
A je tu!A je tu!
Vraj kalendár neklame. Túto pravdu nám pot-

vrdil aj tohtoročný marec, keď podľa kalendára je 

to zimný mesiac, ale ľudia ho akosi podvedome 

spájajú s prebúdzajúcou sa jarou. Lenže v tom-

to roku nám marec vystrčil studené paprčky 

častejšie, akoby sme si boli želali. Stačilo však 

pár slnečných dní, aby sa objavili prví poslovia 

jari – snežienky. Dnes už nás obšťastňuje aj zlatý 

dážď, narcisy, fi alky, tulipány, kvitnú i odkvitajú 

stromy a v záhradách sa už ukončujú prvé jarné 

práce, v korunách stromov spievajú vtáci. Nuž, 

veru, jar je tu! A s ňou krása prírody okolo nás. 

Bude nás sprevádzať aj cestou k Jurkovi, ako fa-

miliárne voláme už dávno miesto, kde žili naši 

dávni predkovia a  zanechali nám skvost  – Ro-

tundu svätého Juraja. Šťastnú púť, priatelia, 

a šťastný návrat domov!

Anton Krumpár

Stretla som jar –

ešte nesmelú,

žmurkajúcu

očkami podbeľu

do marcového slnka.

Pod košieľkou jej žblnká

teplý tep ako deve –

ústa, vtáčatko v speve

a pehy púpav na líci.

Prekvapili ju chasníci:

vietor – nespútaný šibal

nôžky bosé jej vyšibal,

uchytil si z jej peľu,

kým zlatý dážď ju celú

vykúpal v lúčoch rána.

A ona, opásaná

v modrej zásterke neba,

ako tradične treba

vo veľkonočnej téme

- núka kraslicu Zeme.

Katarína Hudecová

Svätojurajská púť k najstaršej rotunde v strednej EurópeSvätojurajská púť k najstaršej rotunde v strednej Európe
Máloktorý zo svätcov je tak obklopený 

legendami ako svätý mučeník Juraj z  Ka-

padócie, patrón rytierov a  vojakov. Jeho 

obraz, ako sedí na koni a bojuje s drakom, 

patrí k najznámejším vyobrazeniam svätých 

v celom kresťanskom svete. V súvislosti so 

svätým Jurajom vzniklo v  minulosti na 

území dnešného Slovenska jedenásť obcí 

nesúcich jeho meno. Celkovo je však na 

Slovensku zachovaných štyridsať patrocínií 

zasvätených tomuto svätcovi. Spolu tak 

tvoria tridsiaty najpočetnejší patronát na 

Slovensku. Patrocíniá sú nerovnomerne 

rozšírené po celom území Slovenska – ako 

na západe, tak i na východe, nevynímajúc 

sever a juh. Medzi najstaršie obce na Slov-

ensku s patrocíniom sv. Juraja jednoznačne 

patrí Nitrianska Blatnica.

Rotunda sv. Juraja stojaca v  extraviláne 

obce Nitrianska Blatnica je stavbou z prvej 

polovice 9. storočia, najstaršou rotundou 

v strednej Európe.

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 sto-

jacu rotundu na Slovensku pred úplným 

zánikom. Tradícia svätojurajských púti 

k Rotunde sv. Juraja začala pravdepodobne 

niekedy po oprave rotundy 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 Slov-

ensku a už dávnejšie sa začala spájať aj s pr-

ipomínaním cyrilo-metodskej misie.

Tohtoročná fundačná sv. omša sa bude 

konať v  nedeľu 29. apríla 2018 o  10,00 

hodine pri Rotunde sv. Juraja a  bude ju 

celebrovať biskup Mons. František Rábek, 

vojenský ordinár.

Jej priebeh bude vysielaný v  priamom 

prenose RTVS na STV 2.

Po ukončení sv. omše bude púť 

pokračovať kultúrnospoločenským pro-

gramom priamo v areáli rotundy.

K  prítomným sa pri príležitosti stano-

venia veku rotundy a udelenia ceny Fénix – 

Kultúrna pamiatka roka 2016 Ministerst-

vom kultúry SR Obci Nitrianska Blatnica, 

OZ Rotunda Jurko a  reštaurátorovi Ak. 

maliarovi Jozefovi Doricovi, postupne 

prihovoria pozvaní hostia, zástupco-

via samosprávy a  občianskeho združenia. 

V  kultúrnom programe sa predstaví zná-

ma slovenská folková pesničkárka Sima 

Martausová, krojovaný mužský spevácky 

zbor Mužáci Moravia a  ľudová hudba 

Bojňanci. Na lúke Púšť pod rotundou bude 

od skorého rána prebiehať tradičný púťový 

jarmok so sprievodnými akciami.

Nebude chýbať ani lesná pedagogika, 

kolotoče a ďalšie hodové atrakcie.

MT
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Čestné občianstvoČestné občianstvo

NITRIANSKA BLATNICA ZÍSKALA PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIESTNITRIANSKA BLATNICA ZÍSKALA PEČAŤ ROZVOJA OBCÍ A MIEST

Rok 2018
Čestné občianstvo obce Nitrianska Blat-

nica udelené pri príležitosti stanovenia 

veku Rotundy sv. Juraja a udelenia Ceny 

Fénix – kultúrna pamiatka roka 2016 obci 

Nitrianska Blatnica

prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc.

Jadrový fyzik, ktorý pochádza z Ochod-

nice v  okrese Žilina. Na Katedre jadrovej 

fyziky a biofyziky Univerzity Komenského 

v Bratislave pôsobí od roku 1965.

Dvanásť rokov pracoval v  Medzinárod-

nej agentúre pre atómovú energiu (MAAE) 

v Monaku, kde viedol laboratórium na výs-

kum morskej rádioaktivity. Je uznávaným 

odborníkom v  oblasti výskumu zried-

kavých jadrových procesov a environmen-

tálnej fyziky a  patrí medzi zakladateľov 

týchto odborov na Univerzite Komen-

ského.

