbolizuje i jeho dvojvýznamový názov.
Na jednej strane názov firmy W.O.C.H.,
ktorý súčasne znamená i počiatočné písmená z anglického názvu World of
Country and Horses (Svet vidieka a koní). Na druhej strane areál leží pravdepodobne na pozemkoch jedného z prvých známych vlastníkov v Blatnom menom Woch, ktorý sa spomína v listine
z roku 1264: „... tenže Woch zeme svoje
nachádzajúce sa v Blatnom za riekou
Saar zo strany Bratislavy odovzdal a udelil do trvalého vlastníctva, mimo svojej
vinice a mimo 20 jutár ornej pôdy, ktoré
ležia pri tejto vinici, taktiež mimo ovocnej záhrady a jedného svojho dvorca pri
spomínanej rieke ...Miesto tejto svojej
ovocnej záhrady spomínaný Woch prenechal Benediktovi a jeho druhom inú
ovocnú záhradu za riekou Saar z východnej strany bez akýchkoľvek sporných otázok podobne do trvalého vlastníctva.“
Preto názov u Wocha.

Hotel *** u Wocha
Ubytovanie
Novopostavený komfortný hotel ponú-

ka elegantné a štýlové ubytovanie z prelomu 19. a 20. storočia v 4 jednolôžkových, 6 dvojlôžkových izbách a v 2 apartmánoch. Všetky izby sú vybavené moder-

hľade na jazdcov či kone zanechá nezabudnuteľný zážitok.
Hotelový denný bar okrem možnosti
príjemne si posedieť ponúka aj možnosť
zahrať si bowling.
ne, a do štýlu zapadajúcimi sociálnymi
zariadeniami, TV, SAT, telefónom, rádioprijímačom, sieťovou prípojkou PC
a internetu. Všetky izby majú možnosť
prístelku.
Prekrásne výhľady na nekonečnú rovinu na juhovýchode a pahorkatinnú časť
na západe len umocňujú vidiecky charakter komplexu.

Reštaurácia s letnou terasou
Kvalitu jedálneho lístka hotelovej kuchyne môže návštevník ohodnotiť v štýlovej hotelovej s kapacitou 40 miest, ktorá
ponúka jedlá z domácej i zahraničnej
kuchyne. V reštaurácii zriadený detský
kútik zaujme ratolesti hneď pri vstupe.
Akonáhle sa vonku oteplí, od mája
do septembra je k dispozícii aj letná terasa s 24 miestami. Vychutnať si dobré
jedlo, zapiť ho kvalitným vínkom pri po-

Gril
V areáli sa v súčasnosti dobudováva
záhradný gril, ktorý umožní priamo
v prírode pri ohni prežiť krásne večery.

Seminárna miestnosť
V priestoroch hotela sa nachádza rokovacia sála s kapacitou pre cca 60 osôb,
vhodná na organizovanie seminárov,
školení, prezentácie akcií, kurzov, fi-
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remných stretnutí i rodinných a spoločenských podujatí. Má najmodernejšie
technické vybavenie a zariadenia na prezentáciu (DIA projektor, video, spätný
projektor, flipchart, TV, premietacie
plátno, pripojenie na internet). Ponúka
tým možnosti usporiadania rôznych
• firemných a spoločenských stretnutí pre obchodných partnerov, priateľov i zamestnancov
• rodinných a spoločenských podujatí
(oslavy narodenín, svadby, priateľské a rodinné stretnutia a pod.)
• prezentácií výrobkov, produktov,
služieb
• športových a kultúrnych akcií

Sauna
Pre hotelových hostí, ale aj pre neubytovaných návštevníkov je k dispozícii
suchá (fínska) sauna pre saunovaniu
8 až 10 osôb. Vysoká teplota vzduchu
o
95 – 105 C uvoľňuje svalstvo pohybového aparátu, napomáha poteniu tela
a organizmus zbavuje toxických látok.
Pobyt v nej vedie dokázateľne k posilneniu imunitného systému.

Šport a relax
Krásna príroda, čerstvý vzduch
a Hotel*** u WOCHA. Kombinácia, ktorá
zaručí príjemné chvíle, relax i športové
vyžitie, a to bez ohľadu na to, či je leto
alebo zima.

ČO

NOVÉHO

V

Blatňan
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Posilňovňa
V prípade nepriaznivého počasia, alebo snahy o všestranné precvičenie svalov
je možné využiť kondičné stredisko
a relaxačné centrum.

