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SVÄTOJURAJSKÁ PÚŤ K ROTUNDE SV. JURAJA V NITRIANSKEJ BLATNICI
Rotunda sv. Juraja patrí do extravilánu
obce Nitrianska Blatnica a je od nej vzdialená približne 5 km. Osamotená stojí na
skalnatom výbežku pod úpätím vrchu
Marhát, obkolesená lesmi Považského Inovca. Je jediným zachovaným stojacim
svedkom dávneho zaniknutého osídlenia.
Výsledky ¹⁴C datovania určili jej vznik do
roku 830 ± 40 rokov.
Objekt rotundy bol postavený ako súčasť
približne päť storočí trvajúceho neznámeho osídlenia, ktoré vzniklo začiatkom
9. storočia. Z najstaršieho osídlenia z 9. stor. boli objavené dva
palisádami opevnené veľmožské dvorce. Neskôr, koncom 10. stor.,
došlo k zmene osídlenia vo forme rozptýlenej osady.
Približne po 3 storočiach od zániku osídlenia, v rokoch 153040 zubom času poškodené murivo rotundy opravili a objekt
zastrešili. Tvorí ho kruhová loď a svätyňa – apsida v tvare podkovy. Pôvodné múry rotundy sa v lodi zachovali do výšky približne
6,5 m, v apside do 4,5 m.
Nepoznáme dôvod a pohnútky ktoré viedli k oprave ťažko
poškodenej stavby „stratenej“ v horách a k znovu oživeniu potreby kultovej funkcie rotundy v prvej polovici 16. storočia. Dnes
však s vďakou a pokorou vnímame tento odkaz minulých generácií, ktoré zachránili najstaršiu stojacu rotundu na Slovensku
pred úplným zánikom.
Tradícia svätojurajských púti k Rotunde sv. Juraja začala
pravdepodobne niekedy po jej oprave v 16. storočí. Koná sa, ak
to kalendárovo vyjde, v nedeľu vo sviatok sv. Juraja 24. apríla, alebo v prvú nasledujúcu nedeľu po dni tohto sviatku. Pri rotunde

sa slúži fundačná omša za početnej účasti veriacich pútnikov
z celého Slovenska. Takmer 500 ročná tradícia radí Rotundu
sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici k najstarším pútnickým miestam
na Slovensku a už dávnejšie sa začala spájať aj s pripomínaním
cyrilo-metodskej misie.
Tohtoročná fundačná sv. omša sa bude konať v nedeľu 28. apríla
2019 o 10.00 hodine pri Rotunde sv. Juraja a bude ju opäť celebrovať nitriansky biskup Mons. Viliam Judák.
Jej priebeh sa bude vysielať v priamom prenose RTVS na STV 2.
Po skončení sv. omše púť bude pokračovať hodovým koncertom
priamo v areáli rotundy. V kultúrnom programe sa predstaví víťaz
druhého ročníka česko-slovenskej SuperStar Lukáš Adamec, heligonkárky sestry Bacmaňákové z Oščadnice a krojovaný mužský
spevácky zbor Mužáci Moravia.
Na lúke Púšť pod rotundou bude od skorého rána prebiehať
tradičný púťový jarmok so sprievodnými akciami. Nebude chýbať
ani lesná pedagogika, Sokoliari Aquila z Bojníc s ukážkami dobového sokoliarstva, kolotoče a ďalšie hodové atrakcie.
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EURÓPSKA KULTÚRNA CESTA SV. CYRILA A METODA NA ÚZEMÍ NSK
Územie Nitrianskeho kraja je neoddeliteľnou súčasťou trasy „A“ Cyrilo-metodskej cesty, ktorá vedie z Velehradu do
Ríma. V rámci tohto projektu sú na území
NSK plánované dve vetvy centrálnej osi
Cyrilo-metodskej cesty. Jedna nadväzuje na
cestu vedúcu z územia Trenčianskeho kraja zo známych veľkomoravských hradísk
v Pobedime a v Ducovom. Najvýznamnejšie zastávky tejto cesty sú Nitrianska Blatnica s Rotundou Sv. Juraja, Bojná – podľa
archeologických nálezov v 9. storočí hospodárske a politické centrum Nitrianskeho kniežatstva i Veľkej Moravy, Dražovce
s Kostolom sv. Michala archanjela, ako
aj Nitra, ako mocenské centrum Nitrianskeho kniežatstva a sídlo kniežaťa Svätopluka s Nitrianskym hradom, Zoborským
kláštorom, a archeoparkom na Martinskom vrchu. Druhá vetva predstavuje pre-

pojenie na Mikulčice a Šaštín cez hradisko
Majcichov na územie Trnavského kraja cez
významnú obec Močenok z ktorej – podľa
dodnes dochovanej tradície – pochádzal
nástupca sv. Metoda – Sv. Gorazd. Toto
všetko vytvára ideálne podmienky na realizáciu aktivít združenia Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda v lokalitách na území NSK, akými sú napr. odborné semináre a konferencie zamerané na
tému Cyrilo-metodského dedičstva a jeho
aktuálnosti v súčasnosti, Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti v Nitre, turistickoedukačno-pútnické podujatia v prírodnom prostredí Nitry pre rodiny s deťmi,
mladých aj starých po stopách sv. Cyrila
a Metoda s prednáškami a zážitkovými
prehliadkami, muzeálne a archeologické
expozície v Nitre a Bojnej, historické festivaly včasno-stredovekého života v Nitre

a Bojnej, festivaly kresťanského divadla
v Močenku, koncerty, slávnostné sv. omše v Nitre, Bojnej, Nitrianskej Blatnici a na
okolitých pútnických miestach.
www.cyril-methodius.eu/24818-kalendar-akci.

Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Poslanci obecného zastupiteľstva sa stretli na 2. plánovanom zasadnutí dňa 28. februára 2019. Prvou témou bol schválený návrh na
prvú úpravu rozpočtu obce na rok 2019. Po rozprave poslanci schválili i inventarizáciu majetku obce k 31.12. 2018 a rámcový plán
práce OZ na rok 2019. Schválený bol i návrh na doplnenie členov komisií OZ z radov občanov - odborníkov a návrh programu Dní
obce Nitrianska Blatnica – Svätojurajské hody 2019 a jeho materiálne a personálne zabezpečenie. Celý program hodov je uvedený
v tomto čísle našich novín.
V rôznom najskôr starosta zoznámil OZ s aktuálnymi rozpočtovými opatreniami pre ZŠ s MŠ a predloženými žiadosťami na OZ.
V diskusii poslanci a prítomní občania prerokovali predložené návrhy a žiadosti a vyjadrili sa i k aktuálnym problémom obce, k organizácii Dní obce, prevádzke a údržbe miestneho cintorína a miestnych komunikácií, k problematike názvu ulíc a parkovania pri MŠ
a v parku, k zabezpečeniu systému triedeného odpadu a rekonštrukcie budovy materskej školy.
Zápisnice z rokovaní obecného zastupiteľstva sú zverejnené na internetovej stránke obce a možno do nich nahliadnuť v kancelárii obecného úradu v pracovných dňoch počas úradných hodín.
(OcÚ)

