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Na cestu ...   
     
      Vážení spoluobčania, máte 
v rukách 1. číslo Blatnických novín. 
Už ich názov hovorí, že to sú a budú 
noviny občanov Nitrianskej Blatni-
ce. Budú nielen informovať o dianí    
v obci, o zámeroch obecného zastu-
piteľstva, ale chceli by byť aj zrkad-
lom obce. A na to nestačí iba kolek-
tív redakčnej rady, ale spolutvorca-
mi novín by ste mali byť všetci, ktorí 
v obci žijete a chcete, aby sa zveľa-
ďovala a bola príjemným miestom 
nášho spoločného života. 
 
     Budeme radi, keď nám pošlete 
svoje zaujímavé postrehy z obce, 
návrhy na riešenie problémov, kto-
rých je neúrekom, svoje úvahy 
a pripomienky, fotografie zo súčas-
nosti, ale aj fotografie z vašich súk-
romných archívov, ktoré by možno 
zaujímali tých neskôr narodených  
atď. 
 
     Názov novín nie je vôbec náhod-
ný. V roku 1959 a 1960 už vychá-
dzali Blatnické noviny. Pravda, ich 
technická kvalita bola vzhľadom na 
dobu nižšia (o počítačoch sa nám 
ani nesnívalo), ale obsah bol zaují-
mavý. Vo 4. čísle napr. sa vtedy 
občania mohli dočítať  (r. 1959), že 
na Letišti sa začalo s úpravou ciest. 
Bol tam i rozhovor s Pavlom Stan-
čekom o príprave výstavby novej 
školy. V ňom sa dozvedáme aj takú 
zaujímavosť, že škola mala najprv 
stáť na mieste tzv. tenisového ihris-
ka, ale projektant v záujme ochrany 
porastov parku ju potom umiestnil 
tam, kde stojí dnes. Boli by sme 
radi, keby sa starší občania pozreli 
do skríň a medzi starými knihami 
a písomnosťami sa možno nájdu 
staré čísla Blatnických novín. Ich 
zapožičanie by nám umožnilo ob-
zrieť sa do tých rokov, keď sa meni-
la tvár našej obce. 
 
     Tešíme sa, milí občania, že sa 
budeme takto stretávať prostredníc-
tvom týchto novín, a že nezostane 
iba pri takýchto stretnutiach, ale že 
si nájdete cestu aj na verejné zasad-
nutia obecného zastupiteľstva aspoň 
v takom počte, ako tomu bolo na 1. 
zasadnutí v našom kultúrnom dome.           
             
                     Redakčná rada  

 

Dobrý domov nás všetkých 
 

     Zložením sľubu starostu na 1.zasadnutí obecného zastupiteľstva som 
vzal do svojich rúk veľkú zodpovednosť. Je vlastne dôsledkom dôvery, 
ktorú ste mi dali, vážení občania, vo voľbách. Priznám sa, že už vtedy, keď 
som sa rozhodol kandidovať na túto funkciu, premýšľal som, čo všetko 
naša obec bude potrebovať pre skvalitnenie života nás všetkých. Tie hlav-
né ciele som si dal do svojho volebného programu a predpokladám, že 
viacerí ste sa s ním oboznámili. Viem, že sú to zámery a ciele náročné 
a niektorí z vás otvorene vyslovili pochybnosti, či je možné ich splniť. Som 
veľmi vďačný za takéto otvorené postoje. Priznám sa, že sa ma tak trocha 
zmocnili pochybnosti, či dokážem v krátkom čase štvorročného volebného 
obdobia uskutočniť svoje zámery. 
     Všetky pochybnosti však zanikli na 1.zasadnutí obecného zastupiteľ-
stva, kde občania zaplnili takmer 100 pripravených stoličiek, aby boli prí-
tomní na tomto pre mňa tak pamätnom ustanovujúcom zasadnutí. 
     Viem, veľa sa tam toho konkrétneho neprebralo, ale keď som sa vám 
prihovoril vo svojom vystúpení, videl som vo vašich tvárach očakávanie. 
A takéto očakávanie je aj v mysliach ostatných občanov, ktorí sa tohto 
zasadnutia z rôznych príčin nezúčastnili. 
     Chcem vás aj prostredníctvom týchto našich novín, ktoré budú mostom 

medzi zastupiteľstvom, mnou a vami, ubezpečiť, že 
všetky svoje sily venujem práci pre rozvoj obce. 
     Veľkou výzvou pre nás všetkých bude prekonať 
občiansku ľahostajnosť posledných rokov, lebo táto 
ľahostajnosť nemá žiadne korene a tradíciu 
v minulosti. Veď vďaka aktivite občanov pod 
občianskym vedením vtedajších funkcionárov 
a poslancov sa dokázalo vybudovať základnú 
i materskú školu, kultúrny dom, vodovod, 
plynofikáciu, telovýchovné zariadenia v parku a iné 
objekty. Na toto všetko chcem nadviazať 
a pokračovať v rozvojovej aktivite. 

     Obecná samospráva i starosta musia v rámci svojich kompetencií 
vykonávať mnoho tzv. neviditeľných činností v súlade so zákonnými po-
vinnosťami. Prosím, aby ste boli trpezliví, ak všetko nepôjde tak  
rýchlo, ako by ste si predstavovali. Uchádzam sa o Vašu podporu, ochotu 
a pomoc. Sám totiž nič nedokážem, aj keď mám oporu  v nadšení 
a angažovanosti 
novozvolených poslancov, ale bez ich spolupráce zostanú všetky zámery 
iba prázdnou deklaráciou. 
     Som rád, že môžem už po mesiaci svojej práce konštatovať zbližovanie 
a podávanie pomocnej ruky aj od silného podnikateľského zázemia v našej 
obci  a predstaviteľov cirkevných, záujmových a občianskych združení 
a spolkov. 
      Na tejto spolupráci chcem postaviť  plnenie zámerov a cieľov volebné-
ho programu a tvoriaceho sa programu hospodárskeho a sociálneho rozvo-
ja obce. 
     Chcem pri každom závažnom rozhodovaní mať na zreteli aj Vaše názo-
ry. Ak budeme vzájomne rešpektovať seba navzájom, nebojím sa 
o budúcnosť Nitrianskej Blatnice. Som presvedčený, že spoločnou prácou 
sa stane pre nás skutočne dobrým domovom. 

