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Prečo máme
hody v júni?
Možno si túto otázku kladú niektorí z vás, neskôr narodených. Veď
patrón nášho kostola sv. Vojtech má
sviatok 23. apríla a všade sa na okolí
slávia hody na sviatok patróna.
Nazrime spolu do kroniky našej
farnosti, konkrétne do roku 1973.
Mons. Michal Jurišič, vtedajší správca
farnosti, tam zapísal:
Veriaci si často ťažkali, že každoročne
pri oslave patrocínia kostola, buď na
sviatok patróna kostola sv. Vojtecha,
alebo v nasledujúcu nedeľu, býva
nevľúdne „aprílové“ počasie, zima,
dážď alebo studený vietor. Preto som im
navrhol, žeby sa táto oslava mohla
konať vo výročný deň konsekrácie kostola, ktorá bola 20.júna 1745. Do každej
rodiny som poslal lístok s textom, či si
prajú oslavu – ľudovo nazývanú hody –
ako dosiaľ, na koniec apríla, a či 20.júna
alebo v nedeľu po ňom. Veriaci sa takto
demokraticky vyslovili asi v 80 percentách, že si prajú mať hody v júni. A
tak v tomto roku sa konala oslava
výročia posviacky kostola už v júni, už
aj preto, že zákaz verejných bohoslužieb
pre slintačku trval až do 5.mája a i tak
sa v apríli nedalo nič oslavovať. Od
tohto roku sa aj naďalej každoročne
koná oslava výročia posvätenia kostola
na skutočný deň jeho konsekrácie, prípadne v najbližšiu nedeľu.
Viera Srnáková

Záhradkári
v Blatnom
My, záhradkári z Blatného už
tradične organizujeme v mesiaci
september (každý druhý rok) výstavu ovocia, zeleniny a kvetín.
Aj tento rok bol 15-ty september
prípravným dňom na uvedenú výstavu doplnenú kurzom viazania,
aranžovania kvetín, ktorý sa uskutočnil deň pred otvorením výstavy
tak, aby kytičky, ikebany, dekorácie
z kvetín doplnili výstavu ovocia
a zeleniny.

IX. ROâNÍK

O B â A N O V
Kurz viazania, aranžovania kvetín
viedla Anka Dugovičová z materiálu, ktorý čiastočne zabezpečila
sama. Účastníci kurzu si tiež materiál v malom množstve priniesli so
sebou. Zvyšok dekoratívneho
materiálu (kvetiny) zabezpečili
záhradkári.
Výstavy
ovocia,
zeleniny a kvetín sa zúčastnilo 28
vystavovateľov. Z ovocia boli
zastúpené v najväčšej miere jablká,
hrušky, orechy, lieskovce a pre nás
exotické figy. Prvýkrát za dlhé roky
bolo vystavené už takmer exotické
ovocie – mišpuľa. Ovocie bolo
zaranžované spolu s halúzkou, aby
si účastníci výstavy vedeli predstaviť ako toto ovocie vyzerá a na
čom rastie. Staršia generácia si vie
ešte ako – tak spomenúť na uvedený druh ovocia a predstaviť si ho.
Vystavovateľom,
ktorý
ho
zabezpečili z vlastnej záhradky bol
Anton Polakovič.
Zo zeleniny boli zastúpené:
paprika (aj koreninová), feferónky,
rajčiny, fazuľa, mrkva, petržlen,
kapusta, zeler, cibuľa (aj zelenačka),
baklažán, cesnak, pór, kôpor,
kukurica lahôdková, tekvica (aj
okrasná).
Z črepníkových kvetín boli
zastúpené kaktusy a fikus. Základná škola doplnila výstavu pod
názvom Jesenné aranžmán. Boli to
krásni vysmiati tekvičiari (svetlonosy) v slnečných okuliaroch (aj
bez) vo vlasoch s farebnými mašľami (červené, žlté, modré, zlaté,
zelené), čiapkami ozdobenými
kukuričným šúpolím a ozdobenými
klobúčikmi. Bol tam aj „strapáč“
strapatý, ktorý mal miesto vlasov
krásne
zaranžované
jesenné
kvetiny, mal aj vrkôčiky. A boli tam
aj fúzači fúzatí. Výstava bola dekoračne
doplnená
okrasnými
tekvičkami, esteticky upravenou
kukuricou so šúpolím, lístím zo
stromov a viniča, kytičkami, šípkami...
Ďalej tam boli výkresy s jesennou
tematikou, slniečka a minidraky
(šarkany), zaujímavé obrázky s
farebnými odtlačkami listov.
Materská škola prispela tradičnými figúrkami z gaštanov. Najviac
upútala dáma s odzdobeným
klobúčikom, s korálkami z gaštanov
navlečených na motúzik, dlhými
zelenými vlasmi z trávy a šatami

pokračovanie na str. 7
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85. výročie vzniku

DH Šarfianka
Čas letí jako bláznivý.... spieva sa v
jednej piesni. V živote človeka je to
slušný vek, v trvaní organizácie –
kolektívu hudobníkov je to ešte
vzácnejšie. Naša dychovka sa tých
85 rokov dožíva v máji. A ako sa
nezvyknú
sláviť
narodeniny
vopred, tak aj oslavy tohto výročia
prebehnú 8., 9. a 10 júna 2007.
Možno sa na programe dačo zmení,
ešte nevieme, akí hostia nás navštívia, predbežne to plánujeme takto:
Piatok 8. júna 2007: stretnutie
bývalých a terajších členov DH
Šarfianka, vzdanie úcty zomrelým
na cintoríne, odovzdanie pamätných darčekov, večera
Sobota 9. júna 2007:
privítanie hostí, svätá omša,
spoločný obed, 15.00 h. – kultúrny
program – DH Igramčan Hradišťská kapela, Veselá muzika zo
Stupavy, DH Senčanka, Páví krúžok
Mlynky, Rakvická osma, DH Šarfianka, Spoločný záver – Šarfianka,
Páví krúžok, Rakvická osma – do
18.35, večera 19.30 h –
Tanečná zábava – hrá DH Skaličanka
Nedeľa 10. jún 2007
Obhliadka obce spoločne s hosťami
z Mlynkov a Rakvic, spoločný obed,
rozlúčka s hosťami
Na toto podujatia a ďalších päť
spoločných podujatí obcí Blatné –
Mlynky – Rakvice sme podali pro-

jekt o Štandardný grant do
Vyšehradského fondu. V prípade
úspechu projektu, nám môže byť
fond nápomocný do 50 % oprávnených nákladov, čo pri celkovo
rozpočtovaných nákladoch 44 770
eur môže činiť 22 385 eur. Na prvej
polovici nákladov by sa jednotlivé
partnerské obce podieľali zhruba
rovnako. Projekt je plánovaný na
obdobie jedného roku, pričom by sa
ho zúčastnili aj športovci – futbalisti, aj mládež – strelci zo ZŠ a stolní tenisti. Ak sa aj nevydarí,
musíme sa na oslavy riadne
pripraviť, upratať si dedinu, aby
sme sa pred hosťami nemuseli hanbiť za naše nedostatky, ktoré
poznáme. A celkom ľahko by nimi
nemuseli byť, len aby každý porobil
poriadok okolo svojho domu,
nevyvážal odpady kam nepatria a
snáď sa nám podarí mať obec čistú,
vykosenú, dačo aj obnovené,
skrášlené. Na kultúrnom popoludní
očakávame záujemcov o dobrú
dychovku, ale aj priateľstvo s našimi hosťami. Na školskom dvore by
už malo byť nielen javisko, ale aj
upravené hľadisko, s tanečnou plochou, ktoré budeme môcť celoročne
využívať okrem kultúry aj na šport.

Milan Šarmír
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Zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Blatnom
z ustanovujúceho zasadnutia OcZ v Blatnom, konaného dňa 21. 12. 2006
rostu obce Emila Bosáčika

Rudolfa Rodného za predsedu

253/1994 Zbierky zákonov plat

zriadilo nasledovné komisie

a Štefana Fialu a Emila Bosáčika

starostu obce nasledovne:

koch volieb v obci Blatné na funkciu

obecného zastupiteľstva:

za členov stavebnej komisie.

Základný plat vo výške 38.100,-

starostu obce a funkciu poslancov

finančná, pre služby a obchod –

-

uložilo:

Sk, zvýšenie o 10 % vo výške

obecného zastupiteľstva prednesenú

skrátene finančná pre sociálne

1. Predsedom všetkých komisií

členom miestnej volebnej komisie

veci a rodinu – skrátenie sociálna

obecného zastupiteľstva pred-

41.810,- Sk. Štvrťročné motivačné

PhDr. Petrom Režuchom

pre kultúru, školstvo, mládež a

ložiť na nasledujúce zasadnutie

odmeny na základe schválenia

-

konštatovalo, že novozvolený

šport – skrátenie kultúrna sta-

obecného zastupiteľstva návrhy

starosta obce Milan Šarmír zložil

vebná, pre ochranu verejného

na doplnenie komisií aktivistami

-

zákonom predpísaný sľub staros-

poriadku a životné prostredie –

z radov občanov obce do každej

1. Zástupcovi starostu vo výške

- Obecné zastupiteľstvo v Blatnom
vzalo na vedomie správu o výsled-

-

-

konštatovalo, že novozvolení

-

OcZ vo výške od 0% do 50% platu.

komisie maximálne troch aktivistov.

skrátene stavebná

tu obce
-

3.810,- Sk. Plat starostu činí

zvolilo:

určilo odmeny nasledovne:
3.000,- Sk mesačne.

2. Predsedovi komisie školstva pred-

2. Poslancom obecného zastupi-

poslanci obecného zastupiteľstva

Mgr. Mareka Kovačiča za pred-

ložiť na nasledujúce zasadnutie

teľstva vo výške 1.500,- Sk me-

Emil Bosáčik, Ivana Benkovská,

sedu, Annu Kubicovú za členku

obecného zastupiteľstva návrhy

sačne a zníženie mesačnej odme-

Štefan

finančnej komisie, Ivanu Ben-

zástupcov obce v radách škôl.

ny o 500,– Sk za neospravedl-

Fiala,

Mgr.

Marek

za predsedníčku, Bc.

nenú účasť na zasadnutí OcZ.

3. Pripraviť program komisií na rok

Kovačič, Anna Kubicová a Bc.

kovskú

Katarína Takáčová zložili záko-

Katarínu Takáčovú za členku

2007

nom predpísaný sľub poslanca

kultúrnej komisie, Bc. Katarínu

Termín: 10. 01. 2007

šiacich starostu obce Milana Šar-

obecného zastupiteľstva

Takáčovú za predsedu, Štefana

Kontrola: obecné zastupiteľstvo

míra a poslanca –zástupcu sta-

zvolilo do funkcie zástupcu sta-

Fialu za člena školskej komisie,

určilo podľa zákona NR SR č.

rostu obce Emila Bosáčika.

-

-

poverilo výkonom funkcie sobá-

Zo zasadnutia OcZ v Blatnom konaného dňa 18. 01. 2007
-

Obecné zastupiteľstvo v Blatnom

mašoviča a Róberta Haramiu za

pozemku č. 2 v lokalite Pažiť v

konštatovalo, že novozvolený

aktivistov stavebnej komisie.

celkovej výmere 555 m2 vytvo-

schválilo odpustenie poplatkov

reného z pozemkov parc. číslo

stva Rudolf Rodný zložil záko-

za použitie riadu a prenájom

1756/13 o výmere 438 m2 a p. č.

nom predpísaný sľub poslanca.

inventára Rodičovskému zdru-

1846/13 vo výmere 117 m2 Bc.

zrušilo z uznesenia č 5/2006 –

ženiu pri ZŠ Blatné na Školský

Petrovi Cibulkovi, Smolenická 2,

možnosti zmeny súkromného

UZ v časti ukladá odsek 1 - ur-

ples konaný 20. 01. 2007. Pri

851 05 Bratislava. Kupujúci uhra-

mobilu na služobný s vhodným

čenie počtu aktivistov komisií a

poškodení alebo strate inventáru

dí kúpnu cenu vo výške 2.000,–

volacím programom Bc. Katarína

schválilo doplnenie komisií po-

Rodičovské združenie chýbajúci

Sk/m2, t. j. 1 110 000,- Sk do troch

Takáčová – v ulici Glanec je v ze-

dľa predložených návrhov pred-

nahradí

mesiacov od schválenia predaja a

lenom páse zvyšok trubky po

schválilo TJ Družstevník Blatné

kolkové známky za návrh na

dopravnej značke, kde hrozí

odpustenie poplatkov za pre-

vklad do katastra nehnuteľností

nebezpečenstvo úrazu. Žiada o

schválilo plán a program zasad-

nápravu. Starosta obce uviedol,

posla-nec obecného zastupiteľ-

-

sedov komisií.
-

-

-

schválilo:

-

dunajsko vo výške 5,– Sk/na
obyvateľa obce
-

vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra obce na 16. marca 2007

-

požiadalo starostu obce prešetriť

1. Juraja Lančariča, Máriu Kraj-

nájom na ples konaný dňa 10. 02.