74 ROKOV POKOJA

2. apríla 2019, na Deň oslobodenia našej obce Červenou armádou, sa na námestí obce uskutočnila spomienková slávnosť. Prítomní občania si pripomenuli, že už 74 rokov žijeme v mieri. Pri
Pomníku padlých položili veniec zástupcovia obecnej samosprávy a spoločenských organizácií. Po zaznení hymny a prednesenej
básni v podaní riaditeľky ZŠ s MŠ D. Páleníkovej sa prítomným

občanom prihovoril starosta obce Michal Toman „Obeťami vojny
sa stali aj niekoľkí naši občania, ktorí zahynuli po odvlečení gestapom v koncentračných táboroch. V SNP padol aj náš občan Ján Gavura, ktorý bol v obci pekárom. Z koncentračných táborov sa nevrátili Michal Oravec, Alojz Kolník a Ján Stanček ml. Odvlečení boli do Osvienčimu Šimon Rosenbau, manželia Schönfeldovi, manželia Burgovi, manželia Weltheimerovi, manželia Schlüserovi, manželia Lauferovi manželia Steinerovi a ďalší i s celými rodinami.
Medzi obeťami bol aj MUDr. Š. Adler, na ktorého ako lekára spomínali s láskou mnohí naši občania, ktorí ho poznali. Na východnom
fronte padol i vojak – letecké eso armády Slovenského štátu bojujúcej na strane fašistického Nemecka Jozef Vincúr. Aj z toho je vidieť, že vojna si vyberá svoju krutú daň a zasahuje potom najviac
rodiny obetí. A práve preto by sme mali pamätať a spomínať v nádeji, že ľudstvo ako celok zmúdrie a ani v našej obci sa nezopakuje
to, čo 2. aprílu 1945 predchádzalo“, povedal vo svojom príhovore
starosta obce. Modlitbou za padlých v podaní vdp. J. Kováča bolo
spomienkové pietne zhromaždenie ukončené.
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HASIČSKÁ ZBROJNICA VYNOVENÁ
Modré uniformy dobrovoľného hasičského zboru oblieka v obci pravidelne takmer 25 členov.
K dispozícii majú TATRU 815 CAS, zásahové vozidlo Iveco
Daily i protipovodňový vozík. Využívajú hasičskú zbrojnicu, ktorá
donedávna pôsobila vyblednutým dojmom. Zmenila to takmer tridsaťtisícová dotácia z ministerstva vnútra na jej technické
zhodnotenie.
Riešený objekt je situovaný na pozemku parc.č. 2/6 ako polyfunkčný objekt, ktorý pozostáva z dvoch nadzemných podlaží
a 4-podlažnej výcvikovej veže. Objekt bol čiastočne zateplený,
okrem vonkajších stien a stropu garáží. V budove sa nachádzajú

i priestory Slovenskej pošty a bankomat VÚB a. s.
„Dodatočným zateplením stien a stropu garáží budovy došlo
k celkovému zníženiu vykurovacej náročnosti stavby a zabezpečí sa nepretržitá pohotovosť hasičských vozidiel naplnením
ich nádrží vodou i v zimnom období. Izoláciou strechy hydroizolačnou fóliou FATRAFOL sa odstránilo zatekanie vody do
miestností 2. nadpodlažia budovy. Zatekanie vody na schodisku
budovy sa taktiež odstránilo osadením polykarbónových dosiek
na konštrukciu výcvikovej veže.,“ povedal starosta Michal Toman.
„Nový fasádny náter a osadenie sochy patróna hasičov, sv. Floriána, na čelnú stenu budovy zlepší jej celkový estetický vzhľad
a umožní i pravidelnú rutinnú údržbu.“
Nové sú aj liate epoxidové podlahy v garážach hasičskej techniky. Vynovená zbrojnica je pekný darček od Ministerstva vnútra
SR a samosprávy, ktorý dostali hasiči na sviatok sv. Floriána. Celkové výdavky projektu boli v sume 41.450,-€, pričom financovanie bolo rozdelené na prostriedky z dotácie v sume 29.197,- €
a obec sa podieľala na spolufinancovaní projektu sumou 12.253,- €.
BN
Projekt realizovaný
s podporou Ministerstva vnútra SR

2

DOBOVÝ KOLORIT SVIATKU PRÁCE

Motív vzniku medzinárodného Sviatku
práce sa viaže so smutnou históriou protestov robotníkov v Chicagu 1.-3. mája
v roku 1886. V novšej histórii, kedy mi
v Československu tvrdili, že budujeme
a rozvíjame socializmus, na 1. mája od
skorého rána vyhrávala dychovka, objavili
sa alegorické vozy, dali sa kúpiť nedostatkové pomaranče, banán ... Dnes nie sú prvomájové oslavy späté s povinnou účasťou,
ale vtedy povinné boli.
Ako mladý učiteľ som podstúpil bizarnú oslavu Sviatku práce vo Veľkých
Ripňanoch, kam sme boli pozvážaní z Nitrianskej Blatnice. Za nepriaznivého

počasia sme sa na futbalovom štadióne
najskôr brodili v čľapkanici, potom sme
sa na atletickej dráhe zabárali po členky
do miesenej kaše z rozmočenej škvary.
S rozkročenými nohami, pridŕžajúc si podvihnuté nohavice, sme opatrne našľapovali,
aby sme seba i suseda čo najmenej zafŕkali,
a pritom nevytiahli nohu bez topánky.
V tvárach odhodlanie, že nás to neodradí
od napredovania, snaha o budovateľské
úsmevy, zakývanie či pohrozenie tým na
tribúne za to kam nás nasmerovali. Po
rozchode sme po ceste do obce vyhľadávali
kaluže s čistou vodou a vykonávali očistu.
Kolegyne si v ten deň dokatovali sviatočné
topánky.
Defilovali sme aj v Topoľčanoch. Samotnému slávnostnému aktu predchádzali
modelové nácviky pochodu na futbalovom ihrisku v Nitrianskej Blatnici. Spravidla trvali hodinu. Tam sa určovalo miesto v sprievode každému žiakovi, žiačke,
prideľovali sa transparenty, zástavy, mávatká – patrili k neodmysliteľným rekvizitám a neraz ich zhotovovali deti na hod-

inách výtvarnej výchovy. Dolaďoval sa
rituál kolektívneho pokrikovania určených
oslavných hesiel.
Fotografia zachytáva aktivitu počas
slnečného 1. mája v roku 1983 v Topoľčanoch. Práve prechádzame po ulici 17. novembra popri strednej zdravotníckej škole. Vľavo hore vidno nadjazd, ktorý bol
dokončený v roku 1982. Spoznávam detské tváre z Vozokán, Nitrianskej Blatnice,
Krtoviec. Kolega Tibor Lukačovič upresňuje zoradenie sprievodu, ja dohliadam
na finálne vykonanie pokynov. Všetko stíhame za pohybu, už-už sa blížime k tribúne. O takéto nevšedné zážitky je dnešná
generácia detí ochudobnená...
PS: Niektoré moje bývalé žiačky, žiaci
sú činní po celom svete. Mne sa to sčasti
podarilo až na dôchodku – za úspešný inovačný postup pri riešení zdravotného stavu
pacienta, ktorý sa trápil s paralýzou po
meningitíde, mi Nóri ponúkli spoluprácu
na pozoruhodnom projekte.
Ľudovít Bobula

