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Do 2. ročníka  
Blatnických novín 

 

     Keď ma oslovil na sklonku roka 
2006 starosta našej obce s návrhom, že 
by rád vydával obecné noviny 
a požiadal ma o pomoc, nemohol som 
nesúhlasiť. Ako rodák som aj napriek 
tomu, že v obci nebývam, úzko spätý so 
všetkým, čo sa deje v Nitrianskej Blat-
nici. A tak som ochotne prispel svojimi 
skromnými skúsenosťami k príprave 
vydávania Blatnických novín. Našiel 
som veľkú oporu a ochotu v skupine 
zväčša mladých nadšencov, ktorí sú 
dnes v redakčnej rade, takže prvé číslo 
sa zrodilo z veľkého entuziazmu tohto 
malého kolektívu. Z ohlasov medzi ob-
čanmi na vydanie prvého čísla Blatnic-
kých novín sme pochopili, že sme na-
šimi novinami prispeli nielen 
k informovaniu o dianí v obci, ale no-
viny sa stali akýmsi stmelujúcim prv-
kom spolužitia občanov. 
     Týmto číslom Blatnických novín 
vstupujeme do druhého ročníka ich 
vydávania. V minulom roku vyšlo šesť 
čísel a som presvedčený, že aj v tomto 
roku budete, vážení občania, 
s radosťou i s pochopením brať do rúk 
vaše Blatnické noviny. Sú tu pre vás 
a tešíme sa, že aj vy sa svojimi príspev-
kami a pripomienkami stanete ich tvor-
cami a spolupracovíkmi.               A.K. 
 

 
 
     Je za nami rok 2007. Aký bol 
z pohľadu občana našej obce, je pre 
každého na zamyslenie. Otázkou predo-
všetkým je, čo kto od neho očakával. Na 
inom mieste našich novín píšeme, čím 
všetkým žila naša obec v uplynulom 
roku. A tu je vhodné pripomenúť, že 
najmenej polovica občanov obišla všet-
ky tie udalosti a podujatia,  akoby sa ich 
nedotýkali. Zaznamenali ich však aspoň 
prostredníctvom týchto novín (aspoň to 
predpokladáme). 
     Čo nás čaká v tomto roku? Informo-
val nás o tom podrobne starosta obce 
Mgr. Michal Toman. Sú to všetko zá-
mery a ciele, ktoré sa dotýkajú každého 
z nás, ktorí žijeme v Nitrianskej Blatni-
ci. 
     Dokončieva sa významný dokument, 
ktorý mala mať naša obec už dávno, a to 
Územný plán obce. Spracováva ho Ing. 
Arch. Kočajda. Treba zdôrazniť, že bez 
Územného plánu obce sa od roku 2010 
nebude možné uchádzať o dotácie  
 
 
 
 
   
  Posledný večer v roku, na Silvestra, 
nikto v našej obci nemusí byť doma 
sám. Starosta obce a pracovníci obecné-
ho úradu v spolupráci s Komisiou pre 
školstvo, šport, mládež a kultúru pripra-
vili rozlúčku so starým rokom a oslavy 
nového roka, na ktoré boli pozvaní vše-
tci občania obce. Po 21. hodine sa pri 
plameňoch vatry stretlo niekoľko desia-
tok Nitrianskoblatničanov, ktorí dali 
prednosť obecným oslavám pred tele-
víznou obrazovkou. 
     Silvestrovská vatra je pre našu obec 
symbolom a tradíciou. Už 15. rok si pri 
nej pripomíname sviatok všetkých Slo-
vákov – vznik našej krásnej Slovenskej 
republiky. Úderom polnoci ľudia postá-
vajúci okolo ohňa a popíjajúci teplý čaj,  
či varené víno prerušili debaty a privíta-
li nový rok šampanským. Nasledovali 
novoročné blahoželania šťastia 
a zdravia,  priateľské bozky i stisky rúk.  
Dobre padlo aj kus dobrého osúcha 
z našej pekárne. Tieto krásne okamihy  
 

 
 
a podpory z fondov Európskej únie 
a štátneho rozpočtu.      
     Budovy základnej a materskej školy 
majú už za sebou desiatky rokov 
a potrebujú rekonštrukciu. Práve preto 
sa spracovala projektová dokumentácia 
tejto rekonštrukcie, do ktorej je okrem 
iného zahrnuté zateplenie budov, výme-
na okien, rekonštrukcia sietí plynu, 
elektriny, kúrenia atď. Vzhľadom na 
rozsah prác pri finančných nákladoch 
najmenej 20 miliónov korún sa chceme 
uchádzať o zdroje z fondov EÚ. 
     Keďže ZŠ sa nachádza v priestoroch 
parku, dali sme vypracovať projekt 
úpravy parku, čo úzko súvisí so stavom 
zelene (odborníci z krajského pamiat-
kového ústavu už obhliadku vykonali) 
a dosadbou vhodných drevín, ktoré na-
hradia choré a prestarnuté stromy. S tým 
úzko súvisí začlenenie futbalového 
ihriska do areálu parku, čo si taktiež  
vyžiada rekonštrukciu a úpravu. V zlom 
stave sú komunikácie parku a treba do-
riešiť aj osvetlenie, závlahový systém 
a i.                         Dokončenie na str. 2 
 