čovičovú, Helenu Naďovičovú,

2007. Pri poškodení alebo strate

nutí Obecného zastupiteľstva v

že sa pripravuje výmena a do-

Zuzanu Podolínsku a Ing. Ingrid

inventáru TJ Družstevník chýba-

Blatnom v roku 2007

plnenie dopravných značiek –

Šalkovičovú za aktivistov finanč-

júci nahradí

schválilo plán úloh rozvoja na

tým bude závada odstránená.

rok 2007

Stanislav Szabo – požiadal o

poverilo starostu obce zabezpečiť

úpravu cesty Hoštáky, hlavne z

nej komisie.
2. Stanislavu

Fialovú,

-

odložilo prerokovanie žiadosti
-

Martinu

o využívanie priestorov futbalo-

Schenkovú, Ing. Helenu Gretsch-

vého ihriska na výcvik psov, do

výberové konanie na výstavbu

dôvodu, že spred nehnuteľnosti

ovú, Alenu Mazáčkovú a Kris-

predloženia písomného stano-

sieti v lokalite Pažiť, stavebné

Gizely Jánošovej nie je odtok

tínu Polakovičovú za aktivistky

viska Úradu verejného zdravot-

projekty k rekonštrukcii základ-

vody, a tým dochádza k pod

sociálnej komisie.

níctva, Slovenského kynologic-

nej školy, OcÚ a MKS

máčaniu a vlhnutiu domu. Sta-

schválilo úlohy pre prípravu roz-

rosta uviedol, že ak bude mať

počtu obce na rok 2007

obec finančné prostriedky, cesta

vzalo na vedomie informáciu o

sa bude urýchlenie opravovať –

3. Simonu Krajčovičovú, Jána Pola-

kého zväzu a nového stanoviska

koviča, Róberta Remenára, Mgr.

výboru FK TJ Družstevník Blatné

Pavla Gašaja a Mgr. Františku

-

schválilo

cenu

predávaných

-

Šarmírovú za aktivistov kultúr-

obecných pozemkov v lokalite

možnostiach podávania projek-

je zaradená v pláne úloh na rok

nej komisie.

Pažiť na 2 000,- Sk/m2.

tov o eurofondy v roku 2007

2007.

4. Jozefa Knapa, Ing. Vlastimila To-

-

schválilo

predaj

stavebného

-

schválilo príspevok do RZ Po-

Zo zasadnutia OcZ v Blatnom konaného dňa 23. 02. 2007
Odložené prerokovanie žiadosti

Vojtech Horváth doručil súhlasné

futbalového klubu TJ Družstevník

níctva odvolanie, nakoľko prí-

prípravného výboru kynologického

stanovisko Regionálneho úradu

Blatné. Starosta obce zaslal na

pravný výbor Kynologického klubu

klubu:

verejného zdravotníctva a výboru

Regionálny úrad verejného zdravot-

v žiadosti o súhlas na využívanie
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priestorov futbalového ihriska ne-

ného pozemku pri dome súp.

kovičovou a obcou poveruje

kovou organizáciou Domov na

uvádzal potrebu využívania aj

číslo 476

obecné zastupiteľstvo starostu

polceste prednesenú starostom

obce uzatvoriť zmluvu o budúcej

obce

kabín futbalového klubu pre osobnú

– schválilo zámenu pozemkov p.

hygienu a Vojtech Horváth uviedol,

č. 227/2, 227/3, 229/1 a 229/2

zmluve k predaju s kupujúcim

že tieto priestory sú k dispozícii, čím

o celkovej výmere 154 m2 vo

– schválilo poskytnutie finančnej

uviedol pracovníčku regionálneho

vlastníctve Jarmily Čapkovičovej

výpomoci Michaele Šumiczkej

úradu do omylu a na základe uve-

za časť obecného pozemku p. č.

vo výške 3 000,- Sk na

denej informácie dala súhlasné

402/2 vo výmere 204 m2 a od-

zabezpečenie potrieb pre dieťa.

Rodného a Bc. Katarínu Taká-

stanovisko.

kúpenie zvyšnej časti pričlenenej

Prostriedky

čovú za zástupcov obce do kon-

zastupiteľstvo v Bla-

k tomuto pozemku pri nehnu-

postupne na základe predlože-

tnom schválilo používanie pries-

teľnosti p. č. 235 v cene podľa

ných dokladov o kúpe potrieb –

torov ihriska na skúšobnú dobu

znaleckého posudku. Kupujúca

jedného roka pre cvičenie psov

sa bude podieľať na úhrade geo-

– schválilo umiestnenie širokopás-

Mgr. Mareka Kovačiča do Rady

členmi Kynologického klubu

metrického plánu, uhradí zna-

movej antény v pásme 2,4GHz

Materskej školy v Blatnom ako

Blatné, neschvaľuje využívanie

lecký posudok, poplatky za PKV

na vežu Hasičskej zbrojnice

priestorov šatní pre

64 a návrh na vklad do Katastra

klubu Airsoft Kirov bez po-

– schválilo doplnenie rád škôl na

Kynologický klub

– Obecné

budú

– potvrdilo Jozefa Šalkoviča vo
funkcii preventivára požiarnej
ochrany obce Blatné
– schválilo poslancov Rudolfa

vyplácane

trolných skupín
– delegovalo Emila Bosáčika do

ošatenia, obuvi pre dieťa

Rady Základnej školy v Blatnom,

zástupcov obce

nehnuteľností a poplatok vo výš-

platku. Obecné zastupiteľstvo

potrebný počet zástupcami zdru-

– požiadalo starostu obce prešetriť

ke 600,- Sk za vypracovanie zá-

poveruje starostu obce uzatvoriť

ženia rodičov pri jednotlivých

možnosti zmeny súkromného

mennej a kúpnopredajnej zmluvy

zmluvu s klubom Airsoft Kirov

mobilu starostu na služobný s

– schválilo predaj pozemku, ktorý

na umiestnenie širokopásmovej

vhodným volacím programom –

vznikne zámenou s Jarmilou

mobil bol s účinnosťou od 14. 02.

Čapkovičovou a priľahlou čas-

– schválilo rozpočet obce Blatné na

Benkovskú a Mareka Kovačiča,

2007 prehlásený za služobný, s

ťou z obecného pozemku p. č.

rok 2007 podľa predloženého

potvrdilo terajšiu redakčnú radu

rovnakým volacím programom

402/2 o celkovej výmere cca 600

návrhu. Položkový rozpočet ob-

časopisu Blatňan v zložení Ing.

ako doteraz

m2 žiadateľovi Halidovi Trnače-

ce na rok 2007 tvorí prílohu zá-

Stanislav Fekete, CSc., Milan Šar-

vovičovi v kúpnej cene 1200,–

pisnice. Rozpočet je v tomto čísle

mír, Mgr. Ľubomíra Milošo-

Kovačiča o prenájom časti obec-

Sk/m2. Kupujúci uhradí kúpnu

Blatňana

vičová, Mgr. Eva Zimányiová,

ného pozemku pri dome súp.

cenu pozemku, pripadajúcu časť

– vzalo na vedomie informáciu o

číslo 35, v šírke 0,5 m od hranice

z nákladov na geometrický plán,

úlohách na úseku vodného hos-

pozemku, minimálne však 1 m

návrh na vklad do Katastra ne-

podárstva prednesenú starostom

od okraja miestnej komunikácie

hnuteľností a kúpnopredajnú

– neschválilo žiadosť Miriam Jevo-

zmluvu. Do ukončenia prevodu

– vzalo na vedomie informáciu o

pozemkov medzi Jarmilou Čap-

možnostiach spolupráce s nezis-

– schválilo žiadosť Mgr. Mareka

šovej

o odkúpenie časti obec-

školách
– schválilo doplnenie redakčnej

antény

rady časopisu Blatňan o Ivanu

Ing. Vierka Srnáková, Miriam Jevošová
– schválilo úväzok hlavného kon-

obce

trolóra obce vo výške 0,2

Zo zasadnutia OcZ v Blatnom konaného dňa 16. 03. 2007
-

miovej v cene 2.000,- Sk/m2

kapitálové výdavky použitie zis-

bových miest zosnulých cintorí-

neschválilo poskytnutie finan-

ku z roku 2006 z podnikateľskej

na v Blatnom

20/2007 – Z kupujúcemu Hali

čnej podpory Cechu detských

činnosti – vodné hospodárstvo

dovi Trnačevičovi v cene 850,-

folklórnych súborov Bratislavy a

na úhradu časti straty z roku

schválilo predaj pozemku parc.

Sk/m2. Kupujúci na vlastné nák-

okolia

2005 v sume 199 391,- Sk

číslo 402/144, zastavaná plocha

schválilo predaj pozemku špecifikovaného

podľa

uznesenia

doplnilo uznesenie 92/2006-Z a

-

vzalo na vedomie správu audítora

vo výmere 96 m2 žiadateľovi Aje-

a uhradí poplatky za prevod ne-

ločenských podujatí organizácií

-

nezvolilo hlavného kontrolóra

tovi Fetaiovi v cene 97 000,- Sk –

hnuteľností

a komisií Obecného zastupiteľ-

obce Blatné z dôvodu nedosta-

schválilo Petrovi Milošovičovi

stva v Blatnom

točného počtu hlasov.

výstavbu oplotenia pozemku p.

-

-

požiadalo starostu obce zabez-

-

podľa znaleckého posudku
-

požiadalo starostu obce vykonať

vyhlásilo voľbu hlavného kon-

opatrenia na zabezpečenie úhrad

č. 2416/2 pri odvodňovacom ka-

pečiť tlač a distribúciu plánu po-

trolóra na ďalšie zasadnutie za-

za vodu – maximálne tri upozor-

nály Glanec. Žiadateľ zabezpečí

dujatí v obci občanom obce

stupiteľstva dňa 27. apríla 2007

nenia, potom vydať exekučný

schválilo hodnotiace kritéria pre

Do 15 dní pred voľbou hlavného

príkaz, ak nebude do 15 dní po

ku ktorý bude podkladom k ma-

stanovenie štvrťročných odmien

kontrolóra musia byť doručené

prevzatí uhradené odpojiť nepla-

jetkoprávnemu vyrovnaniu me-

starostu obce

prihlášky s náležitosťami k voľbe

geometrický plán, celého pozem-

dzi ním a obcou
-

-

schválilo plán kultúrnych a spo-

lady zabezpečí geometrický plán

-

-

-

-

schválilo výročnú správu o kon-

-

schválilo vybudovanie betónovej

tičom vodu
-

zabezpečiť vykonanie náhod-

schvaľuje predaj stavebného po-

trole hospodárenia obce v roku

plochy dodávateľom vybraným

ných kontrol, kvôli predpoklada-

zemku, vedľa pozemku p. č.

2006 bez pripomienok ročnú

komisiou v zložení Mgr. Jozef

ným čiernym odberom vody

1756/12 a 1846/12 – parcelné čís-

účtovnú uzávierku za rok 2006

Slezko, Ing. Vlastimil Tomašovič,

lo a výmera bude určená geo-

bez výhrad presun hospodárske-

Emil Bosáčik a Rudolf Rodný.

Plné znenie zápisníc zo zasadnutí

metrickým plánom žiadateľom

ho výsledku vo výške 402 522.50

Výber ukončiť do 30. 03. 2007

Obecného zastupiteľstva v Blatnom

Milanovi Homolovi a manželke

do rezervného fondu použitie

neschválilo zabezpečenie digitál-

sú na obecnej internetovej stránke

Ľubici Homolovej, rod. Hara-

rezervného fondu v roku 2007 na

neho archivačného systému hro-

www.blatne.sk.