Petanque
V areáli sa dobudováva ihrisko pre túto nenáročnú a nadmieru spoločenskú
hru. Nenáročnú preto, lebo hádzať guľami dokáže každý a navyše sa môže stať
aj úspešným hráčom, spoločenskú preto, lebo môžete počas nej priateľsky komunikovať, baviť sa a to s istou dávkou
napätia, ako obstojíte v hre.
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novom štýle pre začiatočníkov i pre pokročilých. U pokročilých pribudnú vychádzky do prírody a náročnejšie cviky.
Na požiadanie sa zameria výuka na niektoré z westernových disciplín (trail,
western pleasure, barel race, raining,
pole banding, western horseman ship).

Výcvik koní
V prípade záujmu poskytuje areál základné obsadanie i celkové prijazdenie

Cykloturistika
Okolie poskytuje príležitosť na prechádzky na horskom bicykli. Z Pezinka
do Senca, Čataja a ďalej cez Báhoň späť
do Pezinka vedie cykloturistická trasa,
ktorá za pár hodín umožní spoznať geografické rozdiely dvoch regiónov Podunajského s jeho nedohľadnými rovinami
a Malokarpatského s jeho rázovitými pahorkatinami. Trasa vedie po historickej
Malokarpatskej vínnej ceste.

Kone
Ustajnenie koní
K dispozícii je moderná stajňa s 27
priestrannými boxami, postavená podľa
noriem EU. Sedlovňa má priestory
na úložiská sediel, uskladnenie príslu-

Bowling
Priamo v priestoroch denného baru sú
k dispozícii 2 dráhy na bowling. Tento
na prvý pohľad nenáročný šport, ktorý
možno spojiť so spoločenským dianím,
dokonale preverí svaly. K dispozícii je aj
na tento účel špecializovaná športová
obuv.

šenstva na ošetrenie a jazdenie koní.
Sociálne zariadenia sú s odkladacími
skrinkami a sprchami. V ustajnení je započítané aj jazdenie na vonkajšej jazdiarni, v prípade nepriaznivého počasia
a v zime v krytej jazdeckej hale. Vonkajšia jazdiareň má rozmery 32 x 42 metrov, krytá hala 20 x 34 metrov. Výbehy
majú výmeru 10 ha. Na regeneráciu sú
určené solárium a sprchy pre kone.
Areál poskytuje ustajnenie pre kone
jazdiace western, ale aj parkúr, voltíž či
dostihy. Pre ne je k dispozícii prírodná
cvalová dráha s dĺžkou cca 1400 metrov
a štartovací box na výcvik dostihových koní.

mladých i problémových koní v klasickom anglickom i westernovom štýle.

A na záver
Areál u Wocha predstavuje spojenie
v súčasnej dobe takmer nemožného –
modernej súčasnosti (vybudovaný komplex zariadení a služieb) a ducha dávnych predkov, starého, historického, klasického vidieckeho života, histórie obce
a okolia. Každý si tu príde na svoje.
Presvedčite sa.

Areál u Wocha
Športová ul. 3, 900 82 Blatné
tel. číslo: 033/ 645 93 92
033/ 645 93 93
fax: 033/645 93 94
mobil: 0903 693 071 Hotel
mobil: 0904 360 672 Jazdenie
mobil: 0905 553 381 Správa areálu
e-mail: info@arealuwocha.sk
www.arealuwocha.sk

Výuka jazdenia
Areál ponúka celoročne výuku jazdenia v klasickom anglickom i vo wester-

Platená inzercia
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Milí

patrioti

Na hodine slohovej výchovy žiaci 2. triedy takto
vyjadrili svoj vzťah k svojej dedinke, okoliu.
Som rada, že cítia to, čo položili na papier. Sú to
ich prvotiny, ale iste nie posledné.
Na Slovensku je dedinka malá,
rástol tam otec, rástla tam aj mama.
Žijem tu i ja a brat,
každý človek je v Blatnom rád.
Keď sa ráno zobudím,
pospevujem ako vtáča,
dedinka ma volá,
do školy si kráčam.
Keď už budem veľká
a bude zo mňa učiteľka,
svojim žiakom budem vravieť,
ako som v Blatnom rástla
a bola veľmi šťastná.
Kristínka Gregušová

Báseň o mojej dedine, o mojej škole
a o mne
Každé dieťa zdatné, vie, kde leží Blatné.
Na kráľovskej ceste Senec – Trnava
Už tisícky rokov sa to povráva.
Je viac ako isté, bývalo tu blato,
no a naša dedinka volá sa tak zato.
Matej Bel pred stáročiami toto blato znal,
bude tu stáť Blatné, tak to povedal.
Chotár šíry, rovinatý, všade polia, stráne,
šikovnými rukami ľudí obrábané.
A uprostred dediny všetky deti volá,
Plná smiechu, radosti, naša veľká škola.
Do tej školy chodím učiť sa celkom rád.
No oveľa radšej by som sa chodil do nej hrať.
Maroš Šuplata

Krásna dedinka

Pekné mestečko

V našej dedinke tečie
potôčik,
a ja stále neviem doň
skočiť
Kto sa to odváži, no ja nie,
dúfam, že to odtiaľto
niekto vie.