Mgr. Michal Toman  
                                    starosta obce 

 

Oslávili sme 14. výročie vzniku SR 
 
     1.1.2007 sme aj v našej obci v hojnom počte  na námestí oslávili nielen 
vstup do nového roka, ale aj 14. výročie vzniku SR. Je potešiteľné, že naši 
občania vytvorili na tomto stretnutí výbornú atmosféru. Pričinilo sa o ňu aj 
vedenie Poľnohospodárskeho družstva sponzorovaním občerstvenia 
i polnočného ohňostroja. Od 10. hodiny sa začali zhromažďovať občania na 
námestí pri vatre, ktorá vytvorila príjemné prostredie, takže o polnoci začalo 
strieľať šampanské za zvukov štátnej hymny.  
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Výsledky komunálnych volieb v našej obci konaných dňa 2. decembra 2006 
 

Máme za sebou komunálne voľby. Voľby, 
ktoré znamenajú radikálnu zmenu v organizácii správy 
verejného života, života miest a obcí na Slovensku. 

Aj napriek tomu, že sú už viac ako dva mesia-
ce po voľbách do obecného zastupiteľstva a starostu 
obce, povinnosť informovať o výsledkoch volieb vy-
plýva z náplne našich novín. A okrem toho občania aj 
majú právo vedieť, ako voľby vlastne dopadli nielen 
celkovo, ale i koľko hlasov dostali jednotliví kandidáti. 

Veľkým plusom bola účasť našich občanov na 
voľbách. Z 966 občanov, ktorí mali v deň konania 
volieb právo voliť, sa volieb zúčastnilo 636, čo je tak-
mer 66 %. Je tak trocha na pováženie, že až 35 hlaso-
vacích lístkov odovzdaných pre voľby do samosprávy 
obce bolo z  rôznych príčin neplatných (nezákonné 
zásahy do hlasovacieho lístka a pod.) 
 

Niekoľko čísiel o voľbách 
 

Počet volebných obvodov ........................................... 1 
Počet volebných okrskov ............................................ 1 
Počet okrskových volebných komisií...........................1 
Počet osôb zapísaných v zozname voličov...............966 
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky  ............. 636 
Počet odovzdaných obálok  ....................................  636 
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre 
voľby do obecného zastupiteľstva ..........................  601 
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť ......................     9 
Počet zvolených poslancov .....................................     9 
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre 
voľby starostu obce ................................................  627                                       

 
Výsledky volieb pre voľbu starostu 

 
Volieb starostu sa zúčastnilo päť kandidátov, ktorým 

bolo odovzdaných 627 platných hlasov. 
 
 

Za starostu obce Nitrianska Blatnica bol zvolený 
s počtom hlasov 297 nezávislý kandidát 

Mgr. Michal Toman 
 

 
Kandidáti zvolení do obecnej samosprávy 

 
1. Ing. Dagmar Pátrovičová         238         KDH 
2. Milan Socha                             233        SMER 
3. Alena Stančeková                     213       SMER 
4. Mária Hlohovská                      199       SMER 
5. Jozef Líška                                195       SMER 
6. RNDr. Eduard Kollár                189        KDH 
7. PaedDr. Veronika Vichnarová  163        KDH 
8. Ján Krajčík                                157    ĽS-HZDS 
9. Jozef Hudeček                           155    nezávislý  
 
     Z predošlého obecného zastupiteľstva zostali 
v poslaneckom kresle opäť Michal Socha, Jozef Líška 
a Ján Krajčík. Ostatní neboli poslancami v minulom 
volebnom období. 

                                 Ing. Lucia  Vichnarová

Novozvolené obecné zastupiteľstvo 
 
 
 

Mgr. Michal Toman         Dr. Veronika Vichnarová           Mária Hlohovská                   Jozef Hudeček               RNDr. Eduard Kollár   
starosta obce                  zástupkyňa starostu                 poslankyňa OcZ                     poslanec OcZ                      poslanec OcZ      

    Ján Krajčík                        Jozef Líška                    Ing. Dagmar Pátrovičová                Michal Socha                 Alena Stančeková 
      poslanec OcZ                       poslanec OcZ                        poslankyňa  OcZ                       poslanec OcZ                   poslankyňa OcZ 
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Z 1. a 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
     Na 1. zasadnutí  obecného zastu-
piteľstva (OZ) okrem zloženia sľubu 
novozvolených poslancov a starostu 
bola zvolená obecná rada v zložení: 
Jozef Líška, Michal Socha a PaedDr. 
Veronika Vichnarová, ktorá bola 
zároveň zvolená aj za zástupkyňu 
starostu obce.  
     Zároveň boli zriadené štyri stále 
komisie a ich zloženie z radov pos-
lancov. 
Komisia regionálneho rozvoja, 
výstavby a životného prostredia: 
predsedníčka Ing. Dagmar Pátrovi-
čová, člen Ján Krajčík. 
Komisia pre ekonomiku, podnika-
nie, obchod a služby:  predsedníčka  
Alena Stančeková.  
Komisia pre školstvo, šport, mlá-
dež a kultúru:  predsedníčka  Mária 
Hlohovská, člen Jozef Hudeček. 
Komisia sociálno-zdravotná, byto-
vá a prieskumu verejnej mienky: 
predseda RNDr. Eduard Kollár. 
     Do komisií doplnia ďalších čle-
nov z radov občanov predsedovia 
komisií tak, aby ich zloženie mohlo 
byť na najbližšom zasadnutí OZ 
schválené. 
     Na 2. zasadnutí OZ, ktoré viedol 
starosta obce Mgr. Michal Toman, 
prerokovali poslanci za účasti nie- 
koľko desiatok občanov záverečný  
účet a hospodárenie obce za rok 
2006, ako aj inventarizáciu majetku. 
     Poslanci schválili dodatok k Šta-
tútu obce, Rokovací poriadok OZ, 
návrh VZN o symboloch obce a 
udeľovaní 
 