ČÍM VIACEJ VYTRIEDIME, TÝM MENEJ ZAPLATÍME ZA KOMUNÁLNY ODPAD
V zmysle zákonov č. 329/2018 Z. z.
o poplatkoch za uloženie odpadov, zákona
č. 587/2005 Z. z. o Environmentálnom
fonde a nariadenia vlády SR č. 330/2018,
ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov bola podľa
množstva vyprodukovaného a vyseparovaného odpadu vypočítaná úroveň vytriedenia za rok 2018 v našej obci vo výške
17,27 %. Na základe tejto dosiahnutej
miery vytriedenia je obec povinná v roku
2019 odvádzať do environmentálneho fondu poplatok vo výške 12 € za tonu zmesového komunálneho odpadu. V prepočte
to znamená navýšenie nákladov na zber
a zneškodnenie odpadov vo výške 3 € na
jedného občana. V prípade, že úroveň vytriedenia odpadov v roku 2019 neprekročí
hranicu 20 %, obec bude musieť pre rok
2020 použiť zákonom stanovenú sadzbu
vo výške 24 € za tonu, čo znamená ďalšie
navýšenie poplatku za odvoz komunálneho odpadu.
Na zefektívnenie zberu odpadu boli vykonané viaceré opatrenia, jedným z nich
je aj stanovenie prevádzkových hodín
zberného dvora, počas ktorých je prítomný poverený pracovník, ktorý od Vás
vyseparovaný odpad prevezme a podľa
platných predpisov uskladní. Zároveň je
tým znemožnený voľný pohyb osôb, ktoré
neoprávnene mohli priviezť komunálny odpad aj z okolitých obcí a tento bol

zneškodňovaný na náklady našej obce.
Zberný dvor a jeho okolie je monitorované kamerovým systémom a preto Vás
upozorňujeme na dodržiavanie prevádzkových hodín a na zákaz ukladania odpadu
pred bránu zberného dvora.
Uloženie odpadu pred zberný dvor
mimo prevádzkových hodín je priestupkom podľa § 115 ods.1 písm. a) zákona
č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s výškou pokuty až do
1500,- €.
Ďalej obec pristupuje k opatreniam na
zamedzenie prístupu mobilných „zberačov“, ktorí vykupujú autobatérie, železo
a iné zložky, nakoľko títo nemajú potrebné oprávnenia na nakladanie s takýmto
odpadom a svojou činnosťou prispievajú
k znečisťovaniu životného prostredia. Autobatérie, ako aj obyčajné batérie môžete
počas prevádzkových hodín priniesť na
zberný dvor, obec zabezpečí ich likvidáciu
oprávnenou osobou a zároveň tým aj
zvýšime množstvo vyseparovaného odpadu, čo sa v konečnom dôsledku zohľadní
pri určovaní poplatku na ďalší rok.
Stručné pravidlá odovzdávania odpadov na zberný dvor:
1. Zberný dvor slúži len pre fyzické osoby
s trvalým alebo prechodným pobytom
v obci Nitrianska Blatnica a pre zber vytriedených zložiek komunálneho odpadu.
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2. Na zbernom dvore sa neodoberá zmesový komunálny odpad a pneumatiky!!!
3. Na zberný dvor odovzdávajte odpady zviazané a utriedené podľa druhov a s minimalizovaným objemom.
4. Veľkorozmerný a veľkoobjemný odpad
(napr. nábytok, sedačky, postele a pod.)
je potrebné v zbernom dvore odovzdať
v rozobratom resp. demontovanom stave !!!!!
K zvýšeniu úrovne vytriedeného odpadu
plánujeme v spolupráci s Dobrovoľným
hasičským zborom v Nitrianskej Blatnici
aj mobilný zber železa, bližšie informácie
o termíne konania zberu Vám oznámime
miestnym rozhlasom.
Veríme, že správnym prístupom k triedeniu odpadov prispejete nielen k zlepšeniu
životného prostredia v našej obci, ale aj k
zníženiu poplatkov za komunálny odpad.
V prípade akýkoľvek nejasností ohľadom
separovania odpadu Vám radi poradia pracovníci obecného úradu.
PREVÁDZKOVÉ HODINY ZBERNÉHO DVORA:
Po 10.00 h. – 12.00 h. 16.00 h. – 18.00 h.
St 10.00 h. – 12.00 h. 16.00 h. – 18.00 h.
So 10.00 h. – 12.00 h.
V štátny sviatok je Zberný dvor zatvorený!

HASIČI BILANCOVALI
Dobrovoľný hasičský zbor v našej obci
je najstaršou spoločenskou organizáciou,
nakoľko svoju činnosť neprerušil od svojho založenia pred viac ako deväťdesiatimi
rokmi (1927). Jeho radmi prešli stovky
občanov, ktorým nebola ľahostajná verejnoprospešná činnosť, osobitne ochrana
majetku obyvateľov obce, závodov a podnikov.
Začiatkom februára t.r. sa stretlo na
miestnej kolkárni 25 členov Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ), všetkých vekových kategórií, aby vyhodnotili svoju
prácu za uplynulý rok a vytýčili si úlohy

na súčasné obdobie. Privítali medzi sebou
starostu obce Michala Toman, jeho zástupcu Jozefa Hudečka a výcvikového veliteľa
Pavla Hermana, ktorý reprezentoval okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany.
Výročnú správu predniesol predseda DHZ
Emil Fico. Medzi inými zvýraznil zásluhy
našich hasičov pri likvidácii požiarov, ako
napr. pri horiacom poraste pri ceste k bani,
vo firme Krošlák s. r. o. a prístavbe rodinného domu p. M. Bohuša a i. Hasiči nechýbali pri rôznych podujatiach, kde je ich
účasť potrebná, ako napr. pri svätojurajskej
púti, pri oslavách vzniku Slovenskej repub-

liky a silvestrovskej vatre s ohňostrojom,
oslavách oslobodenia obce, založenia
DHZ a výročia SNP,
podieľali sa na tradičnom stavaní mája
a organizovaní Dňa
detí, pomáhali pri zavlažovaní zelene v parku, čistení a údržbe miestnych komunikácií
a dažďovej kanalizácie a zatepľovaní stropu
garáží na hasičskej zbrojnici. V súlade so
svojím hlavným poslaním venovali pozornosť preventívnym prehliadkam pred
vykurovacím obdobím, cvičeniam hasičského útoku a zúčastnili sa obvodového
kola hasičských postupových súťaží. Po
diskusii a príhovoroch hostí prijali plán
činnosti na r. 2019 a uznesenie výročnej
schôdze.
Zástupca OV DPO p. Pavol Herman odovzdal diplom za príkladnú prácu v činnosti
DHZ Jozefovi Sulkovi a Mariánovi Ševčíkovi.
Ako vidieť, Dobrovoľný hasičský zbor
v Nitrianskej Blatnici je aktívny a plne pripravený slúžiť spoluobčanom. Je potrebné spomenúť, že sa blíži jarné obdobie
a s ním i nešťastný zvyk niektorých občanov vypalovať suchú trávu. Treba sa zamyslieť nad možnými následkami, či už
v oblasti majetkovej ujmy, ale aj ekologickej, keď pri takýchto požiaroch zahynie veľké množstvo užitočného hmyzu a rastlín.
Hasiči by boli radi, keby mali čo najmenej zásahov. Ale ak sa už vyskytnú požiare,
sú pripravení naplniť tradičné heslo „Bohu
ku cti a blížnemu na pomoc.“
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Z ČINNOSTI JDS V NITRIANSKEJ BLATNICI
Dňa 2. marca 2019
sa konala výročná členská schôdza ZO JDS
v Nitrianskej Blatnici,
na ktorej sme hodnotili činnosť organizácie
za rok 2018 a zároveň sme si dali do plánu
činnosti úlohy na rok 2019.
Rok 2018 sa niesol v znamení 10. výročia
založenia našej organizácie. Každoročne
odmeňujeme našich členov, ktorí sa dožívajú okrúhleho životného jubilea kvetinovým darom. Tento rok sa dožívajú okrúhleho jubilea nasledovní seniori – 80. rokov Anna Soblahovská a Helena Adamusová, 70. rokov – Janka Korchanová, Oľga
Oravcová, Bernardína Čierna, Marianna
Kúdelová, Helena Krajčíková a Vladimír