Blíži sa Veľká noc,
mestečko vraví dobrú noc.
veď zajtra máme veľký deň,
takže sa mesto veľmi smej.

Ale tá dedina, to je krása,
a tá malinká rastie zasa.
Ľudia sú tam milí,
a už jeden píli.

Veľmi sa teším, upratať
musím.
To ma najviac baví,
Že ja som ešte malý.
Povedz nám, nože povedz,
ako sa volám?
Áno. No Senec.

Pozvú ťa tam na kávu
i na čaj,
Tu je to Blatné vraj.

Majka Jánska
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MDD
V

jednom severskom filme sa dospeláci pýtajú
dieťaťa, aký darček by si
prialo dostať na sviatok. A dieťa
bez zaváhania odpovedalo: “Deň
plný hier“. Dospelí si pripravili
hry a všetci boli spokojní.
Niečo podobné sa odohralo aj
v piatok 2. júna na Základnej
škole v Blatnom. Deti mali svoj
sviatok MDD oficiálne už vo štvrtok, ale z organizačných dôvodov sme sa rozhodli nechať oslavu až na piatok.
Všetci sme tŕpli, aké bude počasie – na to sa napokon umúdrilo. Ráno však ešte bolo dosť čerstvo a trávnik na školskom dvore
bol mokrý, tak sme sa stretli
v triedach, kde sa triedni učitelia
zahrali so svojimi žiakmi rôzne
hry, alebo sa porozprávali a všetkom možnom. Samozrejme nechýbalo rozdávanie sladkostí,
za ktoré ďakujeme sponzorom
PD a OÚ v Blatnom.
Po hodinke sme sa vybrali
na školský dvor. Najprv sa uskutočnila už tradičná súťaž v behu pre všetky vekové kategórie žiakov. Víťazi boli odmenení medailami, ostatní súťažiaci

sladkosťou.
Potom prišli na rad dlho očakávané hry a súťaže. Niektorí si
vybrali jednu – dve, iní súťažili
v každej disciplíne a našli sa i takí, ktorí v zaujímavých disciplínach súťažili viackrát. Starší žiaci sa postarali o doplnenie atmosféry hudbou, bez ktorej si dnešné deti oslavu nevedia predstaviť. Nesmieme zabudnúť na malinovku a hotdogy – míňali sa
z podnosov rekordnou rýchlosťou.
Nečudo – veď deti pri hrách vydali zo seba veľa energie.
Keď sme sa detí po víkende pýtali, čo hovoria na oslavu, mnohé mali len jednu výhradu – že
sa skončilo priskoro, že by sa ešte boli hrali...
A tak tento sviatok môže byť
pre nás všetkých dobrou inšpiráciou – s deťmi sa treba hrať
a hrať a ešte raz hrať, keď povyrastú a sú na hranie „veľkí“, treba s nimi rozprávať a debatovať
o ich problémoch, stručne povedané - dať im to najvzácnejšie:
lásku a čas. Dúfame, že sa nám
to podarilo nielen v tento slávnostný deň...
Lenka Mitáková

Chceme byť

Zaznamenali
sme

FIT!
Preto celé zimné obdobie
sme sa stretávali v školskej
telocvični. Tie skôr narodené, ale i mladé dievčatá
túžiace po pohybe. Pod vedením A. Šuplatovej sme si
ponaťahovali svaly, zasmiali sa, ale i povzdychali primnohých namáhavých cvikoch, ktoré naše telá tak
potrebujú. My „skalné“
sme sa tešili na každú stredu, cvičením sme naberali
energiu a chuť do ďalšieho
pracovného dňa. Chcem
poďakovať našej cvičiteľke
za ochotu nás viesť. Preto
od jesene pozývam medzi
nás všetky ženy a dievčatá,
ktoré chcú byť FIT nielen
telom, ale i dušou.
Slezková

