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Stavebné práce

na fare
pokračujú
Po posviacke novej farskej budovy
na určité obdobie na nej utíchol stavebný ruch, aby sa v tomto roku opäť
začalo pracovať v interiéri aj exteriéri.
Dlhé, krásne, jesenné počasie umožnilo práce v okolí fary. Medzi budovou
a kostolom došlo k rozšíreniu parkovacej plochy, vybudovaniu chodníka
do sakristie a terénnym úpravám.
Počas vegetačného obdobia sa obetaví
občania v pravidelných intervaloch venovali koseniu a úprave trávnika. Po dlhých úvahách ako dispozične vyriešiť
podkrovný priestor farskej budovy, sa
členovia rady a pán farár rozhodli rozdeliť tento priestor na dve časti. Väčšiu
časť bude tvoriť spoločenská miestnosť, ďalšie dve menšie miestnosti budú
slúžiť buď na príležitostné ubytovanie
návštevy, prípadne ako študijná miestnosť alebo spálňa kňaza. Súčasťou podkrovia bude archív, kuchynský a jedálenský kút a samozrejme sociálne
zariadenie. V podkroví sú v súčasnosti
vymurované priečky. V najbližšom období sa budú realizovať rozvody vody,
kanalizácie, elektriky a kúrenia. Taktiež dôjde k zatepleniu tohto priestoru.
Je predpoklad že v prípade dostatku finančných prostriedkov by mohol byť
interiér fary v roku 2007 kompletne dokončený. Aj na tomto mieste je nutné
vyjadriť obrovskú vďaku všetkým ľuďom, ktorí pomohli finančným príspevkom, sponzorským darom, obetavou prácou alebo len užitočnou radou,
či dobrým nápadom.

M. Onofrej
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Výsledky volieb

do
samosprávy obce
P

Predseda NR SR svojím. rozhodnutím č. 63/2006 Z.z. zo dňa 7. februára
2006 vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí. Deň volieb určil na sobotu 2. decembra 2006. Voľby sa vykonali v súlade so Zákonom
č. 346/1990 Zb.
o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov. V zmysle
harmonogramu
pre zabezpečenie
volieb politické
strany a hnutia
nominovali čle-

nov do volebnej komisie. Takto sa členmi volebnej komisie stali PhDr. Peter
Režucha za koalíciu SMER – sociálna
demokracia – ĽS HZDS – KSS a Ing.
Viera Srnáková za KDH. Zostávajúcich
troch členov menoval do komisie sta-

rosta obce. Menoval Máriu Krajčovičovú, Ing. Štefana Heribana a Mgr.
Janku Parajkovú. Volebná komisia zaregistrovala kandidátne listiny troch kandidátov na starostu obce, kandidátnu

listinu siedmich
kandidátov na poslancov za koalíciu ĽS HZDS –
SMER – sociálna
demokracia, kandidátnu listinu
štyroch kandidátov na poslancov
za KDH a kandidátne listiny s petíciami na štyroch nezávislých
poslancov. V obci
ku dňu volieb
sme mali v zozname voličov zapísaných 1189 obyvateľov. Podľa uznesenia
Obecného
zastupiteľstva
č. 86/2006 – Z sa v obci do zastupiteľstva pre nastávajúce funkčné obdobie
volí 7 poslancov.
Pokračovanie na strane 6
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Z rokovaní

obecného zastupiteľstva

Zasadnutie 22. septembra
Sporná hranica pozemkov
V súvislosti so sporom o hranicu obecného
pozemku prijalo obecné zastupiteľstvo
v minulosti uznesenie, ktorým poverilo starostu obce, predsedu stavebnej komisie a zástupcu starostu prerokovať s Ing. Ivetou Slezákovu riešenie jej pozemku. Podľa katastrálnej mapy u starostu je predpoklad, že
chýbajúca výmera je v okolitých pozemkoch,
s určitou nepresnosťou. Na rokovaní zastupiteľstva sa zúčastnila Ing. Slezáková, aby sa
dohodlo riešenie vzniknutej situácie. Zastupiteľstvo svojím uznesením požiadalo starostu obce zabezpečiť zameranie spornej
hranice medzi pozemkami p. č. 402/2
a 2415/1 k doriešeniu tohto majetkoprávneho usporiadania pozemkov.
Právne stanovisko
Predchádzajúcim uznesením obecné zastupiteľstvo poverilo 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. Starosta obce
s advokátom navštívili kataster, požiadali o
identifikáciu, pričom prerokovali aj otázku
pozemkov a Domu smútku na cintoríne
a pozemkov na ihrisku. Právne stanovisko
obdrží obec neskôr.
Odpady, odpady, odpady...
Obecné zastupiteľstvo požiadalo starostu obce zabezpečiť rozhlasové relácie na zákaz
spaľovania odpadov z domácností, záhrad,
rôznych umelých hmôt, či iných odpadov.
Relácie je potrebné vysielať minimálne dva
týždne s upozornením, že kto bude po týždni
vysielania nahlásený, resp. prichytený pri
spaľovaní, dostane pokutu minimálne
500 - Sk. Relácie boli odvysielané.
Predaj pozemkov na Pažiti
Na základe žiadosti obecného zastupiteľstva
starosta obce zabezpečil 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.
Pomoc starším občanom
Poslankyňa Anna Kovačičová sa informovala
o možnosti stravovania dôchodcov v MŠ a požiadala o príspevok obce na ich stravovanie.
Starosta uviedol, že obec momentálne nemá
voľné finančné prostriedky, ktoré by sa mohli použiť. Obec vynakladá štvornásobné vyššie prostriedky na pomoc starším občanom
ako máme príjem od štátu zahrnutý v podielových daniach z fyzických osôb a financie
nám potom chýbajú na iných úsekoch.
Obecné zastupiteľstvo
zobralo na vedomie

• informáciu o vyhodnotení školského roka
2005/2006 v MŠ Blatné.
• správu o činnosti komisií
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 (doplnenie uznesenia k odkúpeniu obecného pozemku
PZ Priehrada Blatné) 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 schválenia predaja
• zabezpečenie opravy kanalizačného potrubia (havárie odtoku vody v školskej jedálni)
v Základnej škole v Blatnom na náklady
zriaďovateľa - Obce Blatné
•predaj obecného pozemku v lokalite Pažiť
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 Fabia Combi SC281AV
poverilo
predsedníčku finančnej komisie v spolupráci s ekonómkou obce zaradiť osobné motorové vozidlo Škoda Fabia Combi SC - 281 AV
do majetku obce podľa platných predpisov
po skončení leasingovej zmluvy
nenavrhlo
udeliť v roku 2006 ocenenie občanom.
Zasadnutie 20. októbra
Pripomienky poslancov
Vojtech Milošovič
sa dotazoval, či je vydané povolenie na odstránenie stavby na Hoštákoch - dom
od Glanca, či bol pán Frkala upozornený
na nepovolenú skládku štrku, ktorá zasahuje do cesty na Štefánikovej ulici. Starosta odpovedal, že pán Ajet Fetai dostal povolenie
na odstránenie stavby, stavba však bola odstránená skôr, ako bolo vydané povolenie.
Pána Frkalu ešte neupozornil na nepovolenú skládku štrku, upozorní ho čo najskôr.
Požiadal o upozornenie Imricha Bögiho
na parkovanie automobilom na chodníku
popri štátnej ceste, nakoľko sa občania sťažovali na sťažený výjazd z ulice Glanec
na Bratislavskú ulicu.
Štefan Fiala
upozornil na potrebu dôsledného vyvážania
odpadov z cintorína pred blížiacim sa sviatkom Pamiatky zosnulých. Informoval sa
o možnosti urobenia chodníka z Kráčic
na Štefánikovu ulicu pri obchode a na chýbajúci poklop pri vjazde na ulicu Kráčice.
Požiadal starostu, aby si pohovoril s predsedom družstva a požiadal ho o oranie lánov
polí tak, aby voda nestekala k obci, čím by boli chránené nehnuteľnosti našich občanov
na Podhájskej i na Vinohradskej ulici. Ďalej
požiadal o spílenie spráchnivených čerešní
na ceste do Šenkvíc, aby sa tým predišlo kolízii automobilov so spadnutými konármi či
stromami.
Marián Šuplata
znovu upozornil na výtlky v ceste na Školskej
ulici, požiadal o zabezpečenie zabetónovania jám. Zároveň upozornil na nepovolené
parkovanie nákladných vozidiel na ploche
pri škole.
Ing. Stanislav Fekete, CSc.
upozornil na zahrnutie rigolov pri čatajskej
ceste a tým znemožnenia odtoku vody pri
prívalových dažďoch alebo pri topení snehu
z polí a od cesty.
Obecné zastupiteľstvo
zobralo na vedomie
správu o stave výstavby v obci
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schválilo
• žiadosť Marty Tavalyovej a manž. Ladislava
o predĺženie lehoty splatnosti splátok za predaj obecného pozemku do konca roka 2007.
Ak nebudú splátky pravidelne splácané
a žiadatelia budú v omeškaní s dvomi splátkami uznesenie o predaji bude zrušené
a pozemok odpredaný inému záujemcovi
• predaj časti obecného pozemku parc. č.
2664 pozdĺž priľahlého pozemku parc. č.
138/2 žiadateľom Ing. Gabrielovi MIchelovi a manž. Jarmile, bytom Slovanská 5,
Trnava. 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
• predaj stavebného pozemku č. 2 v lokalite

kúpnej zmluvy a kolkové známky za návrh
na vklad do katastra nehnuteľností. K zameraniu odkupovanej časti je potrebné
prizvať zástupcu obce
• poskytnutie finančných prostriedkov
vo výške do 300 000,- Sk na výstavbu ihriska v areáli školy v prípade poskytnutia príspevku z nadácie Pontis na projekt pozitívna energia pre šport 2007
• prenájom obecného pozemku parc. číslo
1659 vo výmere 5 m2 a časti obecného pozemku parc. číslo 2338 vo výmere 5 m2 akciovej spoločnosti W.O.C.H Slovakia na dobu 10 rokov od podpisu zmluvy, v cene
v zmysle VZN obce Blatné na umiestnenie
reklamnej plochy
• udelenie ocenenia Cena obce Blatné Ing.
Jánovi Mišákovi za dlhoročnú prácu poslanca a za vynikajúcu spoluprácu PD