Bednár. V auguste 2018 bol uskutočnený
poznávací zájazd na Oravu, Oravskú priehradu a Zuberec.
Do športovej činnosti v kolkoch sa zapojili: Ľubomír Rybanský, Katarína Rybanská, Marián Hollan a Mária Hollanová.
V ľahkej atletike súťažili: Elemír Bisták,
Veronika Bistáková, Marián Hollan, Mária
Hollanová, Helena Antalová, Anna Šulová,
Elena Sláviková, Gabriela Summerová
a Oľga Oravcová.
Navštevujeme aj kultúrne podujatia,
ktoré poriada OO JDS Topoľčany s MÚ
Topoľčany. Úzko spolupracujeme s OcÚ,
so ZŠ s MŠ a Spolkom červeného kríža.
Tešíme sa aj tento rok na ďalšie stretnutia
a poznávania krás nášho Slovenska.
Mgr. Elena Sláviková
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NOVINKY MS SČK
Dňa 10. 2. 2019 sa konalo valné zhromaždenie MS SČK. Zúčastnilo sa ho
52 členov. Prítomní boli aj traja hostia
p. starosta Mgr. Michal Toman, zástupcovia okresného spolku SČK p. Š. Grach
a p. Ľ. Krška. Zhodnotili sme plnenie
plánu práce za rok 2018 v ktorom sa
nám popri plánovaných aktivitách podarilo zrealizovať v predvianočnom čase
aj peknú akciu návštevu chorých detí
v topoľčianskej nemocnici a v krízovom centre pre ženy s deťmi. Tieto obdaroval Mikuláš /p. D. Klas/ za pomoci
anjelika balíčkami so sladkosťami.
Hlasovaním sme z našich členov zvolili novú podpredsedníčku MS SČK p.
Danielu Polákovú.
V roku 2019 zostáva našou prioritou
organizovanie jarnej a letnej kvapky
krvi ktorá má v našej obci už svoju
dlhoročnú tradíciu. Ako jediná obec
v okrese Topoľčany sa môžeme pochváliť
najväčším počtom dobrovoľných darcov krvi za čo aj touto cestou srdečne
ďakujeme všetkým darcom za ich humánny čin. Aj naďalej budeme pokračovať v zdravotníckych hliadkach na kultúrnych, športových či spoločenských
podujatiach v našej obci. Taktiež v návštevách našich chorých členov.
Na valnom zhromaždení sme poblahoželali aj našim 14 jubilantom a popri
peknom kvietku ich svojim vystúpením
potešili aj deti z tanečného krúžku pri ZŠ
s MŠ Nitrianskej Blatnici. Nasledovalo
malé pohostenie všetkých prítomných
členov a družná debata.
4.3.2019 sa pri príležitosti MDŽ 43 členiek zúčastnilo na kultúrnom podujatí
v Topoľčanoch kde ich pobavili speváci,
tanečníci aj politici.
Najbližšie stretnutie nás čaká na Svätojurajskej púti, kde
sa o Vaše zdravie
a pohodu postará
naša zdravotnícka hliadka.
Výbor MS SČK

Z ROKOVANIA OZ ROTUNDA JURKO
Začiatkom februára sa uskutočnilo výročné zasadnutie členov občianskeho
združenia Rotunda Jurko. V správe o činnosti za rok 2018, ktorú predniesla predsedníčka
organizácie D. Ševčíková, odznelo zhodnotenie celoročnej starostlivosti o Rotundu sv. Juraja.
Členovia OZ sa aktívne podieľajú na získavaní financií pre potreby kostolíka, a to
predovšetkým získavaním darcov 2% daní a predajom suvenírov počas svätojurajskej púte. Finančné prostriedky boli v minulom roku použité na údržbu trávnika pod lavičkami,
na náter lavičiek a na zakúpenie a osadenie tesnenia okenných otvorov a dverí na rotunde.
Do kostolíka pribudla dobová kadideľnica, inventár pustovne bol doplnený o posteľ a kľakadlo pre pustovníka.
Na jeseň boli vykonané dôležité úpravy okolo rotundy – výkopové práce za účelom
odvlhčenia múrov a odvodnenie. Tieto práce financoval obecný úrad z dotácie a boli už veľmi
potrebné, nakoľko voda stekajúca zo svahu oproti rotunde vážne poškodzovala murivo a takisto aj voda stekajúca zo strechy. Zima mimoriadne bohatá na sneh však spôsobila havarijný
stav – sneh strhol odkvapy, a preto museli byť dodatočne osadené protisnehové zábrany, ktoré
financovalo občianske združenie.
V roku 2019 nás čaká výmena informačných tabúľ historického náučného chodníka. Údaje na nich sú už neaktuálne a chceme priniesť turistom a návštevníkom všetky dôležité informácie o obci, rotunde a celej archeologickej lokalite. V spolupráci s pánom reštaurátorom
J. Doricom vzniká aj nový propagačný materiál pre turistov.
D. Ševčíková

VČS PZ „MIER“ NITRIANSKA BLATNICA
V sobotu 23. februára
2019 sa uskutočnila výročná členská schôdza Poľovníckeho združenia „MIER“
Nitrianska Blatnica v Kultúrnom dome v Nitrianskej
Blatnici za účasti 44 členov
a 9 čakateľov združenia.
Členovia PZ na nej bilancovali svoju
činnosť za kalendárny rok 2018.
Rokovanie schôdze otvoril a viedol predseda združenia Michal Toman. Následne
ho doplnil Dušan Turčan ml. a ďalší členovia výboru. Prítomní členovia prerokovali správu o činnosti a správu o hospodárení združenia za rok 2018 a schválili
plán činnosti a rozpočet združenia na rok
2019, návrh na udelenie vyznamenaní „Za
významné zásluhy o rozvoj poľovníctva
na Slovensku“ a uznesenie z VČS.
V poľovníckej činnosti sme sa riadili
Výhľadovým plánom poľovníckeho hospodárenia spracovaným v zmysle Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR
č. 489/2013 a plánmi poľovníckeho hospodárenia, lovu a chovu a spoločných
poľovačiek. Plán odstrelu raticovej zveri bol splnený na 100%
(jelenia zver 33 ks, srnčia 41 ks,
diviačia 23 ks a muflónia 11 ks.)
Pri odstrele raticovej zveri v minulej sezóne si najlepšie počínali Anton Fuksík a Július
Tomašovič, ktorí ulovili po 7 ks
raticovej zveri.
V streleckej činnosti sme opäť
po 6 rokoch pripravili tradičné
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majstrovstvá PZ v guľových disciplínach,
ktoré sa uskutočnili 11. augusta na Pechotnej strelnici v Lipovníku. Víťaza v
malokalibrovom guľovom trojboji (streľba na terč s obrázkom srnca, diviaka a líšky) určil súčet čiastkových výsledkov z jednotlivých strelieb a stal sa ním Ivan Bednár, ktorý nastrieľal 288 bodov z 300 možných. 259 bodov nastrieľal druhý Viktor
Roman a tretí s 251 bodmi skončil Ján
Paluš. Majstrovstiev sa zúčastnilo 32 súťažiacich strelcov.
Členovia a čakatelia nášho združenia odpracovali celkom v minulom roku 8287
brigádnických hodín. Priemerný počet hodín na člena a čakateľa PZ za rok bol 129
hodín. V brigádnickej činnosti si najlepšie
počínal Igor Božik, ktorý odpracoval 277
brigádnických hodín. Za nového člena PZ
bol nadpolovičnou väčšinou členov prijatý Tomáš Turčan. Na záver rokovania
boli odovzdané pamätné listy a vecné dary
členom, ktorí v roku 2018 oslávili životné
jubileá i výročia členstva v PZ a za lovcov
zveri boli pasovaní členovia, ktorí ulovili
svoj prvý druh raticovej zveri.
Mgr. Michal Toman, predseda PZ