Blatňan

RÔZNE

Svetozár Hurban Vajanský
17. augusta uplynie 90 rokov
od úmrtia básnika, spisovateľa, politika a redaktora Svetozára Hurbana Vajanského.
Narodil sa 16. januára 1847 v Hlbokom ako najstarší syn štúrovca
Jozefa Miloslava Hurbana. Právo
vyštudoval v Bratislave, ako právnik pracoval v Skalici, Námestove
a LiptovskomMikuláši.
V roku 1878 sa stal redaktorom
Národných novín v Martine, kde
prežil celý svoj ďalší život. Tu tiež
redigoval Letopis Živeny a mesačník Rodina a škola. Svojou redaktorskou a spisovateľskou prácou
prispieval k ustaľovaniu tzv. martinskej normy spisovnej slovenčiny.
Ideovo stál na čele slovenského
národného hnutia, bol popredným
predstaviteľom SNS. Ako novinár
ostro reagoval na aktuálne dianie,
za čo bol viackrát väznený. Pos-

9

Voľby NR SR 17. 6. 2006
v Blatnom
Počet voličov zapísaných do zoznamu
oprávnených voličov:
1 187
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky:
710
Počet odovzdaných obálok:
709
Počet platných hlasov odovzdaných :
701
Percento účasti oprávnených voličov:
59,81%
Rozdelenie odovzdaných platných hlasov v našej obci:
SMER – SOCIÁLNA DEMOKRACIA
ĽUDOVÁ STRANA – HZDS
KRESŤANSKODEMOKRATICKÉ HNUTIE
SDKU – DS
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ STRANA
KOMUNISTICKÁ STRANA SLOVENSKA
SLOBODNÉ FÓRUM
NÁDEJ
HNUTIE ZA DEMOKRACIU
ĽAVICOVÝ BLOK
OBČIANSKA KONZERVATÍVNA STRANA
ALIANCIA NOVÉHO OBČANA
ZDRUŽENIE ROBOTNÍKOV SLOVENSKA
STRANA MAĎARSKEJ KOALÍCIE
SLOVENSKÁ ĽUDOVÁ STRANA
MISIA 21
– NOVÁ KRESŤANSKÁ DEMOKRACIA
STRANA OBČIANSKEJ SOLIDARITY
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KOALÍCIA
STRANA DEMOKRATICKEJ ĽAVICE
PROSPERITA SLOVENSKA
AGRÁRNA STRANA VIDIEKA

tupne sa dostával do konfliktu s politikou hlasistov. Bol predstaviteľom modernej slovenskej poézie,
prózy, esejistiky a literárnej kritiky.
Písal novely, romány a poviedky

z prostredia dedinského, malomestského, statkársko-zemianského i zo života inteligencie, čím sa
snažil vytvoriť obraz vtedajšej spoločnosti.

166 hl.
132 hl.
129 hl.
105 hl.
94 hl.
26 hl.
18 hl.
6 hl.
5 hl.
4 hl.
4 hl.
4 hl.
3 hl.
1 hl.
1 hl.

23,63%
18,83%
18,40%
14,97%
13,41%
3,71%
2,56%
0,85%
0,71%
0,57%
0,57%
0,57%
0,43%
0,14%
0,14%

1 hl.
1 hl.
1 hl.
0 hl.
0 hl.
0 hl.

0,14%
0,14%
0,14%
0,00%
0,00%
0,00%

Z básnických zbierok sú najznámejšie Tatry a more a Spod jarma.
Medzi najobľúbenejšie Vajanského
romány patria Letiace tiene a Suchá ratolesť.
Z ciest po Rusku i po západnej
a južnej Európe čerpal materiál
pre svoje cestopisy, ktoré sa vyznačujú
bystrým
postrehom
a umeleckým rozhľadom autora.
Vajanský vynikol i ako literárny
kritik, patrí k našim najvýznamnejším. Dokazujú to aj jeho State
o slovenskej literatúre a State
o svetovej literatúre.
Mnohostranná činnosť Svetozára Hurbana Vajanského neustále vyvolávala a dosiaľ vyvoláva rozdielne názory a hodnotenia. Zásluhou dlhoročnej redaktorskej
práce bystrých literárnokritických
úsudkov a bohatej spisovateľskej
činnosti právom patrí medzi vedúce osobnosti nášho literárneho,
kultúrneho a politického života.

Eva Zimányiová
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Chránené vtáčie územie

Úºanská
mokraì
Krajský úrad životného prostredia
v Trnave v marci tohto roku oznámil zámer vyhlásiť chránené vtáčie územie
(CHVÚ) Úľanská mokraď. CHVÚ má výmeru 19057,47 ha. Jeho účelom je zachovanie biotopov druhov vtákov európskeho významu a zabezpečenie ich pre-

du. Tu sa ponad Stoličným potokom hranica napája na východný okraj miestnej
komunikácie a ďalej na východný okraj
štátnej cesty Blatné – Trnava, a takto pokračuje až do Kaplne.
Na predmet ochrany CHVÚ môžu mať
negatívne vplyvy rôzne činnosti, preto sú