Pažiť vytvoreného z pozemkov parc. číslo
1756/13 o výmere 438 m2 a p. č. 1846/13
vo výmere 117 m2 Michalovi Molnárovi, bytom Jurigovo nám. 3, Bratislava. Kupujúci
uhradí kúpnu cenu vo výške 2 200,- Sk/m2,
t. j. 1 221 000,- Sk a kolkové známky za návrh na vklad do katastra nehnuteľností
• predaj časti obecného pozemku parc. číslo 402/2 popri nehnuteľnosti parc. č.
215/1 Ajetovi Fetaiovi, bytom Bratislavská
13, Senec. Predaj bol schválený predchádzajúcemu vlastníkovi Rudolfovi Kochovi
a manželke uznesením 36/2006 - Z. Kupujúci na vlastné náklady zabezpečí geometrický plán, uhradí kúpnu cenu vo výške podľa znaleckého posudku, znalecký
posudok, poplatok za vypracovanie kúpnej
zmluvy a kolkové známky za návrh
na vklad do katastra nehnuteľností. K zameraniu odkupovanej časti je potrebné
prizvať zástupcu obce. Uznesenie stratí
platnosť, ak kúpna cena nebude uhradená
do troch mesiacov od schválenia predaja
• predaj obecného pozemku parc. číslo
409/1 žiadateľke Kataríne Farkašovej.
Kupujúca na vlastné náklady zabezpečí
geometrický plán, uhradí kúpnu cenu
vo výške podľa znaleckého posudku, poplatok za vypracovanie znaleckého posudku,

a obce pri jeho pôsobení vo funkcii predsedu PD Blatné
požiadalo
starostu obce zabezpečiť zabetónovanie poklopu nefunkčnej kanalizácie a žumpy
na školskom pozemku a prikryť ho zeminou.
Zasadnutie 24. novembra
Kontrola plnenia uznesení
• k zameraniu spornej hranice pozemku
Ing. Slezákovej bol prizvaný geodet Ing.
Kocmunda, ktorý predbežne oznámil, že
časť pozemku pravdepodobne zasahuje
do kanála v ulici Glanec. Pripraví zameranie a vyhodnotenie zabranej plochy
• Ajat Fetai bol upozornený na dodržiavanie
postupu pri odstraňovaní a realizácii stavby, František Frkala upozornený na odstránenie skládky materiálu z komunikácie a verejného priestranstva, Imrich Bögi
ml. na zákaz parkovania na chodníku
• s predsedom PD starosta obce prešiel a navrhli riešenie pri šenkvickej aj čatajskej
ceste, aby nebola zatápaná Podhajská ulica a cesta na Čataj. Listom zo dňa 24. 10.
2006 bol požiadaný vlastník regionálnych
ciest - BSK - odbor dopravy o úpravu priekop pri čatajskej ceste a odstránenie su-
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chých stromov popri cestách.
Štefan Fiala
upozornil na upratovanie autobusových čakární a znovu rozbité sklá. Počas týždňa sú
čakárne upratované, v sobotu, nedeľu nemá
kto upratovať. Pri normálnych ľuďoch toto
postačuje, keď však určité živly rozhádžu obsah odpadových nádob po zastávke, musí to
počkať do pondelka. Zároveň v každom z čísel Blatňana sa upozorňuje na potrebu separácie odpadov, predsa však mnohí dávajú
odpady, najmä na cintoríne, nie podľa označenia kontajnerov, ale do každého všetko.
Zo SOBY sme boli upozornení na potrebu separovať v kontajneroch, inak nám ho budú
musieť započítavať ako komunálny aj s platbou ako za komunálny.
Obecné zastupiteľstvo v Blatnom
požiadalo
starostu obce zabezpečiť uverejnenie článku
o separovaní odpadov v domácnostiach
a najmä na cintoríne do obecného štvrťročníka Blatňan 4/2006
schválilo
• prevzatie vodovodu na Družstevnej ulici
od investora Milana Dreninu za protihodnotu bezplatného odberu vody v objeme
max 300 m3 ročne po dobu 10 rokov.
Zmluvne musí byť prevzatá aj záruka
od dodávateľa uvedenej stavby vodovodu
• odpustenie poplatkov za prenájom MKS,
zapožičaný riad a inventár DH Šarfianka
na svoje náklady zabezpečí vyčistenie použitých obrusov a uhradí poškodený či
stratený inventár, ak sa tak stane
• zloženie dielčích inventarizačných komisií a likvidačnej komisie podľa predloženého návrhu
• návrh úprav rozpočtu obce Blatné a Základnej školy Blatné na rok 2006 v zmysle
predloženého návrhu, ktorý je prílohou zápisnice
• použitie rezervného fondu vo výške
16 829,- Sk v roku 2006
• udelenie ocenení športovcom obce Blatné
za rok 2006 podľa vyhodnotenia komisie
pre mládež, školstvo a šport
• udelenie odmeny starostovi obce za rok
2006 vo výške 10 000,- Sk
odložilo prerokovanie
návrhu úloh rozvoja obce na rok 2007 pre
novozvolené obecné zastupiteľstvo
Všeobecne záväzné nariadenia
Obecné zastupiteľstvo ďalej schválilo
• oslobodenie od dane z pozemkov cirkevné
pozemky a cirkevné stavby, na ktorých sú
cirkevné stavby: fara, MKS a budova kina
• Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti č. 1/2006 v obci Blatné na rok 2007
• Všeobecne záväzné nariadenie o dani
za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovania, za predajné automaty
a nevýherné hracie prístroje č. 2/2006
v obci Blatné na rok 2007
• Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 3/2006 v obci Blatné na rok 2007.

Z podkladov OcU spracoval
Stanislav Fekete
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Blatňan
Spoločenská
kronika
Jubilanti

30-roční
Božena Dugovičová
Martin Kubica
Rastislav Novák
Zuzana Petríková
Marek Tavali
Nadežda Turiaková
Silvia Walzerová
40-roční
Eva Alsódiová
Zuzana Chmúrová
Mária Slováková
50-roční
Pavol Červenka
Alžbeta Nováková
Rozália Pyšná
Mária Štellárová
60-roční
Milan Bratek
Ing. Helena Gretschová
Marianna Konečná
Silvia Režuchová
65-roční
Anna Kovačičová
Magdaléna Nezhodová
Ján Poništ
Stanislav Šuplata
70-roční
Mária Feketová
Karol Stopka

ZO ŽIVOTA OBCE

ãloveka - psa!
Pes bol prvým štvornohým tvorom, ktorý dobrovoľne spojil svoj
osud s osudom človeka a stal sa
jeho najvernejším a najoddanejším priateľom od praveku až
podnes. Oddávna sprevádzal každého poľovníka, pastierov stád
a samozrejme patril do každého
dvora. Aj dnes sa pes využíva
na poľovné účely, ochranu človeka a jeho majetku, na záchranu
a vyhľadávanie osôb, slúži v ozbrojených zložkách, pomáha
v zdravotníctve a v športovom vyžití človeka, no a v neposlednom
rade aj ako jeho často jediný a nenahraditeľný spoločník.
V našej obci sa stretávame najmä s poľovným využitím, nakoľko tu mnoho rokov existuje poľovnícke združenie so širokou základňou a psami využívanými
na strážne účely.
Ja by som chcel oboznámiť
spoluobčanov aj s ďalším využitím psa. Myslím, že veľa ľudí ma
pozná a vie, že okrem iných, naj-

viackrát ocenená titulom „Najlepšia chovateľská stanica“. Plemeno Hovawart, ktorému sa venujem, nepozná každý, no stále
viac sa dostáva do povedomia širokej verejnosti. Svojím vzhľadom a inteligenciou osloví každého začínajúceho, ale aj pokročilého psíčkara. Je to rodinný
strážny pes, vhodný takisto k deťom, ktorý patril odjakživa

mä športových aktivít, sa zaoberám už dlhšiu dobu aj chovom,
výcvikom a vystavovaním psov.
Môžem zodpovedne povedať, že
naša chovateľská stanica zo Šarfie patrí k tým, ktoré šíria dobré
meno nielen na Slovensku, ale aj
zahraničí. Na výstavách bola

do dvora rodinného domu.
V štandarde plemena rozlišujeme tri druhy sfarbenia, a to čierny so znakmi (60%), plavý (30%)
a čierny (10%). Viac informácií
na internetovej stránke www.hovawarty.sk.
V prvom rade spomeniem výs-

75-roční

80-roční
Agneša Kučerová
85-roční
Terézia Dugovičová
Juliana Polakovičová
Narodenia
Martina Rybárová
Simona Ožvaldová
Tomáš Popeliš
Sobáše

Úmrtia
Terézia Krajčovičová
Františka Švrčková
Vítězslava Ivčičová
Mária Korbeličová
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Vážení spoluobčania
a milovníci oddaného priateľa

Helena Rapšová

Marián Ožvald
a Jana Sebíňová
Ladislav Švrček
a Silvia Csengelová
František Dugovič
a Kristína Fraňová

ČÍSLO

tavy, ktorých sme sa spoločne
s manželkou a synom zúčastňovali s našou jedinečnou sučkou
Inéz z Hlohovníka (Dona). Nie
vždy boli úspešné, no víťazstvá
v Prahe, Brne, Bratislave, Nitre,
Banskej Bystrici, Trenčíne
a iných, nám len potvrdili, že je
typickým predstaviteľom svojho
plemena. Získala tituly - Šampión mladých SR, Šampión SR,
Klubový šampión, Pes roka 2000,
Pes roka 2001, 3xCAJC, 4xCAC,
3xCACIB, res. CACIB, BOB,
2. miesto EuroDogShow, 3. miesto BIG, Najkrajší senior.
Okrem účastí na výstavách
som sa venoval aj jej výcviku.
Navštevoval som cvičisko, hlavne
v Senci a v súčasnej dobe v Trnave, kde pod dohľadom skúsených chovateľov, cvičiteľov a figurantov som sa veľa naučil. Dona úspešne ukončila skúšku ZM
a bola pripravená aj na vyššiu
skúšku- SVV1, no materské povinnosti jej ju nedovolili zložiť.
Trochu ma mrzí, že sme si
spolu nenašli ten priestor na vykonanie SVV1, pretože by jej ako
prvej na Slovensku bol udelený
titul Interšampión SR.
Samozrejme, že by bola veľká
škoda tak kvalitnú suku nevyužiť
v chove. Odchovali sme množstvo kvalitných jedincov, z ktorých sa viacerí môžu pýšiť titulom šampión a skúškou z výkonu. Spomeniem môjho najúspešnejšieho Angusa zo Šarfie, ktorý
dosiahol všetky možné tituly,