Významne prispel k  vybudovaniu 

urýchľovačového centra na Fakulte 

matematiky, fyziky a  informatiky UK 

v Bratislave. Zaoberá sa výskumom v oblas-

ti environmentálnej rádioaktivity a prispel 

k  zhodnoteniu globálnej a  regionálnej 

radiačnej situácie po havárii v jadrovej ele-

ktrárni vo Fukušime.

Získal mnohé ocenenia na Slovensku 

i  v  zahraničí, napríklad ako člen IAEA 

tímu získal v  roku 2005 Nobelovu cenu 

mieru za jeho príspevok k výskumu rádio-

aktivity morí a oceánov. V máji 2017 získal 

ocenenie Vedec roka SR. 01. 01. 2018 mu 

prezident SR udelil štátne vyznamenanie 

Pribinov kríž 1. triedy.

Obec Nitrianska Blatnica bolo Slovenskou informačnou a mar-

ketingovou spoločnosťou (SIMS, a.s.), pod registrovanou ochr-

annou známkou Národného informačného strediska Slovenskej 

republiky, na základe hodnotiacej analýzy hospodárenia vyhod-

notená ako samospráva s predpokladom stabilného rozvoja. Obec 

tak získala Pečať rozvoja obcí a miest.

Národné informačné stredisko SR, teraz SIMS a.s., každý rok 

vykonáva podrobnú analýzu územnej samosprávy Slovenska. 

Analýzou zameranou na fi nančnú a majetkovú bonitu prešlo 2.926 

slovenských obcí a miest. Analyzované bolo obdobie od výsled-

kov s akými primátori a starostovia obce prevzali, s výsledkami, 

ktoré dosiahli. Metodika vyberala obce s dobrou fi nančnou i ma-

jetkovou bonitou, teda dobre hospodáriace bonitné obce. Hod-

notenie bolo vypracované na základe dát získaných integračným 

prepojením na portály Ministerstva fi nancií publikujúce účtovné 

a  rozpočtové dáta. Metodika je vypracovaná analytickým cen-

trom SIMS, a.s., a nadväzuje na akademické štúdie českých a slov-

enských univerzitných a  odborných kapacít zaoberajúcich sa 

štúdiom verejnej správy a regionálneho rozvoja.

Obec Nitrianska Blatnica pod vedením starostu a zastupiteľstva 

bola vyhodnotená ako obec, ktorá sa môže zaradiť medzi 39,09% 

obcí, kde vedenie samosprávy efektívne využíva fi nancie ako aj 

majetok pre trvalo udržateľný rozvoj.

Výhodou získania Pečate rozvoja obcí a miest je, že hodnotenie 

bude vložené v hodnotiacom systéme, ktorý odporúča a zároveň 

využíva Európska komisia pre Európsky sociálny fond na prevero-

vanie a  hodnotenie podnikov a  žiadateľov o  poskytnutie euro-

fondov. Zároveň s ním pracuje štátna správa, fi nančné inštitúcie 

a  podnikateľský sektor. Pečať nemá časové obmedzenie a  bude 

zverejnená v systéme nastálo.

Výhody Pečate rozvoja obcí a miest 2017:

• potvrdzuje výnimočnú pozíciu na trhu, 

deklarujete svoju dôveryhodnosť, pros-

peritu a fi nančnú stabilitu

• je to silný marketingový a  prestížny 

nástroj pri komunikácii s obchodnými 

partnermi, investormi,

• zákazníkmi, konkurenciou a  širokou 

verejnosťou - pečať Rozvoja obcí a mi-

est je zverejnená v  systéme, ktorý 

využívajú banky, fi nančné inštitúcie, štátna správa a odporúča 

ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny fond na prevero-

vanie a hodnotenie podnikov, miest a obcí.

(ocú)

Fyzik Pavel Povinec si preberá štátne 

vyznamenanie Pribinov kríž I.triedy.
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Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVAZ ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

73 ROKOV POKOJA73 ROKOV POKOJA

KARNEVALKARNEVAL

Poslanci obecného zastupiteľstva sa stretli na 17. plánovanom 

zasadnutí dňa 22. februára 2018. Prvou témou bol schválený návrh 

na prvú úpravu rozpočtu obce na rok 2018. Po rozprave poslanci 

schválili i inventarizáciu majetku obce k 31. 12. 2017 a rámcový 

plán práce OZ na rok 2017. V ďalšom bode prerokovali a schválili 

návrh programu Dní obce Nitrianska Blatnica  – Svätojurajské 

hody 2018 a  jeho materiálne a  personálne zabezpečenie. Celý 

program hodov je uvedený v tomto čísle našich novín. V súlade 

so VZN č. 2/2007 O symboloch obce, udeľovaní verejných uznaní 

a odmien, čl. 6, ods. 1, 2 na návrh starostu obce OZ udelilo Čestné 

občianstvo obce Nitrianska Blatnica prof. RNDr. Pavlovi Pov-

incovi, DrSc., ktorý sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžil 

o šírenie dobrého mena obce Nitrianska Blatnica doma i vo svete. 

Vedec roka 2016 prof. Pavel Povinec od roku 2016 šíril a šíri do-

bré meno obce Nitrianska Blatnica na území Slovenska ako aj 

v zahraničí. Má veľkú zásluhu na zorganizovaní a vykonaní medz-

inárodného vedeckého výskumu k stanoveniu veku Rotundy sv. 

Juraja a tým aj na zvýšení záujmu o našu obec a osobitne Rotundu 

sv. Juraja v rámci odbornej verejnosti ale i turistického ruchu.

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 pre-

rokovali predložené návrhy a  žiadosti a  vyjadrili sa i  k  aktuál-

nym problémom obce, k  organizácii Príchodu Mikuláša, Dní 

obce, prevádzke a údržbe verejného osvetlenia a miestnych ko-

munikácií a k problematike parkovania na MK a k zabezpečeniu 

systému odpadového hospodárstva a rekonštrukcie budovy mat-

erskej 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)

V  predvečer 2. apríla, dňa oslobodenia našej obce Červenou 

armádou, uskutočnila sa na námestí obce spomienková slávnosť. 

Prítomní si pripomenuli, že už 73 rokov žijeme v mieri. Pri Pom-

níku padlých položili veniec zástupcovia obecnej samosprávy 

a  spoločenských organizácií. Po zaznení hymny a  prednesenej 

básni v  podaní poslankyne OZ Márii Hlohovskej sa prítom-

ným občanom prihovoril zástupca starostu obce Michal Socha. 