žitia a rozmnožovania. Územie je jedným z troch najvýznamnejších na Slovensku pre hniezdenie európsky významných druhov vtákov kaňa močiarna
a kaňa popolavá. Pravidelne tu hniezdi
viac ako 1% národnej populácie druhov
bučiačik močiarny, pipíška chochlatá,
prepelica poľná, sokol červenonohý, sokol rároh a haja tmavá.
CHVÚ sa nachádza v okresoch Galanta, Senec a Trnava. Zasahuje aj do
našej obce, pričom hranice územia sú
nasledovné: jeho najzápadnejší cíp sa začína v mieste vyústenia poľnej cesty pri
seneckom kríži na štátnu cestu Senec –
Trnava, pokračuje pozdĺž cesty severovýchodne až k vlastnej obci a túto obchádza po jej periférii a priľahlých poľnohospodárskych pozemkoch ležiacich pri
obci, a to z juhu, východu a severovýcho-

zakázané. Jedná sa najmä o výrub a zásahy do drevín rastúcich mimo lesa
od 1. 3. do 31 .7. Stromová vegetácia je
kľúčovým hniezdnym biotopom pre druhy hniezdičov, na ochranu ktorých sa
územie vyhlasuje. Je tiež zakázané rozorávanie existujúcich trvalých trávnatých
porastov, zmena druhu pozemkov z existujúceho trvalého trávnatého pozemku,
rozorávanie nespevnených účelových komunikácií, mechanizovaná kosba okrajov všetkých poľných ciest či zasahovanie
do pobrežnej vegetácie od 1. apríla do
15. augusta v časti chráneného územia.
Ako samozrejmé je tiež zakázané aplikovanie insekticídov, herbicídov na existujúcich trvalých trávnych porastoch, na
remízach, vetrolamoch, medziach... ako
i aplikovanie pesticídov či rodenticídov.
Stanislav Fekete

ČÍSLO
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Ligurček
Ligurček
v záhrade a v kuchyni
Ligurček lekársky (Levisticum officinale Koch), ľudovo nazývaný aj americký zeler či maggi, je trváca bylina s aromatickým koreňom, mohutnou hranatou a rozkonárenou stonkou a s perovito strihanými prízemnými listami. Malé žlté kvety vytvárajú zložený okolík. Celá rastlina aromaticky vonia. Pre domácu spotrebu stačí
v záhradke udržiavať jeden alebo dva korene.
Ligurček lekársky obľubuje tienisté prostredie a vlhšie podnebie. Vyhovuje mu
mierne vlhká stredne ťažká a pritom dobre skyprená hlinitá pôda s dostatkom živín
a humusu. Priame hnojenie s čerstvým
maštaľným hnojom však neznáša. Pôda sa
hnojí rok pred začiatkom pestovania ligurčeka. Vyhovuje mu dostatok vápna.
Ligurček lekársky sa pestuje priamym
výsevom semena, z predpestovanej priesady alebo vegetatívne (odrezkami podzemku).
Priamy výsev sa robí v období marec –
apríl alebo na jeseň (september až október). Semeno klíči veľmi pomaly, preto sa
odporúča vysievať ho spolu s rýchlorastúcou značkovacou rastlinou, ktorá uľahčí
plečkovanie kultúry a likvidáciu buriny.
Vzídené rastliny sa vyjednotia na vzdialenosť 0,4 metra. V hniezdach sa nechávajú
len najsilnejšie jedince (3-4 kusy).
Pri pestovaní z priesad semeno vysievame v marci. Silné priesady sadíme do záhrady v júni, a to do sponu 0,45 x 0,45 metra.
Pri vegetatívnom pestovaní zo staršej
kultúry (trojročne) sa pri jesennom zbere
koreňov použijú tenšie pakoreňové odnože s pukmi a s očkami s kúskom koreňa.
Vysádzame ich v septembri – októbri, alebo na jar v marci – apríli. Pestovanie ligurčeka z pukov je ľahšie a menej namáhavé, rastlina vtedy pučí rýchlejšie a silnejšie.
Ligurček pri klíčení vyžaduje dostatok
vlahy a pri raste v období sucha ho treba
častejšie polievať. Pri pestovaní pre koreninovú drogu sa duté kvetné lodyhy musia
v druhom vegetačnom roku odrezať nízko
pri koreni. V opačnom prípade sa vytvárajú
plody, čo oslabuje a znižuje úrodu koreňov. Ligurček je odolný proti mrazom
a dobre prezimuje.
Zberajú sa predovšetkým korene, ale
niekedy aj celý nadzemný výhonok. Rastlina nesmie rozkvitnúť. Listy sa zberajú
v prvom roku. Majú chuť a vôňu podobnú
zeleru. V druhom alebo v treťom roku na
jeseň sa zberá koreň. Korene pred sušením zbavíme nečistoty pod tečúcou vodou.
Hrubšie podzemky pozdĺžne rozrežeme.