 
 
 
 
 
boli doslova podfarbené úžasným ohňo-
strojom na nočnej oblohe a neuveriteľne 
krásnym počasím, ktorým „pani zima“ 
pomocou inoväte na stromoch vykúzlila 
doslova rozprávkovú atmosféru. 
     To, že sa ľudia cítili príjemne, bolo 
vidieť na ich nálade a úsmevoch. Do 
svojich príbytkov sa začali rozchádzať 
dve hodiny po polnoci.   
     Na celý priebeh silvestrovského ve-
čera a hlavne bezpečnosť dohliadali prí-
slušníci Dobrovoľného hasičského zbo-
ru v Nitrianskej Blatnici a členovia 
Miestneho spolku Slovenského Červe-
ného kríža, za čo im veľmi pekne ďaku-
jeme.  Ďakujeme sponzorom: Poľno-
hospodárskemu družstvu Nitrianska 
Blatnica za vínko a firme Topec a.s. 
Topoľčany za chutné osúchy. 
   Aj keď novoročné želania už máme za 
sebou, želáme si, aby sme sa opäť na 
Silvestra stretli v plnom zdraví.  

          Mgr.  I. Remenárová  
Foto: Pavol Škuta 

 

Naše zámery a ciele v roku 2008 
 

Oslavovali sme pri vatre a ohňostroji 

PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 2 

Z JANUÁROVÉHO ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA 
 

     Dňa 25. januára 2008 sa konalo 
ôsme riadne zasadnutie obecného 
zastupiteľstva (OZ), ktoré prero-
kovalo a schválilo Zadanie pre 
územný plán obce Nitrianska 
Blatnica a žiadosť na Ministerstvo 
výstavby a regionálneho rozvoja  
o poskytnutie dotácie na spraco-
vanie Územného plánu obce. Ďalej 
schválilo investičný zámer – vý-
stavbu nájomného bytového domu 
(NBD) 14 bytových jednotiek a 
technickú vybavenosť k bytovému 
domu. Zároveň OZ schválilo žia-
dosti o poskytnutie dotácií v súvise 
s financovaním výstavby spomí-
nanej bytovky. OZ schválilo závä-
zok obce vyčleňovať v budúcich 
rokoch finančné prostriedky 
z rozpočtu obce pre zabezpečenie 
splácania poskytnutého úveru po-
čas celej doby jeho splatnosti pre 
výstavbu NBD.  
     OZ súhlasilo s predložením žia-
dosti o poskytnutie podpory 

z prostriedkov ŠFRB vo výške 
14 254 000 Sk s tým, že rozdiel 
nákladov medzi dotáciou MVaRR 
SR a podporou z prostriedkov 
ŠFRB vo výške 211 548 Sk bude 
financovaný z vlastných zdrojov 
z rozpočtu obce Nitrianska Blat-
nica.  
     OZ  prerokovalo a schválilo 
záverečný účet obce a celoročné 
hospodárenie bez výhrad a použi-
tie prebytku rozpočtového hospo-
dárenia na tvorbu rezervného 
fondu 10%, t.j. sumu 87 296 Sk a  
do bežných príjmov obce sumu 
785 663,28 Sk. 
     OZ schválilo inventarizáciu 
majetku obce Nitrianska Blatnica 
k 31. 12.2007, rámcový plán práce 
OZ na rok 2008 a plány práce 
komisií OZ na rok 2008. 
     OZ i občania obce sa obozná-
mili so stanoviskom hlavného kon-
trolóra obce, so zámerom obnovy 
Národnej kultúrnej pamiatky – 

kaštieľ, so žiadosťou obce 
o poskytnutie dotácie na výstavbu 
viacúčelového ihriska, so žiados-
ťou obce o poskytnutie dotácie na 
havarijné situácie pre ZŠ s MŠ a s 
ďakovným listom od Rady školy. 
     OZ prerokovalo a schválilo 
úpravu rozpočtu obce na rok 
2008, rozpočtové opatrenia obce č. 
1 – 2/2008, členský príspevok obce 
do OZ „Mikroregión pod Marhá-
tom“ na rok 2008 
      OZ schválilo úpravu platu sta-
rostovi obce Nitrianska Blatnica 
na rok 2008 (s účinnosťou od 
1.januára.2008) podľa §4, ods. 2 
zákona NR SR č. 253/1994 Z. z. 
o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest a jeho násled-
ných zmien vo výške 1,3 násobku 
základného platu. 