„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 Schön-

feldovi, manželia Burgovi, manželia Weltheimerovi, manželia 

Schlüserovi, manželia Lauferovi manželia Steinerovi a ďalší. Med-

zi obeťami bol aj MUDr. Š. Adler, na ktorého ako lekára spomínali 

s láskou mnohí naši občania, ktorí ho poznali. Aj z toho je vidieť, 

že vojna si vyberá svoju krutú daň a zasahuje potom najviac rod-

iny 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 

zástupca starostu obce.

(bn)

Milí rodičia a deti,

Určite si spomínate na podujatie, ktoré sa 

tak ako každý rok uskutočnilo za pomoci 

Vás rodičov, starých rodičov a v neposled-

nom rade štedrých sponzorov. Mám na 

mysli detský karneval a  rodičovský ples. 

Bez týchto dvoch kultúrnych podujatí sa 

nemôže začať ani jeden kalendárny rok. 

Takto sme zahájili aj tento, 53. ročníkom. 

Deti predviedli svoju kreativitu a nápaditosť 

pri výbere a výrobe svojich masiek, a nám 

starším večer hrala do tanca hudobná 

skupina Eminent.

Verím, že sa takto spolu zabavíme aj 

o rok.

Monika Líšková, predseda Rady rodičov 

a Rady školy
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SPOMIENKA NA JURKASPOMIENKA NA JURKA

AKTIVITY MS SČKAKTIVITY MS SČK

Písal sa rok 1940, keď som prvý krát, s rodičmi absolvoval Svä-

tojurajskú púť od kostola cez Krčaškár, Višňovú cestu, Gaštanicu, 

Blaghaus na lúku Púšť, zaplnenú šiatrami s  cukrovinkami, me-

dovníkmi a nezbytným morským prasiatkom a papagájom, ktorí 

asistovali pri predaji planét s  predpoveďou budúcnosti. Svätá 

omša sa vtedy konala pred budovou Barónovej horárne (Pus-

tovnícka škola), kde oltár bol postavený na drevenej verande. 

Teda v opačnom „garde“ oproti dnešku. Vtedy ešte púte zakázané 

neboli a  tak sv. omša sa mohli konať aj mimo kostola a  ľudia 

mohli ísť v  organizovanom sprievode (procesii). Spomínam si 

na tento rok najmä preto, že v dave ľudí som sa po omši stratil. 

Keďže ľudia sa rozchádzali na všetky strany i ja som sa vybral sám 

smerom na Marhát, okolo vodojemu, kde ma uplakaného našla 

naša suseda, pani Marka Sláviková a šťastlivo odovzdala mame. 

Zaujímavé bolo, že k  Jurkovi na púť nás nikto nemusel posielať 

a  všetci sme sa tešili na tento deň. Už to, že púte sa konali od 

začiatku 16. storočia zanechalo v  ľuďoch potrebu ísť k  Jurkovi, 

aj keď púte boli po roku 1948 zakázané. Vznikal pocit potreby 

stretnúť sa s priateľmi, rodákmi, známymi. A tak sem prichádzali 

(a prichádzajú) ľudia z južnej i severnej strany Považského Inovca. 

V súvislosti s Jurkom musím povedať, že čosi nás tam ťahalo, tešili 

sme sa na tento deň. Nikdy nezabudnem na chvíle, keď som v jed-

no sychravé októbrové predvečerie sprevádzal k „Jurkovi“ jedného 

oravského architekta, ktorý po zhliadnutí a  mojom stručnom 

výklade o histórii povedal: „Ja sa sem ešte musím vrátiť“. Prejavil 

som ochotu ísť hocikedy s ním k Jurkovi, no on mi povedal: „Toto 

je zvláštne miesto, ja sem pôjdem aj sám. Je to vhodné miesto 

na meditáciu. Viete, to je niečo medzi nebom a zemou“. Asi mal 

pravdu, lebo aj ja som sa pri „Jurkovi“ cítil vždy dobre. Príjem-

né chvíle som zažil pri Jurkovi, keď sme sa ešte pred existenciou 

OZ Jurko, ale aj počas jeho trvania, snažili uchrániť chátrajúcu 

stavbu kostolíka. Nezabudnem na chlapcov – dôchodcov, ktorí po 

skončení brigády s pesničkami na perách odchádzali od Jurka a aj 

takto vyjadrovali radosť z toho, že sa aj oni pričinili o uchránenie 

diela, ktoré už viac ako jedno tisícročie slúžilo ľuďom. Nakoniec 

pomôžte mi rozmýšľať. Kostolík sv. Juraja vznikol kedysi pred 

príchodom sv. Konštantína a Metoda. Postavili ho naši predkovia 

ďaleko v  horách. Slúžil širokému okoliu. Nikde na okolí takýto 

kresťanský kostol nebol - teda musel byť pod patronátom niekoho 

význačného. Nikde sa nedočítame o  vzťahu Jurka k  Stojslavovi, 

majiteľovi Blatnického panstva. Vieme však, že bohoslužby tu 

navštevovali ľudia zo širokého okolia. V mnohých vizitáciách sa 

dozvedáme, že kostolík chátral a  potreboval stálu starostlivosť. 

Celé tisícročie stál a slúžil ľuďom a preto je dobré, že sa našli ľudia, 

ktorých srdcovou záležitosťou bolo jeho zachovanie aj pre budúce 

generácie a doriešil sa i vlastnícky vzťah k Jurkovi. Dnes je pýchou 

nielen Blatničanov, ale i celého Slovenska. Jurko je jednou z mála 

stavieb, ktorá sa v pôvodnom stave (múry) zachovala v rámci celej 

Európy. Chcem vyjadriť poďakovanie p. prof. A. Ruttkayovi, p. 

Ak. Maliarovi J. Doricovi a mnohým nadšencom, ktorí sa pričinili 

o to, že náš Jurko dnes stojí a reprezentuje našu históriu.