ČÍSLO

2 / JÚN 2006

Z DUCHOVNÉHO ŽIVOTA

M

ajstrovstvá sveta vo futbale.
Celý svet sa sústreďuje
na Nemecko, kde sa odohráva tento šampionát.
Štadióny sú nabité tisíckami ľudí.
Najlepší hráči pred miliónmi divákov predvádzajú svoje
športové umenie a držia v napätí svojich fanúšikov. Po víťazstve počuť dlho do noci radostné výkriky, trúbenie áut
a v nočných podnikoch je veľmi rušno.
Áno, svet sa vie veľmi často
a veľmi dlho zabávať a ponúka veľa príležitostí, pri ktorých dnešný človek dokáže
utratiť aj celomesačný či celoročný zárobok.
A teraz sa prenesme o dvetisíc rokov
dozadu a všimnime si mesto Rím
so svojimi veľkolepými stavbami, veľkými štadiónmi, medzi ktorými vyniká
Koloseum. Aj vtedy sa ľudia radi zabávali na rímskych gladiátoroch, súbojoch či bitkách. V samotnom rímskom
Koloseu sa cisár a rímska šľachta zabávali až sto dní v roku. Ľudia sa bavili
hlavne na tom, ako sa ľudia vzájomne
zabíjali, ako ich trhali divé šelmy a boli
medzi nimi tisícky kresťanov, ktorí zomierali mučeníckou smrťou v rímskych arénach pred tisíckami rozvášnených divákov.
Keď by sme sa opäť preniesli do súčasnosti, história sa opakuje. Aj dnes sa
Bežne sa droga suší v jednej vrstve na
vzdušnom mieste. Dobre usušený koreň je
biely a pri lámaní praská.
Ligurček má močopudné a odhlieňovacie účinky, podporuje trávenie a zabraňuje nadúvaniu. Používa sa aj pri stavoch
nervovej vyčerpanosti, reumatizme, tvorbe potu, zlepšuje obeh krvi a pre silne
dráždivé účinky sa kombinuje do zmesí na
čistenie celého organizmu. Vo farmácii sa
používa na prípravu odvarov, čajov a na
získanie ligurčekovej silice. Ligurček je aj
dobrá prísada do bylinkových kúpeľov.
Ligurček vonia ostro – korenisto po známom maggi. Spočiatku chutí sladkasto,
potom ostro, korenisto a mierne horkasto.
Používa sa ako prísada do polievok a
omáčok, mladé lístočky sa dávajú do šalátov a všade tam, kde sa používa aj petržlenová alebo zelerová vňať. Ligurček s kôprom či s bazalkou majú osobitné využitie
aj v diétnej kuchyni.

Andrea Fülöpová,
prebraté z tlače

Ponuka
sveta

alebo

ponuka
Boha
tisíce, ba milióny ľudí zabávajú na ľudskom utrpení a ľudskej zlobe, ľudskej
nenávisti, manželskej nevernosti. Televízna obrazovka alebo monitor počítača sa stali vyhľadávaným objektom
viachodinového denného záujmu od
tých najmenších až po tých najstarších.
Svet nám naozaj priam vnucuje svoje
produkty a chce nás nielen zaujať, ale
aj ovládnuť a neraz až úplne zotročiť.
Máme vôbec nejakú šancu odolať?
Brat, sestra, máme ešte aj inú možnosť. Aj keď žijeme vo svete, nemáme
sa mu prispôsobovať, svet nás nemá
ovládnuť. Má to byť práve naša kresťanská viera, ktorá premáha svet.
Dnešný človek túži po hodnotách
pravdy a dobra, spravodlivosti a lásky.
Náš kresťanský život má byť pre druhých svedectvom, ale aj zdravou provokáciou, že vieme byť radostní a vieme
Bohu dôverovať aj vtedy, keď prídu ťažkosti či choroby. Treba sa zastať pravdy
a svojimi postojmi odmietnuť nemravnosť, potraty, pornografiu, podvody,
klamstvo, rozvody.
Nie je ľahké ísť proti väčšine, ísť proti prúdu. Ale keď to dokázali toľkí svedkovia viery, v minulosti i v súčasnosti,
prečo by sme sa mali obávať, že to nedokážeme? Našou istotou sú slová
nášho Pána: „Ja som s vami po všetky
dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28,20).
Ježiš Kristus s nami zostáva prostredníctvom Božieho slova, prijímame ho
v Eucharistii a stretávame ho v našich
bratoch a sestrách.
My kresťania máme ešte jedno
dôležité miesto, okolo ktorého sa sústreďujú tisíce, ba milióny ľudí. Tým
miestom je oltár, na ktorom sa Kristus