Samospráva obce Nitrianska Blatnica v spolupráci s RK Farským úradom,
NSK, spoloèenskými organizáciami obce a š. p. Lesy SR, LS Duchonka
Vás srdeène pozývajú v dòoch

26. apríla – 29. apríla 2019 na

DNI OBCE

Nitrianska
Blatnica
2019
usporiadané pri príležitosti konania tradiènej
Svätojurajskej púte k Rotunde sv. Juraja

26/4
piatok

20.00

ŠARFICKÝ MAJÁLES

18.00

Stavanie mája 2019 - tradièné stavanie mája pred KD

hudobná skupina DISK – KD
11.00 Slávnostné otvorenie XXVIII. skautských dní – Rotunda sv. Juraja
11.30 Oblastné skautské preteky – Rotunda sv. Juraja
12.00 Jazdecká škola Kuzmice – lúka Púšś
sobota 16.00 Futbalové stretnutie „Starých pánov“ OFK Nitr. Blatnica – SPARTAK TRNAVA
18.00 NOVÁ STOPA – koncert folkpopovej hudby z Bojnej – kolkáreò park
Svätojurajská púś k Rotunde sv. Juraja • Svätojurajský jarmok
08.00 na lúke Púšś • Lesná pedagogika na lúke Púšś• Sokoliari Krá¾a
Svätopluka ukážky sokoliarstva z obdobia Ve¾kej Moravy
10.00 Fundaèná sv. omša – celebruje nitriansky biskup Mons. V. Judák, priamy prenos STV2
nede¾a
Púśový hodový koncert - kultúrny program v amfiteátri pri Rotunde sv. Juraja •
12.00 V programe vystúpia: Mužáci Moravia - mužský spevácky zbor / Heligonkárky
Evka a Lenka Bacmaòákové z Ošèadnice / víśaz SuperStar Lukáš Adamec
– do tanca hrá

27/4

28/4
29/4
pondelok

s kultúrnym programom – hudobná skupina ORION II
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Samospráva obce Nitrianska Blatnica v spolupráci s RK Farským úradom, NSK, spoloèenskými organizáciami obce
a š. p. Lesy SR, LS Duchonka Vás srdeène pozývajú na

SVÄTOJURAJSKÁ
PÚŤ 28. apríl 2019
Nitrianska Blatnica

Svätojurajská púś k Rotunde sv. Juraja • Svätojurajský jarmok

08.00 na lúke Púšś • Lesná pedagogika na lúke Púšś• Sokoliari Krá¾a
Svätopluka ukážky sokoliarstva z obdobia Ve¾kej Moravy

sv. omša – celebruje nitriansky biskup Mons. V. Judák,
10.00 Fundaèná
priamy prenos STV2
Púśový hodový koncert - kultúrny program v amfiteátri pri Rotunde sv. Juraja •

12.00 V programe vystúpia: Mužáci Moravia - mužský spevácky zbor / Heligonkárky Evka
a Lenka Bacmaòákové z Ošèadnice / víśaz SuperStar Lukáš Adamec
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Mama
ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy
k školskému roku 2019/2020 sa uskutoční v dňoch od 13.05.2019 do 24. 05. 2019
v čase od 8,00 h do 16,00 h v budove MŠ.
NA ZÁPIS SI PRINESTE :
 vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa (tlačivo Vám

Je dažďom kropiacim vyschnuté ruže,
šíp lásky vystrelený z kuše.
Jej úsmev napraví všetky strasti,
život s ňou je plný slasti.

poskytne materská škola alebo si ju môžete stiahnuť z našej
webstránky www.msnitrianskablatnica.edupage.org)

 rodný list dieťaťa
 vyjadrenialekárao spôsobilosti návštevy dieťaťa
materskej školy + je potrebnéaj vyjadrenieo
povinnomočkovaní dieťaťa

V šk. roku 2019 /2020 v našej MŠ otvárame 3. oddelenie. Máme
zrekonštruovanú MŠ, vytvorili sme nové priestory, školský dvor je vybavený
novými prekážkovými zostavami z dreva, šplhacími stenami, domčekom
s pieskoviskom, hojdačkami, kolotočom.

Naša MŠ ponúka aj:
* krúžok anglického jazyka
* úzka spolupráca so SCŠPP v Banke – 2x do
mesiaca navštevuje psychologička a logópedka
naše zariadenie
* úzka spolupráca so ZŠ a všestranná príprava
detí na vstup do 1. ročníka ZŠ
Chránime prírodu:

Prebúdzanie environmentálneho cítenia,
byť citlivý na aktuálny stav prírody a
životného prostredia. Učiť deti
počúvať a vidieť prírodu srdcom.

Z tak jednoduchých slabík sa jej meno skladá,
dieťa v bezmoci jej pomoc hľadá.
Je svetlom na konci tunela,
zlato, čo sa nikdy nehnevá.

* tanečný krúžok
* možnosť absolvovať plavecký výcvik
* účasť na športových, výtvarných súťažiach,
divadelných a zábavných podujatiach
* účasť s deťmi na rôznych kultúrnych
podujatiach v obci

Mami, ty vieš, že ťa rada mám,
i keď to najavo nedávam.
Si hviezdou môjho neba.
Nezhasínaj, stratím sa bez teba.
V smútku po šťastí u teba pátram,
v uličkách tvojho srdca sa strácam.
Vyčaríš mi úsmev v tvári,
vyliečiš všetko, čo ma trápi.

Pripomíname si ľudové zvyky a tradície:
Všetko minulé dnes budí úžas. Poznajme
minulosť, aby sme si vedeli vážiť prítomnosť a
orientovať sa v budúcnosti.

Mami, tieto slová si pamätaj!
Tvoj úsmev nikomu nepredaj!
S láskou ho naďalej rozdávaj!
Tvoje sny nimi rozprávaj!
Za všetko som ti vďačná, mama.
Nezvládla by som to sama.
Najradšej by som ťa darmi obsypala.
Ďakujem, že si mi do srdca život dala!

POZVÁNKA
Vážení rodičia, v dňoch 2.5.2019 a 3.5.2019 v čase od 8,00 h do 11,30 h sa uskutočnia v našej materskej škole
Dni otvorených dverí . Srdečne Vás pozývame, zvlášť rodičov s deťmi, ktoré ešte materskú školu nenavštevujú.
Budete mať možnosť prezrieť si areál a priestory, v ktorých deti trávia vačšiu časť dňa.
Aksazaujímate viaco našuMŠ, môžetenás nájsťna našej webstránke: www.msnitrianskablatnica.edupage.org