 
DR. VERONIKA VICHNAROVÁ 

 

Naša obec  na internete
 

     Od januára 2007 majú návštevníci internetovej stránky www.nitrianskablatnica.sk možnosť zís-
kať informácie o našej obci. Od februára 2008 má naša webová stránka novú podobu. Prostredníc-
tvom webovej stránky informujeme verejnosť o aktuálnom dianí v obci, v našom far-
skom spoločenstve, v  kultúre i v športe. Nájdete tu informácie o firmách a  organizáciách pôsobia-
cich v našej obci. Okrem histórie a  symboloch obce, fotogalérii a virtuálnej prehliadky po našej obci 
si návštevníci, ale predovšetkým naši občania vyhľadajú všetky potrebné informácie o obecnom úra-
de, dôležité telefónne čísla a kontakty. Oboznámia sa s činnosťou obecného zastupiteľstva (OZ) 
a komisií OZ, s dôležitými dokumentmi, ako je Územný plán obce a Program hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce.  
     V časti Samospráva si okrem iného môžete v jednotlivých podstránkach nielen prečítať, ale 
i stiahnuť Všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia a zápisnice OZ, ďalšie obecné dokumenty, 
obecné noviny a  potrebné tlačivá. Veríme, že stránka našej obce zvýši informovanosť mnohých na-
šich občanov,  uľahčí prácu a ušetrí čas pri vybavovaní rôznych záležitostí, umožní elektronickú ko-
munikáciu medzi samosprávou a občanmi a zároveň prispeje k prezentácii našej obce nielen na Slo-
vensku, ale  i v zahraničí.                                                                                  Dr. V. Vichnarová 

Naše zámery a ciele v roku 2008 
Dokončenie zo str. 1 
Chceme, aby sa náš park stal ozajstnou zónou oddychu občanov našej obce. Prispeje k tomu aj pripravená rekonštrukcia kaš-
tieľa i oprava pôvodnej hradnej bašty kaštieľa, ktorá bola začiatkom 20. storočia upravená ako pohrebná kaplnka Leonhardiov-
cov. 
     Cintorín už roky volá po úprave. Spracovávaný projekt bude riešiť výstuhu strechy domu smútku s prístreškom, komuniká-
cie a osvetlenie, ako aj digitalizáciu hrobových miest. Financovanie tohto náročného projektu by sme radi riešili taktiež 
z fondov regionálneho operačného programu. 
     Najväčším problémom sa stala (nie našou vinou) plánovaná výstavba 14 – bytovky. Všetko bolo pripravené na podanie žia-
dosti o úver zo štátneho fondu rozvoja bývania, ale jeden z účastníkov konania (majiteľ susedného domu Jozef R.) sa sústavne 
odvoláva proti umiestneniu bytovky, ktorá mu vraj narušila súkromie a pod. Pri opakovanom územnom rozhodnutí boli ná-
mietky zohľadnené a rozhodnutie je právoplatné, ale nadväzne vydané stavebné povolenie naráža opäť na námietky spomína-
ného účastníka konania. Žiaľ, termín podania žiadosti o dotáciu na túto výstavbu tak prepotrebných bytov pre občanov našej 
obce je už za nami, a tak bude musieť byť začiatok stavby posunutý na budúci rok, pravdepodobne na inú, vhodnejšiu lokalitu. 
     Keď sa hlbšie zamyslíme nad zámermi ďalšieho rozvoja našej obce, je zrejmé, že je to poriadne sústo pre celé obecné za-
stupiteľstvo a osobitne starostu obce. Ak k tomu prirátame ešte zámer úpravy námestia (projekt je spracovaný a žiadosť 
v rámci Programu obnovy dediny podaná) a rekonštrukciu obecného rozhlasu a výmenu okien na obecnom úrade, tak máme 
takmer úplný obraz roka 2008 na úseku ďalšieho rozvoja Nitrianskej Blatnice, obce, v ktorej žijeme a chceme žiť aj naďalej 
k spokojnosti nás i budúcich generácii. 

PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory www.pdffactory.com

http://www.nitrianskablatnica.sk
http://www.pdffactory.com


Náučný chodník Považský Inovec  
     V jednom z predchádzajúcich vydaní Blatnických novín sme vás in-
formovali o projekte vybudovania náučného chodníka Považský Inovec, 
ktorý má spájať historické i prírodné pozoruhodnosti nášho regiónu 
a priblížiť ich verejnosti. Podľa Regionálnej rozvojovej agentúry Topoľ-
čiansko, ktorá tento zámer zastrešuje,  je konečná podoba chodníka 
v štádiu diskusie. Prvá etapa trasy je však už pripravená a povedie katas-
trami obcí Nitrianska Blatnica, Vozokany, Lipovník a Bojná.  
     V súčasnosti sa spracúvajú informačné tabule a propagačné materiály 
k jednotlivým zastávkam a začiatkom júla by mal byť chodník otvorený. 
Pripomenieme, že spomínaná prvá časť trasy bude spájať historické do-
minanty nášho regiónu – Rotundu sv. Juraja a významné archeologické 
nálezisko Valy nad Bojnou. Prírodnou dominantou tohto úseku náučné-
ho chodníka je nesporne vrch Marhát. Na jeho vrchole má stáť rozhľad-
ňa, ktorá poskytne turistom výhľad na široké okolie a bude určite atrak-
tívnym lákadlom. V budúcnosti bude chodník rozšírený smerom na Ra-
došinu a opačným smerom na obec Podhradie. 
                                                                                    Mgr. D. Ševčíková 

 

Zachráňme vzácny biotop Krčaškár 
     Možno ani všetci nevieme, že na okraji zastavaného územia obce, hneď vedľa parku, v časti chotára 
nazývanej Krčaškár sa nachádza vzácny pozostatok prírodného prostredia – lužný les. Tento vznikol 
vekmi na pobreží dávnej rieky. V terénnej depresii vedľa hospodárskej krajiny sa zachovali biologicky 
hodnotné slatino-rašelinové spoločenstvá, málo narušené ľudskými zásahmi. Územie tvoria podmáčané 
lúčne a slatinné spoločenstvá v rôznych postupných štádiach, krovité vŕby a porast jelše lepkavej. Z kro-
vitých vŕb sú zastúpené vŕba popolavá, vŕba ušatá a vzácna vŕba päťtyčinková. Z ďalších druhov boli 
primiešané orechy, topole, jaseň, jelša a na najsuchších miestach  hrab a javorové a agátové nálety 
z parku. Rovnako pestré bolo i krovinné poschodie. Priaznivé vlhkostné a svetelné pomery a na živiny 
bohatý substrát využíval celý rad bylín. Najpočetnejšie tu boli zastúpené vychta trojlistá, iskerník veľký, 
rašelinníky, pľúcnik lekársky, konvalinka, mrvica lesná a i. V súčasnosti je z hľadiska prírodných hodnôt 
najzachovalejší úsek bývalého čerešňového sadu s priľahlým lužným porastom medzi parkom a Višňovou 
cestou. Z celkovej plochy areálu cca 2,5 ha zaberá lužný les vyše 1,5 ha. Priamo na okraji obce tu možno 
nájsť kriticky ohrozené vŕby päťtyčinkové, zo živočíchov sa tu pravidelne vyskytuje sedmohlások oby-
čajný. Krčaškár, rovnako ako aj iné plochy lužných lesov, nepatrí do lesného pôdneho fondu, preto ho 
neohrozujú holoruby. O to viac však toto prírodné prostredie ohrozujú obyvatelia obce. 
     Už dvakrát vo februári nastúpili členovia Poľovníckeho združenia čistiť areál Krčaškár. Smutnou vi-
zitkou našich občanov sú tri plné veľkokapacitné kontajnery odpadu. Okrem toho poľovníci vypílili nále-
tové porasty a odstránili vyvrátené a suché stromy. Je to pekný príklad vzťahu k prírode, avšak táto práca 
nemusela byť vykonaná keby si ľudia uvedomili, že porušujú vyvážaním odpadu do Krčaškára zákon č. 
223/2001 Zb.z. o odpadoch. V zákone sa hovorí, že každý, kto uloží odpad na miesto, ktoré nie je určené 
obcou alebo manipuluje s rôznymi nebezpečnými odpadmi a pod., môže dostať pokutu od 5 000 do 
20 000 Sk.  

     Hoci to vyzerá paradoxne, aj v zastavanom 
území obce možno nájsť vzácne prírodné hodnoty 
– a to doslova v susedstve priemyselnej výroby. 
O to viac by sme si mali relatívne nedotknutú prí-
rodu vážiť a usilovať o jej ochranu a zachovanie. 
Nielen kvôli prírode ako takej, ale najmä kvôli 
nám samotným: aby ľudia, unavení z náročnej 
práce,  zhonu, ale aj depresívneho prostredia, sa 
mali kde zrekreovať, oddýchnuť si, načerpať nové 
sily a chuť do života. A aby rovnakú možnosť ma-
li aj ich deti  z vedľajšej školy a materskej školy 
a ďalšie generácie v budúcnosti.  
     Možno sa nájdu občania, ktorí mávnu rukou so 
slovami: Čo tam po obyčajnom jarku! Krčaškár 
však nie je obyčajný jarok, ale vzácny biotop, 
v ktorom popri rastlinnom svete žije i veľa spe-
vavcov a vzácneho hmyzu. Preto si zaslúži pozor-
nosť a starostlivosť nás všetkých.                    (mt) 
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Karneval detí 
a ples rodičov 