A  veľké Pán Boh zaplať patrí aj pánovi farárovi Juríkovi, 

obetavému, pokornému a  iniciatívnemu kňazovi, ktorý nebol 

ľahostajný pri náleze kostier pri budovaní hromozvodu. Ohlásil 

uvedenú skutočnosť Pamiatkovému úradu a  začal sa výskum, 

bádanie a záchrana tejto vzácnej pamiatky.

O  tom, že Jurko nie je ľahostajný svedčí i  príklad rodiny 

Šútovských (kedysi bývali na Starom majeri), ktorí treli biedu 

za bývalého režimu a boli prenasledovaní a predsa sa k  Jurkovi 

každoročne vracajú  – stretnú sa všetci súrodenci, aby si zas-

pomínali na svoje detstvo. Prídu z miest, kde ich osud zavial, i zo 

zahraničia. Je to znak toho, že mali rád svoj domov i keď v ňom 

veľa radosti nezažili.

Prajem Vám všetkým veľa krásnych chvíľ a  spomienok pri 

našom Jurkovi.

Ján Kolník

18.  2.  2018 sa uskutočnilo valné 

zhromaždenie MS SČK na ktorom 

výbor MS SČK zhodnotil aktivity 

z  roka 2017. Všetky stanovené úlohy boli 

splnené. Následne boli vytýčené úlohy na 

ďalší rok, tieto boli členmi jednohlasne 

schválené. Hlavnou prioritou naďalej zos-

táva organizovanie dobrovoľného darcovs-

tva krvi, poskytovanie prvej pomoci a po-

moc ľuďom v  núdzi. Nezabudli sme ani 

na našich jubilantov ktorých sme v tomto 

roku mali jednu 80 ročnú, dve70 ročné, 

dve 60 ročné a dve 50 ročné. Potešili sme 

ich kvietkom, malým darčekom a prianím 

pevného zdravia do ďalších rokov života. 

5. 3. 2018 sme v spolupráci s NTS v Nitre 

a  MUDr. Veronikou Hertelovou zreal-

izovali Jarnú kvapku  krvi. Zúčastnilo sa 

jej 33 dobrovoľných darcov. Máme veľkú 

radosť z toho, že v dnešnom uponáhľanom 

svete je stále pre mnohých ľudskosť na 

1.mieste. Darcovia sú ochotní nezištne 

pomáhať iným a svojou krvou zachraňovať 

ľudské životy. Teší nás aj prvenstvo v počte 

odberov v rámci celého okresu. Veľa darcov 

sa pri odberoch u  nás v  Nitrianskej Blat-

nici stretáva už pravidelne, cítia sa tu ako 

doma a spolu tvoríme jednu veľkú rodinu. 

V  rámci pomoci ľuďom v  núdzi koncom 

mesiaca marca 2018 MS SČK odovzdal so-

ciálne slabším rodinám 14 potravinových 

balíčkov.

ZS
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VČS PZ „MIER“ NITRIANSKA BLATNICAVČS PZ „MIER“ NITRIANSKA BLATNICA

Z ROKOVANIA OZ RO TUNDA JURKOZ ROKOVANIA OZ RO TUNDA JURKO

Z  ČINNOSTI JDSZ  ČINNOSTI JDS

V  sobotu 24. februára 2018 sa 

uskutočnila Výročná členská schôdza 

Poľovníckeho združenia „MIER“ Nitrian-

ska Blatnica v  Kultúrnom dome v  Nitri-

anskej Blatnici za účasti 43 zo 49 členov 

združenia. Členovia PZ na nej bilancovali 

svoju činnosť v  predchádzajúcom roku, 

v  ktorom oslávili 70. výročie založenia 

vydareným kultúrnospoločenským 

podujatím  – Poľovníckym dňom sv. Hu-

berta v  parku v  Nitrianskej Blatnici dňa 

15.  07.  2017. Rokovanie schôdze otvoril 

a  viedol predseda združenia Michal To-

man. Následne ho doplnil Dušan Turčan 

ml., fi nančný hospodár PZ a ďalší členovia 

výboru. Prítomní členovia prerokovali 

správu o činnosti a správu o hospodárení 

združenia za rok 2017 a  schválili plán 

činnosti a  rozpočet združenia na rok 

2018, 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 Min-

isterstva pôdohospodárstva SR č.489/2013 a plánmi poľovníckeho 

hospodárenia, lovu a chovu a spoločných poľovačiek. Plán odstre-

lu raticovej zveri bol splnený na 100% (jelenia zver 30 ks, srnčia 

37 ks, diviačia 42 ks a mufl onia 9 ks.) Pri odstrele raticovej zveri 

v  minulej sezóne si najlepšie počínali Zdeno Turčan, Anton 

Fuksík a  Július Tomašovič, ktorí ulovili po 8 ks raticovej zveri. 

V  streleckej činnosti sme tradičné majstrovstvá PZ v  streľbe na 

batérii a  v  malokalibrovom trojboji v  minulom roku neorgan-

izovali. Členovia a čakatelia nášho združenia odpracovali celkom 

v  minulom roku 9569 brigádnických hodín. Priemerný počet 

hodín na člena a čakateľa PZ za rok bol 149 hodín. V brigádnickej 

činnosti si najlepšie počínal Jozef Turčan, ktorý odpracoval 277 

brigádnických hodín. Za nového člena PZ bol nadpolovičnou 

väčšinou členov prijatý Miroslav Miho. Na záver rokovania boli 

odovzdané pamätné listy a vecné dary členom, ktorí v roku 2017 

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

Rok 2017 bol pre 

členov občianskeho 

združenia výnimočný. 

Ukončenie reštaurovania pustovne, up-

ravený areál s  lavičkami pre pútnikov, 

slávnostné požehnanie kostolíka počas 

minuloročnej púte a  predovšetkým 

ocenenie Fénix - pamiatka roka 2016, ktoré 

aj nášmu združeniu udelilo Ministerstvo 

kultúry SR, nás napĺňajú spokojnosťou 

a hrdosťou. Máme za sebou obrovský kus 

práce, 17 rokov systematickej starostlivosti 

o  rotundu, jej okolie, roky pátrania a  od-

krývania minulosti a  zároveň prezento-

vanie a propagáciu vzácnej pamiatky.

