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Vážení čitatelia,
blížia sa voľby, ktoré rozhodnú o ďalšom
smerovaní našej obce. O nastolenom trende
za uplynulých osem rokov, alebo novom trende rozhodne 7 novozvolených členov zastupiteľstva a nový starosta.
Chýba jedno číslo našich obecných novín,
aby som mohol skonštatovať, že redakčná rada ťahala túto novinársku káru plných osem
rokov. V prvom rade si redakcia vzala do vienka snahu slúžiť občanom a rodákom z obce,
ktorých čas rozvial do všetkých kútov Slovenska, ba i do zahraničia. Je to predovšetkým
poslanie informovať občanov o dianí v obci,
pripomenúť jej slávnu históriu a hľadať a nachádzať z nej poučenie do ďalších budúcich
rokov.
Redakčná rada sa v priebehu tohto obdobia
viackrát menila. V pôvodnej boli niekoľkí mladí, ktorí veľmi rýchlo vypadli. Pristúpili noví,
ďalší odchádzali, prichádzali, ale zostalo pôvodné jadro. A musím Bohužiaľ skonštatovať,
že už „skúsenejších“ – teda starších občanov.
Aj tí už najmenej rok avizujú, že je treba prenechať žezlo nástupcom, nedarí sa ich však
nachádzať. Záujem mladých je už niekde inde, nie v prapôvodnom poslaní redaktorov
Blatňana.
Osem rokov byť v zornom poli je dostatočne
dlhá doba na poznanie a hodnotenie. Práca
redakčnej rady pre časopis v našej dedine bola a zrejme aj bude mimoriadne náročná. Nie
náhodou o nej susedia hovoria, že tu žijú
zvláštni občania. Stretli sme sa s tým na každom kroku: závisť, ohováranie, podávanie neoverených údajov a svojich domnienok za vierohodné a jediné správne, sú dennými spoločníkmi mnohých. Nesmierne veľa Vás, vážení
čitatelia, vie kritizovať, robiť veci lepšie ako
hocikto iný. Len škoda, že to neprejavíte v praxi, v dennom živote. Stále zostáva v platnosti
prastaré príslovie: Múdry človek mlčí, aby si
ho nikto nevšimol – preto hlúposť svetom vládne. Koľko horkého blenu prehltli členovia redakčnej rady na jej zasadnutiach, koľkí z Vás
sa urazili za slovíčka, koľkokrát sa aj tí najskalnejší redaktori vzdali členstva v redakčnej
rade, aby sa do nej opäť vrátili, pretože nasledujúce číslo časopisu by nevyšlo. A pritom sa
jedná o desiatky, možno stovku, hodín ročne
Pokračovanie na strane 3
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Bude niekedy

aj v Blatnom
4.

detské ihrisko?

4. júla sa stretla na Nám. A. Hlinku
skupina asi 30 rodičov a starých rodičov, ktorý sa zaujímajú o projekt výstavby detského ihriska v našej obci.
Stretnutie prinieslo:
• Vyjadrenie podpory projektu zo strany pána starostu
• Rozhodnutie o potrebe vypracovať
projekt pre námestie, ktorý by vyhovoval potrebám detí a rodičov lepšie
ako projekt vypracovaný v minulosti

odstránených 173 ks obrubníkov
s výťažkom 352 Sk. Po výbere obrubníkov je potrebné terén upraviť do pôvodného stavu a nenechať na mieste
kopce zeme, či kusy betónu)
• Oboznámenie s príspevkom urbariátu, ktorý na projekt venoval agátové
drevo
• Vyhlásenie zbierky na detské ihrisko
(Napriek tomu, že zbierka bola vyhlásená vo veľmi nevhodnom čase do-

• Inšpiráciu z realizácie detského
ihriska z výrazným zapojením obyvateľov sídliska zo Senca
• Rozhodnutie o odstraňovaní prekážajúcich obrubníkov v parku (Na
mieste bolo zistené, že užšie obrubníky sa dajú napriek zabetónovaniu vybrať s pomocou krompáča. Širšie bude potrebné odstrániť strojom a mali
by byť požité na inom mieste v obci.
Dohodlo sa, že každý kto má záujem
si ich môže vykopať a zakúpiť za cenu 2 Sk/ks. Peniaze budú pripojené
ku zbierke na ihrisko. Doteraz bolo

ručovania nedoplatkov za plyn,
11 darcovia prispeli spolu sumou
3900 Sk)
Dňa 27. júna bola Ministerstvom
výstavby a regionálneho rozvoja SR daná výzva na predkladanie projektov,
ktorá okrem iného zahŕňala úpravu
a obnovu verejných priestranstiev,
chodníkov, potokov, parkov a vodných
plôch. Táto výzva časovo neuveriteľne
zapadala do snahy o vybudovanie detského ihriska a priniesla možnosť rozPokračovanie na strane 7
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Z rokovaní

obecného zastupiteľstva

Rokovanie dňa 3. júla
Prijaté uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom
zobralo na vedomie
• žiadosť o poskytnutie informácií Martinovi
Lettrichovi ohľadne predaja pozemku p. č.
409/1. Pozemok je možné odpredať v cene
podľa znaleckého posudku. Obec odpredá
pozemok iba vcelku
• informáciu o činnosti komisie na ochranu
verejného poriadku a tvorby životného prostredia podanú jej predsedom Vojtechom
Milošovičom
• vyjadrenie nesúhlasu Rozálie Fabiánovej
s vybudovaním nových futbalových kabín,
nakoľko futbalové ihrisko stojí na ich pozemku a tento pozemok nie je majetkovo
vysporiadaný
požiadalo starostu obce
• postupovať v zmysle správneho poriadku
pri udelení pokuty p. Kleinovi za porušenie
stavebného zákona – povolená drobná stavba – prestavba strechy urobená s iným sklonom – udeliť pokutu vo výške 5.000,– Sk
• informovať stavebnú komisiu o vydaných
povoleniach na drobné stavby
• zabezpečiť dosypanie výkopov po kanalizácii a pri šachtách a pravidelne vykonávať
kontrolu výkopov.
• na základe vyskytnutých sa problémov
s chladením v Dome smútku pri uložení
zosnulého Stanislava Idunka vykonať opatrenia pre zabezpečenie kontroly chladenia
boxov
schválilo
• úpravu rozpočtu – zníženie rozpočtu
o 25 000,- Sk na úpravy Obecného úradu
z dôvodu aby bol rozpočet vyrovnaný a nie
schodkový
• použitie rezervného fondu vo výške
310 545,– Sk na vybudovanie chodníka
na Bratislavskej ulici
• predaj vybudovaného plynovodu „Odbočka
z ulice Glanec“ v maximálnej možnej cene
podľa ekonomického prepočtu SPP, a. s.
Bratislava
neschválilo
• žiadosť Terézie Jánskej o daňovú úľavu na
pozemkoch pri nehnuteľnosti na Mlynskej
ulici z dôvodu, že nehnuteľnosť nie je trvale obývaná
• odpustenie poplatku Viktorovi Štellárovi za
nevýherný hrací prístroj z dôvodu jeho nefunkčnosti
Informácia o činnosti DHZ Blatné a DH
Šarfianka
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom zobralo
na vedomie informáciu o činnosti DHZ
Blatné podanú jeho veliteľom Františkom
Danišom a vyslovuje poďakovanie členom

DHZ Blatné za pomoc pri povodňových situáciách v obci , činnosť a reprezentáciu obce.
Obecné zastupiteľstvo potvrdilo zámer opravy strechy na Hasičskej zbrojnici. Požiadalo
veliteľa DHZ zabezpečiť presné zameranie
strechy so zistením cenových ponúk vhodnej
strešnej krytiny, predpokladanej potreby nových dosiek a izolácie. Po zabezpečení dostatočného objemu finančných prostriedkov
obec zakúpi požadovaný materiál a vybavenie
pre potreby DHZ Blatné. Obecné zastupiteľstvo schválilo udeliť ďakovné listy DHZ Zálesie, Kráľova pri Senci a Senec za pomoc pri
povodňových prácach 10. marca 2006.
Za Dychovú hudbu Šarfianka písomnú informáciu podala vedúca DH Šarfianka Mária
Parajková, z dôvodu účinkovania DH na karnevale v Senci počas rokovania OcZ. Obecné
zastupiteľstvo zobralo na vedomie informáciu o činnosti DH Šarfianka a vyslovilo jej poďakovanie za dobrú spoluprácu pri zabezpečení podujatí v obci a vzornú reprezentáciu obce na svojich vystúpeniach.
Zámena pozemkov – Obec – Filipovičová
K výstavbe inžinierskych sietí v lokalite
Pažiť v úseku ohybu je nutné zasiahnuť
do pozemkov vo vlastníctve Ivety Filipovičovej. Predbežne bolo uskutočnené rokovanie o zámene. Podľa návrhu geometrického
plánu sa táto zámena týka 133 m2.
Obecné zastupiteľstvo schválilo zámenu
pozemkov s Ivetou Filipovičovou v celkovej výmere 133m2 v lokalite Pažiť bez finančného
vyrovnania. Obec odovzdá Ivete Filipovičovej
z pozemku p. č. 1661/ 1, trvalý trávny porast
vo výmere 3 733 m2 diel 1 vo výmere 5 m2
k pozemku p. č. 389/6, diel 2 vo výmere 41 m2
k pozemku p. č. 389/7, diel 3 vo výmere 13m2
k pozemku p. č. 389/8. Z pozemku p. č.
1846/11, ostatná plocha vo výmere 1 233 m2
novovytvorené pozemky p. č. 1846/15 vo výmere 25 m2 a p. č. 1846/16, vo výmere 49 m2.
Iveta Filipovičová odovzdá obci novovytvorené pozemky p. č. 389/9 vo výmere 73 m2
a p.č. 389/10 vo výmere 60 m2, odčlenené
od pozemku p. č. 389/1.
Rokovanie dňa 13. júla
Prerokovanie zadania vypracovania projektu „Úprava verejného priestranstva
v obci Blatné“ – žiadosti o dotáciu
z eurofondov
Koncom mesiaca júna vyšla nová výzva na
predkladanie projektov v rámci cieľa 2, opatrenie 1.5, ktoré bolo možné predkladať
do konca júla. Po predbežných rokovaniach
s firmou EUREA a Ing. Romana Rabenseifera
zo Stavebnej fakulty STU Bratislava bolo možné vzhľadom k našej doterajšej príprave pripraviť a predložiť projekt o dotáciu z euro-