Chiara Vaňová / 9. trieda

DEŇ MATIEK
Lásku by sme mali prejavovať každý deň. No jeden
deň v roku je špeciálne venovaný tým, ktoré majú
priam ako svoje poslanie a celoživotný údel rozdávať
lásku. Sú to naše mamy, staré mamy.
Práve v tento deň máme príležitosť poďakovať sa
mamám za všetko, čo pre nás v živote robia. Vzdať
úctu, prejaviť vďaka, povedať ako ju máme radi.
K tomu pridať malý darček napríklad darovaním kytice, knihy,
šperku, vstupenky na zaujímavé podujatie, ale predovšetkým objatím.
Čo myslíte, kde má tento sviatok svoje korene? Vraj už 300
rokov pred Kristom v starovekom Grécku oslavovali sviatok,
ktorý by sme dnes nazvali Deň matiek. Bola to slávnosť bohyne
Rhey - matky všetkých božstiev. Slávnosť trvala 3 dni, zvyčajne
od 15. do 18. marca. Boli to skôr súkromné rodinné slávnosti, lebo
matka, bola vždy symbolom pokračovania rodu.
V 17. storočí našiel svoje miesto tento sviatok aj v Anglicku. Deti pracovali každý deň a jedine štvrtá nedeľa počas veľkonočného
pôstu bola príležitosťou, aby navštívili rodičov a doniesli darčeky im a súrodencom. Tú nedeľu začali nazývať „Nedeľou matiek“.
Zásluhou Američanky Anny Marie Jarvisovej, ktorá v ženskom spolku v roku 1907 navrhla vzdať hold svojej mame a všet-

kým matkám sveta sa dnes tešíme tomuto celosvetovo uznávanému sviatku. Lobizmus žien spôsobil, že Kongres USA vyhlásil 8. mája 1914 druhú
májovú nedeľu za Deň matiek. Thomas Woodrow
Wilson (1856-1924), 28. prezident USA, podpísal
neskôr dokument, v ktorom bol Deň matiek definovaný ako celoamerický národný sviatok. Dátum
druhej májovej nedele sa rozhodli prijať za svoj vo väčšine krajín
sveta.
V niektorých krajinách sveta však oslavujú Deň matiek v iný termín, tak napríklad v Rumunsku i Španielsku prvú nedeľu v máji,
v Poľsku 26. mája, v Argentíne napríklad až v tretiu nedeľu
v októbri. Na Slovensku sa Deň matiek začal oslavovať po roku
1989. Krajiny bývalého socialistického zriadenia oslavovali v minulosti skôr Medzinárodný deň žien pripadajúci na 8. marca.
Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým matkám i v Nitrianskej Blatnici. Pri príležitosti Dňa matiek Vás všetkých, predovšetkým matky pozýva Obecný úrad a Základná škola s materskou školou na oslavu Vášho sviatku do Kultúrneho domu v Nitrianskej Blatnici 12.05.2019 o 15,00 h. S kultúrnym programom
Vás potešia deti z materskej školy a základnej školy.
Tešíme sa na Vás!			
OcÚ, ZŠ s MŠ
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FAŠIANGOVÁ VESELICA
Utorok pred Popolcovou stredou sa
niesol v našej MŠ v znamení Fašiangov.
Fašiangový sprievod v maskách rozprávkových postavičiek za zvukov harmoniky a
piesne „Fašiangy - Turíce“ prešiel materskou školou až ku gazdinej do kuchyne,
ktorá masky za pekné veršíky obdarovala

PLAVECKÝ VÝCVIK

koláčikmi. Potom nasledovala fašiangová
veselica. Deti sa veselili pri ľudových
piesňach a nechýbal ani tanec s ozembuchom - čertom. Samozrejme, k správnej
veselici nechýbalo občerstvenie. Na záver
zavládol medzi deťmi „smútok“ pri pochovávaní basy.

V dňoch 4.3. - 8.3. 2019 sa deti z triedy
4 - 6 ročných detí zúčastnili plaveckého
výcviku na plavárni v Topoľčanoch. Pod
vedením šikovného trénera sa deti osmelili pri hrách s vodou a následne sa naučili
potápať a získali tiež základy plávania
s pomôckami. Na záver plaveckého výcviku získali deti diplom.

EXKURZIA - „DAROVANIE KRVI”
Dňa 11.3.2019 sme sa zúčastnili exkurzie „Darovanie krvi“ v KD v Nitrianskej
Blatnici. Rozhovorom o práci lekára,
o úra-zoch, o chorobách a o pomoci
chorým sme deti pripravili na priame
pozorovanie odberu krvi. Pre deti to boli zaujímavé okamihy a na ich zvedavé
otázky im primerane odpovedal zdravotník.

GRATULUJEME!
Svetový deň poézie sme oslávili naozaj
noblesne - naša škôlkarka Bianka Jedličková získala v tento deň v okresnej recitačnej súťaži „Mám básničku na jazýčku“ 1. miesto. Srdečne gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov.

KARNEVAL
V kultúrnom dome v Nitrianskej Blatnici sme sa aj tento rok stretli a zabavili na karnevale. Deti prišli prezlečené v
tých najrôznejších maskách. Mohli sme
tu stretnúť princezné, víly, motýliky, lienky, rôzne zvieratká, spidermana aj požiarnika a rôzne iné masky. V maskách sa
deti dosýta vytancovali a vyšantili, pro-
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gram im spestrili aj animátori. Za odmenu dostalo každé dieťa balíček s hračkou,
omaľovánkou a rôznymi prekvapeniami.
Poďakovanie patrí rodičom, ktorí svojim
deťom pripravili krásne masky a všetkým,
ktorí sa podieľali na príprave karnevalu.
Deti tak prežili čarovné popoludnie obohatené o radosť a veselé zážitky.

NAŠE ÚSPEŠNÉ PROJEKTY
Zdravie a bezpečnosť v školách
Cieľom projektu sú aktivity zamerané na vybudovanie potreby pravidelného športovania a pohybu, odstránenie hrozby obezity u detí a mládeže.
Hravou formou chceme ukázať žiakom, že pri športe zažijú veľa zábavy, vytvoria si nové vzťahy, utužia kolektív. Športovanie je zmysluplné využívanie
voľného času a je podmienkou fyzického a duševného zdravia.
Tiež dodržiavanie bezpečnosti na cestách a poskytnutie prvej pomoci
patrí medzi základné priority vzdelanej a humánnej spoločnosti.
Vyhľadanie odbornej pomoci liečebného a sociálneho pedagóga nie je
hanba, je to odborná pomoc pri odstraňovaní problémov v rodine, v škole
a v osobnom živote.
V projekte sme získali prostriedky na nákup 23ks kolobežiek MASTER
RIDE, stojacich dopravných značiek, softvér na výučbu dopravnej výchovy, švihadlá, lopty, badmintonové rakety. Všetky získané
položky slúžia počas vyučovacieho procesu i mimo neho, v ŠKD. Ďakujeme za finančnú spoluúčasť Rade rodičov pri ZŠ Nitrianska
Blatnica a Obecnému úradu.

Zdravie na tanieri
Zdravie na tanieri – úspešný projekt, v ktorom sme získali z ministerstva školstva
prostriedky na vybudovanie cvičnej kuchynky a jej zariadenia. Tá sa využíva na
vyučovanie Techniky pre žiakov 2.stupňa, na vyučovanie pracovného vyučovania
pre žiakov 1. stupňa, na krúžok varenia, v ŠKD. Prostriedky získané z ministerstva
školstva boli použité na položenie dlažby, vybudovanie elektroinštalácií, vybudovanie kuchynského štúdia (kuch. linka, elektrospotrebiče, batérie, drez. Spoluúčasť
na projekte mal Obecný úrad a Rada rodičov pri ZŠ Nitrianska Blatnica.
Zážitkovými aktivitami sme chceli, aby si žiaci s radosťou osvojili zdravý životný štýl,
rozumne sa stravovali, boli v dobrej fyzickej a duševnej kondícii a viedli plnohodnotný
život. Navštevovaním krúžkov (aj krúžku Zdravého varenia) zmysluplne trávili voľný čas a predchádzali rôznym závislostiam.
Prostredníctvom priamych ukážok sme plnili tieto úlohy:
Úloha 1: Znížiť spotrebu sladených nápojov, zrealizovať ochutnávanie a vlastnú výrobu nápojov – bylinkových čajov (nesladených,
alebo sladených bylinami), zeleninových a ovocných štiav, smootie, čistej vody
Úloha 2: Zrealizovať ochutnávku a varenie zdravých a netradičných jedál. Vysvetliť pozitívny vplyv niektorých potravín naše zdravie (kuskus, bulgur, pohánka, ovsené vločky, sója).
Úloha 3: Znížiť spotrebu bieleho pečiva, zrealizovať ochutnávanie a vlastnú výrobu nátierok so špaldovým, celozrnným chlebom,
piecť celozrnné a špaldové pečivo.
Za priame ukážky varenia a pečenia ďakujeme p. Veronike Odehnalovej, vedúcej ŠJ Alene Stančekovej, p.uč. Dagmar Ševčíkovej,
p.uč. Ľubici Gábrišovej, p.uč. Kataríne Kučerkovej a za exkurziu v Záhradníctve Kruh p. Beranovej – Sochovej.