-
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ãíslo 1

Historický kalendár Hospodárenie obce za rok 2006 v číslach
2. apríl 1827 - Dionýz Štúr
- prírodovedec, geológ, paleontológ, riaditeľ
Ríšskeho geologického ústavu vo Viedni,
dvorný radca, člen európskych vedeckých
spoločností, mecen národného a kultúrneho
života
- 180. výročie narodenia, Beckov

3. apríl 1917 - Tibor Andrašovan
- hudobný skladateľ, dirigent, autor 300
hudobných skladieb (pre SĽUK, Lúčnicu,
rozhlas, televíziu, film)
- 90. výročie narodenia, Slovenská Ľupča

18. apríl 1857 - Terézia Vansová
- spisovateľka, redaktorka, publicistka, národná
pracovníčka, podpredsedníčka ústredia Živeny,
zakladateľka a redaktorka prvého ženského
časopisu Dennica, podporovateľka
ochotníckeho divadla, rozširovateľka slovenskej
tlače, priekopníčka ženského románu
(Sirota Podhradských, Kliatba)
- 150. výročie narodenia, Zvolenská Slatina

20. apríl 1742 - Samuel Tešedík
- kňaz, ľudovýchovný pracovník, spisovateľ,
pedagóg, zakladateľ Prakticko-ekonomického
priemyselného ústavu, reprezentant
osvietenského reformného úsilia v školstve,
hospodárstve a v duchovnom živote,
autor 140 prác,
- 265. výročie narodenia, Maďarsko
(slovenská osada pri Pešti)

22. apríl 1822 - Janko Kráľ
- vrcholný predstaviteľ slovenskej romantickej
poézie, autor revolučných básní a balád Duma
bratislavská, Jarná pieseň, Zakliata panna vo
Váhu a divný Janko,
- 185. výročie narodenia, Liptovský Mikuláš

28. apríl 1922 - Klára Jarunková
- spisovateľka pre deti a mládež – autorka detskej
lyrizovanej prózy, románov, autorských
rozprávok, súboru cestopisných esejí, knižky
o Slečne sústave a množstva príbehov o deťoch,
učiteľka, redaktorka
- 85. výročie narodenia, Červená Skala

30. apríl 1437 - Ján Turzo
- obchodník, podnikateľ európskeho významu,
zvolenský župan, komorský hodnostár, jeden
z hlavných veriteľov uhorského panovníckeho
dvora
- 570. výročie narodenia, Levoča

6. máj 1877 - Viliam Pauliny - Tóth
- politik, spisovateľ, publicista, podpredseda
Matice slovenskej
- 130. výročie úmrtia, Turčiansky Svätý Martin

11. máj 1937 - Viliam Figuš - Bystrý
- hudobný skladateľ, pedagóg, autor
prvej slovenskej opery Detvan
- 70. výročie úmrtia, Banská Bystrica

15. jún 1902 - Ján Poničan
- básnik, spisovateľ, prekladateľ, publicista,
predstaviteľ socialisticky a proletársky
orientovanej poézie, spoluzakladateľ časopisu
DAV
- 105. výročie narodenia, Očová
Mgr. Eva Zimányiová

HOSPODÁRENIE OBCE - PRÍJMY
ROZPOČET
Schválený Upravený
100 000
52 000
42 000
64 000
5 422 000
5 356 000
34 000
43 000
60 000
60 000
0
0
0
30 000
7 402 000
8 000 000
200 000
190 000
500 000
490 000
107 000
72 000
348 000
229 000
120 000
100 000
30 000
27 000
4 000
5 000
200 000
195 000
530 000
423 000
15 000
12 000
85 000
31 000
30 000
2 000
160 000
170 000
250 000
197 000
842 000
844 000
122 000
124 000
16 603 000 16 716 000
6 000 000
2 100 000
6 080 000
0
12 080 000
2 100 000
565 000
327 000
29 248 000 19 143 000

SKUTOČNOSŤ
rok 2006 % plnenia
51 456,00
98,95
63 843,20
111,52
5 356 505,00
100,01
43 566,50
101,32
58 608,00
97,68
7 530,00
0,00
34 085,80
114,72
8 075 527,00
100,94
253 472,00
133,41
489 205,00
99,84
75 090,00
104,29
232 202,00
101,40
100 744,00
100,74
27 000,00
100,00
5 208,00
104,16
176 854,00
90,69
499 961,00
118,19
10 252,00
85,43
32 359,00
104,38
1 216,05
60,80
169 996,50
100,00
196 832,00
99,91
851 092,00
100,84
123 905,00
99,92
16 936510,05
101,32
880 533,50
41,93
0,00
0,00
880 533,50
41,93
327 374,00
100,11
18 144 417,55
94,78

ROZPOČET
Schválený Upravený
Obecný úrad
4 621 000
4 431000
Matrika
73 000
73 000
Hlásenie pobytu občanov
0
0
Požiarna ochrana
241 000
49 000
Doprava, zim. údržba ciest, dopr. značenie.
62 000
43 000
Cintorín, komunálny odpad
571 000
597 000
Verejno-prospešné práce
151 000
136 000
Čistiareň odpadových vôd
257 000
260 000
Verejné osvetlenie
275 000
351 000
Telovýchovná jednota
486 000
577 000
MKS, Obecný klub, zbory
372 000
328 000
Miestny rozhlas, Blatňan,
298 000
133 000
Materská škola
1 534 000
1 563 000
Opatrovateľská služba
1 033 000
1 029 000
Školská jedáleň
659 000
643 000
Stavebná agenda
113 000
111 000
Strava školstvo – hmotná núdza
60 000
35 000
Voľby 2006
29 000
Úrok z úveru
250 000
230 000
BEŽNÝ ROZPOČET
11 101 000 10 618 000
Betónová plocha, detské ihrisko, dvere MŠ
700 000
0
Rozhlasová ústredňa
0
85 000
Cesta na Pažiti
0
443 000
Chodník – dolný koniec
300 000
327 000
Prípravná a projektová dokumentácia
500 000
60 000
Kanalizácia
3 000 000
0
Rekonštrukcia ZŠ, cintorín – prístrešok
2 000 000
0
Spevnená plocha pred farou
0
148 000
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
6 500 000
1 063 000
Splátky bankového úveru
1 200 000
1 200 000
CELKOM VÝDAVKY
18 801 000 12 881 000

SKUTOČNOSŤ
rok 2006 % plnenia
3 889 134,05
87,77
67 646,20
92,66
5 156,50
0,00
48 216,50
98,40
33 124,30
77,03
572 147,00
95,84
130 412,00
95,89
175 233,40
67,40
287 672,50
81,96
625 902,00
108,48
316 390,50
96,46
134 043,50
100,78
1 529 636,00
97,87
1 027485,50
99,85
629 229,50
97,86
111 073,50
100,07
39 608,00
113,17
31 968,00
110,23
201 600,00
87,65
9 855 678,95
92,82
0,00
0,00
84 802,00
99,77
443 252,50
100,06
327 374,00
100,11
60 000,00
100,00
28 633,00
0,95
0,00
0,00
147 976,10
99,98
1 092 037,60
102,73
1 200 000,00
100,00
12 147 716,55
94,31

Transfér od ÚP
Transfér na matričnú činnosť
Transfér na školstvo
Transfér –stavebná agenda
Transfér na stravu – školstvo
Transfér na hlásenie pobytu občanov
Voľby 2005, 2006
Výnos dane poukáz. územ. samospráve
Dane za služby
Daň za zber, odvoz a zneškod. KO
Správne poplatky, stavebné, matrika
Poplatky za služby
Poplatky za opatrovateľskú službu
Poplatky za zriadenie kanalizač. prípojky
Poplatky za vodu /nedopl. za rok 2005/
Poplatky za stočné
Príjmy z vlastníctva
Cintorínske poplatky
Ostatné príjmy
Úroky z účtov finanč. hospodárenia
Daň z pozemkov FO
Daň zo stavieb FO
Daň z pozemkov PO
Daň zo stavieb PO
BEŽNÝ ROZPOČET
Príjem z predaja pozemkov
Transfér na rozvoj život. prostredia
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
Prevod z rezervného fondu
CELKOM PRÍJMY

HOSPODÁRENIE OBCE - VÝDAVKY

MAREC 2007
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VÝDAJE 2007

PRÍJMY 2007

PRÍJMY
Transfer od ÚP

ROZPOČET

Transfer na školstvo

74 000
6 053 000

Transfer – stavebná agenda, opatrov. služba

44 000

Transfér na úseku hlás. obyvateľstva

15 000

Transfer na stravu – školstvo
Výnos dane poukáz. územ. samospráve

60 000

Obecný úrad

Schválený
4 062 000

Matrika

74 000

Úsek hlás. pobytu obyvateľstva
Požiarna ochrana

15 000
201 000

Doprava, zim. údržba ciest, dopr. znač.
Cintorín, komunálny odpad

45 000
580 000
28 000

Čistiareň odpadových vôd

439 000

Verejné osvetlenie

320 000

Telovýchovná jednota

572 000

85 000

MKS, Obecný klub, zbory

494 000

100 000

Miestny rozhlas, Blatňan,

137 000

267 000

Príjmy z vlastníctva

510 000

Poplatky za opatrovateľskú službu

ROZPOČET

Verejno - prospešné práce

8 294 000

Dane za služby

Správne poplatky, stavebné, matričné, obecné

VÝDAVKY

Schválený
26 000

Transfer na matričnú činnosť

5

ãíslo 1

Poplatky za zriadenie kanalizač. prípojky

5 000

Materská škola

Poplatky za vodu /nedopl. za rok 2004/

1 000

Opatrovateľská služba

1 777 000
737 000

Poplatky za stočné

200 000

ROEP

Poplatky za komunálny odpad

500 000

Školská jedáleň

678 000

Stavebná agenda

117 000

Cintorínske poplatky
Ostatné príjmy

12 000
283 000

Úroky z účtov finanč. hospodárenia
Daň z pozemkov FO

2 000
180 000

Daň zo stavieb FO

200 000

Daň z pozemkov PO

851 000

Daň zo stavieb PO
BEŽNÝ ROZPOČET
Enviromentálny fond kanalizácia ČOV
Eurofondy – Revitalizácia N. A. Hlinku –
det. ihrisko
Príjem z predaja pozemkov
Dotácia na miestny rozhlas
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

130 000
17 892 000
3 000 000
1 000 000
7 000 000
300 000
11 300 000

5 000

Dávky v hmotnej núdzi

60 000

Úrok z úveru

200 000

Školenia

35 000

Základná škola

6 053 000

Školský klub detí

295 000

BEŽNÝ ROZPOČET
Rekonštrukcia ZŠ, cintorín prístrešok
Prípravná a projektová dokumentácia
Realizácia nových stavieb - kanalizácia
Real. nových stavieb – bet. plocha ZŠ

1 000 000
100 000
3 500 000
450 000

Revitalizácia Nám. A. Hlinku – det. ihr.

1 050 000

Dobudovanie inž. sietí a cesty „Pažiť“

4 000 000

Rekonštrukcia MR

400 000

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

500 000

Splátky bankového úveru

FINANČNÉ OPERÁCIE

500 000

FINANĆNÉ OPERÁCIE

29 692 000

Výbor ZO SZZ

16 924 000

Prevod z fezerv. fondu

CELKOM PRÍJMY

Dovoľte mi, informovať Vás o sadbových zemiakoch, ktoré sa budeme snažiť zabezpečiť tak,
aby bol dodržaný agrotechnický termín. Cena za
1 kg veľmi skorých a poloskorých zemiakov
je 20,– Sk. U oboch odrôd je zabezpečená 100%
klíčivosť, ktorá sa označuje C1.
Veľmi skoré – odroda Magda – sa sadí pre
najskoršie zbery. Hľuzy majú žltú šupku so svetložltou dužinou. Imúnne rakovine zemiaka,
dobrá odolnosť obyčajnej chrastavosti hľúz.
Vďaka skorosti nie sú problémy s plesňou zemiakovou. Početnosť hľúz je nižšia (ako u všetkých skorých zemiakov) s veľmi dobrou konzumnou kvalitou. Vhodné ako samostatná príloha jedla.
Stredné skoré (poloskoré) – odroda Stemster
ružový – škótska odroda určená na konzum veľmi
dobrej kvality. Veľké hľuzy sú oválneho tvaru so
svetloružovou hladkou šupkou, žltou dužinou.
Imúnna rakovine zemiaka a háďatku zemiakovému. Tolerancia k suchu. Výborne sa skladuje až
do mája. Zemiaky sú vhodné ako samostatná
príloha jedla.
Jedno, čo nás ako výbor mrzí je, že sme
nedokázali zabezpečiť poloskoré zemiaky
so žltou šupkou. Žiaľ, tento rok je nedostatok sadbových zemiakov a ten sa prejavil aj pri ich
zabezpečovaní v malom množstve. Pre každoročnú spoluprácu s dodávateľom sa nám
podarila cena udržať na prijateľných 20,– Sk za
kilogram i keď je vyššia oproti minulosti.

CELKOM VÝDAVKY

10 500 000
1 200 000
1 200 000
28 624 000

Členská schôdza ZO SZZ
Dňa 3. 2. 2007 sa konala výročná členská schôdza záhradkárov v Blatnom. Z necelých 100 členov ZO
sa zúčastnilo tejto schôdze 61. Okrem predaja známok sme zrealizovali aj predaj publikácie „Celoročná
ochrana záhradných plodín s farebnou prílohou a škodcovia izbových kvetín“. Túto publikáciu sme
ponúkli za symbolických 50,– Sk. Bolo predaných 80 ks. Osadenstvo bolo informované
o činnosti, hospodárení za rok 2006 a bol predložený plán práce na rok 2007.
Súčasne sme prítomným ponúkli rozmnožený list pestovanie sliviek, choroba šárka – ako jej predchádzať nielen pri pestovaní sliviek, ale aj marhúľ, broskýň. Takisto sme predložili kombinácie vhodných
aj nevhodných plodín (všetkých u nás sadených).
Napríklad:
Plodina
kombinácia vhodná
nevhodná
pór

jahody, hlúboviny, šalát, rajčiny
s mrkvou sa navzájom chránia pred
kvetárkou cibuľovou a vrtivkou mrkvovou

cvikla, hrach
fazuľa, zeler

petržlen

cibuľa, reďkovka, rajčiak ako susedná
rastlina zabraňuje červivosti petržlenu

hlávkový šalát
atď.