ČÍSLO
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pekným úspechom však bolo aj
2. miesto na klubovej výstave
vo Francúzsku, kde obstál vo veľkej konkurencii. Píšem o ňom
so zármutkom, pretože tesne po
zaradení do chovu a dosiahnutia
Klubového šampióna tragicky zahynul. Aj také ťažké chvíle prináša život.
S týmito úspechmi samozrejme súvisí aj výber vhodného krycieho psa. Vždy sa snažím nájsť
toho najkvalitnejšieho, a preto
som nútený vycestovať do zahraničia k našim susedom do Čiech,
ktorí sú v tomto smere momentálne o jeden krok pred nami.
Vždy zhodnotím všetky pre a proti a zatiaľ sa mi tento výber darí.
S majiteľmi našich šteniatok
sme v kontakte, snažíme sa stretávať nielen na výstavách a pri výcviku, ale aj v súkromí. Nedávno
sme sa zúčastnili Majstrovstiev
sveta hovawartov v stopách, ktoré usporadúval náš hovawart
klub v Moravskom Svätom Jáne,
pretekov Slovenského hovawart
klubu vo Varíne pri Žiline, pretekov v Štěpánove pri Olomouci atď.
Vážení spoluobčania, určite sa
pamätáte na oslavy výročia osídlenia našej obce, kde jedným bodom programu boli ukážky výcviku psov na miestnom futbalovom ihrisku. Predvádzali nám
ich poprední kynológovia a špičkoví figuranti Slovenska so svojimi psami. Myslím si, že všetci
zúčastnení diváci ocenili ich výkony a profesionalitu. Bol som
rád, že títo vynikajúci psovodovi,
ktorí sa zúčastňujú na najznámejších podujatiach na Slovensku a v zahraničí, prijali moje
pozvanie a súhlasili s predvedením svojich psov.
Už dlhšiu dobu sa pohrávam
s myšlienkou urobiť niečo pre
tých majiteľov psov, ktorí by ich
tiež chceli mať takto vycvičených. Preto som oslovil kompetentných predstaviteľov obce
na vytvorenie priaznivých podmienok pre založenie a chod kynologického klubu so zameraním na športovú kynológiu. Zároveň som oslovil aj ďalších odborníkov z oblasti chovu a výcviku psov, ktorí by boli garantom
kvalifikovaného výcviku v našom
klube. Na základe kladného prísľubu bol zriadený prípravný výbor, ktorého prvou úlohou bude
podať oficiálnu žiadosť, zabezpečiť registráciu na Ministerstve
vnútra a vo Zväze športovej kynológie SR.
Touto cestou chcem osloviť širokú obecnú verejnosť - maji-
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Historický kalendár
11. január 1877
Janko Matúška
- popredný štúrovský básnik,
autor textu štátnej hymny Nad
Tatrou sa blýska
- 130. výročie smrti, Dolný Kubín
24. január 1852
Ján Kollár
- profesor slovanskej archeológie, slavista, básnik - autor
básnickej skladby Slávy dcéra
- 155. výročie smrti, Viedeň

teľov psíkov, ktorí majú záujem
o výcvik. Privítame každého záujemcu, skúseného alebo začínajúceho, ktorý by vedel byť nápomocný v tejto oblasti. Mojím
cieľom je spoločnými silami vytvoriť dobrý tím ľudí, ktorý bude
organizovaný v kynologickom
klube v Blatnom, ako to je aj

v iných obciach a mestách (napr.
Chorvátsky Grob, Pezinok, Trnava,...).
Informovať a prihlásiť sa môžete na adrese: Vojtech Horváth,
Záhradná 2, tel. 0904 615 715.
E-mail: zosarfie@centrum.sk,
horvath.vojtech@dpb.sk .
Vojtech Horváth

Základná škola, Šarfická 301/35, 900 82 Blatné

Zápis
do 1. ročníka ZŠ v Blatnom
pre školský rok 2006/2007 sa uskutoční
9. februára 2007 v budove ZŠ
v čase od 16.00 do 19.00 hod.
K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa
a poplatok za učebné pomôcky pre žiaka
1. ročníka 250 Sk.

Naša škola svojim žiakom ponúka:
•odborné vyučovanie
•povinné vyučovanie cudzieho jazyka /Aj/ od 3. ročníka.
•nepovinné vyučovanie cudzieho jazyka
/Aj/ od 1. ročníka
•vyučovanie informatiky a práce s PC –
rozširujúce predmety
•vyučovanie náboženstva a etickej výchovy
•školu v prírode, plavecký a lyžiarsky výcvik
•rôznu záujmovú činnosť
•pobyt žiakov v školskom klube detí
•stravovanie v školskej jedálni
•škola je zapojená do rôznych, súťaží
a predmetových olympiád
•možnosť zapojenia sa do projektov školy – mliečna liga,
zdatné deti, zdravá škola, enviroprojekty...
•informácie o škole na: www.zsblatne.edupage.org
Bližšie informácie Vám poskytnú vyučujúce pri zápise
riaditeľ ZŠ v Blatnom
Rodičia môžu prihlásiť na našu školu aj žiakov ostatných
ročníkov.
(1. - 9. ročník)

26. január 1922
Elena Čepčeková
- redaktorka detských časopisov
Zornička a Ohník, obľúbená
spisovateľka pre deti a mládež
- 85. výročie narodenia, Dolná
Ždaňa
29. január 1912
František Švantner
- prozaik, predstaviteľ lyrizovanej prózy v slovenskej literatúre (Nevesta hôľ, Malka)
- 95. výročie narodenia, Bystrá
3. február 1922
Jonáš Záborský
- spisovateľ, kňaz, národno-kultúrny pracovník
- 105. výročie narodenia, Záborie
4. február 1892
Ján Hrušovský
- politik, novinár, redaktor,
tvorca slovenského historického románu (Jánošík)
- 115. výročie narodenia, Nové
Mesto nad Váhom
27. február 1902
Ľudovít Fulla
- vedúca osobnosť slovenského
maliarstva-maliar, grafik, ilustrátor
- 105. výročie narodenia, Ružomberok
10. marec 1982
Milo Urban
- najprekladanejší slovenský
spisovateľ
- 25. výročie smrti, Bratislava
27. marec 1592
Juraj Tranovský
- kňaz, barokový spisovateľ náboženskej a svetskej literatúry
- 415. výročie narodenia, Tešín

Eva Zimányiová
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Dobré

Pokračovanie zo strany 1

Volieb sa v obci zúčastnilo 717 voličov, čo je z celkového počtu voličov 60,30 %. Odovzdali 710 platných hlasov na voľbu obecného zastupiteľstva a 699 platných hlasov na voľbu starostu obce. Svoje hlasy rozdelili nasledovne:

1. Emil Bosáčik, KDH
2. Rudolf Rodný, SMER – SD, ĽS HZDS
3. Ivana Benkovská SMER – SD, ĽS HZDS
4. Štefan Fiala SMER – SD, ĽS HZDS
5. Bc. Katarína Takáčová, nezávislý kandidát
6. Mgr. Marek Kovačič, nezávislý kandidát
7. Anna Kubicová SMER – SD, ĽS HZDS

398 hlasov
357 hlasov
340 hlasov
313 hlasov
309 hlasov
292 hlasov
276 hlasov

Ďalší kandidáti na poslancov - náhradníci dostali hlasy:
Róbert Haramia SMER – SD, ĽS HZDS
Ing. Ingrid Šalkovičová, nezávislý kandidát
Mária Parajková SMER – SD, ĽS HZDS
Stanislav Nezhoda KDH
Ing. Miloslav Onofrej KDH
Mgr. Jarmila Nemcová, nezávislý kandidát
Ing. Ondrej Káčer KDH
Ing. Silvia Režuchová SMER – SD, ĽS HZDS

274 hlasov
273 hlasov
219 hlasov
201 hlasov
201 hlasov
185 hlasov
166 hlasov
103 hlasov

Umiestnenie kandidátov na starostu obce:
1. Milan Šarmír KSS, SMER – SD, ĽS – HZDS
2. Bc. Katarína Takáčová, nezávislý kandidát
3. Ing. Ingrid Šalkovičová, nezávislý kandidát

262 hlasov
220 hlasov
217 hlasov

Zvoleným kandidátom na poslancov a starostu blahoželáme. Teraz nastáva čas plnenia predvolebných sľubov.

je aj

užitočné

Žiaci našej školy v priebehu tohto školského roka
pracujú v rôznych projektoch, napríklad: Zdravá škola, Zdatné deti, Mliečna liga, Čistá obec...
V projekte Čistá obec zbierame v svojom okolí starý
papier a kartón a plníme
ním kontajner na školskom
dvore. Peniaze za zber idú
do pokladne ZRPŠ a vo forme cien, učebných pomôcok slúžia všetkým žiakom.
Za posledný zber sme si zakúpili krásny vianočný
stromček. Naša vianočná
besiedka bude pod stromčekom, o ktorý sme sa zaslúžili všetci, malí a veľkí školáci, rodičia i obyvatelia obce.
Teda dobrý úmysel sa vydaril. 21. decembra Vás všetkých srdečne pozývame
na vianočnú besiedku už
pod krásnym novým rozžiareným stromčekom.

Daniela Slezková

z podkladov volebnej komisie spracovala Viera Srnáková

H

lavným 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
sme sa snažili splniť, pritom
na niektoré úlohy nám už nezvýšili 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 výs-

Stručné zhodnotenie

plnenia

volebných programov
tavbu 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 uznesením 74/2006 – Z
konštatovalo, že úlohy obsiahnuté vo volebných programoch poslancov a starostu obce sa plnia podľa finančných
možností obce.
Ako nedostatok vidíme, že
pri nedostatku finančných
prostriedkov na zabezpečenie
stavebných projektov pre telocvičňu, rekonštrukciu budov
Základnej školy, Materskej
školy v Blatnom a MKS sme
nemohli pripraviť projekty
o dotáciu z eurofondov a takto
pomôcť rýchlejšiemu a kvalitnejšiemu rozvoju obce. Je
problematické si to vyčítať,
keď sme počítali, že z predaja
stavebných pozemkov získame prostriedky na ďalší rozvoj
obce.

Milan Šarmír
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Pravidelná rubrika:

odpady
VZN

Na novembrovom zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v Blatnom boli prerokované Všeobecne záväzné nariadenia obce (skratka VZN) daniach za
nehnuteľnosti, za psov, užívanie verejných priestranstiev
a za odpady. Vo VZN č. 1/2006
o daniach z nehnuteľností sa
doplnili dane, ktoré sa v minulosti v obci nevyskytovali – ubytovanie, hotel. Pri ostatných
zostala výška daní zachovaná.
Vo VZN č 2/2006 sa zmenila
sadzba dane za druhého a ďalších psov chovaného v domácnosti, respektívne daňovníkom na 500,- Sk / rok. Doteraz
bolo 100,- Sk, ako za prvého
psa v domácnosti. Sadzba
na prvého zostala nezmenená. Konečne sa vo VZN jasne
deklaruje zákaz parkovania
nákladných motorových vozidiel na verejných priestran-

stvách. Pre ochranu školských
dvorov je vo VZN uvedený zákaz užívania verejných priestranstiev – dvora základnej
a materskej školy po zotmení,
okrem organizovaných podujatí. Vo VZN č. 3/2006 o poplatkoch za odpady zmena
spočíva vo vymedzení používania zberných nádob na odpady
podľa veľkosti a počtu členov
domácnosti. Ak má domácnosť viac ako štyroch členov môže užívať jednu 240 litrovú
zbernú nádobu, alebo dve 110
(120) litrové. Ak chce domácnosť s menším počtom členov
používať 240 litrovú nádobu,
môže, za príplatok ako na ďalšiu osobu v domácnosti. Pri
štyroch členoch je príplatok
300,- Sk, pri troch a menej členoch domácnosti je príplatok
600,- Sk.
Milan Šarmír

Posedenie

seniorov

Stalo sa v obci milým zvykom
uctiť si šediny, prácu a život našich starších spoluobčanov. Dedinou sa niesli chýry, že v tomto
roku posedenie nebude, že obec
nemá finančné prostriedky. Dlho to bola v podstate pravda, ale
na zasadnutí zastupiteľstva bolo rozhodnuté, že práve na našich starších spoluobčanov nesmieme zabúdať, musíme si ich
uctiť ako vždy. V hektickej dobe,

keď sa všetci kdesi ponáhľame,
nemáme na nič čas, zrazu prebehol október, začal november.
Nadišiel deň posedenia. S radosťou sme na ňom privítali našich starších spoluobčanov. Pekný program pripravili deti z Materskej školy v Blatnom. Posedenie spríjemnila Dychová hudba
Šarfianka.