fondov. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o zadaní vypracovania projektu a prijatí uznesenia o súhlase s realizáciou projektu a o zabezpečení spolufinancovania vo výške 5%
rozpočtu projektu. Realizačný projekt a projekt o dotáciu musí zabezpečiť z vlastných
zdrojov. Firma EUREA požaduje za vypracovanie projektu 15 000,- Sk a 4% z obdržanej
sumy – v prípade úspešnosti projektu. Projektant požaduje 15 000,- Sk za vypracovanie
projektu a 5 000,- Sk na rozpočet .
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom schválilo
zadanie vypracovania projektu a žiadosti
o grant z JPD cieľ 2, opatrenie 1.5. podpora
úpravy verejných priestranstiev – „Revitalizácia Námestia Andreja Hlinku v obci Blatné“
Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerzity, zodpovedný riešiteľ Ing. arch. Roman
Rabenseifer – projekt a firme EUREA, o. z. žiadosť o grant. Zastupiteľstvo súčasne poverilo starostu obce podpísať zmluvy k vypracovaniu projektu a žiadosti o grant so Stavebnou fakultou STU a firmou EUREA, o. z..
Zastupiteľstvo zároveň odsúhlasilo realizáciu projektu „Revitalizácia Námestia Andreja Hlinku“ a zabezpečenie spolufinancovania vo výške minimálne 5% nákladov, maximálne do výšky 350 000,- Sk.
Rokovanie dňa 11. augusta
Prijaté uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom
zobralo na vedomie
• informáciu o vyhodnotení školského roku
2005/2006 na Základnej škole v Blatnom
• návrh plánu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Blatné
odložilo
prerokovanie žiadosti Viliama Šaláta o dlhodobý prenájom pozemku pred rodinným domom žiadateľa na Vosátkovej ulici.
Žiadosť je potrebné doplniť o nákres, požadovanú výmeru do nájmu a účel použitia
prenajatej plochy
požiadalo
starostu obce zabezpečiť rozhlasové relácie na zákaz spaľovania odpadov z domácností, záhrad, rôznych umelých hmôt, či
iných odpadov. Relácie vysielať minimálne
dva týždne s upozornením, že kto bude
po týždni vysielania nahlásený, resp. prichytený pri spaľovaní dostane pokutu minimálne 500,- Sk.
schválilo
• zrušenie poplatku za nevýherný hrací
prístroj – šípky pre jeho nefunkčnosť v roku 2006 Viktorovi Štellárovi v prevádzke
ESO – BARU
• umiestnenie kolotočov žiadateľa Františka
Sečkára v obci počas hodov v roku 2007.
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Podmienky umiestnenia určí novozvolený
starosta obce
• priradenie Základnej školy v Blatnom
k Školskému úradu Senec.
Žiadosť Márie Baníkovej o prešetrenie
sťažnosti ohľadne výstavby chodníka
Žiadosť bola podaná ešte 2. júna 2006.
Starosta obce s predsedom stavebnej komisie
prešetrovali stav a navrhli opatrenie na úpravu rigolu a priestoru pred domom Márie
Baníkovej. Predpokladali, že sa nám podarí
urobiť nápravu skorej, z uvedeného dôvodu
nebola žiadosť o prešetrenie sťažnosti daná
na rokovanie zastupiteľstva. Keďže finančná
situácia a časová zaneprázdnenosť nedovolila plánované úpravy vykonať včas, informovali o tejto skutočnosti Obecné zastupiteľstvo.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie
žiadosť Márie Baníkovej o prešetrenie sťažnosti a požiadalo starostu obce vykonať opatrenia na nápravu, pre zamedzenie stekania
vody z cesty a chodníka pred dom Márie
Baníkovej v čo najkratšom termíne.
Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2006
Správu o vykonanej kontrole hospodárenia
obce za I. polrok 2006 predložila hlavná kon-

Vážení čitatelia...
Pokračovanie zo strany 1

práce nehonorovanej a na úkor svojho
voľného času a času pre vlastnú rodinu.
Neplatí to pravdaže na všetkých
a o všetkých a práve týmto druhým
chcem poďakovať. Za prejavy vďaky,
uznania i povzbudenia. A paradoxom zostane, že najvzácnejšie poďakovania
a chvály prišli od tých, čo by sme najmenej čakali – bývalí občania žijúci už roky
a desiatky rokov mimo obce sa potešili
každému číslu, článku, každej informácii, fotografii. A to nás tešilo, držalo
v presvedčení, že túto prácu nerobíme
zbytočne. Žiadam Vás, zamyslite sa nad
týmito slovami, pretože inak nasledovníkov v redakčnej práci a za týchto podmienok, nenájdete.
Osobitne chcem poďakovať všetkým
členom redakčnej rady. Tvorili sme veľmi dobrý kolektív, v ktorom i pri rôznosti názorov sme sa na daný problém vedeli vždy zjednotiť a prijať spoločný záver či rozhodnutie. A to by malo byť aj
mottom a cieľom celej komunity obce.
Verím, že nové zastupiteľstvo sa pri menovaní redakčnej rady rozhodne múdro
a že viacerí zostanú, aby sa nenarušila
kontinuita práce. A nášmu „Blatňanovi“ do budúcich rokov prajem, aby
prinášal samé zaujímavé informácie,
aby ste na každé nasledujúce vydanie čakali s netrpezlivosťou čo sa udialo a čo
sa v najbližšej dobe v našej obci chystá.

Stanislav Fekete,
predseda redakčnej rady
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trolórka obce Helena Naďovičová. Je potrebné prehodnotiť cenu predávaných pozemkov,
aby obec nemala iba umŕtvenú investíciu
a pre nedostatok financií nemohla ďalej pokračovať so žiadnymi stavebnými aktivitami
a potrebnými opravami.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie
predloženú správu. Požiadalo starostu obce
zabezpečiť reklamu na predaj pozemkov v lokalite Pažiť v regionálnych reklamných časopisoch Senecko a Trnavsko a reklamnú tabuľu v obci s označením smeru, kde sú predávané pozemky a schému situácie.
Kontrola plnenia volebných programov
„Hlavným bodom volebných programov
poslancov aj starostu bolo budovanie kanalizácie, zlepšovanie životného prostredia
v obci, zabezpečovanie starostlivosti o mládež, starších občanov. Poslanci za ĽS – HZDS
mali navyše vo volebnom programe aj vybudovanie detského ihriska v parku na Námestí
Andreja Hlinku. Môžeme konštatovať, že väčšinu predsavzatí premietnutých vo volebných
programoch sa snažíme plniť, pritom na niektoré úlohy nám už nezvyšujú finančné prostriedky.
V rokoch 2003 – 2005 bolo vybudovaných
3 313 m kanalizácie, I. etapa ČOV, ktoré boli
uvedené do prevádzky. Pritom sme na ochranu Podhájskej ulice vybudovali odvodňovacie
potrubie do kanála na Vosátkovej ulici v dĺžke 325 m. Máme napojených zhruba 600 obyvateľov obce na kanalizáciu. Náklady
na výstavbu už dosiahli 22 492 348,- Sk. Zároveň bolo potrebné po výstavbe kanalizácie
urobiť nový povrch cesty v ulici Glanec.
Po výstavbe na Bratislavskej ulici sme museli
urobiť nový chodník v hodnote 463 843,70
Sk. V roku 2003 sme pre úsporu elektrickej
energie a z dôvodu nevyhovujúceho stavu verejného osvetlenia toto rekonštruovali, s nákladmi nad 700 000,- Sk. Z dôvodu potreby
bezpečnejšieho uloženia materiálov na obecnom úrade sme vybudovali v rokoch 2004 –
2005 stavbu „Tribúna s garážou“, kde máme
nad terénom javisko pre kultúrne vystúpenia, v podzemí je garáž pre obecný osobný automobil, sklady pre drobnú mechanizáciu
a materiál potrebný pre vodovod, smetné nádoby, lavice a stoly a zároveň aj sklad náradia.
Náklady na výstavbu tejto budovy prekročili
500 000,- Sk. Ešte je potrebné urobiť nátery
stien a upraviť aj okolie. Zišla by sa aj spevnená plocha pred javiskom, slúžiaca ako hľadisko, aj ako športová plocha pre školu počas nepriaznivého počasia, prípadne ako podklad
klziska v zimnom období.
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom skonštatovalo, že úlohy obsiahnuté vo volebných
programoch poslancov a starostu obce sa plnia podľa finančných možností obce.
Rokovanie dňa 22. septembra
Prijaté uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom
zobralo na vedomie
• informáciu o vyhodnotení školského roka
2005/2006 v MŠ Blatné.
• správu o činnosti komisií
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schválilo
• prenájom pozemku žiadateľovi Viliamovi
Šalátovi na dobu 5 rokov s možnosťou predĺženia o ďalší rok ak nebude daná výpoveď
k 1. 1. príslušného kalendárneho roka
za nasledovných podmienok:
- oplotenie pozemku môže byť minimálne
vo vzdialenosti 2 m od jestvujúcej priekopy,
- v prípade poruchy kanalizácie škody
na porastoch vzniknuté pri oprave obec
nehradí,
- obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s umiestnením meraní el. energie a plynu do oplotenia prenajatej časti pozemku
• predaj obecného pozemku p. č. 1542/14
vo výmere 1097 m2 v kúpnej cene 15,- Sk/
m2 žiadateľovi Poľovníckemu združeniu
Priehrada Blatné. Kúpna cena pozemku činí 16 455,- Sk. PZ Priehrada Blatné uhradí
okrem kúpnej ceny poplatok za vypracovanie kúpnej zmluvy a kolkové známky za návrh na vklad do katastra nehnuteľností
• predaj časti obecného pozemku parc. číslo
404/5 vo výmere cca 200m2 žiadateľke
Irene Buchamerovej v cene podľa znaleckého posudku. Kupujúca na vlastné náklady zabezpečí geometrický plán, uhradí
kúpnu cenu, znalecký posudok, poplatok
za vypracovanie kúpnej zmluvy a kolkové
známky za návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Uznesenie stratí platnosť ak
kúpna cena nebude uhradená do šiestich
mesiacov od sc hválenia predaja
• zabezpečenie opravy kanalizačného potrubia v Základnej škole v Blatnom na náklady
zriaďovateľa – Obce Blatné
• predaj obecného pozemku p. č. 1756/14
o výmere 188 m2 a p. č. 1846/14 o výmere
258 m2 žiadateľom Mariánovi Magulovi
a manželke Miroslave Magulovej vo zvýhodnenej kúpnej cene vo výške 1.600,–
Sk/m2, z dôvodu obtiažnejšieho zakladania
stavby. Celková kúpna cena činí 713 600,Sk. Predávajúca obec zabezpečí vypracovanie kúpnej zmluvy, kupujúci uhradia kolkové známky za návrh na vklad do katastra
nehnuteľností. Uznesenie stratí platnosť
ak nebude kúpna cena uhradená do dvoch
mesiacov od schválenia predaja
• Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Blatné
• pre voľby do orgánov samosprávy obce konané dňa 2. 12. 2006 pre obec Blatné 1 volebný obvod a 7 poslancov obecného zastupiteľstva
•uzatvorenie havarijnej poistky na obecné
motorové vozidlo Škoda Fábia Combi SC –
281 AV
nenavrhlo
udeliť v roku 2006 ocenenie občanom
poverilo
predsedníčku finančnej komisie v spolupráci s ekonómkou obce zaradiť osobné motorové vozidlo Škoda Fábia Combi SC – 281 AV
do majetku obce podľa platných predpisov.
Zo zápisníc OcZ spracoval
Stanislav Fekete
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Blatňan
Spoločenská
kronika
Jubilanti
30-roční