 
 verejných uznaní a odmien, zároveň 
schválili poslanci podmienky pride-
ľovania bytov vo vlastníctve obce 
a doplnili členov komisií z radov 
občanov -odborníkov takto:        
     Do komisie regionálneho rozvoja, 
výstavby a životného prostredia boli 
schválení : M. Hermann, Ing. V. Hor-
ňáková, J. Králik st. a ml., R. Macho-
vič, P. Stanček ml. a V. Stanček. 
     Do komisie pre ekonomiku, pod-
nikanie, obchod a služby :J. Ceperko, 
J. Hudečková, V. Kolník, Bc. S. 
Nemcová, A. Ondrejková, G. Sum-
merová, O. Tomanová, Ing.  L. Vich-
narová.  
     Do komisie pre školstvo, šport, 
mládež a kultúru :Mgr. D. Bartoško-
vá, J. Kolník ml., Mgr. D. Páleníko-
vá, PhDr. J. Porubský, Mgr. I. Reme-
nárová, D. Stančeková st., Mgr. O. 
Turan st. 
     Do komisie sociálno-zdravotnej, 
bytovej a prieskumu verejnej mien-
ky: V. Andrašovič, E. Banáková, E. 
Medeková, Z. Selešová, Mgr. E. 
Schlosáriková, Mgr. E. Sláviková, S. 
Tomanová. 
     OZ zriadilo Komisiu na ochranu 
verejného záujmu v zložení: J. Kraj-
čík, A.Stančeková, Ing.D.Pátrovičo-
vá. 
     Za členov Rady školy pri ZŠ s MŠ 
boli schválení: RNDr. E. Kollár, 
PaedDr. V. Vichnarová. 
     Poslanci schválili vydávanie dvoj-
mesačníka Blatnické noviny 
a schválili redakčnú radu. 
 

Ako vidno i z fotografie, naši občania 

našli cestu aj na zasadnutia obecnej 
samosprávy. Dúfame, že aj v budúc-
nosti sa budú zaujímať o dianie v ob-
ci nielen účasťou na schôdzach, ale 
aj svojimi pripomienkami a návrhmi. 
 
     Poslanci schválili okrem iného 
finančnú podporu farskému úradu vo 
výške obstarávacích nákladov na 
úpravu  okolia misijného kríža zám-
kovou dlažbou a finančnú podporu 
Kolkárskemu klubu na úhradu štar-
tovného v mestskej lige. 
     V diskusii podali občania návrhy 
a podnety na riešenie niektorých 
problémov, ktoré súvisia s vybave-
ním obce a skvalitnením bývania. 
Išlo predovšetkým o stav miestnych 
komunikácií, výsadbu zelene, miest-
ny rozhlas, riešenie chodníkov na 
Príložkách. Podnetný bol návrh na 
pomenovanie jednotlivých ulíc.  
     Starosta obce ubezpečil, že všetky 
podnety a návrhy budú prerokované 
v obecnej rade a perspektívne reali-
zované. 

Dr. Veronika Vichnarová

Park dostane novú tvár 
 

     Miestny park patrí medzi významné lokality našej obce. 
V jeho areáli sa nachádza základná škola, je tu futbalové ihrisko, 
kolkáreň a ďalšie objekty potrebné pre našich občanov. Už roky 
však je zrejmé, že zeleň v parku vrátane chodníkov a ohrady už 
dávno potrebovali viac pozornosti. Niektoré stromy vplyvom 
času  a aj nedostatku ochrany (park je pamiatkový objekt) vy-
schli, ďalšie trpia rôznymi chorobami a pod. 
     Koncom októbra minulého roka pamiatkový úrad vykonal 
obhliadku a konštatoval, že obecný úrad neodstránil suché 
a choré stromy (v máji 2006), takže boli opätovne vyznačené 
suché a choré stromy určené na asanáciu. Obecný úrad si uve-
domil význam týchto opatrení (choroby stromov by sa mohli 
rozšíriť i na doteraz zdravé) a rozhodol sa realizovať opatrenia 
pamiatkového úradu. 
     Je potešiteľné, že okrem skupiny občanov, ktorí v rámci aktivačných prác pre obec vykonávajú rôzne činnosti pod 
vedením E. Bistáka, prispeli svojou pomocou v rámci brigády aj členovia Poľovníckeho združenia MIER a kolkársky 
klub. Väčšia časť asanačných prác je už ukončená a tak sa z nášho parku odstránili viaceré druhy smrekov, brezy,  ore-
chy, brest, pagaštan, javory, čerešne a iné dreviny určené odborníkom Pamiatkového úradu na likvidáciu. 
     Podľa vyjadrenia starostu obce sú už podniknuté kroky na zabezpečenie výsadbového materiálu, k čomu chce využiť 
naša obec nadáciu ekoPolis. Táto nadácia po predložení projektu môže poskytnúť finančný grant na nevyhnutné výdav-
ky (nákup výsadbového materiálu a pod.), takže nám občanom zostane úloha brigádnicky prispieť k úspešnej realizácií 
zveľadenia a ozdravenia parku.                                                                                                      Ing. Lucia Vichnarová

PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 4 

Ide o záchranu pamätníka našej histórie
     
Občianske združenie Rotunda Jurko vzniklo v našej 
obci v roku 2001 ako nezávislá záujmová organizá-
cia. O cieľoch  a realizovaných projektoch  sme sa 
pozhovárali s jeho predsedom, Jánom Kolníkom 
mladším. 
 
v Názov  združenia veľa napovie o tom, kam 

smerujú aktivity vašich členov. Pre Blatniča-
nov, obyvateľov susedných dedín 
i návštevníkov  je „Jurko“ vyhľadávaným 
a obľúbeným cieľom. S akým zámerom ste 
pred viac ako piatimi rokmi zakladali vašu 
organizáciu? 