Záhradkári
v Blatnom
Materská škola prispela tradičnými figúrkami z gaštanov. Najviac upútala dáma s odzdobeným klobúčikom, s korálkami z gaštanov
navlečených na motúzik, dlhými zelenými vlasmi z trávy a šatami ozdobenými lístím stromov.
Výstava sa nezaobišla ani bez hodnotiacej
komisie, ktorá bola určená ZO SZZ z prítomných občanov (členov aj nečlenov záhradkárov).
Valentín Janec – predseda komisie
Anna Dugovičová, Vilma Repová – členky
komisie
Vincent Lopoš a Vladimír Lieskovan – členovia
komisie
Predseda komisie p. Valentín Janec píše v knihe
návštev: „ Ako dlhoročnému členovi ZO SZZ v
Blatnom sa mi dostalo cti, aby som bol predsedom hodnotiacej komisie, ktorá hodnotila na
výstave ovocia, zeleniny a kvetín vystavené
kolekcie a vyhodnotila najkrajšie jablko výstavy.“ Komisia vybrala za najkrajšie jablko
výstavy: odroda MUTSU, hmotnosť jablka 0,61
kg, vystavovateľ - Vincent Lopoš.
Najkrajšia kolekcia výstavy: vystavovateľ Štefan Sabo (Hoštáky).
Ďalej komisia zablahoželala oceneným a
poďakovala všetkým vystavovateľom. Vyzdvihla mimoriadny prístup žiakov ZŠ a detí MŠ,
ktorí svojou aktivitou prispeli k oživeniu výstavy. K blahoželaniu ocenených a poďakovanie
tým, ktorí sa pričinili o zaranžovanie výstavy,
všetkým vystavovateľom sa pripája aj výbor ZO

pokračovanie na str. 9
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Spoločenská
kronika

Srdečné blahoželanie

Jubilanti
30 – roční
Rigová Svetlana
Mihalovičová Zuzana
Podolinský Ondrej
Škorvagová Františka
Feketeová Marcela
Gabalcová Margaréta
Pišný Pavel
Čerchla Andrej

40 – roční
Augustovič Ľubomír
Nováková Mária
Kotras Miroslav Ing.
Štellárová Gabriela
Varga Karol
Radôšťan Ladislav

50 – roční
Halaška Milan
Krajčovič Jozef
Matulová Božena
Strapáčová Zita

60 – roční
Horváthová Anežka
Augustovič Ľubomír
Korič František
Augustovičová Magdaléna
Stopková Katarína
Ožvaldová Jozefína
Hatalová Terézia

65 – roční
Matiašovič Štefan
Ožvaldová Vlasta
Trhlíková Věra
Ongerová Magdaléna
Tomašovičová Rozália
Korbeličová Margita

70 – roční
Fabian Ján Ing.
Krajčovičová Mária
Valentovičová Amália
Kinská Helena
Tuššová Viera

75 – roční
Tuššová Rozália
Borovská Mária
Petríková Anna
Gonosová Zdenka
Parajková Mária

80 – roční
Šalkovičová Katarína
Mecková Helena

85 – roční
Srnáková Alojzia
Šarmír Jozef
Martišovičová Jozefína

90 – roční
Štellárová Jozefína

Narodenia
Masaryková Sandra
Repová Karin
Kochová Radka
Osvald Matej
Dugovičová Viktória

Úmrtia
Jakušová Ružena
Gabík Emil
Koch Rudolf
Bíňovská Eleonóra
Čipcová Helena

V januári tohto roku sa dožil
„dnes už bežného jubilea“ 70 rokov
náš občan, bývalý starosta obce, terajší člen Dychovej hudby Šarfianka, predseda Miestneho odboru
Matice slovenskej v Blatnom a
Dozorného výboru Blatné, Jednoty
COOP Bratislava – vidiek Ing. Ján
Fabián. Želáme si a aj jemu, aby
zostal pri terajšej vitalite, chuti do
života i práce ešte veľa, veľa rokov.
Keďže nie je rodákom z našej obce,
trošku si priblížme jeho život.
Narodil sa 25. 01. 1937 v obci
Buková (predtým Biksárd) v okrese
Trnava. Jeho rodičia boli učiteľmi.
Do ľudovej školy chodil v obci Šípkové, kam sa rodičia po druhej svetovej vojne museli presťahovať.
Meštiansku školu vychodil vo Vrbovom, gymnázium v Piešťanoch.
Po maturite sa prihlásil a nastúpil
na Vysokú školu elektrotechnickú v
Bratislave. Ukončil ju v roku 1960
ako elektroinžinier. V tom istom
roku, už ako obyvateľ Bratislavy,

nastúpil do zamestnania do štátneho podniku Kablo Bratislava, kde
pracoval ako prevádzkový technológ do roku 1970. V tom roku
vyhral konkurz na Krajskej hygienickej stanici v Bratislave na funkciu
technického pracovníka so zameraním na meranie a hodnotenie
fyzikálnych faktorov pracovného a
životného prostredia. V tejto funkcii
v rôznych obmenách a s prestávkou
starostovania v našej obci pracoval
až do roku 2004, kedy odišiel do
dôchodku. Do Blatného sa prisťahoval v roku 1969, do rodičovského
domu manželky Ruženky, rod. Jancovej. V manželstve vychovali tri
dcéry, z ktorých dve ich už obšťastnili aj vnúčatami a majú založené
vlastné rodiny. Jeho priateľskosť,
dobrý vzťah k ľuďom a to, že sa od
práce neodťahoval, ho priviedli aj k
mimopracovným funkciám a
angažovanosti ako na pracovisku,
tak aj v obci. V š. p. Kablo bol
členom štábu Civilnej ochrany, na
Krajskej hygienickej stanici bol dva
roky predsedom odborovej organizácie. V Blatnom ako deti rástli
doprevádzal ich členstvom i
predsedníctvom v združení rodičov
a priateľov školy – ZRPŠ. Najskôr v
materskej, potom v základnej škole.
Podarilo sa nám pritiahnuť do práce
v dozornom výbore, kde sa stal
predsedom a je ním i teraz. Raz sa
tak prezradil, že vie hrať na klarinete, tak ho člen DV Štefan Ma-
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tiašovič zlanáril aj do DH Šarfianka.
V nej, okrem toho že hrá, je aj pokladníkom a dnes už sú aj so Štefanom udržovaľmi a vylepšovateľmi vybavenia DH, či pri notách, či
pri zariadení miestnosti, kde majú
všetok materiál uložený. Po „nežnej
revolúcii“ sa stal poslancom obecného zastupiteľstva a zároveň aj
zástupcom starostu obce. V ďalšom
volebnom období - 1994 – 1998 bol
starostom obce. Počas jeho starostovania sa v obci dobudoval vodovod
a plyn po celej obci. Svojou precíznou, mravenčou prácou veľmi
napomohol tomu, aby sa porobili v
tom období v obci mnohé práce,
opravili rozbité chodníky, oplotil
cintorín, prerobil vstup do cintorína
do dnešnej podoby. Mnoho ďalšej
práce až tak nevidno, bola však
potrebná pre dosiahnutie toho
viditeľného. Okrem dychovky je
jeho veľkou záľubou aj záhrada,
domáce „kutilstvo“ a rád sa popýši
vnúčatami. Pri otázke, kde a kedy
začínal s hudbou, nám prezradil, že
klarinet sa mu dostal do rúk už ako
osemročnému v Šípkovom, vo
Vrbovom hral v 27 – člennej
dychovke, na gymnáziu v Piešťanoch hral v školskom orchestri.
Potom mal dlhšiu prestávku, až
pokým sa „neprezradil“ v Blatnom.
Milý náš Janko, ešte raz prijmi naše
úprimné blahoželanie a poďakovanie za tvoju prácu pre našu obec.
Milan Šarmír

Kanál...
Zlí ľudia, prečo ste ukradli na
ulici Kráčice 2 poklopy na kanály?
Mám 2 až 10
rokov a spadol
som do toho
strašného
kanála. Veril
som, že všetci
ľudia sú len
dobrí
a
neprajú
nám
deťom nič zlého.
Spadol som do diery a zlomil
som si obe nohy, krv mi tiekla do
splaškov, biela kosť mi trčala zo
stehna. Keď som kričal o pomoc,
nikto ma nepočul a umieral som v
tejto zime sám a bez mamy. Zlí
ľudia, príďte na môj pohreb a pri-

záhradu, porúbať drevo, alebo inač
si zarobiť peniaze, aby nemuseli zomrieť
iní.

veďte so sebou aj svoje
manželky a deti, aby vedeli, že ich
otec ukradol poklop od kanála, aby
si mohol kúpiť liter borovičky a
sparty. On to má ťažké, aby sa opýtal susedov, či by nech-celi pokopať

Tu v nebíčku si dám pozor, aby sem
neprišli takíto sebci.
Nech zostanú vo svojom pekle.
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Bilancovanie dychovky
Je nepísaným pravidlom, že koniec roka je akýmsi medzníkom, či
už v živote jednotlivca alebo kolektívu, kedy sa hodnotí vykonaná
práca, dosiahnuté úspechy, získané
poznatky, ale aj sklamania,
nedostatky, neúspechy.
Pre Dychovú hudbu Šarfianka
týmto medzníkom bol 12. január
2007. V tento deň mala svoju výročnú schôdzu. Na nej si prakticky
každý člen „od srdca“ povedal svoj
názor, svoje stanovisko, každý
čímsi prispel k hodnoteniu tohto
malého kolektívu. Vedúca DH Šarfianka Mária Parajková okrem hodnotenia organizačných záležitostí,
predniesla bilanciu vystúpení,
ktoré sa v roku 2006 nevymykali z
priemeru predošlých rokov. Boli to

tieto aktivity:
Počet skúšok:
celkom
43
z toho: v kompletnej zostave
15
len členovia z Blatného
s kapelníkom
28
výročná schôdza:
1
väčšie akcie: zábavy,
kratšie vystúpenia, festivaly
16
koncerty:
rôzne
21
vianočné
3
pohreby:
7
cirkevné vystúpenia:
8
Za najvydarenejšie akcie označila
a na tom sa zhodol celý kolektív,
púť do Medžugoria a prvý ročník
„Šarfickej“ zabíjačky.
Odborné hodnotenie urobil
kapelník Karol Tučnovič. Neostal

nikomu nič dlžný. Najväčšiu
výhradu mal k tým členom, ktorí
(doma) málo cvičievajú, málo na
sebe pracujú a spoliehajú sa len na
cvičenia, ktoré sú síce prevažne raz
za týždeň, ale to nestačí.
Finančnú situáciu zhodnotil Ing.
Ján Fabián, pokladník dychovky.
Za najvážnejší problém označil mimoriadne výdavky na cestovné,
najmä členom ktorí dochádzajú na
skúšky a podujatia z Bratislavy,
Križovian a Senca. Je totiž známe, a
dnes sa pomaly tomu nevyhne
žiadna dychovka, že sa musíme
spoliehať aj na cezpoľných a sme
radi, že s nami hrajú.
Zdá sa však, že sa začína „blýskať
na lepšie časy.“ Zásluhou bývalého
muzikanta Jána Matyašoviča a naj-

mä nášho vdp. farára Romana Stachoviča (určite pomohla aj púť do
Medžugoria), sa začína kolektív
Šarfianky rozrastať o mladých nádejných muzikantov. Zatiaľ medzi
nás prišli Roman Pravda, Vojtko
Horváth, Miško Onofrej a Dávid
Matiašovič. Cestu nachádza aj mladý Jankovič zo Senca, rodičov mal
však rodákov z Blatného. Dúfame,
že sa pridajú aj ďalší, môžu prísť aj
dievčatá, či hrať, či ako nádejné speváčky. Držíme týmto mládencom –
novým členom palce, aby naša
dychovka pokračovala v úspešnej
tradícii ďalších 85 rokov. Prečo 85 ?
Čítajte aj ďalšie články.
Ján Fabián

Fašiangy v Materskej škole
FAŠIANGY, TO JE NAJVESELŠIA ČASŤ ROKU. BÁLY, PLESY, TANCOVAČKY, RADOVÁNKY, CHUTNÉ FÁNKY.
ZAČIATKOM FEBRUÁRA ZAVLÁDLA V NAŠEJ MŠ FAŠIANGOVA ATMOSFÉRA ,
PODĽA ĽUDOVÝCH ZVYKOV SME SPOLU S DEŤMI ZHOTOVILI MAŠKARY KTORÉ ZDOBILI NAŠU MŠ
POČAS CELÉHO FAŠIANGOVÉHO OBDOBIA. SPOLOČNE SME SA ROZHODLI
ŽE SI ZHOTOVÍME FAŠIANGOVÉ MASKY.
S HRDOSŤOU A PÝCHOU UKLADALI SVOJE VÝTVORY NA VÝSTAVKU.
KTORÁ MASKA BOLA NAJKRAJŠIA?