Zuzana Čičmancová
Marek Gabalec
Lucia Jánska
Zuzana Kuglerová
Martin Maluniak
Radoslav Smolko
40-roční
František Horváth
Stanislava Nezhodová
Róbert Takács
Stanislav Tavali
Jana Tichá
50-roční
Anna Čerchlová
Stanislav Dugovič
Stanislav Šarmír
Elena Švrčková
65-roční
Rozália Fabianová
Anna Horváthová
70-roční
Agneša Dugovičová
Valentín Janec
Anna Lieskovanová
75-roční
Ondrej Horkulič
Terézia Valovičová
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Rozlúãka
predškolákov
Blížil sa koniec školského roka.
Pre našich budúcich školákov to
znamenalo rozlúčiť sa s materskou školou, ktorá im bola tri roky
útulným druhým domovom. Túto
významnú udalosť v živote detí,
kedy končí bezstarostné detstvo
plné hier a vystrieda ho nadšenie
z učenia a poznania nového, nepoznaného, sme sa snažili umocniť tým, že deti prežili v škôlke čarovnú rozprávkovú noc. Vyskúšali
sme si ako vyzerá naša MŠ, keď
stíchne džavot detí a začne sa
zvečerievať. Rozprávkovú noc
sme zahájili futbalovým zápasom
a pohybovými hrami. Keď sa začal

ozývať hlad, upravili sme si ohnisko a opekali špekačky. Po krátkom
oddychu už na deti čakali súťaže
z rozprávky Dlhý, Široký a Bystrozraký. Po oslobodení princeznej
od zlého čarodejníka sme sa vybrali do triedy. V triede na deti čakala voňavá pizza, pyžamová párty, sladké pohostenie oslávenca
i hľadanie pokladu. Pri čítaní rozprávky pri sviečkach na nás vďačne a hltavo žmurkali už ospalé očká a odmenou nám bol šťastný úsmev na tvári. Niektorým deťom sa
snívalo o očakávanej rozlúčke
predškolákov. Tak ako býva zvykom pozvali sme na túto slávnost-

85-roční
Eleonóra Bíňovská
Mária Korbeličová
Narodenia
Pavol Korič
Lukáš Hanzlík
Adriana Utašiová
Kristína Marcineková
Sobáše
Vít Šarmír a Jana Bangová
Marek Lančarič a Jana Šustová
Ľubomír Repa
a Andrea Šuhajdová
Marian Pankiewicz
a Petra Bauerová
Andrej Štellár
a Andrea Hlaváčová
Úmrtia
Stanislav Idunk
Mária Minaričová
Jozef Kubica
Anna Lopošová
Igor Šuplata
Jozef Rapšo
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nú chvíľu všetkých priateľov MŠ
i vzácnych hostí z OcÚ, ZŠ i PD.
Deti pripravili bohatý program
a rodičia detí pohostenie pre celú
dedinu. Nechýbala cigánska, hotdogy, čapované pivo, kofola, voňavé koláče, diskotéka a dobrá nálada.
Do ukončenia školského roka
nás ešte čakala návšteva kamarátov v školskom klube, výlet
na Ranč MM pri Modre, výlet
na priehradu a bábkové predstavenie v areáli MŠ.
Na záver by som chcela poďakovať všetkým priaznivcom našej
MŠ v mene detí i celého kolektívu
za podporu v našej činnosti i za
sponzorskú pomoc. Rodičom predškolákov želám veľa láskavosti
a trpezlivosti v novej etape života
detí.
Zlata Andrisová, riaditeľka MŠ

Púť do Lúrd
Každoročne sa niekoľko našich občanov vyberie
do pútnických miest v zahraničí - do Fatimy, Medžugoria alebo do Lúrd vo Francúzsku. V tomto roku sa púte do Lúrd s cestovnou kanceláriou PAX – TOUR zúčastnili manželia Tomašovičovci, Helena Šarmírová a Ružena Pinkasová. Až na nemilú udalosť so zlomenou rukou Ruženky Pinkasovej, ktorá sa musela predčasne
vrátiť domov, si ostatní účastníci z Blatného priniesli
kopu pekných zážitkov a duševné pookriatie z púte.
Milan Šarmír

80-roční
Anna Nováková
Emil Parajka
Ignác Vontorčík
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Spomienka

na Juliánu Vašovú

Život nám prináša chvíle radostí, šťastia, spokojnosti, ale aj nepríjemné chvíle rozlúčky s rodinnými príslušníkmi, našimi občanmi. 22. mája tohto roku sa naplnil životný osud našej spoluobčianky Juliány Vašovej, rodenej
Podolínskej. Pre každú rodinu je
jej príslušník tým najvzácnejším
človekom. Prečo venujeme spomienku práve jej? Bola jednou
z posledne žijúcich účastníčok
protifašistického odboja v Slovenskom národnom povstaní v našej
obci. Pochádzala z Nižnej Slanej
v okrese Rožňava. Po vypuknutí
Povstania v auguste 1944 bola
ako sanitárka v partizánskej brigáde Milana Rastislava Štefánika
zadelená v suvorovovskom oddieli. Do Povstania sa zapojila ešte
ani nie 18 ročná mladá žena.
Zo spomienok Ivana Bystranina,
komisára partizánskej brigády vyberáme:
„Bola to vtedy mladá, veľmi
obetavá sanitárka, ktorá častokrát s nasadením vlastného živo-

ta odnášala spod palebného ohňa
nepriateľa raneného partizána.
Zvlášť sa vyznamenala pri záchrane poľského partizána Mariana Majewského, toho času
v Gdansku, ktorý bol veľmi vážne
ranený v rajóne Detvy, keď sa bez
akejkoľvek ochrany plazením dostala k nemu, ošetrila mu strelné
rany a odtiaľ ho ťahala veľkú
vzdialenosť, kým ho nedostala
k najbližšiemu domčeku do bezpečia. Vo všetkých bojových akciách suvorovovského oddielu sa
aktívne zúčastňovala. Všetky rozkazy plnila do slova a prekonávanie všetkých ťažkostí znášala bez
reptania, ba naopak povzbudzovala aj svojich spolubojovníkov.
Mám vedomosti o tom, že po zákernom prepadnutí suvorovovského oddielu aj so štábom
na Zverovke pod Roháčmi v dôsledku snahy zachrániť chorých,
sa len veľmi ťažko sama zachránila a nakoniec utrpela silné
omrzliny dolných končatín. Súdružka Vašová, rodená Podolin-

ská si plným právom zasluhuje
meno statočného aktívneho bojovníka a našu zásluhu priznať
jej charakter československého
partizána a ak sa tak dosiaľ nestalo, tak to len zo skromnosti,
ktorá je charakteristickou črtou
pre menovanú. Túto charakteristiku na menovanú vydávam v plnej zodpovednosti ako pre naše
orgány, tak pred sovietskymi partizánskymi veliteľmi, ktorí ma
osobne poverili vybaviť podobné
otázky týkajúce sa príslušníkov
partizánskej brigády, ktorej veliteľom bol podplukovník Veličko.
V Bratislave 27. 2. 1963 “
Čo k tomu dodať. Vieme že pani Vašová sa venovala výchove svojich detí, pracovala na JRD
v Blatnom, bola aktívnou členkou
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a Čs. Červeného
kríža. V novinách z osláv 40. výročia SNP v Banskej Bystrici je na
fotografii s bývalým veliteľom brigády Veličkom. Stále žila skromne, nevyvyšovala sa nad nikým,
s pribúdajúcimi rokmi a chorobami tíško trpela. Uchovajme
si pamiatku na tých, čo neváhali
postaviť sa nepriateľom v boji.

Milan Šarmír

ČÍSLO
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9. januára 1949 sa narodil
v rodine Ladislava Šuplatu
a manželky Zlatice, rod. Augustovičovej, druhý syn, ktorého rodičia pomenovali Igor.
Spoločne s bratom Ladislavom mali už od detstva vrelý
vzťah k športu, najmä futbalu.
Národnú školu absolvoval
v Blatnom, do meštianky chodil rok do Senca, aby ukončil
Základnú deväťročnú školu.
Ostatné ročníky absolvoval
v novopostavenej škole znovu
v Blatnom. Po jej skončení
v roku 1964 odišiel študovať
na geologickú priemyslovku
do Spišskej Novej Vsi. V roku
1968 úspešne zmaturoval
a nastúpil pracovať do Elektrovodu Bratislava ako geológ,
neskôr začal robiť projektanta, a pracoval tam až do konca. Medzitým, v rokoch 1968 –
1970, absolvoval základnú vojenskú službu. Po návrate z vojenčiny začal pravidelne hrávať futbal za seniorov TJ
Družstevník Blatné. V roku
1974 sa oženil. S manželkou
Martou, rodáčkou zo Slovenského Grobu, vychovali dve
dcéry a jedného syna. Po povodni v roku 1975 museli zbúrať rodičovský dom a pustiť sa
do stavby nového. Aby mali kde
bývať, musel ísť futbal začas
bokom, hrával zriedkavejšie.