Vo februári sme bilancovali našu činnosť 

za uplynulý kalendárny rok a  hodnotili 

sme vykonané práce: zakúpenie a  osad-

enie stožiaru so zástavou pri rotunde, náter 

lavičiek, zakúpenie sadeníc skálnika a jeho 

vysadenie na svahu za lavičkami, úpravy 

tesnenia na vstupných dverách a  oknách 

rotundy, zaobstaranie a  predaj suvenírov 

a  mnohé ďalšie. Tešil nás záujem médií 

a  kostolík sme propagovali v  rozhlas-

ovej relácii Zvony nad krajinou, naša sta-

roslovienska družina zložená zo žiakov 

základnej školy sa predviedla v  televíznej 

relácii Ahoj, Slovensko. Pokračujeme tiež 

v informovaní verejnosti na našej webovej 

stránke a na sociálnych sieťach.

Poďakovanie patrí členom občianskeho 

združenia za neúnavnú snahu a  hodiny 

dobrovoľníckej práce na zveľaďovaní kos-

tolíka a jeho okolia. Ďakujeme aj tým, ktorí 

nám venovali 2% daní alebo sponzorský 

príspevok.

Mgr. D. Ševčíková

Rok 2018 sa nesie v  znamení 10. 

výročia založenia organizácie v našej obci. 

Zakladateľkami tejto myšlienky boli p. Slá-

viková a  p. Oravcová. V  roku 2008 sme 

získali 40 členov, k  dnešnému dňu máme 

59 členov. Dňa 17. marca 2018 sa konala 

výročná členská schôdza, ale slávnost-

ná, obohatená o  kultúrny a  spoločenský 

program. V  úvode vystúpili žiaci ZŠ 

s  tanečným programom, pod vedením 

p. učiteľky Jančovičovej. Boli pozvaní aj 

hostia z OO JDES Topoľčany – p. Alžbeta 

Fabríciová  – predsedníčka OO JDS, p. 

Milan Páleník - podpredseda OO JDS, 

zástupca starostu obce p. Michal Socha. 

Schôdza sa riadila svojim programom. 

Správu o činnosti za posledné 3 roky poda-

la predsedníčka JDS p. Sláviková, zároveň 

poďakovala výboru za spoluprácu. Správu 

o  hospodárení za rok 2017 a  rozpočet 

na rok 2018 podala p. Oravcová, správu 

revíznej komisie p. Bartošková. Záver 

nášho sedenia bolo občerstvenie a  veselá 

nálada pri hudbe. Prekvapením bola heli-

gonárska skupina z  Myjavy, pod názvom 

„Myjavský heligonkári“, ktorí prišli do 

sály s  hudbou. Bol to skutočne nádherný 

zážitok, keď pri tónoch takýchto harmoník 

sme si zaspievali tie naše slovenské piesne. 

Chcem sa poďakovať OÚ a  sponzorom, 

ktorí nás podporujú, pretože bez nich sa 

tieto aktivity nedajú realizovať. V  me-

siaci máj nás čaká 

súťaž v  kolkoch, 

ktoré sa pori-

adajú každoročne 

v  Preseľanoch. 

Športové hry v  ľahkej atletike sa budú 

konať tento rok v  júni v Oponiciach. Cez 

letné prázdniny chceme zorganizovať pre 

členov jednodňový poznávací zájazd. Vy-

slovujem všetkým členom veľké ďakujem, 

ktorí sa zapojili do akejkoľvek činnosti. 

O  tom, že aj seniori, ktorí prežívajú jeseň 

svojho života sa vedia pobaviť.

Mgr. Elena Sláviková
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VÝROČNÁ SCHÔDZA DOBROVOĽNÝCH HASIČOVVÝROČNÁ SCHÔDZA DOBROVOĽNÝCH HASIČOV

Mesiac február sa zvyčajne nesie v  duchu bilancovania up-

lynulého roka, inak to nebolo ani u našich dobrovoľných hasičov. 

V  sobotu, 10. februára 2018, sa stretli členovia Dobrovoľného 

hasičského zboru Nitrianska Blatnica (DHZ) v  priestoroch 

kultúrneho domu v  Nitrianskej Blatnici. Schôdzu otvoril úvod-

ným príhovorom Elemír Bisák, preventivár DHZ a následne na 

to privítal na výročnej schôdzi všetkých zúčastnených a  hostí 

aj predseda DHZ Emil Fico. Minútou ticha si uctili pamiatku 

zosnulého dlhoročného člena DHZ  – Jozefa Bačkádyho. Bilan-

covalo sa vo viacerých bodoch: zásahy DHZ, účasť na rôznych 

kultúrnych i  športových akciách, či materiálno-technické vy-

bavenie DHZ. Predseda dobrovoľných hasičov vyzdvihol profe-

sionálny prístup a nasadenie hasičov pri zásahovej činnosti a tech-

nickej pomoci v priebehu roka. Uviedol, že výbor DHZ i v roku 

2017 spolupracoval s obecným zastupiteľstvom a starostom obce 

pri zabezpečovaní úloh ochrany pred požiarmi a  rozvoja obce. 

Hlavné úlohy v  činnosti DHZ boli zamerané na protipožiarnu 

prevenciu a  akcieschopnosť zásahových hasičských jednotiek 

(rozhlasové relácie, nástenky, preventívne kontroly- skontrolo-

vaných bolo 25 starších rodinných domov, príprava na obvodnú 

súťaž), na prácu s  mládežou (V  krúžku mladých požiarnikov 

dnes pracuje cca 20 detí vo veku od 8 do 16 rokov. Aktivita detí sa 

odzrkadľuje v okresnej súťaži Plameň, kde si deti rozvíjajú telesné 

a odborné schopnosti), kultúrno-spoločenskú činnosť (oslavy os-

lobodenia obce a  SNP) a  aktivitu členov DHZ pri plnení úloh, 

ktorými ich poverilo obecné zastupiteľstvo a starosta obce (svä-

tojurajská púť, stavanie mája, Deň detí, silvestrovské oslavy). 