PRVÉ MIESTO

VYHRALI VŠETCI!
O TOM ŽE JE V NAŠEJ ŠKÔLKE VESELO, SA DOZVEDEL UJO ŽONGLÉR,
A TAK NÁS PRIŠIEL NAVŠTÍVIŤ A POZABÁVAŤ NÁS SVOJIM ŽONGLÉRSKYM UMENÍM.
S FAŠIANGOVÝM OBDOBÍM SME SA ROZLÚČILI NAOZAJ VELKOLEPO.
TETY KUCHÁRKY NÁM NAPIEKLI SLADUČKÉ ŠIŠKY,
VYZDOBILI SME SA MASKAMI KTORÉ SI DETI SAMI VYROBILI A SPOLOČNE
SME SA ZABÁVALI NA FAŠIANGOVEJ TANCOVAČKE.
FAŠIANGY, FAŠIANGY, RADI VÁS MÁME, KOLÁČE,DOBROTY NA STÔL SI DÁME.
NÁLADU MÁME UŽ OD RÁNA DOBRÚ, TANCOVAŤ, SPIEVAŤ SI BUDEME SPOLU.
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Zaznamenali sme
Terézia Vansová
patrí do prvej generácie ženských
spisovateliek,
ktoré sa úspešne začali uplatňovať v literatúre od 80tych rokov 19.
storočia.
Narodila sa 18.
4. 1857 vo Zvolenskej Slatine, umrela ako vdova
po farárovi Já-novi Vansovi v
Banskej Bystrici. Na Píle, dedinke
pri Tisovci, začala už v roku 1898
vydávať prvý ženský časopis –

Dennicu.
Mnohostranne činná spisovateľka v nej uverejňovala okrem beletrie, životopisov, nekrológov a
cestopisu aj príspevky o ženskej
otázke, kuchárske recepty (časom z
nich vznikla populárna Slovenská
kuchárka). Spisovateľka konala túto prácu za ťažkých osobných podmienok a v čase zostreného národnostného útlaku. Jej ľudovýchovná
činnosť, najmä v prospech slovenských žien, vyžadovala nesmiernu
odvahu.
Terézia Vansová sa pokúsila aj o
dramatickú tvorbu, z ktorej sa dosť

Okienko pre šikovné ruky
Milí spoluobčania, podľa tohto
malého návodu môžete získať
ľahko a rýchlo veľké uspokojenie a
mnoho osobnej radosti. Tí, čo majú
doma nádoby na smeti, budú vo
výhode, tí ktorí ich nemajú, ich
ľahko nahradia sekretárom v obývačke.
Často sa stane, že idete po ulici a
musíte si utrieť nos do papierovej
vreckovky, alebo sa vám vyprázdni
škatuľka od cigariet. Tiež sa stane,
že musíte na ceste rozbaliť keksy.
Väčšinou sa to stane akurát v Blatnom. No a potom, čo sa stane? Z
prepracovanosti, zo stresu, alebo z
roztržitosti vám papier sám
vypadne z ruky. Ak začnete cvičiť,
stačí sa zohnúť a papierik zodvihnúť a vložiť do svojho vrecka. A
odnesiete si ho domov. Najskôr to
robte len raz za týždeň a keď už si
telo zvykne, môžete to robiť denne.

Veľkú nevýhodu majú a vždy budú
mať nevesty, lebo svadobné šaty
nemávajú vrecká. Našťastie vždy
býva pri neveste ženích v svadobnom obleku a pokiaľ majú mladí
dobrý vzájomný vzťah, určite rád
vrecko zapožičia.
No a kedy príde to dokonalé
uspokojenie, ak už ste doma s tým
papierikom? Ihneď ako papierik
vyberiete z vrecka!!! Tí, čo majú
doma nádobu na smeti, ho
jednoducho vložia do nej, aby bol
vždy doma a poruke. Tí bez nádoby, položia papierik pred svoj dom
alebo do svojej okrasnej záhradky.
Najlepšie medzi ruže. Majú výhodu, že papier môžu ukladať vo
vrstvách. No a tí ďalší si ich môžu
vložiť do sekretára v obývačke,
najlepšie do vitrínky. Má to tú
výhodu, že keď pozvete svoju milú
rodinu na husacie hody, budú vás

Výtvarná súťaž pre deti
Republikový výbor SZZ vyhlásil
pre rok 2007 1. ročník výtvarnej súťaže pre deti na tému:

Záhrada očami detí
v týchto kategóriách:
A – deti do 6 rokov
B – deti od 7 do 10 rokov
C – deti od 11 do 14 rokov
Deti musia zaslať kresbu alebo
výkres, kde by demonštrovali svoj
vzťah k záhrade.

Podmienky:
- práce predložiť do 15. marca
ZO SZZ Blatné
- výkres formátu max. A3
- práce v jednotlivých kategóriách
vyhodnotí komisia
- prvých desať najlepších prác
bude vyhodnotených.
Najlepšie výtvarné práce budú
použité v expozícii zväzu na
výstavách Záhradkár v Trenčíne,
Agrokomplex v Nitre, ako aj na ich
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často hrávala činohra Svedomie, no
jej význam je v próze. Dievčenský
román Sirota Podhradských sa stal
z jej tvorby najpopulárnejší. Druhým románom, ktorý napísala až
po prevrate, si získala najväčšie
uznanie. Ide o historický román
Kliatba s ústrednou postavou zločinného zvolenského zemana. Obľúbeným čítaním sa stal aj jej cestopis Pani Georgiadesová na cestách, ktorý vyniká citlivým pozorovaním a sviežim humorom.
Spisovateľka rada opisovala príhody ľudí zo zašlých čias, tieto
oživenia minulostí sa jej veľmi
dobre darili a zostávajú dodnes
tým najhodnotnejším v jej tvorbe.

Aj tieto novely a črty sa vyznačujú
dobrou rozprávačskou technikou a
majú nielen literárny, ale aj kultúrno-historický význam. Medzi
najčítanejšie patrili Danko a Janko a
Paľko Šuška.
Nemožno nespomenúť i Vansovej
biografickú a čiastočne autobiografickú prácu Ján Vansa, ktorá je
významným dokumentom o živote
slovenskej inteligencie v druhej
polovici 19. storočia.
I keď od narodenia tejto talentovanej spisovateľky a obetavej ľudovýchovnej pracovníčky uplynulo
už 150 rokov, stále jej patrí náš
obdiv a úcta.
Mgr. Eva Zimányiová

len chváliť, aký ste šikovný a
porozprávajú to všetkým svojim
známym. Tí pedantnejší si môžu
papieriky lepiť do albumu, napríklad do zošita A4 bez riadkov a pod
artefakt môžu doplniť aj dátum
vzniku.

jazdili aj pred domom predsedu
družstva a nielen na ulici, kde je
zákaz vjazdu pre nákladné vozidlá.
Ako úspešne robiť v dedine vyhliadkové preteky s tromi železnými valcami pred domom starostu.
Prečo deti nehádžu svoje silvestrovské delobuchy v babičkinej
kuchyni rovno pri jej uchu.
Ako sa dá celý deň lamentovať a
nepýtať sa, čo by som mohol sám
urobiť.
Prečo nepoškriabať susedovo auto.
Dá sa ukradnúť všetko, aj to, čo je
privarené?
Koho najbližšie ohovoríme a
kam schováme našu zlobu.
Čo robiť, aby som mal plné brucho bez práce.
Atď, atď, ........

Takto ľahúčko si upokojíte svoju
márnivosť, nad ktorou dlho a stále
premýšľate.
Spokojnosť príde sama.

-

-

-

Spokojnosť príde sama.
Ak sa vám táto rubrika bude
páčiť, pošlite SMS-ku spolu s DPH.
Mám pripravené aj iné témy.
- Ako dosiahnuť, aby v obecnom
rozhlase vysielali len pesničky
od Jadranky 20x denne.
- Prečo nejazdia ozvučení kožkári
po dedine aspoň 2x denne po
dvoch hodinách.
- Aby nákladné vozidlá s repou

propagáciu v médiách.
My ako ZO SZZ sme oboznámili
riaditeľstvo ZŠ a MŠ s touto akciou,
poprosili ich, aby sa zapojili do tejto
výtvarnej súťaže. Vyšli nám v ústrety a predpokladáme, že hneď po 15tom marci predložené práce budú
odovzdané na Republikový výbor
SZZ, kde práce budú vyhodnotené.

-

Falb Fridrich

Výstava vína

Týmto prosíme záhradkárov aj
ostatných pestovateľov vínnej revy,
domácich vinárov, aby nám pomohli udržať na dobrej úrovni
obecnú výstavu vín tým, že nám
prinesú svoje vzorky (jedna vzorka
= 2 fľaše 0,7 l). A okrem toho
veríme, že aj navštívia našu výstavu. Týmto zároveň pozývame
všetkých občanov na miestnu výstavu vín dňa 15. 4. 2007 v MKS.

Výbor ZO SZZ určil termín výstavy vín na 15. apríl 2007.

Ďakuje Výbor ZO SZZ
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Záhradkári v Blatnom
SZZ. Súčasne výbor SZZ vyslovuje
poďakovanie učiteľskému a vychovávateľskému zboru, lebo bez ich
aktivít by výstava nebola spestrená.

Štefan Naďovič tajomník ZO SZZ

VIII. školský ples
20. januára 2007 sa uskutočnil už
VIII. školský ples. Do tanca hrala
hudobná skupina LUX. Dobrá zába-

Kynologický klub Blatné

va trvala do skorých ranných hodín.
Jozef Slezko

Predseda:
Vojtech Horváth
Podpredseda:
Adrián Marcina
Výcvikár:
Štefan Obselka
Pokladník:
Dušan Laho
Hospodár:
Jozef Schenk
Kontaktná adresa:
Záhradná 2
900 82 Blatné

Miesto:
areál futbalového ihriska
Výcvikové dni:
sobota
h. (dohoda)
nedeľa 9.00 h
(podľa zápasov žiakov)
prac. dni
podľa dohody
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Milí spoluobčania v našej obci
Ponúknite na odpredaj všetko,
k čomu už nemáte vzťah, čo už
nepotrebujete. Ponúknite to za
málo peňazí susedom, spoluobčanom, či tým ktorí prejavia záujem, ktorým by sa to možno hodilo
a urobiloim radosť. Tak ako Vy
budete mať radosť niečo výnimočné získať za málo peňazí.
Stačí, ak v navrhnutej dobe vyložíte pred dom, na dvor, do garáže
veci, ktoré by inak skončili v kon-

alebo sa Vám zídu do zbierky.
Nepôjde o „KŠEFT“, ale o vzájomnú radosť a uspokojenie. Uvoľnite
si miesto v pivnici, v komore, či v
garáži a doplňte si veci pre obývačku, alebo pre dielňu a záhradu.
Obecný úrad zabezpečí informáciu pre okolité obce a výveskami na
štátnej ceste do Senca. Zúčastnite
sa na možnej budúcej a každoročnej tradícii Blatného !

BLŠÍ TRH
GARÁŽOVÝ, ULIČNÝ,
DVOROVÝ PREDAJ

Sobota 14.4. 2007
od 8.00 - 15.00
tajneri, alebo naďalej zavadzali v
garáži či v pivnici. Ak chcete čosi
predať a nestrážiť to na ulici, dajte
na plot aspoň ceduľku s nápisom,
čo ponúkate. Získate niekoľko
korún a pocit, že ste niečo, čo sa
ešte dá použiť nevyhodili do smetia. Možno pri susedovom dome
nájdete veci, ktoré môžete použiť,

Fridrich Falb
Na základe iniciatívy nášho
spoluobčana vyhlasujeme na sobotu 14. 4. 2007 v dobe od 8.00 do
15.00 h.
Prvý verejný
„BLŠÍ TRH - GARÁŽOVÝ,
DVOROVÝ, ULIČNÝ PREDAJ.“

Nahlasovanie ošípaných zabíjaných
pre súkromnú domácu spotrebu
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla 12. decembra 2006
na zákone č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, ktorý nadobudol účinnosť 1. februára 2007.
Paragraf 23 ods. 1 uvedeného
zákona znie:
Hovädzí dobytok a ošípané
možno zabíjať u chovateľa na
súkromnú domácu spotrebu ak
a) bolo zabíjanie zvierat nahlásené
príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe
aspoň jeden pracovný deň vopred,
b) boli dodržané požiadavky na
sústreďovanie a neškodné odstránenie živočíšnych vedľajších

produktov podľa osobitného
predpisu,
c) boli dodržané požiadavky na
vyšetrenie na povinnú spongiformnú encefalopatiu (BSE)
podľa osobitného predpisu, ak
ide o hovädzí dobytok,
d) boli dodržané požiadavky na
vyšetrenie trichinely podľa osobitného predpisu, ak ide o ošípané.
V zmysle pokynu regionálnej
veterinárnej a potravinovej správy
Senec podmienkou každej zabíjačky je, že všetky získané produkty (bravčové mäso a výrobky z
neho) nesmú byť uvedené na trh,
ale sú určené výlučne pre vlastné
zásobovanie domácnosti chovateľa.