Rotunda sv. Juraja je jednou z najstarších dodnes 
stojacich stavieb u nás, ktorej základy a obvodové 
murivo do výšky 6 a pol metra pochádzajú z polovi-
ce 9. storočia. Je veľká škoda, že štát a v tomto prí-
pade i vlastník objektu, rímskokatolícka cirkev, ne-
vynakladajú na záchranu takýchto vzácnych  pamia-
tok dostatočné úsilie i  finančné prostriedky. Preto sa 
niekoľkí nadšenci rozhodli, že venujú svoju snahu, 
schopnosti a hlavne srdce záchrane a propagácii náš-
ho kostolíka. Stanovy nášho občianskeho združenia  
hovoria aj o tom, že chceme rozvíjať kultúrno-spo-
ločenské aktivity smerujúce k propagácii našej ná-
rodnej histórie, k prezentovaniu širšieho regiónu, 
predovšetkým dávnej stredovekej cesty, ktorá viedla 
z Ponitria cez Považie až do Starého mesta na Mora-
ve. Samozrejmosťou je udržiavanie okolia, kosenie 
trávy, nátery, atď. 
 
v Pozorný návštevník kostolíka  si určite všim-

ne, čo sa tu za posledné roky zmenilo, a citlivo 
vníma všetko, čo s Jurkom súvisí.  Ktoré rea-
lizované projekty  považujete za najvýznam-
nejšie ? 

Naším prvým a najdôležitejším cieľom bolo odvlh-
čenie rotundy. Podarilo sa nám získať na tento účel 
finančné prostriedky z fondu ProSlovakia a z Kraj-
ského úradu v Nitre,  realizovali sme práce spojené 
s opravou muriva a nanesením novej omietky. Treba 
pripomenúť, že každý zásah do stavby podlieha 
schváleniu od Krajského pamiatkového úradu, úzko 
spolupracujeme i s Archeologickým ústavom Slo-
venskej akadémie vied a predovšetkým  s jeho riadi-
teľom prof. PhDr. Alexandrom Ruttkayom, DrSc., 
ktorý je odborným garantom nášho združenia.  
Významný bol rok 2002, kedy kostolík získal štatút 
národnej kultúrnej pamiatky. Nasledujúci rok sme 
venovali vybudovaniu historického náučného chod-
níka, ktorý vedie z obce k rotunde a nadväzuje na 
lesnícko-historický náučný chodník Gajda – Hradiš-
te – Moravany nad Váhom – Hubina - Ducové. Po-
sledným viditeľným výsledkom našej práce je  re-
plika staroslovenského jednopriestorového zrubové-
ho obydlia, ktoré odzrkadľuje poznatky o obytných 
stavbách v 9. – 13. storočí v oblasti pohoria Považ-
ský Inovec, najmä v lokalite  Púšť a Jurko. 
 
v Rotunda sv. Juraja určite patrí k najstarším 

pútnickým miestam na Slovensku. Dobovú at-
mosféru spred niekoľkých storočí už tradične 
sprítomňuje staroslovienska družina veľmoža 
Stojslava. Vítate pútnikov, účinkujete na rôz-
nych slávnostiach a podujatiach spojených 
s rotundou či cyrilo-metodskou tradíciou. Po-
znajú vás i za hranicami nášho regiónu ? 
V roku 2002 sme boli pozvaní na festival kresťan-
ského divadla Gorazdov Močenok, niekoľkokrát  

sme vystupovali v Nitre, zúčastnili sme sa Pribino-
vých slávností, Dní Nitranov i slávnostnej inaugurá-
cie poštových známok s motívmi kostolíka  

 
Staroslovienska družina z našej obce v Nitre. 

 
v Dražovciach. Poznajú nás v Ducovom, kde sme 
boli pozdraviť účastníkov Národnej púte na Kostol-
ci. Nitriansky samosprávny kraj sme reprezentovali 
na Veľtrhu cestovného ruchu 2003 v bratislavskej 
Inchebe. Po získaní finančného príspevku z fondu 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky sme do-
konca v auguste 2005 cestovali do nemeckého mes-
tečka Pfronten na stredoveký jarmok, kde sme za-
stupovali slovenskú, ba i slovanskú históriu 
a kultúru. „Vyzbrojení“ propagačným materiálom, 
ukážkami tradičných medovníkov a výšiviek  
a prednesením starého slovanského zvyku „Vítanie 
hostí chlebom a soľou“ sme vzbudili značnú pozor-
nosť. Písali o nás i v miestnej tlači a určite niektorí 
návštevníci z radov domáceho obyvateľstva hľadali 
na mape Európy malú dedinku menom Nitrianska 
Blatnica. 
 
v Nedávno ste získali do dlhodobého bezplat-

ného prenájmu miestnosti bývalého interne-
tového centra v miestnom kultúrnom dome. 
Ako ich chcete  využiť ? 

V tomto roku plánujeme v našej obci otvoriť 
v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV trvalú 
muzeálnu expozíciu archeologických nálezov 
z lokality Jurko i širšieho regiónu od Bojnej až po 
Ducové . Pri tejto príležitosti organizujeme v dňoch 
7. – 8. júl 2007 výstavu „ Dedičstvo otcov zachovaj 
nám, Pane“. Bude okrem otvorenia spomenutého 
múzea zahŕňať i ukážky tradičných remesiel, práce 
našich detí a mládeže na tému „Jurko očami detí“,  
dokumentáciu aktivít nášho združenia a bohatú tom-
bolu. Zároveň pripravujeme odborný seminár  
o archeológii a počiatkoch kresťanstva na Slovensku 
za účasti špičkových odborníkov. Výťažok 
z podujatia chceme použiť na splnenie nášho dlho-
dobého cieľa – začatie výskumu stien v interiéri 
rotundy a odkrytie fresiek. Mnohí určite zaregistro-
vali správy o bohatom archeologickom nálezisku 
Valy I. nad Bojnou. Zámerom združenia  je podieľať 
sa na prepojení tejto lokality s naším náučným 
chodníkom a v rámci ďalšieho výskumu v sezóne 
2007 spolupracujeme s archeologickým ústavom na 
organizovaní medzinárodného výskumného tábora. 
                                                 

Pokračovanie na str.5    
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Január – Február 
 

Naši jubilanti 
50 rokov 

Emília Kašná 
Zita Magová 

Vladimír Ladický 
Ivan Funta 
60 rokov 

Mária Rybanská 
Peter Hladký 
Milan Klčo 
80 rokov 

Antónia Zacharová 
82 rokov 

Emília Krchová 
83 rokov 

Mária Košťálová 
85 rokov 

Ondrej Socha 
86 rokov 

Karol Michler 
90 rokov 

Matilda Krumpárová 
 

 

Vitaj medzi nami 

Noel Antony Bakoš 
  

Opustili nás 

Emil Žikavský– 58 rokov 
Mária Minarovičová–84rokov 

Anton Pagáč – 60 rokov 
Jozef Sulka – 74 rokov 

Emília Trautenbergerová - 92 r. 
. 