ZO

IGOR ŠUPLATA
*9. 1. 1949 † 31. 8. 2006

Po dokončení domu znovu začal hrávať pravidelne, až
do ukončenia aktívnej činnosti v roku 1980. Od toho obdobia sa venoval trénovaniu seniorov spoločne s Milanom
Strašiftákom a Rudolfom Dugovičom. Pritom pravidelne
hrával za mužstvo starých pánov Blatného. Od roku 1985
bol tajomníkom futbalového
oddielu TJ Družstevník Blatné. Za tú dobu sa vo vrcholovej
funkcii predsedu vystriedali
Jozef Budaj, Stanislav Augustovič, JUDr. Pavol Čičmanec,
MUDr. Milan Brodzianský
a Vojtech Milošovič, Ing. Stanislav Fekete, CSc.. Keďže
ochotných funkcionárov nie je
nikde nazvyš, pripadla mu
i funkcia pokladníka a na dôvažok aj vedúceho „A“ muž-

Zdravá
v˘Ïiva
a naše deti
Spotreba mlieka a mliečnych
výrobkov podľa štatistických údajov na Slovensku dlhodobo klesá.
Tento trend je nebezpečný hlavne
v súvislosti so zdravým vývojom
našich detí. Veď práve mlieko
a mliečne výrobky sú dôležitým
zdrojom vápnika, bielkovín a ďalších nenahraditeľných minerálov a vitamínov.
Mlieko a mliečne výrobky obsahujú v dostatočnom množstve
a vyváženom pomere najdôležitejšie výživné látky. Naše telo
z nich čerpá bielkoviny, minerálne látky, vitamíny, enzýmy, mliečny cukor a tuk. Obsahujú všetky
vitamíny potrebné pre človeka
a sú jedinečným zdrojom 14-tich
najdôležitejších minerálov potrebných pre zdravý vývoj a výživu

Blatňan
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detí. Vďaka svojmu zloženiu sa
mlieko právom označuje za ochrancu rovnováhy minerálov
v ľudskom tele.
Prečo práve jogurty?
Jogurty sú kyslomliečne výrobky obsahujúce živé jogurtové kultúry, ktoré zlepšujú trávenie a pozitívne ovplyvňujú zloženie mikroflóry zažívacieho traktu. Rovnako ako mlieko aj jogurty sú
zdrojom veľkého množstva minerálnych látok a vitamínov.
Danone školská mliečna liga –
Čo to je?
Je to celoslovenský projekt spoločnosti Danone, do ktorého sa
už štvrtý rok zapojila aj naša škola. Cieľom tohto projektu je zvýšiť
spotrebu mliečnych výrobkov
u detí, podporiť tým ich zdravú

stva. Tak musel byť v neustálom styku s hospodárom, trénerom aj hráčmi. Aj keď sa
u nás tréneri nestriedali ako
pri ligových mužstvách, predsa za tie roky tu spolupracoval
so Stanislavom Pavličkom, Jaroslavom Pisoňom, Vladom
Feketem, Vladom Ženišom,
Mariánom Jakimom, Štefanom Fialom a Vladom Bertókom. Pritom sa aj vo výbore
futbalového oddielu vystriedalo veľa funkcionárov. Ako sa
hovorí: „Hviezdy zažiaria, stálice zostávajú.“ Takouto stálicou na blatnianskom futbalovom nebi bol Igor Šuplata.
Obecné zastupiteľstvo a starosta obce Blatné sa rozhodli
udeliť „Cenu Obce Blatné“
za rok 2003 Igorovi Šuplatovi
za dlhoročnú verejnoprospešnú prácu vo funkcii tajomníka
futbalového oddielu TJ Družstevník Blatné. Choroba v roku 2000 iba krátko prerušila
jeho prácu, určite však zanechala následky. Napriek tomu
nás veľmi prekvapila správa
o jeho hospitalizácii v nemocnici v bratislavskom Ružinova
a zarmútila smrť 31. augusta.
Bude chýbať nielen rodine,
dorastajúcemu synovi, ale
nám všetkým futbalistom,
funkcionárom aj fanúšikom
a občanom našej obce.
výživu a zdravý životný štýl. Oproti
cenám v bežných obchodoch sú
ceny produktov pre tento projekt
znížené. Naši žiaci si môžu vybrať
z deviatich druhov jogurtov s rôznymi príchuťami. Okrem chutnej
desiaty nájdu žiaci v rámci rôznych akcií pod viečkami jogurtov
napríklad obrázkové kartičky, nálepky, puzzle a iné drobnosti.
Škola, ktorá sa do projektu Danone školská mliečna liga zapojí
a splní jej pravidlá, získa za každý
odobraný jogurt pre žiakov školy
bonus 0,70 hal. Za získný finálny
bonus budú škole zakúpené športové potreby podľa vlastného výberu a reálnych potrieb školy. Nové
športové potreby umožnia obmenu starých športových potrieb za
nové.
Veľkým úspechom je, ak žiak
siahne po zdravej výžive preto, že
chce zjesť niečo chutné a zdravé,
a nie preto, že to musí. Veď správna výživa pripravuje pôdu nielen
pre telesné, ale aj pre duševné
zdravie človeka.
Pripravila:
Mgr. Ľubica
Hajnalová - Buvalová
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Historický kalendár
21. októbra 1886
vyšlo prvé číslo Amerikánsko-slovenských novín ako prvého krajanského
časopisu pre Slovákov v USA
* 120. výročie založenia
4. novembra 1806
vydal cisár František II. nové Ratio
educationis, ktorým nariadil, aby sa
na ľudových školách vyučovalo v materinskom jazyku.
* 200. výročie vydania
9. novembra 1776
otvorili budovu stavovského divadla,
dnešného Slovenského národného divadla.
* 230. výročie
16. novembra 1806
Karol Kuzmány
- spisovateľ, prekladateľ, cirkevný
hodnostár, prvý podpredseda Matice
slovenskej.
* 200. výročie narodenia, Brezno
* 140. výročie úmrtia, Turčianske
Teplice
16. novembra 1806
Samuel Hojč
- národno-kultúrny dejateľ, farár, statkár v Maďarsku, náboženský básnik
a historik. Odporca násilnej maďarizácie. Odsúdil idey Ľ. Košuta.
Angažoval sa za Slovenská prestolný
prosbopis. Zomrel 1868 vo Vytyi.
* 200. výročie narodenia
3. decembra 1906
Ambro Pietor
- novinár, redaktor, národno-kultúrny
pracovník. Od roku 1870 redaktor
Národných novín, vydavateľ a redaktor časopisu Národný hlásnik. Obhajoval národné práva Slovákov –
prenasledovaný a v roku 1866 väznený. Organizátor kultúrnych a hospodárskych spolkov, člen výboru
Matice slovenskej, iniciátor založenia a tajomník spolku Živena, spoluzakladateľ gymnázia v Kláštore pod
Znievom a Slovenského spevokolu
v Martine.
* 100. výročie úmrtia, Martin
10. decembra 1656
Benedikt Sőlőši
- katolícky kňaz - jezuita, náboženský
spisovateľ a básnik, jazykovedec, pôsobil ako učiteľ, kňaz, misionár a kazateľ. Zostavil a vydal prvý slovenský
katolícky spevník Cantus Catholici
(1655). Venoval sa najstarším slovenským dejinám.
* 350. výročie úmrtia, Kláštor pod
Znievom
18. decembra 1906
Ferdinand Ďurčanský
- politik, exilový pracovník, od roku
1941 univerzitný profesor práva.
Redaktor časopisu Nástup, minister
spravodlivosti, neskôr minister dopravy autonómnej vlády. V rokoch
1939 – 1940 minister zahraničných
vecí a vnútra SR. V roku 1945 emigroval. Pôsobil v Argentíne, od roku
1952 v Mníchove. Vyvíjal stále úsilie
o obnovenie slovenskej štátnosti,
spoluzakladal Svetový kongres Slovákov. V jeho najznámejšom diele
Biela kniha obhajuje slovenskú samostatnosť. Zomrel 1974 v Mníchove.
* 100. výročie narodenia, Rajec
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Uplynulý
školský
rok
bez hraníc

Cyklotrasy
V

rámci Grantovej schémy
na podporu cestovného
ruchu bol Regionálnou rozvojovou agentúrou Senec – Pezinok
spracovaný projekt „Cyklotrasy
bez hraníc“. Dôležitým výsled-

Negatívom tohto projektu
z hľadiska obyvateľov Blatného
je, že neobsahuje prepojenie
súčasnej už vybudovanej Pezinsko – seneckej cyklotrasy druhej
kategórie, a to zo Svätého Mar-

kom tohto projektu bolo vytvorenie jednotného rámca – plánu –
budovania cyklotrás na území
nášho kraja, ktorý sa stal základom pre realizáciu čiastkových
úsekov trás a ich vzájomného
prepojenia a napojenia na medzinárodné cyklistické magistrály smerom na Rakúsko, Maďarsko a Českú republiku. Tento strategický dokument je záväzným pre budovanie konkrétnych cyklotrás na území celého
kraja.
Podľa tohto projektu cez našu
obec povedie (je aj v súčasnosti)
cyklistická trasa tretej kategórie
z Čataja do Šenkvíc pod názvom
„Šarfianská cyklotrasa“ a dve
trasy najnižšej miestnej štvrtej
kategórie. Prvá smeruje cez
„Álejku“ k priehrade, tu sa rozdvojuje a jedna časť ide cez ňu
sa napája na cyklotrasu do Šenkvíc, druhá časť cez bývalé „Štvrté“ súbežne so železnicou
a napája sa v Báhoni na
„Vištuckú cyklotrasu“ tretej kategórie smerujúcej z Vištuka do
Čataja. Druhá miestna cyklotrasa sa odpája pri „čatajskom
kríži“, pokračuje údolím a končí v Igrame, kde sa napája už
na spomínanú „Vištuckú cyklotrasu“. Tieto miestne cyklistické trasy (osobitne prvá) však
budú vyžadovať kompletné dobudovanie.

tina popri známom jazierku
„Morské oko“, cez háj a bývalú
cestu do vinohradov, s našou obcou. Určite by si vyžadovalo minimálne finančné náklady na
jeho dobudovanie a išlo by
o zrejme najkrajšiu časť cyklistických chodníkov a ciest v okolí
našej obce.

Stanislav Fekete

Voľby
V priebehu posledných rokov
sa konalo neskutočné množstvo volieb. Volili sme samosprávu so starostom, zakrátko
prezidenta, potom poslancov
do európskeho parlamentu, zástupcov do samosprávnych krajov – predsedov samosprávnych
krajov pre istotu dvojkolovo, poslancov do NR SR. A už máme
takmer na dosah ďalšie voľby –
znovu do samospráv obcí
a miest. Pre každého občana je
práve styk so samosprávou tým
najbežnejším, najčastejším. Od
samosprávy, šikovnosti a pracovitosti závisí rozvoj obce, jej napredovanie, celkové životné
podmienky. Ako sa darilo našej
samospráve a starostovi, aké
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V priebehu celého školského
roka pomáhali škole riešiť problémy aj naši sponzori, ktorým srdečne ďakujem.
Naši sponzori v školskom roku
2005/2006

Školský rok 2005/2006 je za
nami. Bol celkom úspešný. Žiaci
našej školy dosiahli dobré vyučovacie výsledky, deviataci sa úspešne zaradili na stredné školy. Bodovali sme v rôznych súťažiach
a projektoch. Vylepšili sme materiálne a technické podmienky na
škole, v rámci možností skrášlili
jej vzhľad, zakúpili nové vybavenie a nábytok (podrobnú správu
si môžete prečítať na našej webovej stránke: http://zsblatne.edupge.org).
V súčasnej dobe potrebuje škola
na to, aby dosiahla dobré výsledky
spoluprácu pracovníkov školy
so zriaďovateľom, rodičmi, podnikmi a podnikateľmi v obci i mimo nej, so všetkými, ktorí majú
úprimnú snahu pomôcť vzdelaniu v našej obci. Som veľmi rád,
že naša škola má v obci i mimo
nej veľa dobrých priateľov a sympatizantov. Dôkazom toho je aj
85 000 Sk, ktoré sme získali od
darcov 2% z daní fyzických a právnických osôb za rok 2004. Chcem
sa v mene žiakov a zamestnancov
našej školy srdečne poďakovať
všetkým, ktorí nám pomohli finančne. Poďakovanie patrí aj pani
Alene Benkovskej, predsedníčke
ZRPŠ, ktorá zabezpečovala administratívu 2% dane.