Hlavnou kultúrno-spoločenskou aktivitou nášho DHZ boli v mi-

nulom roku oslavy 90. výročia založenia, ktoré sa konali dňa 26. 

augusta 2017. Naši dobrovoľní hasiči sa však na škodu veci vôbec 

nezapojili do postupových súťaží hasičského športu ani v súťaži 

CTIF- Plameň 2017, čo môže mať negatívny dosah na rozvoj 

hasičského športu a  dopĺňanie členskej základne hasičského 

zboru v  ďalšom období. Predseda DHZ vyslovil predpoklad, že 

v  tomto roku spravia všetko preto, aby sa spomenutých súťaží 

nielen zúčastnili, ale v nich i uspeli. Navrhol taktiež ponúknuť OV 

DPO zorganizovanie okresného kola súťaže Plameň 2018 v Nitri-

anskej Blatnici. Brigádnická činnosť zboru bola v minulom roku 

zameraná na opravu siete hydrantov a  likvidáciu nánosov blata 

na námestí obce po prietrži mračien v  mesiaci máj. Zo štátnej 

dotácie vo výške 2 000 EUR si hasiči zakúpili hasičské rovnošaty, 

svietidlá, zásahové odevy, prilby, opasky a iné vybavenie potreb-

né pre zásahy. Starosta obce Michal Toman hasičom poďakoval 

za výbornú spoluprácu, za ich aktivitu počas celého roka a  za 

starostlivosť o  hasičskú techniku aj o  hasičskú zbrojnicu. Ďalej 

uviedol, že na tento rok sa štátna dotácia pre hasičské jednotky 

zaradené do „B“ kategórie zvyšuje na 3.000,– € a obec sa opätovne 

bude uchádzať i o dotáciu 30.000,– € na rekonštrukciu hasičskej 

zbrojnice. Druhá polovica výročnej schôdze patrila plánovaným 

akciám na rok 2018 a vytýčeniu si ďalších cieľov a úloh DHZ.

MT
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27/4
piatok

18.00 Stavanie mája 2018 – tradièné stavanie mája pred Kultúrnym domom
s kultúrnym programom – hrá hudobná skupina ORION II

20.00 Šarfický majáles – do tanca hrá hudobná skupina DISK – KD

28/4
sobota

11.00 Slávnostné otvorenie XXVII. skautských dní – Rotunda sv. Juraja

11.30 Oblastné skautské preteky – Rotunda sv. Juraja

12.00 Jazdecká škola Kuzmice 
17.00 Futbalové stretnutie „Starých pánov“ OFK Nitr. Blatnica – OFK Jacovce
18.00 Bielièanka Šarfianom – koncert dychovej hudby Bielièanka z V. Bielic – kolkáreò park

29/4
nede¾a

08.00 • Svätojurajský jarmok 
Lesná pedagogika

10.00 Slávnostná sv. omša – celebruje vojenský ordinár biskup Mons. František Rábek

11.30

Rotunda sv. Juraja – 
„Fénix“ – Kultúrna pamiatka roka 2016 a stanovenia veku rotundy
V programe vystúpia: 
• Sima Martausová – slov. pesnièkárka • Bojòanci – ¾udová hudba

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

27. apríla – 29. apríla 2018 na

DNI OBCE
Nitrianska Blatnica 2018
svätojurajskej púte k Rotunde sv. Juraja
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SVÄTOJURAJSKÁ 
Nitrianska Blatnica
29. apríl 2018

08.00 • Svätojurajský jarmok 
Lesná pedagogika 

10.00 Slávnostná sv. omša – celebruje vojenský ordinár biskup Mons. František Rábek

11.30
Rotunda sv. Juraja – 
„Fénix“ – Kultúrna pamiatka roka 2016 a stanovenia veku rotundy
V programe vystúpia: 
• Sima Martausová – slov. pesnièkárka • Bojòanci – ¾udová hudba

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
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Jubilanti Jubilanti - k 30. aprílu 2018- k 30. aprílu 2018

Narodené detiNarodené deti Zomrelí občaniaZomrelí občania Manželstvo uzavreliManželstvo uzavreli

50 rokov
Jozef Jakubička

Juraj Hubinský

Dušan Sako

Jozef Líška

60 rokov
Bernardína Oravcová

Jozef Vašina

Zdenka Krajčíková

Margita Večereková

Jozef Selecký

Jozef Kolka

Jozef Mráz

Jozef Štefaňák

Zdenka Lukáčová

Zita Ďurišová

70 rokov
Anna Žikavská

Mária Mihová

PhDr. Jozef Porubský

Valéria Líšková

Ľubica Masaryková

Marta Oravcová

75 rokov
Gustáv Hájovský

Jozef Líška

Ľudmila Pócsiková

80 rokov
Ladislav Hromada

Jozef Rusko

85 rokov
Helena Mihová

Emília Hubinská

Terézia Hanuliaková

91 rokov
Mária Kršková

92 rokov
Mária Koláriková

94 rokov
Mária Košťálová

Ruth Čupková

Hana Jančovičová

Karolína Jantulová

Lenka Švecová

Július Ďurák

Mária Vavrdová

Štefan Halák

Antom Rožek

Ján Kupec

Maroš Korenčík

a MUDr. Alena Masarovičová

Dominika Kolková

a Peter Bílik

Jozef Selecký

a Ing. Marta Hakáčová

ZÁPIS DETÍZÁPIS DETÍ
DO MATERSKEJ ŠKOLYDO MATERSKEJ ŠKOLY

Základná škola s materskou 

školou Nitrianska Blatnica oznamuje 

rodičom, že zápis detí do materskej 

školy k školskému roku 2018 / 2019 sa 

uskutoční v dňoch

od 2. mája 2018
do 11. mája 2018 

v čase od 8,00 h do 16, 00 h v budove 

materskej školy. Na zápis je potrebný 

rodný list dieťaťa.

Mária H l o h o v s k á

zástupkyňa riad. ZŠ s MŠ pre MŠ

OSLAVA DŇA MATIEKOSLAVA DŇA MATIEK
Druhá májová nedeľa 

už tradične patrí všetkým 

matkám. Pri príležitosti 

Dňa matiek Vás všetkých, 

predovšetkým matky pozý-

va Obecný úrad a Základná 

škola s  materskou školou 

na oslavu Vášho sviatku do 

Kultúrneho domu v  Nitri-

anskej Blatnici 13.  5.  2018 

o 15,00 h. S kultúrnym pro-

gramom Vás potešia deti 

z  materskej školy a  základ-

nej školy.