 
     Dňa.19. januára 2008 sa 
konal tradičný 43.detský kar-
neval, ktorý každoročne pri-
pravuje Rada školy pri ZŠ 
s MŠ 
     Karneval začal prehliad-
kou masiek a naozaj sa bolo 
načo pozerať. Predvádzalo sa 
44  detí zo základnej školy. 
Aj keď deti z materskej škôl-
ky nesúťažili o ceny, takmer 
všetky prišli v maskách.  
     Na tanečnom parkete 
v rytmoch diskotanca sme 
zrazu mohli stretnúť morskú 
pannu, princezné, rytiera, kvetinovú záhradu, spaidrmenov, múmie, pračloveka, robotníka, pravekého lovca, hoke-
jistu, bezdomovca, toreádora, maliara, cibuľu, petržlen, hraciu kocku, dvoch mušketierov, upratovačku, vodníka... 
O tom, že naše deti majú rady zvieratká, nás presvedčili svojimi zvieracími kostýmami. 
     Ako magnet priťahoval všetkých stôl s nádhernými cenami, ktoré mohli vyhrať. Porota mala naozaj ťažkú prá-
cu. 1.miesto získala Timea Mizeráková s úžasnou maskou Šálky s podšálkou, cukrom a lyžičkou. Na 2. mieste sa 
umiestnil Peter Viater s maskou pavúka a 3. miesto získal Martin Socha a jeho kráľ mora. Tento rok, aj vďaka 
sponzorom, boli odmenené cenami a čokoládami všetky masky vrátane detí z materskej školy.  
     Po zábave detí nasledovala vo večerných hodinách plesová zábava, ktorej sa zúčastnilo približne 150 – 200 ro-
dičov, čestných hostí, sponzorov a priateľov školy. K výbornej atmosfére a k dobrej nálade prispievala svojou pro-
dukciou hudobná skupina Domino z Kovariec a žrebovanie tomboly. Všetci sa zabávali až do 5. hodiny rannej.     
     Poďakovanie patrí všetkým sponzorom a ostatným, ktorí pomohli organizovať toto pekné podujatie. 

                                                                                                                          Mgr. I. Remenárová 
 

Úspech škôlkárok 
     V našej materskej škole navštevuje 14 detí výtvarný 
krúžok, ktorý vedie p. učiteľka Vaňová zo Základnej 
umeleckej školy sv. Lukáša v Topoľčanoch. 
     V máji minulého roka práce niekoľkých detí putovali 
na medzinárodnú výtvarnú súťaž do českých Lidíc. 
S výsledkami sme boli oboznámení začiatkom tohoto ro-
ka. Každoročne sa tejto medzinárodnej výtvarnej súťaže 
zúčastňujú deti z desiatok krajín sveta. 
     Výstava je pravidelne poriadaná k ucteniu pamiatky 
zavraždených detí z českej obce Lidice nemeckými na-
cistami. Na 35. ročníku tejto výstavy boli veľmi úspešné 
dievčatká z našej materskej školy Daška Strihová a Na-
tálka Ficová, ktoré získali čestné uznania spomedzi 
8573 hodnotených prác z celého sveta. Deti zhotovovali 
práce na tému "Šport". Deťom i pani učiteľke srdečne  
blahoželáme!                                               M. Hlohovská 
 

Zápis prváčikov a detí do materskej školy 
 
     Dňa 6. februára si prvýkrát do školských lavíc zasadli budúci prváčikovia. Prišli spolu s rodičmi do 
„veľkej školy“ na zápis. S očakávaním na tvárach vstupovali do 1.triedy, kde ich privítali pani psycholo-
gička PhDr. Hašanová z Pedagogicko - psychologickej poradne Topoľčany a pán Mgr. M. Stískal. Hlav-
nou úlohou zápisu bolo zistenie školskej zrelosti dieťaťa. Celkovo je zapísaných 15 prváčikov, ktorí 
v septembri nastúpia do „veľkej školy“. 
     Zápis detí do materskej školy sa uskutoční v mesiaci marci, a to v pracovných dňoch od ôsmej do 
šestnástnej hodiny v budove materskej školy.  
     Do materskej školy môžu byť prijaté deti od 2 do 6 rokov. Prednostne budú prijímané deti s odloženou 
povinnou školskou dochádzkou a deti z menej podnetného prostredia. Bližšie informácie dostanú rodičia 
pri zápise. 
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Január – Február 
 

Naši jubilanti 
 

50 rokov 
Bernardína Oravcová 

Jozef Vašina 
Zdenka Krajčíková 
Margita Večerková 

Jozef Selecký 
 
 

60 rokov 
Mária Mihová 

 

70 rokov 
Mária Ševčíková 
Oľga Spevárová 

 

83 rokov 
Emília Krchová 

84 rokov 
Mária Košťálová 

86 rokov 
Ondrej Socha 
87 rokov 

Karol Michler 
91 rokov 

Matilda Krumpárová 
 

Vitajte medzi nami 
Monika Kotlárová 

 