Jozef Kubica

K

aždého normálneho človeka hnevá, keď vidí neporiadok po obci alebo na cintoríne. Všimli si to samozrejme aj poslanci obecného zastupiteľstva
pred Pamiatkou zosnulých. Žiadali zabezpečenie vývozu odpadov z cintorína, zabezpečenie
kontajnerov, aby neboli odpady
porozhadzované. Nuž som musel
vysvetliť správanie návštevníkov
cintorína, teda aj mnohých našich občanov. V lete sme dohodli,
že veľkoobjemové kontajnery dáme z cintorína preč, lebo okrem
odpadov z hrobov končili v nich
aj vrecia s odpadmi z domácností, stavebné odpady z opráv hrobov ba aj nespeňažiteľné častí
osobných automobilov – plasty,
sedadlá a podobné veci. Tak isto
nám do kontajnerov na biologický odpad (modrých) začali návštevníci dávať vrecia s odpadmi
z domácností. Z toho dôvodu som
prikázal kontajnery uzamknúť,
aby do kontajnerov bolo možné
dávať iba cez pripravené otvory.
Všetci vieme, že pred všechsvätými dáva každý do poriadku hroby, upravuje, prináša kvety. To
považujeme za úplne normálne.
Aj sme predpokladali, že odpadov
bude tak veľa, že bude potrebné
ich v priebehu predsviatočného
týždňa vyvážať, že budú aj pri
kontajneroch. Bolo lepšie keď
sme mohli odpady roztriediť
priamo z trávnika miesto toho,
aby sme ich museli najskôr vyhádzať zo všetkých kontajnerov. Že
okolie kontajnerov nevyzeralo
pekne je nám jasné. K sviatku
sme však všetko vyviezli. Na rokovaní zastupiteľstva padol návrh,
aby sme kontajnery z cintorína
dali úplne preč a urobili iba betónovú ohradu, z ktorej by sa odpady triedili. Nepovažujem tento
návrh za vhodný, pretože verím,
že takmer každý návštevník cintorína je spokojnejší, ak je
na ňom poriadok, odpady na určenom mieste. Už som dostal pri
kritizovaní spomínaných pomerov návrh, aby sme napísali
na kontajnery napríklad: kvety,
kahance, sklo, plasty. Lenže aj
kvety sú živé, umelé a aj to si podaktorí nedokážu vysvetliť, ktoré
kam. Pre vysvetlenie uvediem

znova: biologické odpady, patriace do modrých kontajnerov sú:
prírodné kvety – aj zvädnuté, aj
zmrznuté aj usušené, zbytky
z drevín, kríkov, burina, v podstate aj zemina, hoci na ňu by mohlo platiť, že po odstránení zbytkov
koreňov a rastlín by mohla zostať
na cintoríne. Tiež by tam mohli
ísť zbytky z papiera, pokiaľ sa neoplatí ich dať do zberu papiera.
Do zeleného plechového kontajneru treba dávať sklo – aj z kahancov, bez plechového, či umelohmotného krytu. Do žltého plechového kontajneru, rovnako
ako po obci, treba dávať PET
fľaše a podobné umelé hmoty,
maximálne fólie. Do umelohmotného zeleného kontajneru
treba dávať ostatné odpady z cintorína – je to rovnako zmesový komunálny odpad ako z domácností – teda kahance, umelohmotné
kvety (aj z vencov). V podstate neviem, aký ďalší odpad by sa mal
na cintoríne nájsť. Stavebné odpady sú povinní odstrániť na vlastné náklady tí, ktorí ich tam vytvoria. O triedení odpadov v obci
sme písali viackrát. Väčšinu vytriedených odpadov od vás odoberieme denne v pracovnom čase,
v sobotu po dohode s Jozefom Šalkovičom, či osobne, alebo na telefónnom čísle 0905 745 984.
musím však upozorniť, že nebudeme odoberať vrecia, v ktorých
bude pomiešaný rôzny odpad.
Naposledy som objavil pri kontajnery na sklo vo vreci s porozbíjaným sklom zásyp zo zajačích bobkov. To je úroveň, však. Do kontajnera so stavebným odpadom
do vriec so zbytkami malty dovozca pozametal aj drevo, aj škatuľky od cigariet, aj kúsky polystyrénu. Tak takto si triedenie odpadov nepredstavujeme. Takéto nakladanie s odpadom je takmer
rovnaké ako vysypanie po okolí
obce. Ak chceme svoje náklady
na odpady znížiť, alebo aspoň
udržať na rovnakej úrovni ako
v tomto roku, musíme bezpodmienečne triediť a lepšie ako doteraz. Už sa podaktorí aj sťažovali, že smetiari im nezobrali odpad, potom priznali, že tam mali
biologické odpady, či kamene.
Milan Šarmír
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Spomíname
na našich
spoluobčanov,
rodákov, zosnulých
v čase od 31. 10. 2005
do 7. 12. 2006, pochovaných
na cintoríne v Blatnom.
MARIANNA BELAJOVÁ
JÁN KORBELIČ
TERÉZIA VANDÁKOVÁ
PAVLÍNA KRAJČOVIČOVÁ
ANNA NAĎOVIČOVÁ
JÁN KRIŽANOVIČ
TERÉZIA ŠUPLATOVÁ
JOZEF BOROVSKÝ
BIBIÁNA MARTIŠOVIČOVÁ
JÁN HANZLÍK
ALBERT PETRÍK
ZDENKA PEKÁRIKOVÁ
MUDr. DIMI DIMOV
FRANTIŠKA BRASOVÁ
KRISTIÁN RIGO
ANNA KOVAČIČOVÁ
ANNA DUGOVIČOVÁ
JOZEF NOVÁK
RUDOLF AUGUSTÍN
MICHAL NOVÁK
JÁN FEKETE
JULIÁNA VAŠOVÁ
STANISLAV IDUNK
MÁRIA MINARIČOVÁ
JOZEF KUBICA
ANNA LOPOŠOVÁ
IGOR ŠUPLATA
JOZEF RAPŠO
TERÉZIA KRAJČOVIČOVÁ
FRANTIŠKA ŠVRČKOVÁ
VÍTĚZSLAVA IVČIČOVÁ
MÁRIA KORBELIČOVÁ

*30. 10. 1947
✝09. 11. 2005
*28. 09. 1918
✝12. 11. 2005
*28. 09. 1920
✝12. 11. 2005
*22. 06. 1933
✝20. 11. 2005
*21. 12. 1923
✝21. 11. 2005
*24. 06. 1919
✝28. 11. 2005
*14. 12. 1919
✝21. 12. 2005
*02. 11. 1928
✝07. 01. 2006
*18. 02. 1945
✝23. 01. 2006
*15. 10. 1924
✝05. 02. 2006
*11. 05. 1947
✝08. 02. 2006
*25. 09. 1932
✝04. 03. 2006
*03. 03. 1938
✝11. 02. 2006
*30. 11. 1921
✝06. 04. 2006
*30. 05. 1996
✝07. 04. 2006
*18. 10. 1920
✝13. 04. 2006
*30. 09. 1952
✝14. 04. 2006
*21. 11. 1919
✝26. 04. 2006
*09. 10. 1955
✝02. 05. 2006
*28. 12. 1949
✝15. 05. 2006
*06. 09. 1936
✝19. 05. 2006
*04. 11. 1926
✝22. 05. 2006
*23. 04. 1939
✝21. 06. 2006
*24. 06. 1924
✝25. 06. 2006
*01. 01. 1945
✝03. 07. 2006
*15. 07. 1920
✝15. 07. 2006
*08. 01. 1949
✝31. 08. 2006
*13. 05. 1961
✝08. 09. 2006
*30. 05. 1918
✝22. 09. 2006
*17. 02. 1913
✝01. 10. 2006
*11. 08. 1957
✝26. 11. 2006
*08. 09. 1921
✝01. 12. 2006
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Îivá fosília
v Blatnom

O

O takzvaných živých fosíliach rastlinnej ríše sme už
v médiách zaregistrovali nejednu strhujúcu informáciu.
Naposledy len pred pár mesiacmi nebolo televízneho
programu, ktorý by sa aspoň
útržkom nedotkol novoobjaveného araukáriovitého stromu z Austrálie, pamätajúceho časy dinosaurov. Nuž bežnému človeku môže takýto
nezvyčajný údaj skutočne rozšíriť očné zreničky. Pravdou
však ostáva, že živé fosílie, teda druhy počas dlhých desiatok až stoviek miliónov rokov
evolúcie takmer nezmenené,
rastú často len pár metrov
od nás. Sú medzi nami, niekedy nenápadné,
inokedy jasne žiariace v plnej svojej kráse.
Napokon Blatné nie je výnimkou, práve naopak, popýšiť sa môže nielen svojou históriou, kultúrou a tradíciami,
ale i krásou prírody. Netreba ani navštíviť neďalekú teplomilnú dúbravu
Martinského lesa, či úzky
lem pobrežného luhu Stoličného potoka. Skvost,
o ktorom píšem, rastie
celkom blízko, priamo
v intraviláne obce, v malom nenápadnom parku
na Hoštákoch.
Ako to teda všetko začalo? Keď v roku 1941 priamo počas hrôz druhej svetovej vojny popísal japonský botanik Miki rod Metasequoia na základe početných nálezov fosílneho
materiálu ani vo sne netušil, že tento úchvatný
strom ešte od treťohôr niekde prežíva.
Napokon človek oddávna skláňal hlavu nad
jeho príbuznou až 120 m vysokou severoamerickou sekvojou, na ktorej zrezanom pni sa
dokázal usadiť celý orchester a miesto ostalo
aj pre niekoľko tanečných párov. Bolo to ešte
v prvej polovici 40-tych rokov, keď sa v čínskej
provincii Sęčchuan podarilo vedcom zazrieť
živý statný strom. Teda metasekvoja prežila
milióny rokov v nedotknutej podobe. V roku
1949 sa úspešne skončila ďalšia expedícia
s cieľom zozbierania semien a ich distribúcie do svetových botanických záhrad, vrátane
Európy.
Zaujímavosťou ostáva, že začiatkom