Tešíme sa na Vás

OcÚ, ZŠ s MŠ

NÁVŠTEVA DIVADELNÉHO PREDSTAVENIANÁVŠTEVA DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA

Rozprávka o otcovi, ktorý svojej dcére od-

trhne ružu zo záhrady zakliateho zvieraťa, 

patrí k  najznámejším na svete. Preto sa 

pani učiteľky spolu s deťmi z prvého stupňa 

ZŠ rozhodli dňa 20. 3. 2018 navštíviť Staré 

divadlo Karola Spišáka v Nitre.

Tam na deti čakal rozprávkový príbeh 

Kráska a  zviera. Žiaci mohli vidieť rôzne 

zaujímavé rekvizity ako bola napríklad 

zlatá klietka, papierová ruža, prestretý stôl 

či smiešne postavy znázorňujúce Sviet-

nik a  Ciferník. Krásna atmosféra zámku 

si podmanila deti už od začiatku pred-

stavenia. Na tvárach deti bolo vidieť, že 

sú už od úvodu vtiahnuté do deja tohto 

príbehu. Najmä naši najmladší prváčikovia 

mali počas predstavenia mnoho otázok 

typu:,To je naozaj?“ Tento príbeh v podaní 

výborných hercov zaujal nielen deti ale 

i nás dospelých.

Nech nám táto rozprávka stále pripomí-

na, že nie krásne šaty, šperky, dokonalé 

tváre, ale práve naše poklady ukryté v srd-

ciach môžu meniť ľudí k lepšiemu.

Mgr. K. Hubová
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SVET UKRYTÝ V KNIŽNICISVET UKRYTÝ V KNIŽNICI

LYŽIARSKY VÝCHOVNO-VÝCVIKOVÝ KURZ NA MARTINSKÝCH HOLIACHLYŽIARSKY VÝCHOVNO-VÝCVIKOVÝ KURZ NA MARTINSKÝCH HOLIACH

Nie je jednoduché v  dobe komunikácie 

na sociálnych sieťach, lákavej „zábavy“ 

v  televízii a  pri nepestovaní čitateľského 

prostredia a kultúry čítania v rodine zaujať 

dieťa alebo mladého človeka knihou. Od-

borníci nazývajú trend klesania výkon-

nosti mozgu a neschopnosť sústrediť sa na 

dlhší čas „digitálnou demenciou“.

Stratégia rozvíjania čitateľskej gra-

motnosti a  vytváranie kladného vzťahu 

k čítaniu vychádza v našej základnej škole 

z  národnej stratégie, 

ktorú vydalo min-

isterstvo školstva 

v  roku 2016. Za 

jednu z  priorít sme 

považovali to, aby 

sme žiakom ponúkli 

kvalitnú literatúru 

v  priestoroch, ktoré 

sa líšia od bežnej 

triedy a  deti by sa 

v nich cítili príjemne.

V marci už tradične 

väčšiu pozornosť 

venujeme knihám a čítaniu a navštevovali 

sme teda častejšie vynovené priestory 

našej školskej knižnice. Vďaka spolupráci 

vedenia školy a  školskej knihovníčky je 

knižnica vybavená nielen novými stolmi 

a veselými pestrými stoličkami, ale aj tým 

najdôležitejším - novými knižkami. Každý 

mladý čitateľ si môže vybrať podľa svojho 

vkusu: príbehy o  deťoch, o  zvieratkách, 

o vynálezcoch, cestovateľoch… Deti majú 

možnosť namiesto učebnice siahnuť nap-

ríklad po zaujímavých ilustrovaných kni-

hách o praveku, o rôznych zaujímavostiach 

zo sveta prírody, vesmíru alebo o technike. 

A  máme aj dostatok príbehov o  mladých 

ľuďoch a  ich problémoch, nájdu sa pov-

esti, rozprávky, ba aj detektívne príbehy. 

Snažíme sa našim žiakom ponúknuť to 

najkvalitnejšie zo slovenskej i  zahraničnej 

literatúry a  teší nás, že máme stále viac 

čitateľov.

A ešte odkaz pre deti a mládež, ktorí sa 

doma často „nudia“: v knihách nájdu svet, 

v  ktorom sa nudiť nebudú, nájdu v  nich 

ľudí, ktorí budú pre nich inšpiráciou, zažijú 

napätie, dobrodružstvo, naučia sa niečo 

o  sebe aj druhých, pobavia sa, ba možno 

si aj poplačú… Presne podľa výroku: 

„Človek, ktorý číta, prežije tisíc životov, 

kým zomrie. Človek, ktorý nikdy nečítal, 

prežije iba jeden.“

Mgr. D. Ševčíková

Mesiac február sa niesol v  znamení 

lyžiarskych výcvikových kurzov. Ani naša 

škola nebola výnimkou. Tentokrát sme 

si vybrali jedno z  najnavštevovanejších 

lyžiarskych stredísk SKI MARTINKY.

Žiaci 7., 8. a  9. ročníka boli ubytovaní 

priamo v  srdci lyžiarskeho strediska SKI 

MARTINKY, v horskom hoteli Martinské 

Hole. Odtiaľ mali len kúsok na hlavnú zjaz-

dovku. O bezpečnosť, odbornosť a zdravot-

nú starostlivosť sa postarali 3 pedagógovia 

a  jeden lekár, ktorý bol v priebehu celého 

kurzu k dispozícii.

Počas týždňa plnili žiaci nielen výcvik-

ový plán, ale dodržiavali aj presný denný 

režim. Strava bola tiež výborná. Deň sme 

začínali raňajkami o 7:30, pokračovali obe-

dom o 12:00 a večerou o 18:00. Výchovno-

výcvikový kurz prebiehal v dopoludňajších 

a popoludňajších hodinách.