Manželstvo uzatvorili 
Dana Pagáčová a Martin Kšiňan 

 

Opustili nás 
Anton Krajčík – 79 rokov 

 

Rok 2007 
Počet narodených detí              11 
Počet zomrelých občanov        20 
(15 trvale bývajúci, 5 bývalí ob-
čania) 
Počet občanov v obci 
k 31.12.2007  ....................  1230 
 

Spracovala: Gabriela Summerová 

Za našimi rodákmi  
 

Anton Krajčík (1028 - 2008) 
     Minulý mesiac sme sa navždy rozlúčili s dobrým človekom, manželom 
a otcom, starým otcom a svokrom p. Antonom Krajčíkom. Odišiel tak po-
sledný a najmladší z rodiny Krajčíkovej, ktorá sa zapísala do kroniky obce 
už otcom Adamom (bol richtárom) a Jánom, ktorý bol poslancom MNV 
(1946-1948). Aj Anton bol okresným poslancom, predsedom Poľovného 
združenia a funkcionárom futbalového klubu v obci. Pričinil sa i o výstavbu 
materskej školy a kultúrneho domu. 
     V živote to nemal nikdy ľahké, ale svojou húževnatosťou sa dokázal 
úspešne popasovať so životom. Vyučil sa za strojného zámočníka a získaval 
i ďalšie technické vzdelanie. O jeho schopnostiach svedčí, že na vojenskej 
prezenčnej službe rýchlo postupoval a dosiahol hodnosť poručíka letectva. 
Ako špecialista erytálového kúrenia pracoval na stavbách po celej republi-
ke a dostal ocenenie za svoju prácu na stavbe nemocnice v Bojniciach. 
Len z tohto stručného hodnotenia vidno, že častokrát si ani neuvedomujeme, 
akí ľudia žijú medzi nami. Aj Tonko Krajčík, ako sme ho mnohí volali, ešte 
v lete preberal na výročnej oslave Poľovného združenia vyznamenanie za 
svoju činnosť, ale jeho dielo je dokončené. Bude chýbať nielen blízkym, ale 
aj nám, čo sme s ním vyrastali a sa s ním stretávali.  

 

Ing. Ján Gajdoš (1932-2008) 
     Ak niekedy navštívite starobylú Nitru, potom vašej pozornosti neujde jej 
rozsiahla bytová výstavba. Mnohých týchto veľkých nitrianskych sídlisk sa 
dotýka podstatnou mierou práca nášho rodáka Ing. Jána Gajdoša. 
V podniku Stavoprojekt Nitra pôsobil ako projektant – statik a jeho činnosť 
sa prejavila v progresívnych spôsoboch zakladania objektov stavieb. 
     Vyrastal v prostredí našej obce v rodine malého roľníka, ktorý popri tom 
sa zaoberal i kolárstvom. V skromnom prostredí vyrastal so súrodencami 
a usilovnosťou dosiahol i vysokoškolské vzdelanie, takže svojimi schopnos-
ťami sa vypracoval po skončení štúdií na popredného projektanta stavieb. 
Vždy sa však rád vracal do rodnej obce, aby si obnovil svoje spomienky na 
jej polia a lesy. Tešil sa z každého úspechu, ktorý obec dosiahla, ale jeho 
meno je bezprostredne späté najmä s vežou kostola. Keď sa v roku 1961 
zrútila, dokázal za necelé tri mesiace vyhotoviť bezplatne projekt veže iba 
zo starej fotografie a projektom vytvoril jej pôvodnú podobu tak, ako ju 
dnes vídame. Projekčne sa podieľal i na stavbe kultúrneho domu, obchod-
ného strediska či rekonštrukcie kotolne základnej školy a ďalších stavieb. 
     Milý Janko, aspoň symbolicky kladieme na Tvoj hrob kvety v mene všet-
kých občanov ako skromný prejav vďaky za Tvoju prácu, ktorú si odovzdal 
svojej rodnej obci. Nech je útechou pre Tvoju manželku (tiež našu rodáčku) 
a pre syna, že spomienka na Teba zostáva navždy večná v srdciach rodákov. 

                                                                              Pavol Stanček st.. 
 