•HVB Bank Slovakia – žiacke
knižky
•pani Ružena Tomašovičová
s manželom – čistenie penových
kociek
•Firma Stenmal Blatné – maliarska farba
•Ing. Roman Jánsky – sponzorovanie vymaľovania ŠKD
•Rodičia – Rudolf Rodný, Roman
Varga, Branislav Božik, Miroslav Špalek – maľovanie tried
a ŠKD
•Firma Šuplata Blatné – osvetlenie tried
•Firma Hulík – reklama, Blatné
- označenie tried a budovy
•Kamil Budaj – sklenárske práce
•Ing. Kakaš Miroslav, NCH Slovakia, s.r.o., Bratislava – 5 PC
v hodnote 15 000 SK
•Doc. Ing. Mária Heribanová,
CSc., Auditex s.r.o. Bratislava –
5 PC v hodnote 15 000 Sk
•Firma Šuplata Blatné – stoly
do PC miestnosti.
•Margaréta Gabalcová – kancelárske potreby
•Ing. Vlastimil Tomašovič – kancelárske potreby
•Vojtech Milošovič – sponzor
osláv 45. výročia otvorenia školy
•Daniel Benkovič – temperové
farby
•PD Blatné – odvoz žiakov na súťaže, šatňová skrinka, odvoz betónového odpadu

dosiahli výsledky poznáte najlepšie sami. Pustili sme sa do úlohy nadmieru náročnej – výstavby kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. Po ťažkých rokoch
výstavby vodovodu zväčša v akcii „Z“ sa zmenili politické
a spoločenské podmienky. V obci naši predchodcovia (aj za aktívnej účasti niektorých aj súčasných poslancov) dobudovali
vodovod, plynovod. Stále si pripadáme ako neprebudená dedina, v ktorej na rozdiel
od iných, ešte nevyrástli nové
ulice domov, nepodarilo sa
nám presadiť atraktivitu obce.
Snáď je to aj dedičstvom mnohých predošlých rokov, keď
sme nedokázali rýchlejším
tempom vybudovať inžinierske
siete, keď sme nemali ľudí
so širokými, ostrými lakťami,
ktorí by čo to pre obec presadili. Dnes už môžeme hospodáriť

iba z obmedzených príjmov.
Veľa rokov sme v snahe udržať
prijateľnú cenu vody pre občanov každoročne zopár stotisíc
na vodovod doplácali. Konečne
v tomto roku je predpoklad vyrovnaného hospodárenia na
tomto úseku. Prenesené kompetencie na obce enormne zvýšili zaťaženie pracovníčok obce, takže bolo potrebné prijať
ďalšiu pracovnú silu. Tým,
a rastom platov, ktoré sú v však
v rámci stanovených tabuliek
sa zvyšovali náklady na prevádzku obce. Naša obec najviac
z celého Slovenska doplatila na
fiškálnu decentralizáciu. Kompenzácia znížených príjmov
zo strany štátu bola v roku 2005
vo výške vyše 2,5 milióna korún,
čo nedostala žiadna iná obec
ani mesto. V tomto roku už tieto príjmy padli, takže obec nemá žiadne voľné finančné pro-
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•PD Blatné – príspevok 3000 Sk
na Mikuláša
•Mgr. Monika Korenčiová – ceny na školský karneval
•Mária Gregušová – ceny
na školský karneval
•Firma Šuplata – elektro – inštalačné práce
•Ladislav Radôšťan – murárske
a obkladačské práce
•Rodičia – Dušan Laho, Vlastimil Tomašovič, Juraj Križan,
Renáta Gregušová – maľovanie
a úprava 2. triedy
•Maľovanie a úprava 3. triedy –
Jozef Knap, Peter Hajnala,
Alena Benkovská, Rastislav
Benkovský, Radoslav Dugovič,
Božena Dugovičová, Rastislav
Pero, Ján Polakovič, Peter Valovič, Zuzana Valovičová
•W.O.C.H. Slovakia, a.s., Blatné
– ceny do školských súťaží –
knihy
•Peter Milošovič, Ernest Takáč,
Ladislav Radôšťan – stavebné
úpravy v I. triede
•Poľnohospodárske
družstvo
Blatné – príspevok na MDD
3200 Sk
•Obecný úrad Blatné – príspevok na MDD 3200 Sk
•Imrich Bögi – úprava dlažby pri
umývadle
•Firma Šuplata Blatné – Zabezpečenie vysokozdvižnej plošiny na opravu okien a prerezávku stromov
•Vojtech, Jaroslav a Matej Tušovci – Montáž WC, oprava vodovodného systému

Jozef Slezko

striedky, aby mohla rozbehnúť
a pripraviť si projekty o eurofondy. Pritom terajšia vláda
chce prerozdeľovať viacej pre
obce v horských oblastiach na
úkor obcí v nížinách. Tým sa
príjmy obce od štátu ešte znížia. Aby boli zabezpečené príjmy obce, bude nutné zvýšiť dane a poplatky pre občanov.
Nerobili sme to takmer celé
obdobie od spoločenských
zmien, teda iba v rámci minimálnych úprav. Ak chceme
mať čistú obec a prijateľné životné prostredie musíme zabezpečovať separáciu a likvidáciu odpadov vyvážaním
na skládku mimo obce. V minulom roku sme občanom
umožnili povyvážať betóny, stavebné odpady na podrvenie pre
plánovanú cestu v lokalite Pažiť. Na odpadoch sme tak všetci spoločne ušetrili cez 60 000,-

ZO

ŽIVOTA

Bude niekedy
aj v Blatnom
detské ihrisko?
Pokračovanie zo strany 1

šíriť projekt na revitalizáciu
celého námestia. Do 31. júla
2006 však bolo potrebné odovzdať projekt na revitalizáciu
námestia A. Hlinku v ktorom
by bolo začlenené aj detské
ihrisko. Na zvolanom mimoriadnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva bola odsúhlasená podpora projektu, ktorá zahŕňala honorár pre architekta, firmu spracovávajúcu celkový projekt a spoluúčasť obce
na projekte vo výške min. 5%
z hodnoty celého projektu.
Napriek šibeničnému termínu pán projektant ako aj náš
pán starosta urobili veľký kus
práce a projekt bol s vypätím
síl všetkých zúčastnených odovzdaný v lehote. Vyhodnotenie
projektov má byť do troch mesiacov a podľa informácií
z kompetentného ministerstva
by mali schválené projekty obdržať financie začiatkom novembra. DRŽME SI PALCE!!!
Čo ďalej? Situácia sa môže
vyvinúť tromi spôsobmi.
Projekt na revitalizáciu námestia bude schválený (znamenalo by to, že podstatná
Sk. Podrvenie však stálo vyše
400 tisíc korún, máme však
pripravený podklad pod cestu,
ktorý by nás vyšiel určite ďaleko drahšie. Dokončujeme prípravu na výstavbu na Pažiti,
máme podanú žiadosť o stavebné povolenie na plyn, elektrinu, dokončujú nám projektovú dokumentáciu na cestu
a chodník. Ako sa bude pokračovať po voľbách bude závisieť aj na vašom rozhodnutí,
komu dáte vo voľbách dôveru.
Dnes ešte ani nevieme, kto sa
o ňu bude uchádzať. Treba
však priebojných pracovitých
ľudí ako na poste starostu, či
starostky obce aj na postoch poslancov, ktorí budú ochotní
pracovať na zveľaďovaní obce.
Preto si do kandidátok navrhujte a presadzujte ľudí, ktorým
veríte.
Milan Šarmír

Blatňan

OBCE

časť finančného krytia by bola
zabezpečená a peniaze zo
zbierky použijeme na dotvorenie ihriska, vylepšenie atrakcií
alebo čokoľvek čo bude pre
ihrisko potrebné doplniť.
Projekt na revitalizáciu námestia bude schválený v redukovanej podobe (pôvodný zámer detského ihriska by bol aj
tak naplnený)
Projekt bude zamietnutý
(odhodlanie vytvoriť priestor
pre hru detí a stretnutia rodičov však ostane, zbierka sa
znovu rozbehne a v projekte sa
s finančnou pomocou obce
a darcov bude pokračovať.
Tento variant by priniesol veľký priestor pre svojpomocné
zapojenie sa všetkých, čo majú
záujem projekt podporiť.
Na záver chceme veľmi pekne poďakovať všetkým, čo rozbeh projektu detského ihriska
podporili: pánovi starostovi,
obecnému zastupiteľstvu, pánovi Petrovi Fedorovi za odborné rady ohľadne drevín a kríkov, pani Zuzane Podolinskej
za hľadanie možných dodávateľov detských atrakcií na internete, pani Kristíne Šuplatovej za prípravu občerstvenia,
mamičkám, ktoré pomáhali
s výberom komponentov ihriska a s občerstvením pri stretnutiach a samozrejme všetkým darcom. Vopred ďakuje-
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me všetkým, čo prisľúbili pomoc pri konkrétnych prácach.
Je pre nás veľkým povzbudením vidieť, ako môže byť pasivita a ľahostajnosť prekonávaná nadšením pre dobrú vec.
Jana Tichá a Ľuboš Tichý
P.S.: Najnovšie údaje po korešpondencii s Ministerstvom
výstavby a regionálneho rozvoja:
Vzhľadom k tomu, že nie je vypracovaný projekt komunikácií k stavebnému povoleniu
a vydané stavebné povolenie
komunikácie z projektu pravdepodobne vypadnú, rovnako
ako prekládka telefónnych vedení a verejné osvetlenie. Dúfame, že požadovanú čiastku
na sadové a parkové úpravy,
v ktorom je zahrnuté aj detské
ihrisko na základe súhlasu
k úpravám dostaneme a budeme môcť aspoň plochu parku
upraviť a samozrejme aj vybudovať detské ihrisko.
Milan Šarmír
Iniciatíva za vybudovanie
detského ihriska na námestí
Andreja Hlinku sa nečakane
rozrástla do projektu na revitalizáciu celého námestia. Aj
keď rozšírenie projektu prinieslo určité zdržanie, vývoj
ide dobrým smerom.