 
Rok 2006 v číslach 

Počet občanov k 31.12.2006 ......1224 
Počet narodených detí  ..................16 
Počet sobášov ................................. 4 
Počet zomrelých občanov..............17 

 
Gabriela Summerová 

Jubilant a náš 
čestný občan 

 
     Prof. PhDr. Alexander Ruttkay, 
DrSc., archeológ, dlhoročný riaditeľ 
Archeologického ústavu SAV vNit-
re. Detstvo prežil v Piešťanoch, kde 
aj v roku 1958 maturoval. Na vyso-
kej škole sa špecializoval na obdobie 
sťahovania národov a národné deji-
ny. V roku 1974-80 upútala jeho po-
zornosť lokalita „Jurko“ pod Mar-
hátom, kde odkrýva nové tajomstvá 
starorománskej rotundy – kostolíka 
sv. Juraja a pohrebisko s klasifiká-
ciou z 9. storočia. Svoj kvalifikačný 
postup potvrdil ako univerzitný pro-
fesor na UK v Bratislave  získaním 
vedeckých hodností a  pedagogic-
kých titulov. 
     Študijné pobyty v Rakúsku, Ju-
hoslávii, Poľsku, Maďarsku, Bul-
harsku a Nemecku ho postupne 
zaradili medzi európsku archeolo-
gickú elitu vstupom do Európskej 
akadémie vied a umení, Medziná-
rodnej únie slovanskej a stredovekej 
archeológie., je členom výkonného 
výboru prehistorických vied pri 
UNESCO, Nemeckého archeologic-
kého ústavu a prezidentom medziná-
rodnej spoločnosti pre výskum hra-
dov Castrum Bene. 
      Na Slovensku okrem funkcie,  
 

 

Ide o záchranu ná-
šho pamätníka 

Dokončenie zo str. 4 
 

v Občianske združenie Ro-
tunda Jurko je nezisková 
organizácia. Vymenovali ste 
veľa uskutočnených aktivít 
a podujatí. Zveľaďovanie 
národného kultúrneho de-
dičstva nepatrí k prioritám 
vládnej moci, iste stojí veľa 
času a námahy získavať pe-
niaze z fondov. Ako môžu 
podporiť vašu činnosť ra-
doví občania? 

 
Pri tejto príležitosti chcem poďa-
kovať  predchádzajúcemu  Obec-
nému  zastupiteľstvu v Nitrian-
skej Blatnici, ktoré nám každý 
rok  v rámci svojich možností  
finančne i organizačne pomohlo 
v našom snažení. Pevne veríme, 
že pochopenie nájdeme aj 
u novozvolených poslancov 
a predo všetkým starostu obce. Za 
posledné dva roky sme najviac 
prostriedkov získali z 2% dane 
fyzických a právnických osôb, 
začo sa chceme všetkým poďako-
vať a poprosiť o priazeň aj 
v tomto roku. Prijatím novelizácie 
zákona o dani z príjmov sme však 
už o pomerne veľkú časť darcov 
   
  

riaditeľa AÚ SAV v Nitre je pod-
predsedom Učenej spoločnosti SAV 
členom Ve-deckého kolégia SAV pre 
kultúrno-
historické 
vedy Sloven-
ského komi-
tétu slavis-
tov. Za svoju 
doterajšiu 
prácu získal 
12 ocenení 
a celkovým 
vyvrcholením jeho doterajšej boha-
tej vedecko-pedagogickej a arche-
ologicko-historickej činnosti bolo 
vyznamenanie prezidentom SR Iva-
nom Gašparovičom udelením Pribi-
novho kríža I. triedy. 
       Pán Prof. Ruttkay je od roku 
2001 členom nášho OZ Rotunda 
Jurko a od roku 2000 čestným ob-
čanom našej obce. Ako odborný 
garant pomáhal nášmu OZ pri všet-
kých podujatiach a činnostiach 
a svojimi odbornými vedomosťami 
a skúsenosťami nám pomáhal riešiť 
úlohy v oblasti zachovania dedičstva 
našich predkov. 
       Preto využívame túto príležitosť  
na srdečné blahoželanie nášmu p. 
profesorovi k štátnemu vyznamena-
niu a na srdečné poďakovanie za 
doterajšiu pomoc a spoluprácu 
s prianím veľa zdravia a bohatých 
nálezov.          

 Ján Kolník st. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rotunda Jurko 

 
prišli, čo veľmi mrzí nás a aj 
mnohých lokálpatriotov. Bez 
nadšenia a obetavosti členov 
združenia by sme to však ďaleko 
nedotiahli. Vypracúvame projek-
ty, hľadáme sponzorov, nakupu-
jeme materiál, oslovujeme ochot-
ných remeselníkov aj ochotných  
občanov, organizujeme brigády 
a myslím, že výsledky nášho sna-
ženia sú viditeľné.  Sme optimisti 
a veríme, že tradičné púte 
k rotunde Svätého Juraja nebudú 
iba jarnou vychádzkou, ale tieto 
doslova posvätné miesta našej 
Slovenskej minulosti sa stanú 
zdrojom hrdosti každého občana 
našej obce, každého Slováka. 
  