Z rokovania OZ Rotunda Jurko 
     V nedeľu 10. februára 2008 sa uskutočnila výročná hodnotiaca schôdza Občian-
skeho združenia Rotunda Jurko, ktorej sa zúčastnil aj starosta obce Mgr. Michal 
Toman a členka kultúrnej komisie obecného zastupiteľstva  Mária Hlohovská. Prí-
tomní  si vypočuli správu o činnosti a aktivitách združenia v roku  2007, ktorú 
predniesol predseda OZ J. Kolník ml. 
     Najvýznamnejším podujatím v uplynulom období  bola výstava „Dedičstvo ot-
cov zachovaj nám, Pane“ a otvorenie stálej muzeálnej expozície „Ľud pod Marhá-
tom v dávnej minulosti“. V najbližších mesiacoch bude členov združenia zamest-
návať predovšetkým príprava vydania publikácie o histórii ľudu po Marhátom 
v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV, organizovanie súťaže medzi trieda-
mi základnej školy v zhotovovaní propagačného materiálu o našej obci a lokalite 
Jurko pod názvom „Naša bohatá história“ a samozrejmosťou je i starostlivosť 
o kostolík a jeho okolie.  
     Na záver si dovolíme osloviť všetkých občanov a firmy, ktorí sú ochotní pri-
spieť 2% zo svojich  daní, aby podporili  propagáciu a záchranu jedinečnej kultúr-
nej pamiatky – Rotundy sv. Juraja. Údaje o prijímateľovi 2%: názov - Rotunda Jur-
ko, sídlo - Nitrianska Blatnica 240, 956 05, právna forma - občianske združenie, 
IČO 36113450. Vopred ďakujeme.                                         Mgr. D. Ševčíková  
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Návrat k Vianociam 
     Spoločenstvo detí a rodičov pri miest-
nom farskom úrade pripravilo na dni 24.  
a 25. decembra na priestranstvách pri fa-
re a kostole v Nitrianskej Blatnici divadel-
ne prepracované stvárnenie pre nás dobre 
známych udalostí z Biblie. Autorkou tohto 
divadelného spracovania Biblie je Eliška 
Josefíková z Českej republiky. 
     Do inscenácie tohto diela sa zapojilo 
52 detí – z Blatnice, Krtoviec a Vozokán. 
Bolo treba urobiť aj veľkú technickú prí-
pravu, do ktorej sa veľmi ochotne zapojili 
dospelí občania: Jozef Pátrovič, Igor Se-
leš, Ferdinand Chromý, Vladimír Andra-
šovič, Peter Viater, Jozef Jančovič, Michal 
Seleš, Jozef Králik, Anton Chromý, Miro-
slav Jančovič, Jozef Hopiak, Vladimír 
Hanuliak, Michal Vavrda a ďalší. 
Pri nácvikoch, ale aj pri príprave kostý-
mov pre deti pracovalo aj veľa žien: An-
drea Jančovičová, Iveta Viatrová, Dáša 
Pátrovičová, Martina Turanová, Beáta 
Chromá, Marta Bartošková, Slávka Králi-
ková, Katarína Stískalová, Dana Andrašo-
vičová, Eva Schlosáriková, Mária Chromá 
a ďalšie. 
     Všetkým zúčastneným vyslovujem  vďa-
ku a verím, že aj v budúcnosti sa nám po-
darí podobné pekné podujatie pre radosť 
nás všetkých  
 
Nemôžem nespomenúť ďalšie dve pekné 
vianočné podujatia. Dňa 23. decembra sa 
konal v našom farskom kostole predvia-
nočný koncert ľudovej hudby rodiny Hl-
bockej z Piešťan. Na záver vianočných 
sviatkov sme v našom farskom kostole pri-
vítali Spevokol učiteľov topoľčianskeho 
okresu. Oba koncerty mali charitatívny 
charakter, lebo dobrovoľné vstupné, viac 
ako 10 000 Sk použijeme na opravu chrá-
mu. .                Mgr. Jozef Hužovič, farár 

 

 
Fašiangy našich najmenších 

 
     Fašiangy, Turice, Veľká noc ide ..." Táto pieseň sa rozliehala materskou školou v posledný deň fa-
šiangov. Už niekoľko dní sa deti pripravovali na fašiangovú veselicu a pochovávanie basy. Pripravovali si 
masky, kostýmy a staršie deti scenár k pochovávaniu basy. Pozorovali prípravu fašiangového pečiva. 
Trieda starších detí nabrala ten správny nádych a v pestrofarebnom šate dotvárala výbornú atmosféru.V 
dopoludňajších hodinách to deti spolu s pani učiteľkami poriadne roztočili a zábava nemala konca kraja. 
Deti sa občerstvili pri bylinkovom čaji a pochutnávali si na výborných fánkach, ktoré im pripravili pani 
školníčka s pani kuchárkou. 
     Po dobrej zábave nastal čas rozlúčky s basou a jej pochovávanie. Vtipné básne a poznámky o base naj-
skôr deti rozosmiali, ale rozlúčka s ňou bola veľmi smutná a deti ju vyprevadili na poslednej ceste žalost-
nými nárekmi.                                                                                                                        M. Hlohovská 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX        ŠPORT 
 