Chovateľ, vlastník, držiteľ ošípanej
(ďalej len „ohlasovateľ“), ktorý chce
vykonať domácu zabíjačku je
povinný túto skutočnosť nahlásiť
najmenej jeden pracovný deň
vopred v čase od 700 h. do 1530 h.,
písomne na adresu:
Regionálna
veterinárna
a
potravinová správa Senec, Svätoplukova 50, 903 01 Senec alebo telefonicky na číslo 02/45 92 62 12,
faxom 02/45 92 62 11, e-mailom:
rvssco@svssr.sk.
Pri nahlásení treba uviesť presnú a úplnú adresu ohlasovateľa
(meno, ulica, číslo, obec), u ktorého
sa vykoná domáca zabíjačka, okres,
dátum plánovanej domácej zabíjačky, telefónne číslo ohlasovateľa.
Vzor tlačiva na nahlasovanie
domácich zabíjačiek si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade.
K monitorovaniu pôvodcu zoonózy Trichinella ohlasovateľ odoberie vzorky bráničných pilierov z
každej polovice jatočného tela domácej ošípanej v mieste prechodu
do šľachovitej časti asi o veľkosti
lieskového orechu, resp. cca 5x5
cm, o túto službu je najlepšie požiadať mäsiara. Z dôvodov možného
šetrenia v prípade pozitívneho
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nálezu je potrebné vzorky v prípade viacerých ošípaných oddelene zabaliť do čistého mikroténového, igelitového alebo iného
vhodného nepremokavého vrecka
a označiť. Vzorku chovateľ uskladní v chladničke. Nie v mrazničke!!!
K uvedeným vzorkám sa vyplní
sprievodný doklad na laboratórne
vyšetrenie vzorky ošípanej zabitej v
rámci domácej zabíjačky na Trichinella (ďalej len „sprievodný
doklad“).
Vzor tlačiva si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade.
Zber a odvoz vzoriek na laboratórne vyšetrenie od ohlasovateľov organizuje Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec. Náklady na laboratórne vyšetrenie sú hradené zo štátneho
rozpočtu. O negatívnom výsledku
ohlasovateľ nebude informovaný.
Do 3 pracovných dní po odovzdaní
vzorky môže považovať laboratórne vyšetrenie za vyhovujúce.
V prípade pozitívneho nálezu bude
kontaktovaný Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou
Senec.
RVaPS Senec

Futbalisti plesali
Jednou z prvých aktivít nového
výboru je obnovenie plesov a zábav,
čím chceme spojiť príjemné s užitočným. Dňa 10. februára 2007 sa
uskutočnil II. futbalový ples v našom
miestnom kultúrnom stredisku, s
čím boli spojené aj starosti s úpravou
vzhľadu, o ktorý sa postarali aj
manželky futbalistov a funkcionárov,
za čo sa im chceme poďakovať.
Najzákladnejšou úpravou bolo
vymaľovanie spodných častí stien v
interiéri MKS. Pre veľký počet záujemcov o ples bolo miesto plánovaných 100 kusov predaných až 120
vstupeniek.
Po náročných prípravách prišla
hodina, keď predseda privítal
všetkých hostí a otvoril

II. futbalový ples. O výbornú
zábavu sa počas celého plesu až do
ranných hodín starala hudobná
skupina SEKUNDA. O príjemné
prekvapenie chuťových buniek prítomných hostí sa postaral Erik
Ožvald chutnou večerou. Spestrením plesu bola aj bohatá tombola.
Ďakujeme všetkým, ktorí do nej
prispeli peknými cenami
Na záver by sme sa ešte chceli
poďakovať všetkým aktivistom, ktorí
sa postarali o chod celého ple-su a
všetkým hosťom, ktorí sa týmto spôsobom rozhodli podporiť náš futbalový klub. Veríme, že o rok sa opäť
stretneme a dobre zabavíme.
(výbor TJ)
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Bowlingový turnaj

Areál
u
Wocha usporiadal dňa 30. decembra
2006 prvý ročník turnaja v bowlingu
pre dvojčlenné družstvá „O putovný
pohár Wocha“. Turnaja sa zúčastnilo

12 družstiev,
ktoré nastúpili
proti sebe vo
vyraďovacej
súťaži.
D o
štvrťfinále
postúpilo
8
najlepších
d r u ž s t i e v,
ktoré hrali o
postup
do
semifinále a z
neho víťazi
postúpili do
finále. Favorizované boli najmä dvojice Slavko Šarmír – Marián Dzibela,
Kamil a Marek Budajovci a Štefan
Horváth s Tomášom Červenkom.
Tieto tri dvojice sa však nakoniec

museli uspokojiť až s miestami za
víťazom celého turnaja. Tým sa stali
bratia Lančaričoví.
Záverečné poradie v turnaji:
1. Lančarič Timotej a Marek
2. Horváth Štefan –
Červenka Tomáš
3. Budaj Kamil a Marek

4. Šarmír Slavko – Dzibela Marian
Najvyšší počet bodov v celom turnaji - 620 - dosiahli v štvrť-finále Šarmír
a Dzibela, naj-lepším hrá-čom turnaja sa stal s priemer-ným počtom
bodov 328,5 Slavko Šarmír.
Stanislav Fekete

Reining u Wocha
Skupina westernových jazdcov
zo Slovenskej asociácie westernu a
ridingu sa rozhodla ukončiť rok
2006 trošku netradičným spôsobom. V dňoch 28. – 29. decembra
sa zúčastnili kurzu reiningu v
novovybudovanom Areáli u Wocha
v Blatnom pri Senci. Kurz zorganizovala Zuzana Machalíková, viedol
ho a zároveň garantom jeho kvality
bol Daniel Meždej. Tento 29 – ročný
jazdec z Bratislavy, víťaz majstrovstiev SR 2005 a náš najúspešnejší
reiningový jazdec minuloročných
svetových jazdeckých hier v Aachene, štyri roky pôsobil ako asistent trénera v jednom z najznámejších tréningových centier koní
trénera Verna Sapergiu v Rakúsku.
V roku 2006 odišiel do Maďarska,
kde pracuje ako reiningový jazdec a
zároveň tréner.
Reining je westernová drezúra

a kráľovská disciplína, ktorá na
rozdiel od iných typov jazdenia
vyžaduje, aby pokyny dávané
koňovi boli nebadateľné a reakcie
koňa dokonale precízne. Aj keď
základom názvu tohto spôsobu jazdenia je anglické slovo rein – oťaž,
neznamená to, že by oťaže boli
rozhodujúce či výhradné pomôcky
– skôr naopak.

Kurzu sa zúčastnilo 5 jazdcov
a niekoľko desiatok divákov. Dano
voviedol prítomných do tajomstiev
úspechu reiningového jazdenia.
Jeho podstatou je podľa neho spôsob práce s koňom - psychika práce
s koňmi. Každý kôň totiž chce pracovať a robiť to, čo od neho vyžadujeme bez nútenia. Záleží na jeho
povahe, na tom, ako ho spoznáme,

ako vieme využiť a odhadnúť
okamih, dokedy je preňho práca
zábavou a kedy už začína byť
povinnosťou a nutnosťou. Dôležitosť poznania psychiky a pochopenia myslenia koňa je, či sa nám to
páči, alebo nie, rozhodujúce pre
úspech práce s koňmi.
Stanislav Fekete

Silvester u Wocha
Po dlhom čase sa v Blatnom
konala silvestrovská zábava.
Pod názvom Country Silvester u Wocha (Rozlúčka so
starým a privítanie nového
roka) privítali a hostili
zaplnené priestory v Areáli u
Wocha tých, ktorí sa chceli
spoločensky a zábavou rozlúčiť so starým a privítať nový
rok 2007. Pre dedinu i okolie
doposiaľ netypická zábava v
neformálnom oblečení a štýle
country privábila najmä hostí z
blízkeho i ďalekého okolia –
Senca, Trnavy, Bratislavy. Zábavu zaobstarala skupina Wanted, guráž dodalo dobré jedlo a
pitie. Zábava gradovala k pol-

noci, slávnostný prípitok, pekný
ohňostroj a vylosovanie tomboly boli jej vyvrcholením. Medzi cenami sady hodnotných
kníh, poukaz na hru bowling v
Areáli u Wocha, sada 6 druhov
vynikajúcich vín, ale hlavne 1.
cena zlatý náramok, či cena
útechy – vlečka konského hnoja. Vydarený večer uzavrela
silvestrovská kapustnica. Veríme, že sa tým založila tradícia
nových Silvestrov, tradícia veselého ukončenia starého a
vstupu do nového roku.

Stanislav Fekete
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Informácie pre občanov
Stránkové hodiny:
Sociálna poisťovňa, Bratislava – okolie, Lazaretská č. 25, Bratislava
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

8.00 do 17.00
8.00 do 14.00
8.00 do 14.00
nestránkový
8.00 do 14.00

Obvodný úrad v Senci, Hurbanova 21,
903 01 Senec, tel.: 02 / 4020 2412

Štvrtok
08:00 – 12:00
13:00 - 15:00
- okrem odboru živnostenského podnikania
Piatok
08:00 – 12:00
Obvodný
úrad
pre
cestnú
dopravu
a pozemné komunikácie v Senci
Hurbanova 21, 903 01 Senec, tel. : 02 / 4564 8384
Riaditeľ úradu: Ing. Václav Martišek
Úradné hodiny:
Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 - 16:00
Streda
08:00 – 12:00
13:00 - 17:00
Piatok
08:00 – 12:00

Prednosta úradu: Ing. Daniel Turanský
Odbor krízového riadenia: Mgr. Marek Kovačič,
vedúci odboru
Odbor všeobecnej vnútornej správy: JUDr. Jozef

Obvodný úrad životného prostredia v Senci
Hurbanova 21, 903 01 Senec,
tel. : 02 / 4020 2451, 4020 2478

Boďa, vedúci odboru
Odbor živnostenského podnikania:
Ing. Drahomíra Ballonová, vedúca odboru

Prednosta úradu: PhDr. Martin Doboš
Úradné hodiny:
Pondelok
8:00 – 11:30
12:30 – 17:00
Streda
8:00 – 11:30
12:30 – 16:00

Úradné hodiny:
Pondelok
08:00 – 12:00
Utorok
08:00 – 12:00
Streda
08:00 – 12:00

13:00 - 16:00
13:00 - 15:00
13:00 - 16:00

Obvodný pozemkový úrad v Senci
Hurbanova 21, 903 01 Senec,
tel.: 02 / 4020 2483

Komu prekážali?
Priznám sa, že s hrôzou som sa
pozeral, ako začiatkom marca
začali „vykášať“ stromy popri
potoku hneď za dedinou až k
igramskemu mostu. A všetci v
Areáli u Wocha sme sa pýtali –
komu prekážali? Snáď tej zveri, pre
ktorú boli jediným
ú k r y t o m
široko ďaleko v
chotári? Alebo
vtákom? Veď
toto územie je
deklarované ako
„Chránené
vtáčie územie
Úľanská mokraď“. Vraj bránili odtoku vody, a tým spôsobovali záplavy
v dedine. Tak čo
potom
pahýle
kmeňov, ktoré ostali trčať z brehu
potoka, tie jej brániť nebudú? A
čomu bránili stromy, ktoré vyrastali už mimo koryta
potoka, na brehu?
Ak je to tak, potom sa nesmierne
teším, že sa konečne dá do poriadku aj časť potoka, ktorý tečie pri-

amo cez obec! A so mnou iste celá
dedina!
Alebo ako to vypadá, pravda je
opäť niekde inde a záujmy tiež?
Stanislav Fekete

P.S.: 12. februára 2007 doručil
zamestnanec Slovenského vodohospodárskeho podniku Bratislava, Závodu vnútorných vôd

Riaditeľka úradu: PaedDr. Gabriela Mačaiová
Úradné hodiny:
Pondelok
8:00 – 17:00
Streda
8:00 – 16:00
Piatok
8:00 – 12:00
Úrad práce, sociálnych vecí
v Pezinku – pracovisko Senec
Hurbanova 21, 903 01 Senec,
tel. : 02 / 4020 2826, 4020 2839

a

rodiny

Poverená
vedúca
pracoviska
odboru
sociálnych služieb: Mgr. Renáta Zárecká
Poverený vedúci pracoviska odboru služieb
zamestnanosti: Mgr. Ladislav Svrček
Úradné hodiny:
Pondelok
08:00 – 12:00
13:00 - 15:00
Utorok
08:00 – 12:00
13:00 - 15:00
Streda
09:00 – 12:00
13:00 - 17:00
Štvrtok
NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok
08:00 – 12:00

u

Šamorín oznámenie o výrube stromov v toku Stoličného potoka. Ako
starosta obce som ho požiadal o to,
aby stromy na brehoch ostali
nedotknuté. Pán Válek potvrdil, že
takým spôsobom budú stromy
odstraňované, t. j. iba
tie z koryta. Po požia-

daní o vyjadrenie
aj na predošlý článok odpoveď
neprišla, iba fotografie, ako zasahujú stromy do toku. To nám bolo
známe, veď Peter Zváč podával na

SVP, š. p. sťažnosť, ktorú sme dostali na vedomie. Telefonicky sme
ešte v apríli predošlého roku požiadali, aby si to zaradili do plánu.
Že to skončí až takto to sme veru
nepredpokladali.
Milan Šarmír
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CENA OBCE 2006
Pri
oceňovaní
športovcov,
poďakovaní poslancom za činnosť
vo volebnom období 2003 – 2006
dňa 15. decembra 2006 bolo odovzdané aj ocenenie
Cena obce Blatné
2006 Ing. Jánovi
Mišákovi. V hektickom predvianočnom
období nám vypadli
pri našej modernejšej
technológii prenosu
dôležité články, ktoré, keď sa neobjavili
vo vydaní Blatňana 4
– 2006, nám veľmi
chý-bali. Bolo to pozvanie na Vianočný
koncert
Dychovej
hudby Šarfianka, s
blahoželaním k Vianociam a udelenie Ceny
obce 2006. Už som sa
ospra-vedlnil účastníkom
a autorom článkov, že to
bola vyslovene moja
chyba, predsa však ešte
aspoň krátko k udeleniu
Ceny obce. Predstavovať
osobitne Ing. Jána Mišáka
v obci veľmi netreba, pre
cezpoľných uve-dieme, že
tento rodák z Veľkej Doliny
pri Mojmírovciach po vyštudovaní, sa priženil do
našej obce. Dlhé roky bol
veľmi aktívnym poslancom, členom
Rady MNV v Blatnom, robil na STS

Pezinok. Prešiel pracovať do JRD
Rovina Blatné, kde bol podpredsedom družstva, po rozdelení JRD

Rovina sa stal predsedom PD Blatné
a pôsobil v tejto funkcii až do
odchodu do dôchodku v minulom

roku. Pod jeho
vedením družstvo
stabilne dosahovalo
výborné výsledky,
pravidelne sa umiestňovalo na popredných miestach v
súťaži poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov Slovenska.
Dobré hospodárenie družstva, jeho
pomoc obci v každom roku pri zabezpečovaní výstavby, zimnej údržby
ciest, ale aj pri výročiach obce je vždy
aj zásluhou jeho vedenia.