Program majstrovských stretnutí Stolnotenisového klubu Blatné
ročníka 2006/2007
kolo dátum
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
8
8
9
9
9
10
11

04.10.
05.10.
05.10.
11.10.
11.10
12.10.
18.10.
19.10.
19.10.
25.10.
25.10.
26.10.
08.11.
10.11.
10.11.
14.11.
15.11.
16.11.
22.11.
23.11.
24.11.
27.11.
29.11.
30.11.
05.12.
06.12.
07.12.
14.12.
04.01.07

deň

záp

streda
2
štvrtok
4
štvrtok
5
streda
9
streda
6
štvrtok 10
streda
13
štvrtok 15
štvrtok 15
streda
17
streda
18
štvrtok 23
streda
24
piatok
26
piatok
24
utorok 36
streda
27
štvrtok 28
streda
35
štvrtok 37
piatok
33
pondelok 36
streda
39
štvrtok 48
utorok 42
streda
45
štvrtok 50
štvrtok 57
štvrtok 65

záp
Blatné C
Blatné A
Pezinok D
Blatné C
Stavbár C
Blatné A
Blatné C
Blatné A
Zálesie B
Blatné B
D. Lužná B
Blatné A
Blatné B
Lamač
Stupava B
Spoje C
Blatné C
Ivanka E
Blatné C
Blatné A
Stupava A
Mostex C
Blatné B
Pezinok C
Sl.Grob B
Blatné C
Blatné A
Blatné A
Ivanka D

Čataj
47
Lozorno B 70
Blatné B
50
Bernolákovo 54
Blatné B
51
K. Ves D
76
Vinosady
58
Sl. Grob A
81
Blatné B
60
K. Ves E
62
Blatné C
63
Rovinka
89
V. Leváre B 69
Blatné A
92
Blatné C
69
Blatné A
102
Sv. Jur D
72
Blatné B
73
Pezinok E
80
Senec D
103
Blatné B
78
Blatné C
81
Malacky B 84
Blatné A
114
Blatné B
87
Reca B
90
Educo C
116
Most
123
Blatné A
131

deň
streda
piatok
streda
utorok
streda
utorok
štvrtok
utorok
streda
štvrtok
streda
streda
štvrtok
štvrtok
streda
štvrtok
štvrtok
streda
štvrtok
piatok
streda
streda
pondelok
štvrtok
streda
pondelok
štvrtok
streda
štvrtok

dátum

kolo

10.01.
12.01.
10.01.
16.01.
17.01.
16.01.
25.01.
23.01.
24.01.
01.02.
31.01.
31.01.
08.02.
08.02.
07.02.
15.02.
15.02.
14.02.
22.02.
23.02.
21.02.
28.02.
26.02.
01.03.
13.12.
11.12.
15.03.
21.03.
29.03.

10
12
10
11
11
13
12
14
12
13
13
15
14
16
14
17
15
15
16
18
16
17
17
19
18
18
20
21
22

Domáce stretnutia sa hrajú o 18.00 hodine v Miestnom kultúrnom stredisku.

8

Blatňan

ZO

ŽIVOTA OBCE

ČÍSLO

3 / SEPTEMBER 2006

Separovanie
odpadov
Už

mi pripadá ako hádzanie hrachu
o stenu písať o odpadoch. Snahou obce je mať čo najmenšie náklady za
odpady. To sa prejaví aj na poplatkoch občanov, pretože v zmysle zákona poplatky vybrané na odpady nemôžu byť použité na iný
účel, pritom však obec by rovnako nemala
doplácať na vývoz a likvidáciu odpadov z
obecného rozpočtu. Mohla by, ak by však
mala iné príjmy, ktoré nemá ničím viazané. Takéto prostriedky žiaľ nemáme, tak sa
musíme všetci snažiť hospodárne ich vynakladať. Separácia odpadov je momentálne

Po

búrkach a záplavách v roku 1975 boli znehodnotené vody v domových
studniach takmer po celej našej obci. Zdravotne vyhovujúca voda
bola iba v niekoľkých
studniach na hornom
konci obce, či na II.
Kráčiciach. Dlhé roky sa pitná voda do obce
dovážala iba cisternami. V roku 1984 sa začala výstavba vodného zdroja a prívodu vody.
Postupne nasledovala výstavba po celej obci.
Už sme si zvykli, že s pitnou vodou nemáme
takmer žiadne problémy. Strácame ostražitosť a nevenujeme jej takmer žiadnu pozornosť. Iba nás občas hnevá, že si ju predstavujeme čistejšiu, menej chlórovanú či s inými vlastnosťami, ktoré bežná pitná voda nemá. Naša blatnianská pitná voda spĺňa všetky požiadavky na hygienickú nezávadnosť.
Ani chlórovanie nie je také ako si mnohí namýšľame. Pri každej kontrole zisťujeme, že
aktívny chlór vo vode je hlboko pod stanoveným limitom. Takže keď si napustíme pohár
čistej vody a je „akože“ biela to nie je chlór,
ale nasýtenie vody vzduchom, ktoré po pár

tá najvyhovujúcejšia cesta. Bez pričinenia
všetkých občanov však snaha vychádza čiastočne nazmar a prináša zvýšené výdaje.
Konkrétne prípady. Vyhlásime, že škola
zbiera starý papier. V tom momente nemajú mnohí pripravený papier ktorého sa
chcú zbaviť. Po odvoze kontajnera zo školského dvora zrazu je papiera habadej, a keď
sa nám zachcelo ho vyviezť nuž ho vyvezieme. Podaktorí do kontajnera na dvore obecného úradu, podaktorí popália a čo je najhoršie podaktorí ho vyhodia do priekop popri ceste. Na cintoríne máme kontajnery na

veľa druhov odpadov. Čo si však bude dakto
hlavu lámať čo kam dať, dá to do prvého ku
ktorému príde. Nevadí mu že do biologického odpadu dá umelé hmoty či sklo. Dal
do kontajneru. Nech si triedenie - teda separáciu zabezpečí kto chce. Dalo by sa uviesť veľa ďalších prípadov. Má to však cenu ak
sa nezamyslíme a nebudeme triediť?
Skúste pri hodnotení rozpočtu pozrieť kolónky koľko sme na poplatkoch vybrali, koľko sme zaplatili za vývoz a likvidáciu.

Milan Šarmír

majú svoju vodovodnú
sieť ani v dostatočnej hĺbke, aby im v zimných mesiacoch nezamrzla. Zatiaľ sme mali v obci niekoľko prípadov, že voda
sa kdesi strácala. Vždy sa
však predrala na povrch a
objavili sme to. Nemôžeme však kontrolovať
každému jeho rozvod, nemôžeme každý mesiac, či týždeň sledovať, aká je v tej ktorej domácnosti spotreba. Vy však máte vodomer
v šachte na svojom pozemku (okrem tých čo
majú povolené na verejnom priestranstve).
Takže si môžete spotrebu kontrolovať kedy
sa vám zachce. Aj v obci sme mali prípady
podmáčania domov vodou, až sa musel dom
opravovať. Od silných februárových mrazov
sme zistili zvýšenú spotrebu v obci – totiž štatisticky si mesačnú spotrebu dodanú obecnými studňami zaznamenávame. Predpokladali sme nejakú poruchu na sieti, pretože
domov až natoľko nepribudlo, polievať v zime nebolo treba. Tak sme hľadali po celej
obci. Už sme chceli odstaviť celú ulicu
Hradská, pretože na túto ulicu ide vodovod
pod potokom, a v takom prípade je únik vo-

Vodovod
sekundách z vody zmizne. Pritom hladina
dusičnanov a dusitanov je hlboko pod hygienickými limitmi. Občas nám kontrola ukáže
zvýšený obsah železa, či mangánu (v tomto
roku ani tieto ukazovatele neprekročili normu). Ako zástupcu prevádzkovateľa ma mrzí, že voda prináša do vodovodnej siete aj časť piesku. Tento neduh chceme riešiť filtrami vody. Pretože bez nich musíme viacej odkaľovať sieť, čo pokladáme za stratu tejto
vzácnej tekutiny. Snažíme sa udržiavať celoobecnú vodovodnú sieť v bezchybnom stave.
Robíte tak aj vy na svojich nehnuteľnostiach? Väčšinou máme prívody vody od vodomerných šácht do domov ešte pozinkovanými trubkami. Možno vás ani nenapadne,
ako pôsobia bludné prúdy, zemná vlhkosť, či
iné činitele korozívne na trubky. Mnohí ne-
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O najchutnejší

guláš

P

rekrásne slnečné počasie, prvý deň
jesennej rovnodennosti a hodnotné ceny boli predpokladom na zaujímavo strávenú poslednú letnú sobotu.
Obecný úrad a Areál u Wocha usporiadali
v priestoroch areálu prvý ročník súťaže
„O najchutnejší guláš“.
Zatiaľ čo život a práca na ranči bežali svo-

jim tempom ďalej, pre účastníkov sa stali
lonžovanie a výcvik koní na dobudovanej
jazdiarni s perfektným povrchom, vodenie
a vyvádzanie koní do a z výbehov, kone pasúce sa vo výbehu, ale aj cvičiace štarty akoby
na dostihy a popoludní výuka jazdenia
Kristínkou Shapovalovou peknou kulisou
dy ťažko zistiť. Až náhodné oznámenie, že
v istom dvore vyteká voda nám ukázalo, kde
sa „stráca“. Pri kontrole vodomeru sme zistili spotrebu od posledného odpočtu 12 017
m3 vody. To je pri cene platnej v tomto roku hodnota 240 340,- Sk. Takže myslím, že
je potrebné, aby ste si kontrolovali aj osobne aspoň občas stav vodomeru. Aby k takýmto „spotrebám“ v budúcnosti neprichádzalo, každý kto neumožní prístup na odpočet vodomeru a do dvoch týždňov nenahlási stav vodomeru bude odpojený od siete
obecného vodovodu. Stáva sa tiež, že niektorí nevedia kde majú hlavný uzáver vody
na sieti, že ho majú zasypaný, zatlačený,
jednoducho ho nemožno na ulici nájsť. Je
v záujme každého vlastníka nehnuteľnosti
si uzatvárací ventil napojenia na vodovod
udržiavať viditeľný, aby v prípade poruchy
bolo možné ľahko a rýchlo vodu uzavrieť. Ak
by vám to spôsobila obec, vtedy môžete požadovať nápravu od obce. Ale zvyčajne
terénne úpravy po uliciach si robíte sami.
Ako sa hovorí, že oheň je dobrý pomocník, ale zlý pán, tak isto pôsobí aj voda.

Milan Šarmír

pre navarenie pravého rančového gulášu.
Ako je už typické pre našu dedinu, záujem bol malý, prišli len
tí najskalnejší. V tuhom duleli
po takmer štyroch hodinách
poctivého varenia, ktorý čas pri
guláši nemožno oklamať porota
rozhodla, že najchutnejší guláš sa skrýval
v špeciálnej gulášovej miske vyrobenej
výlučne na tento
účel a skrývajúcej
číslo 73. Guláš pod
číslom 213 skončil
na druhom mieste
a 6 na treťom. Po ťažkom, namáhavom rozhodovaní poroty
táto na prvé miesto určila guláš
pre jeho lepšiu konzistenciu
a trošička nadnesenú sladkosť
druhého v poradí. A poradie?
1. Skupina O+S – Miloš Onofrej a Slávo
Srnák
2. Skupina D+L – Dominika Srnáková
a Lukáš Onofrej
3. Domáceho ranča
Z varenia sa napokon vykľula prekrásna
a príjemne strávená sobota v rodinnej at-

mosfére, v ktorej účastníci so svojimi rodinami „zlikvidovali“ všetko čo navarili.
A nielen účastníci, ale aj Areál u Wocha bol
poctený príchodom vdp. Jána Sucháňa, ktorý sa na chvíľočku zastavil po ceste z Bratislavy a odohnala ho od nás iná milá pripravovaná povinnosť – prijať novorodenca
do lona cirkvi sviatosťou krstu v Čataji.
Tešíme sa na budúci rok na jarnú rovnodennosť, bohatšiu účasť i najlepší „jarný
guláš“.