Blatňan
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za nás obetuje pri svätej
omši. Z tohto miesta prijímame posilu pre náš život.
Dvanásť detí, ktoré boli
v tomto roku na prvom svätom prijímaní, prijali Pána
Ježiša, aby obstáli vo svete
a aby začali sviatostný život.
Akou radosťou sú pre Pána
Ježiša tie deti, ktoré pravidelne pristupujú ku sviatostiam.
Práve v tomto období je veľmi
dôležitý príklad rodičov. Každá dobrá kresťanská rodina
je veľkým darom pre farnosť
i pre celú Cirkev. Ale zanedbanie náboženskej výchovy
v rodine prináša vždy veľkú
duchovnú škodu a spôsobuje
postupný odpad od viery detí
či dospievajúcich. Jeden šiestak to vyjadril takto: „Do kostola ma nebaví chodiť, lebo tam nechodia moji rodičia“. Táto veta je veľkou výčitkou pre
tých rodičov, ktorí zanedbávajú nedeľnú svätú omšu a uprednostňujú svetskú zábavu či šport na úkor svätej
omše.
A na záver jeden príklad istej talianskej rodiny z Turína, ktorá má šesť detí. Keď som sa otca tejto rodiny spýtal,
ako vo svojej rodine rieši negatívny
vplyv televízie na deti, odpovedal takto:
„Na začiatku manželstva sme sa rozhodli, že televízor mať radšej nebudeme, aby nám nepokazil deti. Prvých desať rokov to bolo ťažké pre nás i pre deti. Ale teraz tri najstaršie deti, 18-ročný
syn, 17-ročná dcéra a 15-ročný syn nám
povedali, že oni sami by už nechceli
strácať čas pri televízii, ani im nechýba, keď majú takých dobrých rodičov
a toľko príležitostí, ako inak využiť
čas.“ Táto rodina žije pravidelným
sviatostným životom, často trávia čas
spolu a snažia sa o evanjelizáciu aj
iných rodín.
Brat, sestra, pred nami sú letné mesiace, počas ktorých majú rodiny
príležitosť viac byť spolu, rodičia sa
môžu viac venovať svojim deťom, ale
ich aj ochrániť pred mnohými zlými
príležitosťami. Nech nám Eucharistia,
živý Pán Ježiš Kristus, pomáha v tomto
období obstáť a posilniť si našu vieru.
Nech spoločná modlitba, dobré rodinné záujmy, pravidelná sv. omša, čas
strávený v prírode alebo na dovolenke
upevňujú dobré rodinné vzťahy a tiež aj
vzťah k Bohu.

kňaz Roman Stachovič
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ako našu obec v oblasti kultúry
veľmi úspešne propaguje dychová hudba Šarfianka, tak v oblasti športu
je to futbalový oddiel TJ Družstevník Blatné.
Mužstvo seniorov už viacej rokov pravidelne
obsadzovalo popredné miesta v tabuľke IV.
ligy skupiny „A“ – mužstiev bratislavských
a z okresu Senec. V tomto roku sa podarilo
to družstvu to, čo vlani uniklo o vlások – postup do III. ligy. V prvom rade chcem poďakovať všetkým hráčom nášho mužstva, ktorý
pod vysoko odborným vedením trénera
Vladimíra Bertóka postup vybojovali. V bráne celú jeseň odchytal Patrik Milošovič, jar
zasa Róbert Mikulášových. Boli vždy oporou
nášho mužstva. Obranné rady tvorili hráči
Jožko Bagoňa, Martin Fiala, Peter Ollé,
Vojtech Mihalovič a Martin Kopecký. Na jeseň pomohol ešte zopár krát Jarko Šalkovič.
Zálohu tvorili Martin Milošovič, Juraj Fiala
(aj keď hráva s číslom 3) a Peter Dugovič.
Podľa potreby v zálohe alebo v útoku hrávali
Matúš Kučera, Michal Dugovič (zväčša však
najúdernejší hrot útoku – najlepší strelec
nášho mužstva), Milan Dugovič, Ferko
Bacigál a Michal Ležovič. Tomáš Konečný