Z uvedených dôvodov bola
Ing. Jánovi Mišákovi udelená v roku
2006 Cena obce Blatné. Viac povedia
aj fotografie z preberania ocenenia,
aj ocenenia v súťaži TOP – AGRO
od ministra poľnohospodárstva Miroslava Jureňu, predsedu Klubu
poľnohospodárskych novinárov Jozefa Sedláka a predsedu Slovenskej
poľnohospodárskej a potravinárskej
komory Ing. Ivana Oravca.
Milan Šarmír,
foto Stanislav Barčák

Slovakiatour 2007
V dňoch 18 . až 21. januára 2007 sa
uskutočnil
XII.
ročník výstavy cestovného ruchu Slovakiatour 2007.
Medzi vystavovateľmi boli aj regióny Bratislavského samosprávneho
kraja. Blatné, ako
člen Regionálneho
združenia obcí Podunajskej oblasti,
každoročne už od
roku 2002 predvádza aj zaujímavosti z našej obce. V
prvom predstavení sme vystavovali
kroje naživo (Marek Budaj a dievčatá sa striedali) aj s vyšívačkou (p.
Máriou Šuplatovou) a množstvom
blatnianskych výšiviek. V ďalších
rokoch sme sa predstavovali aj
prostredníctvom vystavených krojov, pohľadníc a obecných kalendárov. Stále to nebolo „to pravé orechové“, čo sa týka cestovného ruchu.
V minulom roku nám v obci pribudlo zariadenie cestovného ruchu –

Areál u

Wocha – s hotelom,
chovom koní, jazdiarňou krytou aj
otvorenou. To už je dačo pre cestovný ruch. Tak som požiadal Ing.
Feketeho o poskytnutie propagačných materiálov. Len bulletinov o
areáli som zaniesol dve riadne
igelitky, pridal - teda zapožičal na
výstavu obrazy z hotela, na ktorých
je zachytená Šarfia – staršie obrazy,
aj Blatné – novšie. Z bulletinov veľa
neostalo, tie sme nechali pre Správu
cestovného ruchu v Senci - kde sa
predsa len zatiaľ zastaví viacej

návštevníkov ako u nás v Blatnom.
Myslím, že takto sa treba dostávať
do povedomia sveta. Časom sa
možno predsa len vytvorí „cech

vyšívačiek“, ktoré budú cez nejakú
svoju predavačku, či predaj-ničku
predávať svoje výrobky – krásne
výšivky. Možno aj z našich mlynov
sa raz stane nejaké zariadenie cestovného ruchu, ktoré bude vlast-

níkom
aj
čosi
prinášať,
nielen vyžadovať prostriedky na
udržiavanie. Chce to len odvahu, ísť
do toho. Obávam sa už len toho, či
mladé ženy (možno i muži - ako
kedysi) ešte dokážu vyšívať. Aby to
nezaniklo ako prevažná väčšina vinohradov v našej obci.

Milan Šarmír
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Seniori bilancovali
Dňa 19. februára 2007 sa konala
výročná členská schôdza MO JDS
klub v Blatnom, na ktorej sme
zhodnotili svoju činnosť za rok
2006. Naša organizácia pracovala s
výborom v zložení:
Predsedníčka: Helena Šarmírová
Tajomníčka: Silvia Šuplatová
Hospodárka: Katarína Stopková
Členky výboru: Anna Krajčovičová
Matilda Strihovská
Kronikárka: do 1. júla 2006 Mgr.
Františka Šarmírová
od 1. júla 2006 Rozália Tomašovičová
Vedenie klubu pokračovalo v
zabehanej činnosti. Základom činnosti boli naše klubové stretnutia,
ktoré sa konali každý pondelok od
14.00 h. Účasť v klube bola vždy
dobrá.
Naši
členovia
sa
môžu
pravidelne stretávať v príjemnom
prostredí Klubu dôchodcov, využívať jeho ponuky, ako televíziu,
spoločenské hry a masáže na rehabilitačnom zariadení.
Komunikácia pri kávičke a
malom občerstvení pomáha našim
členom ľahšie prekonať úskalie
staršieho veku a podporuje ich životný optimizmus. Na spoločných
posedeniach nezabúdame na životné jubileá našich členov, ktoré
spoločne oslávime.
Ďalšou činnosťou, v ktorej sme
pokračovali, bola účasť členov a
členiek na propagačno-predajných
podujatiach. Naskytne sa nám tak
malý výlet, spoznáme slovenské a
moravské dediny a mestá, stretneme nových ľudí a spoznáme
nové výrobky.
29. januára 2006 sa zúčastnilo 11
našich členov na kultúrnom podujatí v obci Gajary na slovenskorakúskej svadbe. Podujatie organizovalo Malokarpatské osvetové

stredisko Modra, za čo im patrí
poďakovanie. Všetci sme sa
spoločne zabavili, zaspievali si
pekné ľudové slovensko – moravské pesničky a v dobrej nálade sme
sa vrátili, vo večerných hodinách
domov.
Rôzne výročia a pamätné dni si
tiež našli miesto v našej spoločnosti. Nezabudli sme ani na fašiangy.
Zorganizovali sme košíkové fašiangové posedenie. Pri voňavej
kávičke, horúcom čaji, fašiangových šiškách, fánkach a iných
dobrotách, pri slovenských ľudových piesňach, strávili sme spolu
pekné zimné popoludnie.
Mesiac marec patrí už tradične
oslavám MDŽ. Aj my sme si
pripomenuli tento sviatok. Prišiel
nás pozdraviť aj náš starosta a
detičky zo základnej školy.
V mesiaci apríl sme sa už štvrtý
krát zapojili do celoštátnej zbierky
„Deň narcisov“, ktorú organizuje
Slovenská liga proti rakovine. V
minulom roku sa nám podarilo
vyzbierať 15.620,– Sk, ktoré sme
odoslali poštovou poukážkou na
adresu: Liga proti rakovine, Špitálska 21, Bratislava. Poďakovanie
patrí členkám klubu: Helene Šarmírovej, Silvii Šuplatovej, Márii
Šarmírovej, Štefánii Božikovej,
Anne Klenovičovej a tiež žiakom
Základnej školy v Blatnom. Prezidentka LPR MUDr. Siracká, nám
poslala ďakovný list za vynaložené
úsilie. Nezabudli sme ani na naše
mamičky a babičky. Deň matiek
sme si pripomenuli v klube 15.
mája 2006. Výbor klubu pripravil
malé občerstvenie. Pozdravil nás aj
starosta obce. Detičky zo Základnej
školy v Blatnom nám pripravili
veľmi pekný kultúrny program, za
čo im patrí veľké – ďakujeme.

Pripravili sme im sladké odmeny.
V družnej debate a milých spomienkach sme si posedeli niekoľko
hodín.
Život v našej obci je aj súčasťou
nášho života. Záleží nám na tom,
aby aj naša obec mala pekný
vzhľad. 14. júna 2006 sme zorganizovali brigádu v okolí kostola a
Lurdskej jaskyne.
Predsedníčka organizácie sa
pravidelne zúčastňuje stretnutí
predsedov miestnych organizácií.
Okresný výbor Jednoty dôchodcov
Slovenska Senec, organizoval výjazd na Jankov Vŕšok a do rodiska
Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka, do Uhrovca. Dostali sme 4
pozvánky. Výletu sa zúčastnili 4
naše členky. Takmer všetci členovia
nášho klubu sú veriaci, a preto
organizujeme jarné a jesenné
prechádzky ku krížu k starým
vinohradom. Spoločné modlitby a
pobyt na čerstvom vzduchu osviežia naše telo aj dušu. V septembri
2006 sme zorganizovali seniorskú
púť do Šaštína. Verím, že každý,
ktorý sa zúčastnil tejto púte, sa vracal domov spokojný.
Pondelkové stretnutia v klube
boli zamerané na konkrétne druhy
činnosti. V období pred Veľkou
nocou sme si vyzdobili kraslicami
„máj”, aby sme si priblížili príchod
Veľkej noci. V októbri sme zhotovovali ikebany a vence na hroby
našich zosnulých. V adventnom
období sme zhotovovali adventné
vence a vianočné ikebany, ktoré
zdobili naše domácnosti cez
Vianoce.
Za to patrí poďakovanie Ruženke
Benkovskej, ktorá nám pri tom
veľmi ochotne pomáhala.
V mesiaci decembri sa zastavil v
našom klube sv. Mikuláš a

obdaroval nás malými darčekmi.
18. decembra, keď už pomaly utíchol predvianočný zhon a do
našich rodín sa vkrádal vianočný
pokoj, posedeli sme si pri vianočnej
ikebane a zapálených sviečkach.
Pospomínali sme si na staré vianočné zvyky, zaspievali si vianočné
koledy, zablahoželali si šťastné a
veselé vianočné sviatky a rozišli
sme sa do svojich rodín.
Naša činnosť v roku 2006 bola
pestrá a bohatá. Nepodarilo sa nám
však všetko zabezpečiť tak, ako
sme plánovali. dvoj-dňový zájazd
za krásami Slovenska sa neuskutočnil z dôvodu nedostatočného
počtu členov – účastníkov zájazdu.
Zájazd sme 2 týždne propagovali v
miestnom rozhlase, až nakoniec
sme zájazd 21. 7. 2006 telefonicky
zrušili. Pre nezáujem členov sa
neuskutočnila návšteva termálneho kúpaliska Veľký Meder.
Dovoľte mi, aby som sa na záver
poďakovala vedeniu našej obce,
hlavne starostovi obce a pracovníčkam obecného úradu. Bez ich
pomoci by sa nám ťažko darilo
organizovať mnohé podujatia.
Poďakovanie patrí aj Poľnohospodárskemu družstvu Blatné,
ktoré nám pomáha finančne aj
vecne.
Ďakujeme firme STENMAL, Ing.
Mišákovi, Štefanovi Naďovičovi za
finančnú pomoc a Janke Kollerovej
(rod. Kovačičovej), Dagmar Matiašovičovej a Anne Gabalcovej za
sponzorský príspevok.
Ďakujeme tiež vedeniu základnej
školy, učiteľom a žiakom za kultúrne programy, ktorými spestrujú naše posedenia.

Šarmírová Helena

Jarné práce
Od januára má družstvo nového
agronóma. Je ním Ing. Pavol Konečný z Píly, ktorý sa vďaka skorej
jari zaradil do pracovného zhonu
skôr, ako sa v tomto období dalo
čakať. On Vás teraz oboznámi s
prácami, ktoré družstvo v tomto
čase vykonáva a ktoré nás čakajú v
najbližšej dobe:
Sejba jarného jačmeňa sa začala
22. februára a prvú časť - cca 195 ha
- sa nám podarilo ukončiť v nedeľu
25. 2. večer. V pondelok napadol
sneh a do toho času sme stihli aj
regene-račnú dávku dusíka v
ozimnej repke. Akonáhle sa dalo
pokračovať v poľných prácach, prihnojovali sme ozimnú pšenicu,
dosiali jačmeň bez podsevu a robili

prípravu pôdy pre ďalší osev.
V súčasnosti t.j. začiatkom marca
máme dokončenú prvú nitrifikáciu
ozimín a podľa ,,Nitrifikačnej smernice“ pokračujeme v produkčnom
prihnojovaní ozimnej repky. Keďže
už dúfame, že pominuli mrazíky,
sejeme ovos s podsevom lucerny a
jačmeň tiež s podsevom lucerny.
Základné hnojenie pod kukuricu a
cukrovú repu resp. slnečnicu robíme
podľa pôdnej analýzy.
Doterajší priebeh teplej zimy
umožnil rast hlavne burinám a aj
hubovitým chorobám. Tento stav
neustále sledujeme a sme pripravení
zasiahnuť podľa potreby alebo stavu
porastu.
Veríme, že skorá sejba jačmeňa

bude výhodou čo do množstva a aj
kvality sladovníckych odrôd ,,Malz“
a ,,Ebson“.

Miriam Jevošová
v spolupráci s Ing. Konečným
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Bohoslužby
v Rímskokatolíckom kostole
sv. Vojtecha v Blatnom
počas Veľkej noci 2007
Kvetná nedeľa (1. 4.)
sv. omše o 8.00, 10.00 a 17.00 hod.
sv. spoveď v nedeľu poobede o
d 14.00 do 17.00 h.
Zelený štvrtok (5. 4.)
sv. omša na pamiatku Pánovej večere
o 18.00 h.
Veľký piatok (6.4.)
obrady začnú o 15.00 h.
poklona pri Božom hrobe
do 20.00 hod.
deň prísneho pôstu a zdržovania sa mäsitého pokrmu
Biela sobota (7. 4.)
od 8.00 do 19.00 h.
poklona pri Božom hrobe
Veľkonočná vigília
začne o 19.30 h.
na záver Veľkonočnej vigílie
procesia Vzkriesenia
po dedine
(prosím prineste si so sebou sviece)
Veľkonočná nedeľa (8. 4)
sv. omše o 8.00 a 10.00 hod.
Veľkonočný pondelok (9. 4.)
sv. omše o 8.00 a 18.00 hod.