60-tych rokov sa tri jedince
metasekvoje čínskej (Metasequoia glyptostroboides)
ujali vďaka p. Jánovi Vašovi aj
v Blatnom. Určite patria k najväčším na území Slovenska,
no nezaostávajú ani za ostatnými arborétami v Európe
a po celom svete. Skrátka sa
im darí a svojím vzrastom lákajú aj mnohých vedeckých
pracovníkov univerzít a Slovenskej akadémie vied. Poznám botanické záhrady, ktoré sa pýšia stromami o polovicu nižšími. A tak nám neostáva iné, ako sledovať ich
rast a život. Veď napokon ani
nevieme, akú výšku dosiahnu mimo svojej domoviny (odhady sú až 50 m).
Nesporne je metasekvoja čínska skvostnou
drevinou s vysokou sadovníckou a botanickou
hodnotou. Červenohnedá kôra sa už v mla-

dosti pozdĺžne rozpukáva. Na strome rastú
dva typy výhonkov. Dlhé konáriky (makroblasty) sú trvalo zelené až červenohnedé, krátke výhonky (brachyblasty) sú jasne zelené
a spolu s ihlicami opadávajú na jeseň. Šiška
je takmer guľovitá, v mladosti zelená, neskôr
hnedne.
Možno ma k tomuto článku priviedol aj
fakt, že v parkoch a zelených plochách
v Blatnom akosi rastie vandalizmus. Nie každý si uvedomí, že aj v tesnej blízkosti svojho
domu môže obdivovať skvosty, ktoré nám iní
závidia. Ostáva len dúfať, že sa im u nás bude dariť i naďalej.
Doc. RNDr. Peter Fedor, PhD.
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Úspe‰ní
strelci
Už

niekoľko rokov v Základnej škole v Blatnom pôsobí strelecký
krúžok. Každý školský rok sa žiaci trénovaním streľby zo vzduchovej pušky zlepšujú. Účasťou na rôznych streleckých
súťažiach získavajú skúsenosti a odvahu
preukázať svoj talent.

Na súťaži bolo vyše štyridsať strelcov.
Naše družstvo chlapcov vybojovalo
2. miesto a s ním aj medaily, diplom a pohár. Súčasne sme sa zúčastnili aj Krajskej
súťaže družstiev základných škôl a osemročných gymnázií. Z tejto súťaže v kategórii zmiešané družstvo: Lucia Utašiová,

Školské
majstrovstvá
okresu Senec,
Osvetová beseda,
Blatné

Blatňan
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TOP –
AGRO

2005
V celoslovenskej súťaži najlepších
manažmentov agrokomplexu za
rok 2005 sa Poľnohospodárske družstvo Blatné umiestnilo na treťom
mieste.Za vynikajúce hospodárske
výsledky prevzal predseda Ing. Ján
Mišák z rúk ministra pôdohospodárstva Miroslava Jureňu diplom
a ocenenie. Predsedovi gratuloval
aj predseda Klubu poľnohospodárskych novinárov Jozef Sedlák
a predseda parlamentného výboru
NR pre pôdohospodárstvo J. Slabý.

Stanislav Barčák

Majstrovstvá
Bratislavského
kraja,
SAV,
Bratislava
Prvou významnou
súťažou v tomto školskom roku boli Školské
majstrovstvá okresu Senec. Konali sa 14. novembra 2006 v Osvetovej besede v Blatnom.
Súťaže sa okrem našej
školy zúčastnili ZŠ A.
Molnára Szencziho Senec a ZŠ Tajovského
Senec. Naši strelci úspešne obhájili dve prvé
miesta – družstvo žiačky: Natália Augustovičová , Lucia Utašiová, Michaela Augustovičová; družstvo žiaci:
Róbert Bögi, Daniel Mišák, Juraj Urbanovič a jedno tretie – jednotlivci žiaci:
Juraj Urbanovič. Víťazi si odniesli medaily, diplomy, poháre, príjemný pocit z úspechu a najmä postup na Majstrovstvá
Bratislavského kraja.
Majstrovstiev Bratislavského kraja sme
sa zúčastnili 28. novembra 2006.

Natália Augustovičová, Juraj Urbanovič
sme si odniesli za 3. miesto diplom a plaketu.
Na záver sa chceme poďakovať PD
Blatné, ktoré pre našich úspešných strelcov zabezpečilo dopravu.

Ľubica Hajnalová - Buvalová

Voda
Občas sa môžu vyskytnúť problémy s prípojkou z obecného vodovodu, či môžete náhodou zbadať niekde výtok vody, čo môže
signalizovať poruchu vodovodu.
Rozmýšľate komu toto ohlásiť.
V prvom rade je to zamestnanec
zabezpečujúci prevádzku vodovodu – skrátene vodár, ktorým je
Peter Naďovič. Kontakty na neho
sú: pevná linka 645 9 272, alebo
mobil 0914 157 204. Môže sa stať,
že náhodou sa nedovoláte na žiadne z uvedených čísel, potom je
nutné oznámiť požiadavku starostovi obce na telefónne čísla: 645 9
511 – Obecný úrad, 645 9 275 – domov, alebo na mobil 0903 424
449. ak by ste na pevné linky volali zo Senca, či Bratislavy, predvoľba je 033.

Milan Šarmír
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Prezident
SR
u našich priateľov
Pri návšteve nášho prezidenta v Maďarsku, 17 novembra 2006 po Katolíckej univerzite Petra Pazmáňa v Pílišskej Čabe, sa
sprievod prezidenta SR zastavil v „najslovenskejšej dedine v Maďarsku“ v Mlynkoch
– Pilisszenkereszte. Užívatelia internetu si
môžu článok o návšteve pozrieť, teraz už
v archíve Ľudových noviniek na adrese. My
prinášame iba niekoľko fotografií a želanie,
aby si náš pán prezident mohol pozrieť slovenské kroje aj neďaleko Bratislavy –
na Slovensku – totiž u nás. Príležitosť bude
i v budúcom roku – naša DH Šarfianka
v máji oslávi 90. výročie založenia.

Milan Šarmír

Informácie
Už od konca minulého roku existuje internetová stránka našej obce . Na stránke sú
informácie o obci, obecnom úrade, zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Blatnom, tlačivá žiadostí o stavebné
povolenie, zmenu stavby pred dokončením, o kolaudačné rozhodnutie, drobnú
stavbu. V ďalšej záložke sú doterajšie tri

Recept čísla:

Vegetky
Suroviny: 45 dkg výberovej polohrubej múky, 1 smetol, 1 čajová lyžička
práškového cukru, 2 čajové lyžičky
soli, 1 čajová lyžička prášku do pečiva, 2 dl mlieka.
Zo surovín vypracujeme cesto, rozdelíme ho na 6 bochníčkov a na
1 hodinu dáme do chladničky
Plnka: 1 smetol, 20 dkg strúhaného
syra, 1/2 čajovej lyžičky sladkej mletej papriky, 2 čajovélyžičky vegety
Každý bochníček na tenko rozvaľkáme, potrieme plnkou, stočíme na
roládu a necháme 24 hodín tuhnúť
v chladničke. Rolády pokrájame
na 1/2 cm plátky, poukladáme
na plech a pečieme.
Poznámka: bochníčky a rolády vyberáme z chladničky po jednom.
Dobrú chuť !
Oľga Šarmírová

Zaznamenali
sme

Ľudo Ondrejov – Mistrík
(1901 - 1962)

Patrí k najvýznamnejším predstaviteľov
spisovateľskej generácie 30-tych rokov.
Narodil sa v chorvátskej dedinke Slanje,
čoskoro sa rodičia presťahovali na Slovensko a usídlili sa
v Kostiniarskej pri Banskej
Bystrici. No otec o krátky čas
navždy odišiel do Ameriky.
Na vrchárskej samote, uprostred prírody, Ondrejov prežíval svoju mladosť. Meštianku
navštevoval v Banskej Bystrici, po prevrate sa stal pomocníkom notára, neskoršie pracoval ako úradník Matice slovenskej v Martine, aby napokon presídlil do Bratislavy a tu pôsobil ako
spisovateľ až do svojej smrti.(18. 3. 1962).
Do literatúry vstupuje Ondrejov lyrickou prózou Nociar-Jakubovie. Neskoršie
vydáva zbierky básní Bez návratu a Mámenie. Súčasne s poéziou začína písať aj
poviedky pre mládež, v ktorých chce učiť
deti láske k prírode a prítulnosti k živým

čísla obecného štvrťročníka Blatňan. Sú
tam kontakty na zamestnankyne obce, starostu obce, úradné hodiny pre občanov,
informácia o airsofte v Blatnom. Vo fotogalérii nájdete fotografie z obce, z jarného
topenia snehov a jeho následky. Takže, ak
máte možnosť prezerať internetové stránky, môžete navštíviť aj našu a zaslať emailom, či telefonicky svoje pripomienky.
Milan Šarmír

tvorom. Tak vznikajú Rozprávky z hôr
a Tátoš a človek. Jeho spisovateľský talent
sa však väčšmi prejavil v cestopisných knihách Africký zápisník, Horami Sumatry
a Príhody v divočine.
Vrcholným dielom Ľuda Ondrejova je
trilógia Slnko vystúpilo nad hory. Jej prvá
časť vyšla pod názvom Zbojnícka mladosť
a patrí k skvostom slovenskej
literatúry. Autor na základe
rozpomienok na vlastné detstvo, s neprekonateľným
majstrovstvom, s neobyčajným pochopením psychológie detí, poeticky vykresľuje
mladosť malého Jerguša Lapina. V druhej časti trilógie
pod názvom Jerguš Lapin rozvíja osudy hlavného hrdinu
počas vzniku Československej
republiky. V poslednej časti
s názvom Na zemi sú tvoje hviezdy nás zavedie do obdobia od povojnových čias až
do čias Slovenského národného povstania.
Tvorba Ľuda Ondrejova je preniknutá
láskou k človeku a prírode. Je naplnená
hlbokým zmyslom pre spravodlivosť a odporom ku krivde a neprávosti.
Eva Zimányiová
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Dozrievanie

Spoločnosť KASICO, známa Blatňanom po dlhé roky
ako najväčší sponzor blatnianskeho
futbalu a spoluvydavateľ jedinečnej publikácie o histórii
obce V svetle siedmich tisícročí zrealizoval svoj ďalší vydavateľský počin.
Pred Vianocami vyšla v jej edícii útla
knižôčka – zbierka
básní autora Stanislava Brtoša
pod názvom Dozrievanie.
Mgr. Stanislav Brtoš sa narodil 19.11.1969 v Černovej pri
Ružomberku. Po maturite v Ružomberku študoval v rokoch
1988-1993 na Prírodovedeckej
fakulte UPJŠ v Košiciach.
Po piatich rokoch zamestnania
v odbore prírodné vedy nastúpil
na štúdium teológie a v júni
2004 bol vysvätený za kňaza pre
spišskú diecézu. Po ročnom pôsobení vo Vysokých Tatrách pôsobil v Poprade. Podnet na zo-

Krása zeme
Pomaly spúšťam svoju kotvu.
Som kapitánom svojho života.
Chcem pristáť a poznať
nový svet.
Chcem vstúpiť na novú zem.
Úspech pristátia v nedohľadne.
To zem sa bráni.
More ukázalo svoju silu.
Zápas človeka so svetom.
Vysielam signál.
Podarilo sa. Spojenie úspešné.
Rozhovor v plnom prúde.
Nové rady, návod na prežitie.
Sám to však nedokážem.
Spojenie prerušené.