     Zhovárala sa : Mgr. D. Ševčíková 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   NÁBOŽENSKÝ OBZOR 
 

Drahí veriaci! 
     Po informácii, že v našej farnosti budú ľudové misie, som sa zvlášť u mladých stretával s otázkou: „ Čo sú to mi-
sie?“ Na konci programu misií  je napísané, že „ misie, to je čas, kedy môžeš niečo urobiť pre svoj vzťah k Bohu a pre 
svoju večnosť“. Potrebuje dnes ešte človek Boha? Verí , že existuje večný život po smrti? Má o neho záujem? 
     Za posledné roky sa aj ja vo farnosti presviedčam o tom, že veriaci potrebujú Boha len vtedy, keď v sebe prebudia 
sviatočnú alebo náboženskú náladu. A tá sa prebúdza počas hlavných sviatkov ( Vianoce, Veľká noc) alebo pri prvom 
sv. prijímaní detí, či birmovke. Po nich „ nálada na Boha“ odpadá a opäť v živote hlavné miesto nadobúda túžba po 
falošnom zlate a striebre a brucho sa stáva ľudským bohom. 
Veľmi živý obraz nosím vo svojom srdci ešte z čias, keď som bol novokňazom. Volali ma zaopatrovať chorého, ktorý už 
nemohol ani rozprávať, ale pri sv. spovedi vnímal a rozumel všetko. Odpoveďou jeho života boli len slzy, ktoré mu ste-
kali po tvári. Ľutoval, ako zle premárnil svoj život životom bez Boha a keby mal ešte raz možnosť začať žiť, jeho život by 
sa uberal za inými hodnotami. 
     Nech je to pre všetkých nás výzva, aby sme aj počas týchto misií urobili rozhodný krok smerom k Božej láske, opäť 
sa na ňu napojili, aby náš život nevysychal ako v mŕtvom mori a neprinášal nám duchovnú smrť, ale vďaka týmto mi-
siám priniesol životodarnú silu a tak sme sa mohli v Duchu Svätom opäť narodiť pre nový život a túžiť po večných 
a nepominuteľných hodnotách. Modlime sa spoločne aj s našimi chorými bratmi a sestrami, aby naša „ nálada na Bo-
ha“ v našej farnosti našla svoj nový začiatok. 
     To v modlitbách vyprosuje  celej farnosti 

Váš  duchovný otec  Dušan Kajanovič 
 
PROGRAM SVÄTÝCH MISIÍ 2007 VO FARNOSTI NITRIANSKA BLATNICA 

 
SOBOTA 24.2.  
17.30 Sv. omša -slávnostný začiatok misií  
 
NEDELA 25.2.  
8.00  Vozokany: Sv. omša s misijnou kázňou  

Generálna spoveď  
9.00  Krtovce: Sv. omša s misijnou kázňou 

Generálna spoveď  
10.30  N. Blatnica: Sv. omša s misijnou kázňou 

Generálna spoveď  
15.00  Stretnutie s mládežou -farská budova  
16.30  Pobožnosť krížovej cesty  
17.00  Stavovská náuka pre ženy v kostole  
 
PONDELOK 26.2.  
8.00  Sv. omša s misijnou kázňou - Hriech  
15.30  Sv. omša s príhovorom pre deti  
17.30  Sv. omša s misijnou kázňou - Obrátenie  
18.30  Stavovská náuka pre mužov 
  
UTOROK 27.2.  
8.00  Sv. omša s misijnou kázňou - Spoveď  
15.30  Sv. omša s príhovorom pre deti  
17.30  Sv. omša s misijnou kázňou - Smrť a súd  

Pobožnosť za zomrelých na cintoríne ( priniesť 
sviece)  
 

STREDA 28.2.  
8.00  Sv. omša s misijnou kázňou -Cirkev  
15.30  Sv. omša s príhovorom pre deti  
17.30  Sv. omša s misijnou kázňou – Ježiš darca života  
 
ŠTVRTOK 1.3.  
8.00  Sv. omša s misijnou kázňou -Viera  

17.30  Sv. omša s misijnou kázňou -Eucharistia  
Po sv. omši adorácia na spôsob TAIZÉ  

 
PIATOK 2.3.  
7.00  Sv. omša s misijnou kázňou -Utrpenie  

Po sv. omši bude udeľovanie sviatosti pomazania 
chorých  
Návšteva chorých v dedine ( aj na filiálkach)  

17.30  Sv. omša s misijnou kázňou -Láska  
Počas sv. omše bude obnova manželských  
sľubov pre manželov  
Krížová cesta so sviečkami po dedine  

 
SOBOTA 3.3.  
8.00  Sv. omša s misijnou kázňou -Modlitba  
14.00  Stretnutie s mládežou – kultúrny dom  
16.45  Pobožnosť k Nepoškvrnenej Panne Márii a mod-

litba sv. ruženca  
17.30  Sv. omša s misijnou kázňou -Panna Mária  

Po sv. omši divadielko o sv. Kataríne Laboure  
 
NEDELA 4.3.  
8.00  Vozokany: Sv. omša s misijnou kázňou -Kríž  
9.00  Krtovce: Sv. omša s misijnou kázňou -Kríž  
10.30  N. Blatnica: Sv. omša s misijnou kázňou -Kríž  
15.00  Slávnostné ukončenie misií s požehnaním misij-

ného kríža  
 
SVIATOSŤ ZMIERENIA POČAS MISIÍ  
 
Deti: utorok od 14.00 hod  
Ženy: streda od 9.00 – 12.00 a od 15.00 hod  
Muži: štvrtok od 9.00 – 12.00 a od 15.00 hod  
Mládež: piatok od 15.00 hod  
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   ŠPORT 
 