Stanislav Fekete

Občianske
Občianske združenie
združenie -RZ pri ZŠ Blatné

V roku 2004 si rodičia založili občianske združenie pod názvom Rodičovské
združenie pri ZŠ Blatné prostredníctvom
ktorého môžu čerpať 2% z daní.
Rodičovské združenie každoročne prispieva na kultúrne podujatia a aktivity
pre deti počas celého školského roka.
Finančne prispieva:
• do Školského klubu detí na zakúpenie
rôznych potrieb
• na Mikulášsku oslavu
• na zakúpenie cien pri organizovaní
školského karnevalu
• na plavecký výcvik, školu v prírode a lyžiarsky výcvik
• na rozlúčkový večierok pre žiakov 9.
ročníka
• na MDD
• na cestovné, aby sa deti mohli zúčastniť
rôznych súťaží
• na zakúpenie didaktických pomôcok

• na zakúpenie metodických materiálov
• na ceny do súťaží, ktoré organizuje
škola.
Zakúpilo sanitu a iné potreby, ktoré
zlepšujú prostredie v triedach.
Finančné prostriedky sa čerpajú na základe požiadaviek školy v prospech všetkých detí, ktoré školu navštevujú, vždy podľa potrieb.
Touto cestou sa chceme v mene všetkých členov Rodičovského združenia,
v mene všetkých rodičov, ktorých deti navštevujú ZŠ v Blatnom, v mene všetkých
učiteľov a pracovníkov školy poďakovať
všetkým tým, ktorí prispeli dvomi percentami z daní v prospech Rodičovského
združenia v Blatnom. Chceme sa poďakovať a ubezpečiť všetkých, že tieto peniaze
budú použité v súlade so stanovami Rodičovského združenia.
Alena Benkovská
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Hostinec

Naša obec už v stredoveku ležala na dôležitej križovatke ciest. Nachádzala sa v nej stanica dostavníkovej
pošty, ktorou sa nedopravovala len pošta, ale čím ďalej tým viac aj ľudia. Vyžadovalo si to miesto na prenocovanie, maštale na ustajnenie, prípadne na prepriahanie. Tieto podmienky mohol vo väčšej miere aj
v tej dobe splniť už len hostinec. V takej významnej vinárskej obci ako v tom čase bola Šarfia si zemepán
nemohol nechať ujsť príležitosť získať aj príjmy z predaja vína – tzv. výčapného.
Prvé zmienky
A tak sa už z prvých
priamych písomných údajoch o Blatnom pochádzajúcich zo súpisu obyvateľov a ich povinností z roku 1559 dozvedáme, že
„výčapné od sviatku sv.
Juraja do sviatku sv.
Michala prináleží panstvu“ a tiež o „vlastníctve
hostinca, ktorého úžitok
pripadá celý panstvu“.
Zákonným
článkom
z roku 1550 sa však povolilo aj poddaným slobodne
šenkovať víno z vlastnej
úrody pod viechou a to
v čase od Michala do Vianoc, prípadne do Juraja.
Medzi týmito sviatkami
museli čapovať panské víno. Ako nepriamo zo znenia v súpise vyplýva, mohla aj obec, resp. obyvatelia šenkovať v tomto čase v hostinci svoje vína.
Aj v portálnom súpise z roku 1598 sa
uvádza, že v Šarfii, ktorá vtedy patrila zemepánovi Illešházymu sa nachádza hostinec. Aj naďalej museli obyvatelia od sviatku sv. Juraja po sviatok sv. Michala čapovať víno zemepána, avšak v roku
1618 je navyše uvedené, že z toho
malo panstvo zisk okolo 120 zlatých.
Zničenie hostinca
Hostinec poskytoval možnosť nielen vypiť a zajesť si, ale aj možnosť
prespať. V čase protihabsburských
povstaní však hlavne takéto objekty
boli miestami, na ktoré sa sústreďovala pozornosť prechádzajúcich vojakov, žoldnierov, ale i zbehov z armády. Poskytovali totiž možnosť zadarmo si vypiť a zajesť. Keď nebolo
z čoho zaplatiť a hosť bol v nálade,
zle obišiel hostinský a i samotný hostinec. Takto pochodil zrejme aj šarfický hostinec niekedy v časoch
Bočkajovho a Betlenovho povstania
medzi rokmi 1605-1618, kedy bol
spustošený. Za storočie sa to tak sta-

lo zrejme niekoľkokrát, pretože vojsk, ktoré prešli cez Blatné v 17. storočí bolo nespočetne veľa. V urbári z roku 1719 sa totiž
opäť spomína:
„Výčap:
Krčma v tejto dedine tiež pre všetkých cestujúcich na náklady obidvoch panstiev sa
postavila. Čapuje sa v nej víno z tohto ro-

ku, striedavo z nádob
od jedného a druhého
panstva. Povolené je však
obci čapovať víno od sviatku sv. Jura po sviatok sv.
Michala, pričom tiež obyvatelia vedľa panstva čapujú v krčme.“
Poloha hostinca
V urbári z roku 1735 je prvýkrát zaznamenaný presný popis hostinca. Bol
postavený „na vŕšku
u kráľovskej cesty“ a stál
na obecnom pozemku.
Cesta zo Senca do Trnavy
v minulosti viedla do kopca smerom do dediny,
okolo terajšieho parku,
popred jaskyňu Lurdskej
Panny Márie a ďalej dolu
smerom cez most. V mieste terajšieho parku až temer po sochu stál
hostinec, ktorý padol za obeť v roku 1931
novej skrátenej (terajšej) ceste smerujúcej
popod park.
V roku 1735 sa hostinec prenajímal,
pretože striedavé čapovanie neviedlo
k pravidelnému rozdeleniu príjmov. Naviac každá z dvoch pekárskych pecí prinášala ročne 15 zlatých.
Ako vyzeral pôvodne
Z tejto cesty mal vchod pre peších
a bránu pre vozy. V smere budovy
rovnobežne s riekou (smerom od terajšej cesty k Parajkom) boli dve izby, každá s oddeleným vchodom pre
hosťov. Vo fasáde pod hosťovskou izbičkou smerom ku kráľovskej ceste
bola bránka na spúšťanie vína
do pivnice, ktorá bola pod izbou
a viedla až popod cestu. Na konci
budovy smerom od potoka bolo
zhromaždište vozov (úkol), pod ktorým bola postavená tehlová studňa.
Strecha tohto úkolu sa znižovala
k vozovej bráne, v ktorej susedstve sa
nachádzala maštaľ, vedľa nej komora, za ňou pekáreň s dvoma pecami.
Z nej sa dverami vchádzalo do ho-
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sťovskej izby nachádzajúcej sa vedľa rohovej izbičky a tiež do šenku. Zo šenku bol východ tak na dvor, ako aj do kuchyne. Budova hostinca bola pokrytá šindľom.
Niekedy pred rokom 1752 sa vykonala
zrejme veľká oprava a rekonštrukcia hostinca o čom hovoria i záznamy z ďalších
rokov. V rohu budovy zostala jedna izbička
pre hostí. Vedľa nej smerom do dvora však
bol vybudovaný pitvor (vchodová malá
miestnosť akoby zádverie), v ktorého susedstve bola kuchyňa. Zo stajne bez dlažby,
ktorá stála pôvodne medzi hosťovskou izbou a komorou vytvorili dve izbičky s malým vchodom a kuchyňou a komoru prerobili na izbičku. Vedľa nej smerom k potoku zostala maštaľ, jedna izbička pre hostí
a na konci šopa (úkol) pre vozy.
V roku 1763 boli všetky miestnosti hodnotené ako v dobrom stave, mali drevené
dlážky, strecha budovy bola vyhovujúca, na
niektorých miestach si predsa žiadala
opravy. Maštale boli vydláždené. Na bráne
do dvora sa žiadal vymeniť jeden stĺp
a v maštali bol potrebný nový hrant. Vínna
pivnička si vyžadovala opravu tehlovej
klenby v miestach prechádzajúcich pod
cestou.
V roku 1774 sa ďalej spomína, že vedľa
hostinca v dvore je stodola postavená z pálených tehál a z kameňa, ktorá bola postavená pred niekoľkými rokmi. Základy stodoly boli z kameňa, strecha bola pokrytá
šindľami. Stodola mala po ocenení vysokú
hodnotu.

Stanislav Fekete

Zaznamenali
sme

Janko Slovenský

(11. novembra 1856 — august 1900)
Narodil sa v Krompachoch. Študoval
na Učiteľskom ústave v Kláštore pod Znievom, v roku 1879 vycestoval
do USA. Pracoval ako baník,
neskôr ako úradník na rakúsko-uhorskom konzuláte. Po
piatich rokoch začal vydávať
slovenský spravodajský časopis, aby ním informoval krajanov. Dňa 22. júla 1885 vydal
prvé číslo slovenských novín
písaných šarišsko-zemplískym
nárečím. Boli to prvé noviny
tlačené v Amerike. Vydal 20 čísel. Zvyšovanie dopytu ho priviedlo na myšlienku vydávať skutočný slovenský časopis. 21. októbra 1886 vyšlo v Pittsburghu 1. číslo Amerikanszko-szlovenszkych novín. Spočiatku boli písané východoslovenským nárečím a maďarským pravo-
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Zvykovépráva
V

minulosti jestvovali mnohé nepísané pravidlá, ktoré platili od starodávna a tvorili základ zvykového práva.
Medzi ne patrila aj prednosť kúpy majetku v chotári obce jej obyvateľom pred
inými, cudzími občanmi. Svedčí o tom aj
listina pochádzajúca z konca 18. storočia, ktorú šarfický richtár, prísažní a dotknutý občan Michal Loj posielajú panstvu so žiadosťou o zastanie sa práve tohto zvykového práva v prípade predaja kopanice:
Slavne, a Milostive Panstvo!
Juro Slezak obyvatel Hrubo Šenkvicky predal rolu kopanicu v Šarfickem chotari ležicu Malo Šenkvickemu
richtarovi, kteru on kupu richtarovi
Šarfickemu oznamil, aby jemu takovu
Rolu kupit jakžto prespolnemu dovoleno bolo. Mezitim ponevač domaci
Loy Michal se nachadza, kteri kupu
tuto zastavuje, a naproti richtar Malo
Šenkvicky kopanicu Loy Michalovi
popustit vice nechce. Z tej pričini Loy
Michal k Slavnemu Panstvi se utika za
laskave za-kročeni, a porovnani z nasledujicich pričin.
1o Že Loy Michal jakžto domaci
prednejši jest grunt v chotari kupiti ja-