Pomoc neprichádza.
Zápasím znovu.
Prvý úspech. Som vyčerpaný.
Nový svet po nohami.
Som víťaz.
Kde začať?
Kde vybrať miesto
budúcnosti?
Zem je krásna.
Ponúka nadovšetko krásu.
Krásu svojej tváre.
Krása zeme zakryla
moje víťazstvo.

Stanislav Brtoš

zbieranie, prepísanie a publikovanie
vznikol počas liečebného pobytu
vo Vyšných Hágoch. Zbierka básní „Dozrievanie“
je autorovým debutom a obsahuje
básne z rokov
1992- 2006.
V tomto relatívne
objemnom súbore
básní je autor nezaťažený viazanosťou verša a rýmu. Vo väčšine
prípadov je to pravá poézia
v nerýmovaných veršoch. Voľne
prezentuje svoje myšlienky
a úvahy a hlavne city – osobitnú
emotívnu sféru prepojenia viery s láskou vyplývajúcou z tejto
viery. A odpoveď na základnú otázku, ktorú si kladie básnik „krása, kde si?” sa nachádza ťažko, takže nezostáva nič
iné len hľadať. Možno aj cez takú tvorbu, ako je básnická tvorba začínajúceho Stanislava
Brtoša.
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talo sa to krátko pred
Vianocami. Kňaz navštívil starobinec, aby vyspovedal niekoľkých starkých. Mnohí už boli odcestovaní u svojich
blízkych, aby s nimi prežili vianočné sviatky. Niekoľkí však museli
zostať v starobinci, nakoľko ich
nikto nepozval. Kňaz zaklopal na
dvere istého staršieho pána. Keď
mu vyslúžil sviatosti, spýtal sa
na veľký balík, ktorý mal na stole:
„Kto vám ho poslal?“ „Moja dcéra“, odpovedal. „A čo vám poslala?“ - pýtal sa ďalej kňaz. „Balík je
plný sladkostí a dobrých vecí, dokonca je v ňom aj nový zimný kabát. Ale chýba v ňom niečo veľmi
dôležité. Chýba v ňom láska, pozvanie na sviatky. Všetko som jej
dal, aj dom som na ňu prepísal.
Ja ho už nepotrebujem, ale
po smrti mojej manželky tak veľmi mi chýba niekto, kto by ma
mal rád!“
Druhý príbeh je z rodiny, v ktorej na Štedrý deň ochorelo jedno
z detí, dcérka Veronika. Neustále
sa sťažovala, čo všetko ju bolí,
prečo práve ona na Vianoce musí
byť chorá. Mama popri všetkých
starostiach a prípravách slávnostnej štedrovečernej večere ju neustále utešovala. Až večer ostatní
zistili, že aj mama je chorá. Mala
horúčku: 39°C. Celý deň sa premáhala, v tichosti všetko pretrpela, len aby v ten deň ostatným nič
nechýbalo. Ako to mohla dokázať? Len z opravdivej lásky. Takto
spomína na svoju matku Veronika, ktorá teraz, keď už má 16
rokov, je za ňu veľmi vďačná
a tento zážitok z detstva jej určite
zostane na celý život.
Brat, sestra, opäť sú tu Vianoce
a Pánov anjel aj nám oznamuje:
„Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ,
Kristus Pán!“
Mnohí rodičia si spolu s deťmi
postavili doma betlehem a do jasličiek vložili malého Ježiška. Pán
Ježiš chce naozaj prebývať a zostať v každej rodine. Položme si však niekoľko otázok: Ako sa u nás asi cíti? Je s nami
spokojný? Teraz sa nám zjavuje ako nevinné a bezbranné dieťa. Nič nehovorí. A možno to mnohým tak vyhovuje. Niektorí totiž
Krista radi prijmú, keď im nič nevyčíta, nič
nežiada, iba dáva a „nosí deťom darčeky“.
Predsa však máme všetci svedomie a srdce.
Aké sú naše srdcia? Tvrdé ako srdce dcéry,
ktorá nechala svojho otca v starobinci?
Alebo je plné obetavej lásky, akú mala
Veronikina mama?
Stalo sa to v Bratislave - Dúbravke v roku
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nebol. Avšak nechcel svoju manželku sklamať. Urobil si naozaj
dobrú celoživotnú spoveď a začal chodiť denne so svojou manželkou do kostola. Najbližšie
Vianoce však boli jeho posledné.
Práve vo vianočnom čase, keď sa
vracal z mesta domov, na chodníku odpadol a bol mŕtvy. Aj keď
to bol iba mesiac, čo žil sviatostne, a jeho smrť bola veľkou stratou pre jeho manželku, predsa
však bola veľmi vďačná Pánu
Bohu za vypočuté dlhoročné
modlitby a mohla ďalej žiť s nádejou, že sa so svojím manželom
stretne vo večnosti.
Brat, sestra! Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil a spasil.
Táto veta sa nikdy nemôže zmeniť na frázu alebo iba na suchú
katechizmovú poučku. Táto
pravda o tom, že neviditeľný Boh
sa stáva viditeľným, že nekonečná Božia Láska berie na seba
konkrétnu ľudskú podobu, je pre
každého kresťana výzvou túto lásku prijať, žiť a odovzdávať iným.
Ježiš Kristus, Boží Syn, najväčší
vianočný Dar, ktorý sme dostali
od Nebeského Otca, dokáže každého človeka zmeniť. Kto naozaj
otvorí svoje srdce pre Pána, bude
schopný milovať opravdivou láskou nielen tých najbližších, ale
aj toho, kto mi ublížil, kto mi je
nesympatický alebo kto ma doteraz nezaujímal.
Pane Ježišu, prosíme Ťa, aby si
vstúpil do každej rodiny a do každého srdca, aby sme Ťa nielen
prijali, ale aj nasledovali Tvoj
príklad a žili podľa Tvojho Slova.
Daj, nech rodičia i deti, opustení
a chorí, mladí i starí objavia
v Tebe zmysel života a cez Teba
aby si nachádzali cestu jedni
k druhým. Obnov našu vieru, aby
sme sa s Tebou pravidelne stretali predovšetkým cez Božie Slovo, sviatosť zmierenia a sväté prijímanie a aby nás tohtoročné
Vianoce zjednotili nielen pri
Tvojich jasličkách, ale aj pri vernom plnení si svojich každodenných povinností a všetkých úloh,
ktoré vyplývajú z nášho povolania.
Všetkým čitateľom Blatňana, ako aj všetkým farníkom prajem požehnané vianočné
sviatky, aby narodenie nášho Spasiteľa, ktorý je pre každého z nás tým najväčším a najkrajším Darom, naplnilo naše srdcia radosťou i ochotou Kristovu lásku zviditeľňovať
v našom každodennom živote. Všetkých srdečne pozývam do nášho chrámu, aby sme
mohli so srdcom plným radosti spoločne
osláviť narodenie nášho Pána.

ajkrajší
vianočný

dar

2002. Koncom novembra bol slávnostne
konsekrovaný nový kostol Ducha Svätého.
Práve v tomto období istí manželia tejto farnosti slávili zlatú svadbu - 50 rokov spoločného života. Manžel sa spýtal svojej manželky, čo by si od neho priala k tomuto peknému výročiu. Manželka sa zamyslela
a po chvíli mu povedala: „Vieš, po čom celý
život túžim a za čo sa tak dlho modlím?
Veľmi by som sa potešila, keby si išiel na svätú spoveď a keby sme spolu mohli chodievať
do nášho nového kostola.“ Pre jej manžela
to nebolo ľahké. Veď od sobáša na spovedi

kňaz Roman Stachovič
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Kňazská
rekolekcia
Dňa 22. novembra 2006 sa v našej obci
odohrala milá slávnosť v Rímskokatolíckom
kostole sv. Vojtecha. Na rekolekčnej sv. omši
sa tu zišli kňazi Seneckého dekanátu.
Slávnostnú sv. omšu o 9.30 hod. celebroval
otec biskup Mons. Peter Dubovský, emeritný biskup banskobystrický, ktorý je t. č.
na odpočinku v Ivanke pri Dunaji. Kňazská
rekolekcia znamená pravidelné stretnutie
kňazov v rámci jednotlivých dekanátov.

Do nášho Seneckého dekanátu patria tieto farnosti:
Senec, Bernolákovo, Blatné,
Boldog, Čataj, Dunajská
Lužná, Chorvátsky Grob,
Ivanka pri Dunaji, Kaplna,
Kostolná pri Dunaji, Kráľová
pri Senci, Most pri Bratislave, Tomášov a Veľký
Biel. Rekolekcie sa zúčastnili takmer všetci
kňazi dekanátu. Otec biskup v homílii vyzval všetkých k využívaniu darov
a talentov, ktoré nám Pán
Boh zveril a povzbudil prítomných k jednote a spolupráci medzi kňazmi
a veriacimi. Aj napriek tomu, že bol pracovný deň,
kostol sa naplnil a podľa
svedectva kňazov, nikde
v dekanáte nebolo toľko
veriacich na rekolekčnej
sv. omši ako v Blatnom.
Po sv. omši sme sa presu-

Bohoslužby

nuli na faru, kde mal otec biskup pripravenú duchovnú obnovu pre kňazov a potom
ďalej viedol rekolekciu pán dekan zo Senca
vdp. Viliam Michalovič. Na slávnostný obed
sa potom všetci presunuli do hotela „U Wocha“, kde nás všetkých pozval a osobne privítal Ing. Stanislav Fekete so svojou manželkou a svojimi dcérami s rodinami. Po vynikajúcom obede si kňazi so záujmom pozreli novopostavený objekt, niektorí zašli aj
do stajní alebo sa zrelaxovali pri bowlingu.
Chcem vysloviť srdečnú vďaku všetkým,
ktorí pomohli a prispeli pri príprave a priebehu tejto slávnosti. Nech ich za to Boh bohato odmení!
Roman Stachovič

Mikuláš Šprinc

Nezhasínajte hviezdy
Čochvíľa budú Vianoce
a nieto veľa snehu.
Na stromček ľudia vešajú
tradičnú svoju nehu.

v Rímskokatolíckom kostole sv. Vojtecha v Blatnom
počas Vianoc 2006 a Nového roku 2007
4. adventná nedeľa (24.12.)
Narodenie Pána (25.12.)

Sv. Štefan (26.12.)

Nedeľa svätej Rodiny (31.12)

Nový rok - Panna Mária
Bohorodička (1.1.)
Zjavenie Pána (6.1.)

- sv. omše o 8.00 a 10.00 hod.
- polnočná sv. omša
o 0.00 hod.
- sv. omše o 8.00 a 10.00 hod.
- sv. omše o 8.00 a 10.00 hod.
- jasličková pobožnosť
o 17.00 hod.
- sv. omše o 8.00 a 10.00 hod.
(pri sv. omšiach obnovenie
manželských sľubov)
- ďakovná pobožnosť na konci
roka o 16.00 hod.