Pohár Oblastného FZ do našej vitríny 
 
Na sklonku roka 2006 sa konal 
v Topoľčanoch halový futbalový 
turnaj dospelých o putovný pohár 
predsedu ObFZ Topoľčany. Turnaja 
sa zúčastnilo šestnásť celkov okresu , 
ktoré boli vyžrebované do štyroch 
skupín: 
Skupina A: Jacovce, V. Dvorany, 
TOB Nitr. Streda, Rajčany. 
Skupina B: Radošina, Nemčice, 
Kuzmice, V. Bedzany. 
Skupina C: Prašice, Nitr. Blatnica, 
Chrabrany, Čeľadnice.  
Skupina D: Bojná, Krnča, Kovarce, 
Bojná OMD. 
V skupine A boli najväčšími favo-
ritmi Jacovce (trojnásobný 
a minuloročný víťaz turnaja) 
a vcelku hladko postúpili medzi 
poslednú štvorku. Aj v skupine B sa 
očakávalo víťazstvo účastníka 5. ligy 
Radošiny, ktorá nestratila ani bod 
a zaslúžene postúpila. V skupine D 
sa očakával postup favorizovanej 
Bojnej, ktorú však vyradila z bojov 
o prvenstvo nasadená Krnča 
a postúpila medzi silnú štvorku. 
Naša skupina C mala favorita Pra-
šice (účastník 5. ligy), ale na ihris-
ku sa to neprejavilo. Už v prvom 
zápase Prašice iba remizovali 
s Čeľadnicami 1:1 a po našom 
hladkom víťazstve nad Chrab-
ranmi 3:0 (J. Adamovič, J. Stan-
ček, S. Hollan) bolo zrejmé, že do 
Topoľčian sme poslali silný celok. 
V ďalšom stretnutí zvíťazili Čeľadni-
ce nad Chrabranmi 1:0, čím Chrabra-
ny boli odsunuté z bojov o postup. 
S veľkým záujmom sa očakával 
duel našich s Prašicami. Víťazstvo 
našich 2:0 (J. Selecký, J. Stanček) 
len potvrdilo, že Prašice na postup 
nemajú a ani ich víťazstvo nad 
Chrabranmi 2:1 už nestačilo. 
Z jednoduchej príčiny: naši chlapci 
porazili aj silné mužstvo Čeľadi-
niec 2:1 (J. Adamovič, M. Adamo-

vič) a bez straty bodu sa stali víťa-
zom skupiny. 
Pre zaujímavosť prinášame našu 
tabuľku skupiny: 
 
1. N. Blatnica  3   3   0   0   7:1    9 
2. Čeľadnice 3   1   1   1   3:3    4 
3. Prašice 3   1   1   1   3:4    4 
4. Chrabrany 3   0   0   3   1:6    0 
 
V semifinále sa stretli štyria víťazi 
skupín. V prvom zápase Jacovce po 
bez gólovom hracom čase zvíťazili 
na strely zo značky pokutového kopu 
3:2 nad Radošinou. Tá si tak podre-
zala konár pod sebou sama, keď v 17. 
min. bol vylúčený jej brankár, a tak 
pokutové kopy musel chytať náhrad-
ník. Naši mali za súpera druhé 
prekvapenie turnaja – Krnču (tým 
prvým prekvapením bola hra na-
šich). Skóre otvoril náš M. Adamo-
vič, ale hneď po rozohraní súperi 
vyrovnali. V závere stretnutia sta-
novil náš kanonier J. Stanček ko-
nečný výsledok na 2:1, čím rozho-
dol o našom postupe do finále. 
Vo finále sme narazili na silný 
celok Jacoviec (trojnásobný držiteľ 
pohára a vlaňajší víťaz). Našim sa 
vôbec neroztriasli kolená a už v 6. 
minúte sa dostali do vedenia gólom 
S. Hollana. Prešlo iba päť minút 
a Jacovce vyrovnali. Do konca 

stretnutia gól nepadol 
a tak sa kopali 
pokutové kopy. Gól M. 
Adamoviča rozhodol 
o držiteľovi putovného 
pohára, ktorý putoval 
do Nitr. Blatnice. Hodno 
ešte spomenúť, že 
v zápase o 3. miesto 
vyhrala Krnča po 
nerozhodnom výsledku 
2:2 na pokutové kopy 
nad Radošinou. 
Turnaj priniesol kvalitný 

futbal a je dobré, že na tom mal zá-
sluhu aj náš celok, čo potvrdil cen-
ným prvenstvom. Treba spomenúť 
i atmosféru v hale, keď semifinále 
a finále sledovalo až 1000 divákov. 
Tréner Pavol Stanček k turnaju po-
vedal: Bol to veľmi dobrý turnaj, 
na ktorý sme sa výborne pripravili. 
Naši prevýšili aj silných súperov, aj 
keď 20-minútové zápasy sú tak 
trocha lotériou. A lotériou sú aj 
jedenástky, čo však nijako neznižu-
je naše víťazstvo na turnaji. Ak 
mužstvo hrá dobre, tak sa na jeho 
stranu pridá i tá troška šťastia, 
ktorá k športu patrí. 
Nuž, ako napísali okresné noviny 
Dnešok, bola to na tomto turnaji 
skutočne „spanilá jazda Nitrianskej 
Blatnice za prvenstvom”. Veríme, 
že naši chlapci nás rovnako potešia 
dobrými výsledkami na jarných tráv-
nikoch. 
V majstrovstvách okresu, kde hrá aj 
náš OFK, je medzi najlepšími strel-
cami Juraj Stanček s 15 gólmi za M. 
Mičinom (Jacovce), ktorý nastrieľal 
úctyhodných 24 gólov. Na ďalších 
miestach sú P. Kúdela (Nemčice) 14, 
J. Jančovič (Ludanice) 13, A. Balážik 
(Urmince), P. Minárik (Krnča) obaja 
po 11. 

 (rd) 
 

 

Obzretie sa za futbalovým rokom 2006 
     Je už tradíciou, že futbal je v našej 
obci športom číslo jedna. Skutočne 
veľkolepé oslavy 70. výročia založe-
nia futbalu v roku 2005 mohli byť 
impulzom, aby A - mužstvo 
v majstrovstve okresu na oslavy 
dôstojne zareagovalo. Staré sloven-
ské príslovie vraví, že po veľkej 
hostine nastáva bolenie brucha. Uká-
zalo sa, že ho možno aplikovať aj na 
naše podmienky. 
     Pozrime sa na tú nešťastnú sezónu 
2005/2006 aspoň pár riadkami!  