Na začiatku kurzu sme žiakov podľa 

ich momentálnych schopností a zdatností 

rozdelili do 3 skupín. Celý týždeň sa učili 

a  zdokonaľovali v  lyžiarskych technikách 

a  predposledný deň kurzu absolvovali aj 

lyžiarske preteky. Tie sme potom následne 

vyhodnotili a  žiakov ocenili diplomami 

a sladkými odmenami.

Všetky nami vytýčené ciele sme splnili. 

Lyžiarskemu výcviku prialo aj počasie, na 

šikovných lyžiarov sa väčšinu času slnko 

usmievalo. Atmosféra v  celom kolektíve 

bola vynikajúca a  domov sme sa vracali 

s  mnohými zážitkami a  skúsenosťami. 

Okrem výbornej lyžovačky si žiaci každý 

deň užili rôzne atrakcie a hry v spoločenskej 

miestnosti. V priestoroch horského hotela 

sme mali aj možnosť regenerácie v  bazé-

ne. Lyžiarsky kurz sme ukončili s  dobrou 

náladou a bez vážnejších zranení.

Všetkým žiakom patrí veľká pochvala 

za snahu a pokrok v zdolávaní lyžiarskych 

zjazdoviek.

Mgr. M. Pliško
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SAMOSPRÁVA OBCE NITRIANSKA BLATNICA

Vás pozýva na koncert folkovej speváčky

SIMA
MARTAUSOVÁ
V nedeľu 29. 04. 2018 o 12,30 hod.

v amfi teátri Pri Rotunde sv. Juraja

v Nitrianskej Blatnici

Sprievodné podujatie Svätojurajskej púte 2018
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MALÝ FUTBAL – MLADŠÍ ŽIACIMALÝ FUTBAL – MLADŠÍ ŽIACI

POHĽAD NA FUTBAL V OBCIPOHĽAD NA FUTBAL V OBCI

V  mesiaci apríl sa už tradične v  školskom športe venujeme 

malému futbalu. V  minulých rokoch našu školu reprezentova-

li iba starší žiaci. Tentokrát sme do tejto súťaže organizovanej 

Slovenskou Asociáciou Športu na Školách prihlásili aj mladších 

žiakov. V tejto kategórii medzi sebou v okrese Topoľčany súťaží 18 

základných škôl rozdelených do 6 skupín. Víťaz z každej skupiny 

postupuje do semifi nálových bojov, z ktorých iba najlepší postúpi 

do okresného fi nále.

Našim chlapcom sa to podarilo v  stredu 11.  4.  2018, keď na 

domácej pôde zdolali ZŠ  Veľké Ripňany a  ZŠ Šalgovce. Semi-

fi nálové stretnutia sa uskutočnia na ZŠ v  Preseľanoch koncom 

apríla. Za vynikajúce výkony patrí našim žiakom veľká vďaka.

Zostava ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica: Sebastián Bartošek, Niko-

las Lacika, Adam Kollár, Patrik Jánoš, Samuel Deanko, Lukáš 

Urbančok, Matúš Gogola, Nikolas Bohuš, Samuel Hubinský.
Mgr. M. Pliško

Po období stagnácie 

futbalu u  nás, zdá sa, 

že nastávajú v  tomto 

smere lepšie časy. 

Hneď po skončení 

súťažného ročníka 2016/17 bol vytvorený nový výbor na čele 

s Pavlom (Jurajom) Stančekom, do funkcie trénera sa im podarilo 

angažovať Dušana Bartoška. Tým sa z okolitých oddielov vrátili 

viacerí naši odchovanci, začalo sa s pravidelným tréningom, čo 

sa prejavilo aj vo výsledkoch a celkovým zvýšením úrovne a or-

ganizácie hry. Po prvých jarných zápasoch som zachytil hlasy, že 

ideme na postup. Bol by som veľmi rád, keby to vyšlo, avšak ja 

som v tomto smere skromnejší a budem veľmi rád, keď sa podarí 

mužstvo stabilizovať a o vyšších métach budeme môcť uvažovať 

v budúcich sezónach. Po jesennej časti niektorí hráči skončili, ale 

je chvályhodné, že mužstvo sa posilnilo na brankárskom poste, 

vrátil sa Dávid Pavlovič z Horných Obdokoviec, do poľa pribudli 

Samuel Boltun z  Banky, Tomáš Turčan z  Radošiny a  po určitej 

prestávke začal znovu hrávať Stano Hollan, čím sa sila mužstva 

ešte zvýšila. Poctivejšie sa trénovalo aj počas zimnej prestávky, 

súčasťou ktorej boli aj prípravné zápasy. Smola nás postihla v tom, 

že práve v  nich sa vážne zranil kľúčový hráč Klas Dušan a  od 

začiatku súťaže nemohol nastúpiť ani na jeden zápas. Tak isto zo 

zdravotných dôvodov nehráva ani Ľubo Stanček. Po prvých kolách 

zase niektorí hráči odišli na dovolenku. Káder nie je až tak široký 

a kvalitný, aby sme dokázali týchto hráčov základnej zostavy plno-

hodnotne nahradiť, čo sa prejavilo hlavne v domáco zápase proti 

Blesovciam, na ktoré sme jednoducho nestačili. Z toho vyplýva, 

že je potrebné káder stabilizovať a udržať pohromade. Verím, že 

cesta po ktorej sme vykročili ide správnym smerom a do budúc-

nosti môžeme hľadieť optimistickejšie a potom môžeme pomýšľať 

aj na vyššie ciele. Okrem prvého mužstva máme v súťaži aj žiakov, 

kategóriu U13, ktorí dosahujú oveľa lepšie výsledky ako v pred-

chádzajúcom ročníku, sú už skúsenejší, ale je to aj zásluha ich 

trénera Ivana Bohuša a všetkých, ktorí s týmto kolektívom pracu-

jú, len treba vydržať. Celookresným problémom je dorastenecká 

súťaž, v tomto ročníku neexistuj žiadna súťaž v tejto kategórii, čo 

nie je dobré pre budúcnosť futbalu v tomto „futbalovom“ okrese.

Záverom patrí poďakovanie všetkým hráčom, trénerom, funk-

cionárom ktorí nás reprezentujú a  do ďalšej práce zaželať veľa 

zdravia, osobných a športových úspechov.

RJ