Cena
Ukrižovaného
Do obchodu so starožitnosťami
vstúpila mladá žena. Otvorí tašku a
vytiahne z nej starý kríž. Zdedila ho
po svojich predkoch. Mnohé generácie sa pred ním modlievali, prosili,
ďakovali, čerpali silu. Teraz sa mladá
rodina sťahuje do nového domu a
starý kríž sa im vraj k modernému
nábytku nehodí. Čo si počať s
krížom? „Vraj je to starožitnosť,
predajte ho“, poradil im ktosi. A tak
mladá žena položí v obchode otázku:
„Akú hodnotu má tento Ukrižovaný?“

Bratia a sestry, nie je dôležité, čo
odpovedal tejto nerozvážnej mladej
žene predavač v obchode so starožitnosťami, ale dôležité je, čo by odpovedal každý jeden z nás na podobnú otázku: Akú cenu má pre mňa
Kristov kríž? Uvedomujem si jeho
nekonečnú
hodnotu?
Naozaj
chápem, čo urobil Pán Ježiš pre mňa?
V týchto dňoch budeme sláviť naše
najväčšie kresťanské sviatky. Budeme
si pripomínať utrpenie, ukrižovanie,
smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista,
nášho Spasiteľa. Obrady Veľkého

piatku obsahujú aj odhalenie a poklonu Svätému krížu. Per crucem ad
lucem. Cez kríž ku svetlu. Neboli by
sme úplní kresťania, keby sme odmietli kríž. Možno Kristov kríž neodmietame, ale skôr ten vlastný; náš
život je totiž často plný šomrania,
nespokojnosti, kritičnosti; už pri
malej bolesti kričíme a pri malej
krivde zatíname päste, zatvárame si
srdcia alebo myslíme na odplatu. Pán
Ježiš prijal kríž na svoje plecia bez
výhovoriek a bez pomstivých
myšlienok. On nám preto všetkým
hovorí: Kto chce ísť za mnou, nech
zaprie sám seba, vezme každý deň
svoj kríž a tak nech ma nasleduje. On
nám dal príklad aj v odpúšťaní tým,
ktorí sú nepriateľskí voči nám.
V dejinách Cirkvi v 18. storočí
vznikla rehoľa pasionistov, ktorú
založil taliansky kňaz sv. Pavol z
Kríža. Títo rehoľníci nosia na svojom
habite veľké srdce s krížom a v ňom
nápis: Passio Christi – Utrpenie
Krista. Aj týmto viditeľným znakom
chcú ukazovať svetu dôležitosť a význam Kristovho utrpenia. Sv. Pavol z
Kríža má aj túto myšlienku: Pod
krížom sa môžeme naučiť, ako sa stať
svätými. Túto myšlienku by sme
mali pochopiť nielen v zmysle adorácie Svätého kríža alebo cez rozjímanie nad Kristovým krížom, ale
predovšetkým v osobnom prijatí a
nesení toho kríža, ktorý sme dostali
každý z nás na svoje plecia.
Bratia a sestry, Kristov kríž má pre
nás nekonečnú cenu: veď je to
výkupná cena všetkých nás z otroctva hriechu a smrti, z moci diabla. Pán
Ježiš trpel za nás všetkých, za všetky
hriechy všetkých ľudí všetkých čias.
Jeho láska k nám je odpoveďou na
každé ľudské „prečo“, ktoré sa v nás
ozve pri našej alebo cudzej bolesti,
pri rozličných nešťastiach alebo
ťažkých chorobách.
Nasledovať Ježiša Krista znamená
teda aj zamilovať si kríž a mať vždy
nádej, že je to bezpečná cesta k cieľu.
Kríž vždy predpokladá utrpenie,
smrť, ale potom aj zmŕtvychvstanie,
víťazstvo. Možno to niekomu pripadá príliš teoretické, a preto sa
snažme pochopiť význam Kristovho
kríža aj cez konkrétny životný príbeh
mladej manželky Márie Cecílie Perrín de Buide, ktorá sa narodila pred
päťdesiatimi rokmi - 22. 2. 1957 v
Argentíne ako tretia z piatich súrodencov. Vyrastala vo veriacej rodine a
svoju vieru prežívala úprimne aj
vtedy, keď sa pripravovala do
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manželstva. Svoje panenstvo chcela
ponúknuť
svojmu
budúcemu
manželovi ako ten najkrajší dar. S
Luisom Buide uzatvorila manželstvo
po dvojročnej príprave 20. 5. 1983
ako dvadsaťšesť ročná. Vo februári
roku 1984, keď bola v požehnanom
stave, bola jej diagnostikovaná
rakovina. Urobila pevné rozhodnutie
prijať Božiu vôľu, nech by bola
akákoľvek a všetko odovzdala Pánu
Bohu. Veľkou oporou jej bola sila
sviatostí, sila spoločenstva a najmä
láska k trpiacemu Kristovi. Diagnóza
bola nezvratná a jej stav sa začal
zhoršovať. Napriek tomu všetkému
mala veľkú radosť nad novým životom, ktorý sa hlásil na svet. Lekári
navrhli urobiť „terapeutický potrat“,
aby zachránili alebo aspoň predĺžili
život matky. Mária Cecília to rázne
odmietla a všetko odovzdala Bohu aj
s tou možnosťou, že si ju k sebe
povolá. Dňa 17. 7. 1984 sa jej narodila
dcérka Mária, z ktorej sa mohla tešiť
ešte niekoľko mesiacov. Mária Cecília
zomrela 1. 3. 1985 na následky choroby vo veku 28 rokov. Jej povesť svätosti, hrdinskosť v odovzdaní sa do
Božej vôle, príklad kresťanského života a udelené milosti vďaka vypočutým modlitbám podnietili k otvoreniu procesu blahorečenia.
Táto mladá mamička je nám príkladom, že úprimná viera a láska k
trpiacemu Kristovi dokáže prijať
akýkoľvek kríž, pretože nežijeme iba
pre tento svet, ale kto uverí... kto
vytrvá do konca, bude spasený,
pripomína nám Božie slovo.
Bratia a sestry, všetci sa máme bez
strachu priblížiť ku krížu. Počas
obradov Veľkonočného trojdnia
budeme svedkami jeho Poslednej
večere, utrpenia v Getsemanskej
záhrade, budeme ho sprevádzať na
krížovej ceste, pod Kristovým
krížom môžeme nanovo prežiť
veľkosť Ježišovej lásky a nakoniec sa
staneme svedkami jeho prázdneho
hrobu. Tam to ale všetko nekončí,
pretože Ježiš Kristus vstal z mŕtvych!
Aleluja!
Všetkým Vám, milí farníci, ako aj
všetkým čitateľom Blatňana prajem
radostné prežitie veľkonočných sviatkov, aby sme sa stali opravdivými
svedkami Ukrižovaného a Vzkrieseného Ježiša Krista pre našich
blížnych. Ježiš žije a zostáva stále s
nami!
kňaz Roman Stachovič

RÔZNE

Hodnotiaca výročka hasičov
Dňa 19. januára sa uskutočnila
výročná
členská
schôdza
Dobrovoľného hasičského zboru
(ďalej len DHZ) v Blatnom. Veliteľ
DHZ Blatné, František Daniš privítal na nej všetkých členov a vzácnych hostí: JUDr. Jozefa Minárika –
prezidenta Dobrovoľnej požiarnej
ochrany Slovenskej republiky a
predsedu okresného výboru Pezinok – Senec, Ing. Jána Parčiša –
vedúceho sekreta-riátu DPO SR,
podplukovníka. Ing. Emila Moťovského, riaditeľa okresného hasičského a záchranného zboru Pezinok – Senec, majora Jozefa Rybárika z OR HaZZ Pezinok, Petra
Rozbeckého – člena DHZ Šenkvice
a starostu obce Milana Šarmíra.
Predniesol správu o činnosti DHZ
Blatné, v ktorej vyzdvihol, že DHZ
si svojou činnosťou zarobila na
kúpu ďalšieho vozidla, ktorým
budú v tomto roku
zabezpečovať služby – čím si získajú
dáke pro-striedky
na svoju činnosť a
vybavenie. Poďakoval členom, ktorí sa
zúčastňovali
na
polievaní priestorov pri IKEI, medzi
nimi aj p. Petrovi
Rozbeckému zo Šenkvíc, ktorý vypomáhal našim hasi-

čom. Správu o hospodárení DHZ
predniesla
pokladníčka
Jana
Perová. Prezident DPO SR JUDr.
Jozef Minárik odovzdal vyznamenania Za mimoriadne zásluhy
dlhoroč-ným členom DHZ Blatné
Milanovi Bratekovi, Kamilovi
Horváthovi, Františkovi Koričovi a
Jaroslavovi Šalkovičovi. Za aktívnu
činnosť bol soškou hasiča ocenený
člen DHZ, strojník a preventivár
obce Jozef Šalkovič. Zmeny vo
výbore
pre
ďalšie
obdobie
nenastali, za delegátov na okresné
valné zhromaždenie boli zvolení
František Daniš a Dana Mesárošová. V diskusii poďakoval prezident DPO SR starostovi obce
za pomoc DHZ, starosta všetkým
členom za aktívnu činnosť a pomoc
pri povodniach aj požiaroch.
František Daniš
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Udalosti v TJ Družstevník Blatné
Začiatkom októbra 2006 po
výzve starostu sa na obecnom
úrade uskutočnila členská schôdza
TJ Družstevník Blatné. Na základe
zlej situácie, ktorá vládla v klube,
bolo potrebné radikálne riešenie.
Prítomní na členskej schôdze sa
uzniesli, že najlepším riešením
bude zvolenie nového výboru. Do
výboru boli zvolení:
R. Strihovský, M. Milošovič, J. Fiala,
K. Bauer, V. Horváth, Š. Fiala, Ľ.
Tušš, J. Polakovič.
Následne po zvolení nového
výboru boli rozdelené funkcie a
stanovení štatutári:

R. Strihovský – predseda a štatutár
M. Milošovič – podpredseda a
štatutár
J. Fiala – pokladník
K. Bauer – tajomník, štatutár a
vedúci dorastu
V. Horváth – vedúci A - mužstva
Š. Fiala – tréner a vedúci žiakov
Ľ. Tušš – usporiadateľská služba
J. Polakovič – styk s PD Blatné
Touto cestou by chcel nový
výbor poďakovať všetkým starým a
dlhoročným členom a sponzorom,
ktorí zabezpečovali chod klubu.
(výbor TJ Družstevník Blatné)

Rozlosovanie jarných futbalových zápasov
III. liga seniori

I. trieda dorast

I. trieda žiaci

14.k. Ne 25. 3. 15.00 Blatné – Petržalka

14.k. So 24. 3. 15.00 Blatné – Modra

14.k. Ne 25. 3. 10.00 Blatné – Nová Dedinka

15.k. Ne 1. 4. 15.30 Stupava –Blatné

15.k. Ne 1. 4. 13.00 Báhoň – Blatné

15.k. Ne 1. 4. 10.30 Báhoň – Blatné

16.k. Ne 8. 4. 15.30 Blatné – D. Lužná

16.k. So

16.k. Ne 8. 4. 10.00 Blatné – Hamuliakovo

17.k So 14. 4. 16.00 Lamač – Blatné

17.k. Ne 15. 4. 13.30 Doľany – Blatné

17.k. Ne 15. 4. 10.30 Kaplná – Blatné

18.k. Ne 22. 4. 16.00 Blatné – Bernolákovo

18.k. So 22. 4. 16.00 Blatné – Studienka

18.k. Ne 22. 4. 10.00 Blatné - Kráľova pri Senci

19.k. Ne 29. 4. 16.00 Čunovo – Blatné

19.k. Ne 29. 4. 13.30 Kostolište – Blatné

19.k. Ne 29. 4. 11.00 Čataj – Blatné

20.k. Ne 6. 5. 16.30 Blatné – Inter

20.k. So

20.k. Ne 6. 5. 10.00 Blatné – Ivanka

21.k. Ne 13. 5. 16.30 Sl. Grob – Blatné

21.k. Ne 13. 5. 14.00 Sv. Jur – Blatné

26.k. Ut

22.k. Ne 20. 5. 17.00 Blatné – Ružinov

22.k. So 19. 5. 17.00 Blatné –V .Leváre

21.k Ne 13. 5. 10.00 Tomášov – Blatné

23.k. Ne 27. 5. 17.00 Blatné – Pezinok

23.K. So 26. 5. 17.00 Blatné – Lozorno

22.k. Ne 20. 5. 10.00 Blatné – Bernolákovo

24.k. Ne 2. 6. 17.00 Sv. Jur – Blatné

24.k. Ne 2. 6. 14.30 Jakubov – Blatné

23.k. Voľný žreb

25.k. Ne 9. 6. 17.00 Blatné – Malacky

25.k. So

24.k. Ne 3. 6. 10.00 Igram – Blatné

26.k. Ne 16. 6. 17.00 Jablonec – Blatné

26.k. Ne 17. 6. 14.30 Viničné – Blatné

7. 4. 15.30 Blatné – Ivanka

5. 5. 16.30 Blatné – Zohor

9. 6. 17.00 Blatné – Pezinok

8. 5. 11.30 Kalinkovo – Blatné

25.k. Ne 10. 6. 10.00 Blatné – Malinovo
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