- sv. omše o 8.00 a 10.00 hod.
- sv. omše o 8.00, 9.30
a 11.00 h. (sobášna sv. omša)
Nedeľa Krstu Krista Pána (7.1.) - sv. omše o 8.00 a 10.00 hod.

Treba sa rozdať ako Boží Syn,
veď v tom je krása Vianoc.
Nech neťaží nás mrzkosť vín,
keď láska prísť má na noc
a všetkých hviezda volá:
poďte a pite z pokoja
pre všetkých bude miesta
okolo nášho stola.
K večnosti cesta ďaleká je
k ľudským srdciam skrehnutým.
Len radosť horí. Smútok ako dym,
ako brud stúpa cez komín,
kde zhorí ako ľudská obeť.
Pachoľa Božie, práve narodené,
život nám svetlom osvieť.
brud - nečistota, špina, hnus
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Nikto

Vianočné čaro

nie je doma

prorokom?

Blíži sa čas vianočných sviatkov, na ktoré sa pripravuje aj DH Šarfianka vianočným programom, tak ako aj po iné roky.
Vždy nás teší, že naša dychovka akoby
otvárala vianočnú atmosféru a vstup
do sviatočného obdobia Vianoc. Darí sa
nám vianočný koncert už po niekoľko rokov predviesť v našej obci len pár dní
pred Štedrým dňom. Tak to bude i v tomto roku – 23. decembra. Zostaviť každoročne takmer úplne nový program kladie
na členov nesmierne nároky. Robíme to
ale s radosťou, precízne sa zostavuje scenár a najväčšou odmenou pre nás je bohatá účasť našich spoluobčanov na krásnej kultúrnej pohode, ktorú svojou prítomnosťou umocnia.
S programom vystupujeme nielen po
okolí, ale aj v susednom Maďarsku. Naše
koncerty boli veľmi úspešné, všetci vždy
odchádzali spokojní a vysoko oceňovali
naše vystúpenia. Tešíme sa na vás, že sa
spoločne stretneme 23. decembra na tohtoročnom vianočnom koncerte. A ako
o nás písali Ľudové novinky v Maďarsku
môžete si prečítať:
Stanislav Nezhoda

Trojkráľovský dar Blatňanov
V Mlynkoch so Šarfiankou
Sviatok Zjavenia Pána - Traja králi na
rozdiel od našej materskej krajiny v Maďarsku nie je štátnym sviatkom. V Mlynkoch (Pilisszentkereszt) 6. január 2006
zostane predsa dlho v pamäti ľudí.
Takéto sme tu totiž ešte nezažili: celovečerné trojkráľovské oslavy v preplnenom kultúrnom dome s hosťami - skvelými interpretmi z družobnej obce
zo Slovenska. Dôstojne ukončiť vianočné
obdobie neprišiel medzi nás iba Gašpar,
Melichar a Baltazár, ale takmer každý
kultúrnik obce Blatné - recitátori, speváci a muzikanti, no a v neposlednom rade
autori dojímavých veršov a ďalších príležitostných príspevkov.
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Usporiadateľkou mimoriadne vydareného vianočného koncertu speváckeho
zboru a dychovej hudby Šarfianka
v mlynskom Spoločenskom dome bola pilíšska „filiálka“ Slovenského osvetového
centra (SOC) Celoštátnej slovenskej samosprávy (CSS). Na podujatie prišli
v peknom počte aj starostovia a predstavitelia slovenských samospráv ďalších pilíšskych obcí, ako i mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Maďarsku
Juraj Migaš a predseda CSS Ján Fuzik.
Dychovú hudbu Šarfianka mnohí naši
Slováci v Maďarsku už dobre poznajú,
vďaka vyše dvadsaťročnému priateľstvu
s členmi Pávieho krúžku v Mlynkoch pravidelne vystupuje nielen na plesoch.
Blatnianski muzikanti nám tentokrát
presvedčivo dokázali, že dokážu zahrať
na vysokej úrovni nielen tzv. ľudovky. Pri
nacvičovaní náročných vianočných piesní sa vraj zato trošku potrápili, na ich vystúpení to však už nebolo cítiť. Boli výborne zohratí aj s chrámovým speváckym
zborom, ktorý v Blatnom založili iba pred
rokom. Novému kolektívu prajeme podobne úspešné desaťročia, ako majú za
sebou hudobníci. Šarfianka bola totiž založená v roku 1922 a odvtedy nepretržite
pôsobí, vraj „nikdy sa nerozpadla“. Patrí
medzi najlepšie dychové hudby nielen
v Bratislavskom kraji, ale na celom
Slovensku. Nie náhodou sa jej dostala
česť vítať pápeža Jána Pavla II. v Trnave
pri jeho poslednej návšteve našej materskej krajiny alebo Hilary Clintonovú pri
jej návšteve Bratislavy.
Naši Pilíšania prijímali trojkráľovský
dar Blatňanov s ováciami - piesne, hudba
a recitácie (aj vlastných diel) pôsobili veľmi dojímavo a presvedčivo. Človek sa cítil ako v divadle. Naozaj, početní účinkujúci sprevádzaní obrovským aplauzom aj
po X-tej „poslednej“ pesničke sa museli
vrátiť na javisko. A to ešte zďaleka nebolo
všetko, veď po koncerte do tanca hrala ako inak - tiež Šarfianka.

(fuhl)

Spomínam sviatky pokoja,
ich vianočné čaro,
vianočné každé ráno,
Vianoce mojej mladosti,
keď otec, mať a s nimi i my deti
spievali sme spoločne
Tichú svätú noc...
Tá noc v každý Štedrý večer
má nádych lásky Božiu moc.
Pri všetkých strastiach, ktoré vtedy mali
sme vrúcne spievali hoc sme boli
malí...
Vianočný stromček krásne do tmy
svietil,
každý z nás tento vzácny večer svätil
a nerušil ho ani mráz.
Z očí nám žiarila nášho detstva silamodlitba jeho príchod velebila.
Dedina naša do tmy zahalená
vítala Syna slávy ako každá iná
v tento lásky čas...
Na Vianoce prichádza znova, stále, zas,
a ja si spomínam na tie chvíle
skromné,
to ony zostali v nás deťoch, vo mne.
Spletám dnes slohy uznania i vďaky
nech láska sprevádza rodičovské kroky,
verš skladám do rýmovnech oči vašich detí, blízkych
stále žiaria šťastím,
nech pokojom kvitnú medziľudské
vzťahy,
nech piesne Vianoc vždy srdcom
preniknú,
nech nepočuť viac matiek plač a stonnech milosť Vianoc prinesie nám On.

Mikuláš
Dňa 7. decembra 2006 zavítal do našej
obce Mikuláš spolu s anjelom a čertom.
Mikuláš so sebou priniesol nielen sladké
balíčky, ale aj míma pána Vladimíra Kulíška s muzikantom. Najprv si deti z MŠ pozreli predstavenie a potom sa už len spievalo a recitovalo. Mikuláš pozorne počúval
a všetky deti odmenil balíčkom. Tejto akcie
sa zúčastnili aj deti z MŠ – Boldog a Igram.
Aj žiaci zo ZŠ mali krásne predstavenie,
v ktorom si zahrali aj oni sami a dokonca svoj
herecký výkon predviedol sám riaditeľ ZŠ.
Po predstavení bola super diskotéka, na
ktorej si zatancovali nielen žiaci, ale aj pani učiteľky.
Za zorganizovanie tohto podujatia ďakujeme pani Mgr. Monike Korenčiovej a pani
učiteľkám zo ZŠ a MŠ.
Mária Gregušová
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Z HISTÓRIE

P
richtári

končili voľby. Pre niekoho dlho očakávané,
pre iného prešli bez
akéhokoľvek záujmu. Výsledky sú už známe a sú
uverejnené na inom
mieste týchto novín. Ja by
som sa však chcel dotknúť trochu histórie
a vynútiť vo vás porovnanie s tým, čo platilo kedysi, aké boli kladené podmienky, aby sa niekto vôbec mohol stať richtárom, aké požiadavky
na výkon jeho úradu.
Dedinský úrad
„Dedinský úrad“ - ako sa vtedy obecnému
orgánu hovorilo - pozostával z richtára
a niekoľkých prísažných (starších). Počet
prísažných závisel spravidla od veľkosti obce. Vo väčších obciach boli obyčajne 4-6
prísažní v menších obciach postačovali
dvaja-traja. Prísažných si volili spomedzi
seba sami poddaní, no táto voľba sa diala
s panským súhlasom.
Richtár
Sloboda voľby richtára bola veľmi obmedzená. Zemepán určil obyčajne troch pre
seba vhodných kandidátov na richtársky
úrad, z ktorých si poddaní mohli „slobodne“ zvoliť jedného. Richtárska funkcia
však bola pre „zvolených“ kandidátov veľmi nevďačná a ťažká. Ich povinnosťou bolo totiž najmä za pomoci prísažných vyberať panské cenzy, štátne a stoličné dane, či
vykonávať dozor nad plnením nariadení
vrchnosti. Preto sa jej kandidáti často bránili a museli ju prijať až pod nátlakom. Tí,
ktorí sa zdráhali prijať richtársky úrad, mali byť potrestaní až 20 palicami. Kvôli zabezpečeniu pravidelného vyberania daní
musel byť každý rok richtárom postupne
iný poddaný podľa poradia v dedine postavených domov. Nakoľko richtárska funkcia
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1578, 1579, 1581, 1582
a úrody 1579. V urbári
je uvedené, že vlastnil
polovicu sedliackej usadlosti, čo predstavovalo 12,5 jutár ornej
pôdy, ďalej vlastnil kopanice, z ktorých odvádzal ročne 1 trnavskú
mericu obilia, lúky o
výmere 2 koscov a vinicu v lokalite Schorberg, z ktorej odvádzal
ročne hôrne 3/4 urny
vína. O treťom známom richtárovi v poradí sa dozvedáme
zo súpisu desiatkov úrody panstva Svätý
Jur v roku 1614. V Possessio Sarffe“o je
na prvom mieste uvedený „Judex Paulus
Stoitczits“ (Pavol Stojčič), ktorý ako richtár bol oslobodený od platenia desiatku.
V urbárnom súpise povinností a úžitkov
prináležiacich panstvu Svätý Jur roku 1618
je zaznamenané „Judex Andreas Zabo“.
Andrej Sabo patril medzi majetnejších
obyvateľov, čo sa dozvedáme zo súpisu.
V úžitku mal 13 jutár (cca 6 ha) orných polí, z 12 jutár kopaníc odvádzal 4,5 meríc
obilia vrchnosti. Ďalej vlastnil 3 kosce lúk
a vinohrady. Za vinicu v lokalite Sorperg
odvádzal 4 pinty, za vinicu v lokalite
Zauperg 1/4 urny, za tretiu v lokalite
Vőrőshegy (Červené vrchy) po oslobodení
mal odvádzať 3/4 urny vína. Okrem toho
vlastnil 2 voly, 4 kravy, 2 junce, 1 teľa.
O ďalších menách šarfických richtárov sa
dozvedáme až po roku 1680. Zatiaľ čo však
údaje do tejto doby boli viacmenej sporadické, po tomto roku sú známi temer všetci richtári našej obce.