ANDERSENOVA NOC V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ
Deti Základnej školy s materskou školou Nitrianska Blatnica po rokoch opäť prežili Andersenovu noc v Školskom klube v noci z 29. na 30. marca
2019. O 18.00 hodine prichádzali malí i veľkí,
vyzbrojení na celú noc. Niesli si nafukovacie postele, deky, vankúše ale i rôzne dobroty a hračky.
Andersenova noc je medzinárodné podujatie
pripomínajúce sviatok detskej knihy, ktorý sa oslavuje 2. apríla
na počesť narodenia dánskeho rozprávkara a spisovateľa Hansa
Christiana Andersena.
Prvá časť sa niesla vo vážnom duchu. Žiaci si pripomenuli, kto
bol slávny rozprávkar “ujo Andersen“ a následne si prečítali text
z knihy, ktorý si rozobrali a spoločne sa o ňom porozprávali.
Avšak zmyslom tohto podujatia bolo pripraviť deťom
noc, na ktorú tak skoro nezabudnú - noc plnú čarovných
zážitkov, hravosti a tajomnosti.
Preto v druhej časti Andersenovej noci deti, s menšou
pomocou pani vychovávateľky, piekli perník. Po zdolaní tejto náročnej úlohy boli deti rozdelené do dvoch skupín,
medzi ktorými prebiehali rôzne rozprávkové súťaže a kvízy.
Vzduchom sa niesla napätá atmosféra, súťaživosť ale i hravosť.

Radosť z výhry bola istá. Odmenou pre víťazov ale aj útechou pre
porazených bola dlho očakávaná pizza. Po výdatnej večeri sme
sa vydali na prechádzku začarovaným parkom. Deti si naplno
užívali tajomnosť tejto noci. Odvaha
nechýbala ani najmenším.
Tretia časť tohto večera bola
najpokojnejšia. Deti sa prezliekli do
nočných úborov, po večernej hygiene
sa spokojne uložili do postelí a pozerali rozprávky. Školským klubom
postupne zavládlo úplné ticho.
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HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

ŠACHOVÝ TURNAJ GRAND PRIX SLOVAKIA

Každoročne sa naša škola zapája do
celoštátnej súťaže v umeleckom prednese
poézie a prózy. Nebolo to inak ani tento
rok. Začiatkom marca sa uskutočnilo
školského kolo súťaže Hviezdoslavov
Kubín. V obvodnom kole nás reprezentovali víťazky vo svojej kategórii: Natália
Heráková, Monika Filipeková, Karolína Paškrtová a Chiara Vaňová. Žiačka
6. ročníka Karolína Paškrtová získala
v kategórii prednesu prózy 1. miesto
a postúpila do okresného kola, kde získala pekné 3. miesto. Na prednes sa pripravovala pod pod vedením PhDr. Kataríny
Vacvalovej. Gratulujeme.

Základná škola s materskou školou v Nitrianskej Blatnici privítala v piatok 5.4.2019
šachistov a šachistky z celého okresu. Celoslovenská súťaž Grand Prix Chess sa po
prvýkrát organizovala mimo mesta Topoľčany. Organizátorov zaujal nielen nádherný
areál našej školy, ale aj zrekonštruované priestory ŠKD. Medzi súťažiacimi nemohli
chýbať ani naši šachisti Martin Kollár, Samuel Deanko, Dominik Stískal a Ľubomír
Oravec. Spomedzi silnej konkurencie 26 súťažiacich si domáci vybojovali slušné umiestnenia. Poradie našich žiakov: Samuel Deanko – 5.miesto, Martin Kollár – 6.miesto,
Dominik Stískal – 15.miesto, Ľubomír Oravec – 22.miesto. Poďakovanie patrí nielen
organizátorom, ale aj všetkým súťažiacim.

MALÝ FUTBAL – MLADŠÍ ŽIACI

LYŽIARSKY VÝCHOVNO-VÝCVIKOVÝ KURZ

Druhý aprílový týždeň patril malému futbalu mladších žiakov.
Naši zverenci si na ZŠ Tribečskej zmerali sily s hráčmi z rôznych
základných škôl. Išlo o vyraďovacie kolo, kde do okresného finále
mohol postúpiť iba víťaz. Spomedzi silnej konkurencie sme
napokon obsadili pekné 3. miesto. Do okresného finále postúpila ZŠ Tribečská. Za snahu a vytrvalosť patrí našim reprezentantom veľká vďaka.
Zostava ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica: Matúš Gogola, Adam
Kollár, Sebastián Bartošek, Timur Soblahovský, Filip Kluka,
Samuel Hubinský, Nikolas Bohuš, Samuel Franko, Patrik Jánoš,
Alex Kukuč
MP

Dva týždne po odovzdaní polročných výpisov známok absolvovali žiaci ZŠ s MŠ v Nitrianskej Blatnici výchovno-výcvikový
kurz v lyžiarskom stredisku SKI Čertovica.
Lyžiarskeho výcviku sa zúčastnilo 23 žiakov, z toho 11 dievčat
a 12 chlapcov. Žiaci boli podľa lyžiarskej zdatnosti rozdelení do
3 družstiev. V tomto roku sme mali vysoký počet nelyžiarov,
až 19. Z tohto dôvodu bola práca v 2 skupinách veľmi náročná,
a to hlavne prvé dva dni, kedy rýchlosť vetra na svahu dosahovala 130 km/h.
Celá výučba prebiehala v dopoludňajších a popoludňajších
hodinách. Poobede boli žiaci istý čas na ubytovni, kde relaxovali
a odpočívali. Po večeri sa žiaci navzájom spoznávali, zabávali
v izbách a v spoločenskej miestnosti. Každý večer sme so žiakmi
vyhodnocovali a analyzovali daný deň pomocou video projekcie. Poukazovali sme na prípadné chyby a nedostatky na svahu. V predposledný deň žiaci absolvovali lyžiarske preteky, kde
si mohli zmerať svoje sily a schopnosti. Vo večerných hodinách
sme potom súťaž vyhodnotili. Ako motiváciu sme pripravili
sladké odmeny nielen pre víťazov, ktoré všetkých potešili.
Počas celého lyžiarskeho výcviku sme sa snažili dodržiavať
bezpečnostné predpisy, biely kódex a pravidlá správania sa na
svahu. Snehové podmienky boli vynikajúce, na niektorých miestach až 110cm snehu. Žiaci si z výcviku odniesli nielen novonadobudnuté lyžiarske zručnosti, ale aj množstvo nových zážitkov.
MP