pisom, národne boli skôr maďarofilské.
Slovenského ducha do nich vniesol až Peter Rovnianek, ktorý sa v júli 1889 stal ich
spoluredaktorom a neskôr i spolumajiteľom. Odoberalo ich 10 – 20 tisíc a v niektorých rokoch až 30 tisíc predplatiteľov –
viac, ako mali všetky slovenské časopisy doma dohromady. Napísal a vydal prvú slovenskú knihu v Amerike – slovensko-anglický slovník (vlastne šarišsko-anglický), ktorý vyšiel v apríli 1887 v náklade
1 700 exemplárov.
V roku 1891 predal svoj podiel
a sám odišiel do Európy.
Po roku sa opäť vrátil do USA.
V roku 1897 kúpil pozemky
v mexickom štáte Sonora
a hľadal tam zlato, v Colorade
založil spoločnosť zlatých baní Elk Gold Mining Co..
Rodinné nezhody ho doviedli k samovražde, po jeho smrti sa rozpadli aj ním založené spoločnosti. Pochovaný je cintoríne
v Los Angeles v kúte samovrahov.
Stanislav Fekete

ko osadni a prespolni.
2o Pravo od starodavna stale se zachovava, že domaci predek maju grunti v chotare kupit, ponevač obecne jak
cisarske, tak i zemskeho Pana terchy
znašat musa ktere nikoliv prespolni
znašaju a v tomto cela obec zkrz vnitrne dobre se zastavuje kdiž od roli jak
oves, tak rež zesipati a do Magazinu cisarskeho odevzdati a na domacu cassu
penize zkladati musa, od kterej terchi
prespolni oslobodeni jsu, atak od prava sveho odstupit nechcu, ani decret
Jeho Jasnosti cisarskej uražaju v tom.
3o Ponevač kupec predavača žadnim
spusobem neutiska, ale predavač podle
lubosti svej slobodni čo pital, a zjednal,
to kupec domaci jemu zložit, a zaplatit
chce.
Z kterich pričin zastani od Sl. a Milostiveho Panstva ponižene žada.
Šarffie dne 30. Novembra 1788.
Poniženi Poddani
Michal Loy obivatel v Šarffiji.
Michal Švorc richtar
Jan Urbanovič
Matej Dugovič
Prisažny
Stanislav Fekete

Ze šarfického slovníka
dzina – tekvica
hotuvat – chystať sa, pripravovať sa
karuvat – riadiť dopravný prostriedok,
smerovať
líčit – maľovať (obyčajne izby, alebo steny
domu)
* líčit cífrcáky – maľovať okrasy, ozdoby
merkuvat – dávať pozor
napásat – po skosení obilia chodiť pásť
husi, kačice
šumuvat (šumuvačka) – zo začínajúcej
vriacej polievky zozbierať zrazené
bielkoviny pomocou dierovanej
žufanky
švochtat – močiť, zvyčajne zviera, alebo
hanlivo prenesene aj
na človeka
tunka – drevená nádoba na oberanie
hrozna
vaček – vrecko
vodenica – časť nábytku určená na kladenie vedier s vodou (zvyčajne
dvoch). Mala aj šuflíky
na odkladanie drobností
* vodenička – dtto, zdrobnenina
Stanislav Fekete
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Združenie
spoločných
užívateľov lesa
Blatné informuje
Po mnohých našich občanoch, keď zomreli,
dedičské konanie nezahŕňalo aj prededenie
podielu v lese podielnikov Blatné, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Veľkých Šenkvíc.
Príčinou bolo, že notári skúmali vlastníctvo nehnuteľností v katastri našej obce a tým sa les
do dedičského konania nedostal. Nápravu
v tomto je možné urobiť nasledovným spôsobom:
Dedič po pôvodnom vlastníkovi, ktorý zomrel požiada písomne príslušný okresný súd
(podľa miesta úmrtia) o prejednanie novoobjaveného majetku po zomrelom poručiteľovi
/uvedie meno a priezvisko poručiteľa, dátum
narodenia a úmrtia, posledné trvalé bydlisko,
les v katastrálnom území Veľké Šenkvice, číslo
pozemnoknižnej vložky (ďalej len PKV)/. Ďalej
uvedie číslo riadneho dedičského konania, ktoré sa konalo po jeho úmrtí, zoznam s adresami

RÔZNE

trvalého pobytu všetkých do úvahy pripadajúcich dedičov. V žiadosti uvedie dátum a podpíše
ju. Pripojí k nej kolok v hodnote 200,-Sk a žiadosť dvojmo v obálke zašle na okresný súd.
Ak súd dodatočné dedičské konanie postúpi
notárovi, tento si doklad o majetku - PKV vyžiada od Katastrálneho úradu Bratislava, Správa
katastra Pezinok bezplatne a preverí, či sú všetci dedičia nahlásení alebo ich prevezme z dedičského konania po poručiteľovi. Ak niektorí
z dedičov zomreli, doplnia sa na základe dedičského konania po nich ich dedičia.
Keď má dedič pridelené číslo dodatočného
dedičského konania z okresného súdu, môže si
bezplatne vyzdvihnúť PKV, alebo list vlastníctva
na Správe katastra Pezinok sám a postúpi doklady notárovi, ktorému bolo konanie pridelené, alebo súdu.
Okrem prípadu dedičstva je možné vyzdvihnúť si doklad o nehnuteľnosti – PKV alebo LV
na Správe katastra v Pezinku za poplatok 100,Sk pre informatívne účely, za poplatok 250,- Sk
pre úradnú potrebu.
Po prededení žiada Združenie spoločných
užívateľov lesa Blatné nadobúdateľa lesa o odovzdanie fotokópie listu vlastníctva na zaevidovanie do zoznamu vlastníkov.

ČÍSLO

3 / SEPTEMBER 2006

O žatevný

pohár
V piatok 15. septembra sa na ihrisku
v Blatnom uskutočnil už piaty ročník
futbalového turnaja „O žatevný pohár“. Na zápolenie oň sa zišli už tradiční účastníci, len mužstvo z Kaplne
sa po ťažkom predchádzajúcom dni
nedostavilo. Ale aspoň priniesli pohár.
V zápasoch každý s každým si napokon veniec víťazstva odnieslo družstvo
Čataja.

Ing. Štefan Lančarič

Futbal v Blatnom v posledných rokoch

N

aše mužstvo seniorov v súťažnom ročníku 2005 - 2006 postúpilo zo IV. ligy do tretej ligy Bratislavského futbalového zväzu.
Mužstvo dorastu postúpilo v ročníku 2003 - 2004
z II. triedy do I. triedy v súťaži „futbalového okresu“ Bratislava - vidiek. Obnovili sme prihlásenie
družstva žiakov po jednom roku prerušenia.
Prevažnú väčšinu hráčov žiakov a seniorov tvoria Blatňania, ak za takých počítame aj troch
Dugovičovcov, ktorí majú otcov rodákov
z Blatného. Opakom toho je družstvo dorastu,
kde absolútnu väčšinu tvoria Senčania a chlapci
z okolia Senca. Dôvod je veľmi prozaický. Naši
chlapci budú radšej iba pofajčievajúcimi divákmi, ako by sa mali naháňať za tým guľatým čudom. Občas sa síce hovorí, že „športom k trvalej
invalidite“, ale to športovanie má svoje plusy. Aj
keď mínusmi sú občasné zranenia. Možno
od mala chýba našim chlapcom v posledných rokoch podpora zo strany rodičov. Rodičov možno
odrádzajú niekedy aj pomerne oplzlé výrazy, žiaľ
dosť bežné na ihriskách. Určite by ubudli, ak by
aspoň otcovia doprevádzali svoje ratolesti na futbal. V podstate tak by to malo pokračovať aj u dorastencov. Prečo sa o tom rozpisujem?
Všade v okolí, ak rodičia majú záujem o svoje
deti a dajú ich hrať futbal, musia zaplatiť "výchovné", aby chlapci mohli vo vybraných mužstvách trénovať a tí nadanejší aj hrať (nie každý
z chlapcov hrá každý zápas). My v Blatnom sa boríme v mládežníckych kategóriách s nedostatkom vlastných hráčov a naši chlapci trénujú
a hrajú v Senci, Veľkom Bieli. Je to vec hlavne rodičov a zároveň lokálpatriotizmu. Neváhajú zaplatiť v iných mužstvách, dať na cestovné, len ak

sa to týka pre blatnianské mužstvo záujem je veľmi chabý. A zrazu sme pri podstate celých problémov v športe - v Blatnom vo futbale. Chýbajú
peniaze. Žiaľ tie chýbajú takmer všade. To je aj
hlavný dôvod, prečo výbor TJ Družstevník Blatné
je v podstate iba na papieri, výkonné funkcie nemá nik záujem vykonávať. Vedenie klubu na čele s predsedom by malo zabezpečovať riadny
chod. Problém nebol pokým predseda vytiahol
z peňaženky potrebný obnos a uhradil všetko čo
bolo treba. Nedá sa to však očakávať večne a niekoho do toho tlačiť, aby to robil. A ak ešte odíde
spomedzi nás tak obetavý funkcionár ako bol
Igor Šuplata, zrazu nie je záujem robiť čelného
predstaviteľa futbalu v Blatnom. Keďže táto situácia trvá už dlhodobejšie jediným riešením je
zvolať členskú schôdzu všetkých, ktorí majú
o futbal v obci záujem. Treba si otvorene povedať, kto čo bude robiť, aké bude mať právomoci,
aké povinnosti. Treba si povedať aj robiť okolo
zabezpečovania financií, aj keď si momentálne
mnohí myslia, že je to povinná robiť obec. A kedy schôdzu uskutočniť: Ako starosta obce ju zvolávam v piatok 6. októbra o 19.00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Blatnom. Žiaduca je
účasť všetkých hráčov „A“ mužstva, dorastencov,
rodičov žiakov, fanúšikov a všetkých tých ktorí
chcú priložiť ruku k dielu pre napredovanie
nášho futbalu v Blatnom. Samozrejme, vítané sú
aj ženy - matky futbalistov, zdravotníčky, masérka a tie ktoré nám chcú aspoň čo to pomôcť.
Videli sme to v iných mužstvách, kde aj vedúcou
mužstva sú mnohokrát ženy. Určite to urobí futbal príťažlivejší.
Milan Šarmír

Výsledky:
Blatné – Igram
Igram – Čataj
Čataj – Blatné
Výsledná tabuľka:
Čataj
2
Blatné
2
Igram
2

1:2
1:5
2:4
7:5
5:4
3:6

Stanislav Fekete
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