rví známi

bola namáhavá a vyžadovala si hodne času, richtári bývali oslobodení od robotných
povinností a mali aj úľavy na daniach.
Prvý známy richtár
Meno prvého richtára zo Šarfie, ktoré sa
spomína v písomných dokladoch, je Pavol
Beluš. Uvádza sa v súpise desiatkov z úrody Pezinského panstva za rok 1579. Ako
richtár bol „Paulus Belus, Judex“ od odvádzania desiatkov oslobodený. O richtároch Blatného sa v súvislosti s oslobodením od platenia desiatku z úrody alebo
hôrneho z vína hovorí v súpisoch už od roku 1558, v žiadnom z nich sa však meno
richtára nespomína.
Ďalší richtári
V archívnych dokumentoch sme našli meno druhého známeho richtára v roku
1601. V súpise desiatkov dištriktu Šarfia vykonaného pre ostrihomského arcibiskupa
je uvedené „Judex Blasius Vidi“. Ako richtár je uvedený tiež v Prastarom urbári panstva Svätý Jur, ktorý bol spísaný v roku
1601. Tu sa uvádza v súpise poddaných dediny Sarffy, alias Heltendorff v podobe
„Blasius Wyd, Judex“. Bol to už starý obyvateľ vtedajšieho Blatného, pretože sa spomína už v súpisoch desiatkov z vína z rokov

Ze šarfického slovníka
bagandže – tvrdé, silné, trvácne pracovné (v minulosti na denné nosenie)
kožené pracovné topánky s kovovými podkovičkami. Keď sa zodrali, vymieňali sa podkovičky. Vydržali niekoľko rokov.
brblat – nezrozumiteľne rýchlo rozprávať, priam mlieť pusou
dzífka – dievča, prenesene dospievajúce dievča súce na vydaj
džugat – drgať, strkať, štuchať
fičúr – 1. vyparádený chlap, zväčša mládenec
2. vypočítavý muž, výmyselník na úkor niekoho iného
hóra – povala, pôjd
húkat – 1. húkať (sova húka)
2. kričať, ziapať, takmer revať na niekoho
kydat – 1. nahadzovať, vyhadzovať niečo (kydat hnoj)
2. ohovárať niekoho, cielene viesť - hovoriť nepravdivé reči o niekom
loboda – druh buriny
lozit – 1. na niečo, po niečom – chodiť, škriabať sa niekde
2. za niekým – nežiadúco, otravne chodiť za niekým, doliezať
mrcha – 1. osoba – zlá, nepríjemná, zákerná osoba
2. o čase – zlý, nepriaznivý, nevhodný čas
niže – dolu, nižšie, poniže

Stanislav Fekete

* niže kostela – z dolnej strany kostola
* niževa tak – cit. ibaže tak, iba že by tak
ožran – 1. pijan, alkoholik, osoba závislá na alkohole
2. prenesene v tejto chvíli opitý človek
pakuj – 1. choď preč!, ber sa preč!, odíď!, zmizni mi z očí!
2. baľ sa, zabaľ si svoje veci
repíč – bodliak
* držíš sa jak repíč – držíš sa ako bodliak, si prilepený, prisatý ako bodliak na odeve
schnápat sa – 1. nemotorne, nepríjemne spadnúť
2. opiť sa do nemoty
statua – socha
šak – veď, no
šecek, šecko (fšecek, fšecko) – všetko, úplne všetko
* šecek širinu – úplne všetko, všetko od A po Z
štangla – plná železná tyč
vlnák – špeciálny, v minulosti základný zimný ženský odev. Vlnená štvorcová, resp, obdĺžniková prikrývky zdobená strapcami sa prekladala na trojuholník a prehodila sa cez chrbát. Rukami sa držala
stlačená pod krkom.
zeznávat – brať na vedomie, zaznamenávať, registrovať skutočnosť
Stanislav Fekete
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31.

decembra ( nedeľa)
sa v našej obci uskutoční 13. ročníkSilvestrovského
behu O cenu starostu obce
Blatné.
Pokyny pre pretekárov:
Prezentácia: 31. 12. 2006 v budove Obecného úradu Blatné
od 13.00 do 13.50 hodiny.
Pri prezentácii pretekár uvedie
meno, priezvisko, dátum narodenia a bude zaradený do príslušnej vekovej kategórie. Pridelí sa mu štartovné číslo, ktoré po preteku vráti. Štartovné
sa neplatí. Pretekár musí byť
k dispozícii štartérovi najneskôr 5 minút pred štartom preteku príslušnej kategórie.
Trať: je prispôsobená veku.
Povrch trate: asfalt alebo ihrisko – podľa počasia. Hlavný beh
vedie po ceste Blatné – Šenkvice a späť.
Otvorenie: 13.50 h.
Štart hlavného behu: 14.00 h.

Silvestrovský

pretekára.
Tombola: po skončení behu je
zlosovanie tomboly podľa vekových kategórií.
Kategórie:
DETSKÝ OKRUH:
50 m deti v predškolskom veku,
100 m 7 – 9 roční a 200 m 10 12 roční, v kategóriách chlapci
a diev-čatá.

VEĽKÝ OKRUH:
OcÚ – Štefánikova – Nám. A.
Hlinku – Chorvátska – Školská
- OcÚ
1 000 m
kat. A muži / 19 – 39 roční
1 000 m
kat. A ženy / 19 – 39 ročné
1 000 m kat.
B muži / 40 – 49 roční
1 000 m
kat. B ženy / 40 – 49 ročné
1 000 m
kat. C muži / 50 a viac roční
1 000 m
kat. C ženy / 50 a viac ročné

MALÝ OKRUH:
Obecný úrad (ďalej len OcÚ) –
Štefánikova – Vosátkova – Školská – OcÚ ( alebo areál ZŠ)
700 m chlapci 13 – 15 roční
700 m dievčatá 13 – 15 ročné

HLAVNÝ BEH – 10 000 m
OcÚ – Šarfická – Šenkvická –
okraj Šenkvíc a späť na OcÚ
Všetky kategórie bežia spolu,
vekovo sa hodnotia ako na veľkom okruhu.

O cenu starostu obce Blatné 31. 12. 2006
Protest: môže sa podať najneskôr do troch minút po dobehnutí posledného pretekára
do cieľa.
Odovzdanie cien: po odbehnutí behov všetkých kategórií, s výnimkou hlavného behu.
V prípade veľmi nepriaznivého
počasia si organizátor vyhradzuje právo uskutočniť symbolický Silvestrovský beh.
Ceny: Prví traja v každom behu obdržia diplom, medailu.
V hlavnom behu diplom, medailu a víťaz behu aj pohár.
Osobitné ceny sú určené pre
najmladšieho a najstaršieho

meraj
že moja úloha vo výbore spočívala
v zabezpečení financovania klubu, čo sa po tie roky myslím si,
vcelku úspešne darilo.
Desať rokov je dostatočná doba
na hodnotenie minulosti i spozna-
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700 m dorastenci 16 – 18 roční
700 m dorastenky 16 – 18 ročné

beh

Dvakrát
Staré ľudové príslovie hovorí:
„Dvakrát meraj a raz strihaj!“
A iné novšie tiež: „Ak hovoríš, nepíš. Ak píšeš, nepodpisuj. Ak podpíšeš, potom sa nečuduj.“
So záujmom som si najprv vypočul
upozornenie
na článok týkajúci sa
futbalu v Blatnom – reakciu na kauzu podplácania, uverejnený
v denníku Pravda 1. decembra. V princípe vystihuje situáciu vo vedení klubu za posledné dva roky, až
na „maličkosti a detaily“, ktoré tu spomínané neboli. Vo výbore
FO som pracoval od zimnej sezóny roku 1996/7, kedy pre zlé výsledky mužstva sa udiali zásadné
zmeny vo funkcii trénera (prišiel
Vlado Fekete) i výboru. Po rokoch
zachraňovania znamenali tieto
zmeny postupný prechod mužstva
na boj o špičku tabuľky, kedy sme
roky končili na 2. – 3. mieste a len
o chĺpok nám uchádzal postup
do vyššej súťaže. Dovolím si tvrdiť,

ČÍSLO

né nebolo – že viacerí členovia vedenia pred dvoma rokmi deklarovalo ukončenie svojej funkcionárskej práce, pričom mladí síce prejavili snahu prevziať vedenie klubu, ale keď prišlo na lámanie chleba, nikto z nich sa na to nepodujal.
Aj to je pravdou, že predseda len
z núdze a povinnosti zastával túto
funkciu, nenašiel sa však nikto kto
by o to prejavil záujem. Nie je však
pravda, ba priam účelovo je
v článku konštatované, že „platíme dlhy rok pozadu.“ Pokiaľ moje
poznatky siahajú, vyrovnané boli
všetky podlžnosti do konca júna
a to aj za predchádzajúce obdobia.
Je teraz na novom výbore, aby

zabezpečil potrebné finančné
prostriedky. Nie sú zrovna malé
a doteraz až na dvoch – troch
funkcionárov oddielu nikoho nezaujímalo, koľko a akým spôsobom sa zháňajú a zabezpečujú.
Novému výboru v tejto mimoriadne náročnej práci želám veľa úspechov, vytrvalosti a optimizmu.
A navyše odovzdám zadarmo aj
jednu radu: takýmto spôsobom
a hlavne cez médiá sa problémy
neriešia. A ak si myslíme že áno,
potom, futbalovým žargónom povedané, strelili sme si gól do vlastnej siete.

Stanislav Fekete

Tabuľka výsledkov III. futbalová liga

nie, analyzovanie i definovanie
problémov okolo mužstva i futbalu
samotného. Autor v článku pravdivo poukazuje na skutočnosť, že výbor za posledný rok viac nefungoval, ako fungoval. Život v klube
bežal viac-menej zotrvačne aj to
len vďaka trénerovi Bertókovi, ktorý robil pojítko i hromozvod na osi
vedenie – hráči. Na druhej strane
je však pravdou aj to, čo už napísa-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Inter B
MŠK I. Petržalka
PŠC Pezinok
FC Ružinov
OFK Dun. Lužná
Bernolákovo
ŠK Čunovo
Tatran Stupava
FK Lamač
ŠFK Jablonec
ŠK FO Malacky
Druž. Blatné
OŠK Slov. Grob
ŠK Svätý Jur

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

10
9
8
8
7
6
5
4
3
3
3
2
3
1

1
1
3
2
3
4
3
4
5
5
2
4
0
1

2
3
2
3
3
3
5
5
5
5
8
7
10
11

39:11
30:17
34:13
24:14
35:22
20:15
22:20
17:21
20:25
14:21
12:19
11:19
17:40
11:49
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