bol vždy hrotovým hráčom útoku, najviac
okopávaný, občas zranený. Väčšinou dokázal
narobiť najviac rozruchu v obranách súperov, aj keď sa nestal našim najlepším strelcom. Vo chvíľach potreby nastúpil v zostave
ešte aj vedúci mužstva Vojtech Horváth.
Chlapci vďaka vám za množstvo krásnych
zápasov. Aj keď sa vždy nedarilo, ako sme si,
pritom aj vy, predstavovali, takmer vždy ste
vydali zo seba všetko pre dobrý výsledok.
Viacej hodnotiť nemienim, veď som futbal
súťažne nikdy nehrával. Pre dobrú hru treba aj dobré zázemie v radoch funkcionárov,
fanúšikov, sponzorov. Najsilnejší sponzori,
ktorí dlhé roky „ťahali“ náš futbal nemôžu
donekonečna dotovať. Preto vďaka vám
Vojtech Milošovič, Stanislav Fekete, Milan
Brodzianský. Dali ste do nášho futbalu toľko,
že si to podaktorí, snáď ani nedokážu predstaviť. Popri financiách to bol aj váš čas a zanietenie pre futbal. Dospeli sme však do štádia, keď je potrebná pomoc aj iných. Veď
každý zápas vyjde oddiel minimálne
na 5 000,- Sk. A to nevládzeme pokryť ani to
minimálne cestovné chlapcom na zápasy,

ŠPORT

ČÍSLO

Futbal
v obci

Tabuľka výsledkov IV. ligy
po 30. kole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Bernolákovo
Druž. Blatné
ŠK Tomášov
ŠK Vrakuňa
Malinovo
Štart
Trnávka
Druž. Vajnory
PVFA
SFMSenec B
Kráľova p. S.
TJ Rovinka
TJ Jarovce
ŠK Danubia
FK BCT
Lok. D. N. Ves

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

23
19
17
17
16
16
14
13
12
9
8
8
6
7
5
2

2
7
8
3
5
4
9
9
3
6
8
6
8
4
9
5

5
4
5
10
9
10
7
8
15
15
14
16
16
19
16
23

71:30
61:28
58:25
55:30
58:49
58:41
57:39
63:37
44:50
38:65
51:62
35:55
35:51
36:70
36:70
26:80

71
64
59
54
53
52
51
48
39
33
32
30
26
25
24
11

tréningy. Chlapci po zápase dostanú iba základné občerstvenie – „aby po zápase vládali prísť domov“, nejaké pivko a limonádu.
Takže žiadny profesionáli. A predsa vybojovali postup. Chlapci chcú ísť v dresoch po
obci urobiť zbierku na ďalšie účinkovanie.
Verím, že nájdu pochopenie nielen medzi fanúšikmi, ale u všetkých spoluobčanov. Veď
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ako sa vraví „More sa skladá z kvapiek.“
Ťažká úloha nás čaká aj na samotnom
ihrisku. Terajšie kabíny - šatne sú v zúfalom
stave, pre vyššiu súťaž nevyhovujúce. Ak by
obec mala voľné finančné prostriedky, pristúpime k výstavbe nových s malou tribúnou, aby aj diváci v nepriaznivom počasí sa
mali kde skryť. Pritom sme si vypočuli oprávnenú kritiku na hraciu plochu. Aj tu treba
hodne popracovať, čo sú hráči s funkcionármi ochotní, aby bola regulárna pre súťaž.

Sme svedkami toho, že niektorí naši
chlapci - už žiaci chodia hrávať a trénovať
do Senca, Bielu, Bratislavy. Rodičia týchto
chlapcov by mohli potvrdiť, čo ich to stojí.
Každý mesačne platí okolo 300,- Sk, musí si
na tréning nosiť vlastnú loptu, kopačky aj celú tréningovú výstroj kúpiť za vlastné.
Pritom rodičia musia zabezpečovať aj dopravu, nielen na tréningy, ale aj na zápasy.
Odmenou im je na konci sezóny výlet,
na ktorý si príspevkami ušetria. U nás
v Blatnom máme problémy zabezpečiť dopravu na zápasy vonku, podaktorí rodičia požadujú vyplatiť cestovné. Pritom každý vie,
že na tréningoch sa im o syna stará tréner,
náklady oddielu, a s ním aj obce na zabezpečenie chodu sú značné.
Osobitnou kapitolou je aj mužstvo dorastu. Momentálne v ňom hrá viacej chlapcov
z okolia ako z Blatného. Veríme, že aj toto sa
zmení, a vychováme si mládež aj pre mužstvo seniorov. Ako zaujímavosť uvediem, že

tréneri dorastu trénujú bezplatne a pritom
tiež nie sú od nás z obce. A zišli by sa.
Problémov okolo futbalu je celá kopa.
Veríme však, že sa nám ich za pomoci celej
obce podarí vyriešiť čo najviac. Veď tým sa
celá obec zviditeľňuje, propaguje.

Milan Šarmír
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