V jesennej časti (2005) zo 17 zápa-
sov iba 21 bodov, z toho iba štyri 
z ihrísk súpera a skončili sme na 11. 
mieste. Dobrá zimná príprava však 
priniesla ovocie v podobe 4. miesta 
v konečnej jarnej tabuľke. Pritom 
niektorí hráči vypomáhali v Béčku, 
ktoré sa zachránilo v II. triede. 
     Kostru mužstva tvorili skúsení B. 
Hudeček, V.Stanček, mladíci S.Holl-
an a J. Stanček, ktorému sa darilo aj 
strelecky a s 24 gólmi sa stal   krá-
ľom strelcov majstrovstiev okresu.  

    Do novej sezóny 2006/2007 sme 
vstúpili po krátkej letnej príprave. 
Káder doplnil M. Adamovič, ktorý sa 
vrátil z hosťovania v Moravanoch. 
Realizačný tým na čele s trénerom P. 
Stančekom zostal nezmenený. 
V jesennej časti sme nadviazali na 
dobré jarné výkony a zimovali sme 
na 5. mieste, čo nám dáva predpokla-
dy na dobré umiestnenie v jarnej 
časti. 
                              Pavol Stanček ml.
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Futbalová jar klope na dvere 

     Do jarnej sezóny vstupuje náš klub s nemalými 
starosťami. Robí sa výber a formovanie nového výboru 
OFK, ktorý v jeseni nepracoval tak,  ako by sa podľa 
postavenia nášho mužstva žiadalo. Všetky práce spoje-
né s vedením boli zväčša na pleciach predsedu. 
A v klube sú závažné problémy, ako napr. rozpad do-
rasteneckého mužstva, keď po fúzií s TJ Krtovce na-
riadil ObFZ Topoľčany hrať majstrovské zápasy doras-
tu v Krtovciach. Toto odradilo našich 
dorastencov z našej obce hrať futbal.  
     Uvedomujeme si, že dorast je budúcnosť každého 
amatérskeho klubu, čo bude musieť bezpodmienečne 
nový výbor riešiť. 
     Tréningy v rámci zimnej prípravy sa uskutočňujú 
tak v A – mužstve , ako aj v Béčku.  
     Veríme, že sa podarí dať do poriadku problém mlá-
dežníckeho futbalu pod vedením rekonštruovaného 
výboru a obe mužstvá dospelých budú pokračovať 
v dobrých výsledkoch z minulosti.                                                                                                             

     Tabuľka po jeseni 
 

1. Jacovce                       15    13    0    2    49:12    39    (+15) 
2. Bojná                          15    11    0    4    49:13    33    (+9) 
3. Ludanice                     15      9    2    4    36:22    29    (+5) 
4. Nemčice                     15      8     3    4    35:20    27    (+6) 
5. N. Blatnica                 15      8     1    6    33:17    25    (+4) 
6. Urmince         15      7     3    5    39:29    24    (+3) 
7. V. Dvorany                15      7     2    6    26:27    23    (-1) 
8. Krnča           15      7     2    6    28:32    23    (+2) 
9. Preseľany          15      4     8    3    29:20    20    (-1) 
10. H. Obdokovce          15      6     2    7    19:21    20    (-1) 
11. TO B/N.Streda         15      6     1    8    26:39    19    (-2) 
12. Čermany                   15      5     2    8    25:36    17    (-7) 
13. Krušovce                  15      5     1    9    23:59    16    (-5) 
14. Hrušovany               15      3     4     8    20:40    13   (-12) 
15. Kuzmice                   15      3     2   10   18:29     11   (-13) 
16. Chrabrany                15       1     1   13     9:48     4     (-20) 

 
Pavol Stanček ml.

   
 
 Karneval detí i rodičov 
 
Dňa 20.1.2007 zorganizovala Rada školy 
pri ZŠ s MŠ v Nitrianskej Blatnici tra-
dičný karneval spojený s rodičovskou 
zábavou. Zúčastnilo sa ho niekoľko de-
siatok  detí v maskách v sprievode rodi-
čov. Porotu zaujala maska ťavy v podaní 
M. Chromá, R. Chromý, M. Vavrda, 
ktorí zaslúžene získali prvenstvo. 

Zápis detí do materskej školy 
 

     Základná škola s materskou školou v Nitrianskej Blatnici organizuje 
v dňoch od 5. do 31. marca 2007 v čase od 8h.. do 16.h. v budove mater-

skej školy zápis detí do materskej školy na školský rok 2007/2008. 
     Materská škola poskytuje deťom podľa požiadania rodičov základy 
z nemeckého alebo anglického jazyka a celý výchovno-vzdelávací proces 
detí je orientovaný podľa projektu „Krok za krokom““, čo znamená využí-
vanie netradičných foriem práce s deťmi. V materskej škole pracuje vý-
tvarný a spvácko-tanečný krúžok a deti vystupujú s vlastným kultúrnym 
programom pri rôznych podujatiach v obci. Škola zabezpečuje aj účasť 
detí na rôznych športových podujatiach a divadelných a zábavných pred-
staveniach. 
     Materská škola úzko spolupracuje s logopédom, ktorý sa individuálne 
zaoberá s deťmi, ktoré potrebujú zdokonalenie výslovnosti. V úzkej spolu-
práci so základnou školou zabezpečuje MŠ všestrannú prípravu detí na 
vstup do prvého ročníka ZŠ.  
     Prax potvrdila, že deti zaškolené v materskej škole, majú samostatné 
a tvorivé vystupovanie.                                                     Mária Hlohovská 

 
Hlavina z Radošiny u nás 

 
Po dlhom čase sa zaplnila divadelná sála kultúrneho domu 
v našej obci naplno. Privítali sme u nás divadelný ochotnícky 
súbor Hlavina z Radošiny, ktorý vystúpil s hrou Stanislava 
Štepku  Pokutové územie. Vy stúpenie divadelných ochotníkov 
z Radošiny milo prekvapilo a bolo odmenené dlhotrvajúcim 
potleskom. Osobitne srdečne bol privítaný spomedzi hercov 
náš občan Ing. Ondrej Turan ml., ktorý hral dvojrolu 
a pravidelne účinkuje v súbore Hlavina. 
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