MALÝ FUTBAL – STARŠÍ ŽIACI
V mesiaci apríl sme absolvovali aj turnaj v malom futbale v kategórii starších žiakov. Tentokrát sa vyraďovacia časť
hrala na multifunkčnom ihrisku v Nitrianskej Blatnici. Slovenská asociácia športu na školách vytvorila v rámci okresu
Topoľčany 4 vyraďovacie skupiny. Naša základná škola bola v
skupine s ďalšími štyrmi družstvami. Spomedzi základných
škôl Radošina, Bojná, Šalgovce, Veľké Ripňany sme bez prehry
postúpili do okresného finále. Najťažší zápas sme odohrali so
žiakmi z Bojnej, ktorý sme vyhrali tesne 2:1. Práve v tomto zápase sa prejavili najmä skúsenosti žiaka 9. ročníka Martina Chochulu. Za predvedené výkony ďakujeme!
Zostava žiakov ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica: Martin Chochula, Martin Kollár, Dominik
Oravec, Adrián Jančovič,
Nikolas Držík, Nikolas
Rosecký, Sebastián Bartošek, Roman Michalec, Timur Soblahovský, Filip Kluka, Samuel Deanko
MP
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ŠPORTOVÉ POHĽADY
Podľa viacerých zdrojov, kolískou futbalu je
Anglicko, kde sa futbal začal hrať koncom
19-ho storočia. Táto hra sa ujala a je
celosvetovým fenoménom. Precestoval som viacero štátov Európy
a môžem potvrdiť, že takmer na
každej dedine je kostol, hostinec a
futbalové ihrisko.
V tridsiatich rokoch minulého storočia sa
táto
hra dostala aj do našej obce, vtedy Šarfie a vznikol futbalový klub ŠK Slávia Šarfia. Presný dátum prvých dotykov s loptou nevieme, ale prvé futbalové stretnutie sa odohralo v roku 1935
ŠK Slávia Šarfia proti PFK Piešťany. V tom období sa futbal hral
iba na úrovni priateľských zápasov. V prvej polovici štyridsiatich
rokov v dôsledku nepriaznivej politickej situácie v Európe činnosť
v tejto oblasti bola iba sporadická, väčšina mladých ľudí bola
zapojená vo vojne a tí čo zostali doma riešili iné životné problémy.
Po ukončení vojnového šialenstva v roku 1945 sa situácia začala normalizovať a tak sa obnovila aj futbalová činnosť. Naše
mužstvo sa prihlásilo do oblastnej súťaže, v ktorej účinkovali
mužstvá z okresov Nitra a Trnava. Naša obec patrila do okresu
Nitra. Po reorganizácii okresov a premenovaní obce na terajšiu
Nitriansku Blatnicu sme účinkovali v okresných súťažiach okresu
Topoľčany a tam pôsobíme dodnes. V tejto dobe sa striedali
obdobia úspešnejšie ale aj tie menej úspešné. V súčasnosti sme
tiež v období menej úspešnom, ale zdá sa, že sme sa odrazili od
dna a čakajú nás lepšie časy, čo si veľmi želáme a súčasným aktérom prajeme veľa úspechov a veľa trpezlivosti. V roku 2020 si
pripomenieme 85. výročie vzniku a nepretržitej činnosti futbalu
v našej obci, pre aktérov by to mohla byť inšpirácia k úspešnému
účinkovaniu v súťaži.
Okrem „A“ mužstva máme aj žiacku jedenástku “U“ 13, ktorí
účinkujú v okresnej súťaži pod vedením Ivana Bohuša, kde patria
k lepším mužstvám a robia nám radosť. Prajeme im veľa zdravia
a nech im chuť k a zápal futbalu vydržia čo najdlhšie.
Počas účinkovania oddielu sme na našom ihrisku boli svedkami viacerých významných zápasov. V roku 1950 sa na našom
ihrisku v rámci krajských dožinkových osláv uskutočnil priateľský
futbalový zápas keď si Topoľčany zmerali sily so Spartou Praha
a Topoľčany vyhrali 3:1. Topoľčany v tej dobe patrili medzi popredné kluby v Československu a len administratívnym zásahom
nemohli hrať prvú ligu, ale účinkovali v druhej celoštátnej lige.

Priateľské futbalové stretnutie TJ Nitrianska Blatnica
Spartak Trnava, august 1969

V tomto smere úspešnejšie obdobie sme zaznamenali na
prelome 60-tich a 70-tich rokov. Na Juraja 1969 sme odohrali
priateľský zápas s hokejistami Slovana Bratislava, za ktorých
hrali majstri sveta Dzurilla, Nedomanský, Haas, Kužela a viedol
ich nedávno zosnulý Doc. Ján Starší. O rok sme si zápas s nimi
zopakovali. V auguste 1969 sme na našom ihrisku privítali vtedy dvojnásobých majstrov Československa, futbalistov Spartaku Trnava, na čele s Adamcom, Kunom, Hagarom, Kabátom,
Jarábkom a ďalšími, čo hráč to pojem. V tej dobe mužstvo bolo
pojmom nielen v Európe, ale boli pozývaní na turnaje po celom
svete. V ďalšom období sme odohrali zápas proti AC Nitra, vtedy
štandardným prvoligovým mužstvom. V roku 1985 v rámci osláv
800-ho výročia obce a 50-teho výročia založenia futbalu sme na
našom ihrisku odohrali priateľské zápasy so Slovanom Bratislava
juniori s našim “A“ mužstvom a starí páni Nitrianskej Blatnice so
svojimi rovesníkmi zo Slovana. V ich drese okrem iných nastúpili
Viliam Schroif (najlepší brankár MS 1962 v Chile a zároveň strieborný medailista z toho šampionátu), Anton Urban, Ľudovít
Cvetler, účastníci a strieborní medailisti z OH v Tokiu 1964 a ďalší bývalí výborní futbalisti. V tom období starí páni odohrali zápas
aj proti bývalým hráčom Trnavy na čele s populárnym brankárom
„Capanom“ Imrichom Stachom, účastník dvoch majstrovstiev
sveta a Jozefom Štibrányim, účastník a strieborný z MS 1962
v Chile, strelec gólu proti Španielsku, čo nám zabezpečilo postup
zo skupiny a nakoniec strieborné medaily. V roku 2010 v rámci
osláv 75-ho výročia sme znovu privítali starých pánov Slovana
Bratislava v priateľskom zápase, v radoch ktorého nastúpili
Hrdlička, Hrivnák, Pecko , Kinier, Timko všetko reprezentanti.
Ako je z tohto krátkeho prehľadu vidieť, na našom ihrisku sme
privítali mnohých vynikajúcich športovcov, futbalistov, hokejistov, majstrov sveta, strieborných medailistov z majstrovstiev sveta
a olympijských hier, preto, lebo sme to robili pre ľudí a mali sme
radosť z toho, že môžeme osobne sa stretnúť s tými, ktorých sme
vídali len na televíznych obrazovkách.
V tejto tradícii pokračujeme aj naďalej a v sobotu 27.apríla
o 15.00 hod privítame na našom ihrisku znovu starých pánov
Spartaka Trnavy v zápase s našimi bývalými futbalistami, v rámci Dní obce, z príležitosti svätojurských osláv. Na zápas srdečne
pozývame všetkých priaznivcov a milovníkov futbalu nielen z Nitrianskej Blatnice ale aj zo širšieho okolia.
RJ, Výbor OFK Nitrianska Blatnica

Futbalový exibičný zápas TJ Nitrianska Blatnica
Hokejisti Slovan Bratislava, apríl 1969
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