Zimné obdobie v našom futbalovom klube 
     Po ukončení jesenných súťažných zápasov našich futbalových mužstiev nastal čas na oddych a doliečenie zranených hrá-
čov. Na vyplnenie dlhých zimných večerov športom vedenie OFK zvažovalo, či vôbec organizovať tradičný blatnický halový 
futbalový turnaj, pretože v posledných rokoch turnaj strácal na atraktivite a taktiež nezáujme niektorých hráčov vôbec hrať fut-
bal v telocvični. Nakoniec organizátori zvolili niektoré zmeny, keď po základnej časti bola ešte nadstavbová o víťaza turnaja. 
V základnej časti štartovalo päť mužstiev, keď pribudlo oproti minulosti samostatné mužstvo dorastu. Štyri mužstvá dospelých 
pôsobili vyzretejšie a nedovolili dorastencom získať aspoň bod, tak v nadstavbovej časti už nepokračovali. Oceňujem však, že 
sa do turnaja zapojili. Základnú časť vyhral BAYERN (I.Hubinský, R.Korchan, S.Hollan, A.Pavlovič, V.Grznár, M.Stanček, 
J.Selecký), ale práve zmenený model turnaja im prekazil stať sa celkovým víťazom, keď vo finále prehrali s obhajcom 
REALOM (B.Hudeček, V.Stanček, J.Stanček, J.Hudeček, D.Stanček, Ľ.Bisták, P.Stanček). Niektorí hráči prehru horšie znáša-
li, ale treba vyzdvihnúť, že víťazom sa stali všetci, ktorí bojovali o čo najlepší výsledok a pravidelne sa zúčastňovali zápasov. 
Najlepšími strelcami turnaja boli : P.Herák (JUVENTUS 62g), J.Stanček (REAL 58g), D.Klas (JUVENTUS 46g).  
     Domáci halový turnaj mal byť prípravou na turnaj ObFZ Topoľčany, kde za účasti popredných 16 mužstiev z okresu sme 
mali obhajovať minuloročné prvenstvo. Žiaľ, tento rok sme nenadviazali na vynikajúce minuloročné výkony, keď v základnej 
skupine sme vyhrali s Krušovcami 2:1(J.Stanček, J.Selecký) a prehrali s N.Stredou 0:2 a Krtovcami 1:2(J.Stanček). Víťazom 
turnaja sa prvýkrát stalo vynikajúco hrajúce mužstvo Bojnej, ktoré vo finále porazilo Krtovce 4:1. 
     Po tomto turnaji má nastať pre všetky mužstvá prípravné obdobie na jarné majstrovské zápasy. V „A“ mužstve tomu nie je 
celkom tak, keď tréningov sa zúčastňuje veľmi málo hráčov. Do začiatku súťaže máme odohrať štyri prípravné zápasy. Práve 
v nich by sme mali mužstvo pripraviť na súťaž. Či sa nám to podarí je otázne. U niektorých hráčov sa vyskytli  zranenia, ale čo 
ma najviac mrzí, je nezáujem niektorých hráčov trénovať. Po týchto skutočnostiach nastáva pre niektorých ľudí priestor na kri-
tiku. Veď to je to najľahšie, čo sa dá pre futbal u nás urobiť. Ako sa hovorí : „Kto nič nerobí - nič nepokazí“! Prečo niektorí 
nevieme alebo nechceme oceniť snahu našich hráčov reprezentovať obec, veď každý z nich môže s futbalom skončiť, hlavne 
keď prináša riziká zranení. Každý zamestnávateľ chce mať zdravých zamestnancov a vôbec ho nezaujíma, že hrá futbal. Sme 
schopní hráčom niečo kompenzovať? Ukázalo sa v blízkej minulosti, že vôbec nie. To, že sme si vystačili kedysi s vlastnými 
hráčmi, už neplatí a zohnať kvalitného hráča nie je ľahké, pretože cudzí u nás zadarmo hrať nebude. Z minulosti sa žiť nedá. 
Vekový priemer mužstva sa blíži k tridsiatke. Už dlhšiu dobu sme nevychovali hráča pre seniorské mužstvá.  
     Po opätovnom zaradení dorastencov do súťaže pretrvávajú niekdajšie nedostatky v tomto mužstve. Obrovský nezáujem hrá-
čov trénovať, ale aj zúčastňovať sa zápasov je na zamyslenie. Nestabilita výkonov, zlé umiestnenie v tabuľke, kontumácie zá-
pasov, toto všetko vrhá zlý tieň na blatnický futbal. Keď k tomu pridáme nedostatok hráčov, čaká nás veľa práce na rozšírení 
a skvalitnení mládežníckej základne. Určitú perspektívu vidíme v žiackom mužstve, kde vidieť dobrú prácu trénera 
D.Bartoška. Chlapci sa zúčastňujú tréningov, aj keď výsledky v zápasoch zatiaľ neboli najlepšie. Na to všetko treba obrovskú 
trpezlivosť hráčov a realizačného týmu a cieľavedomou prácou s mužstvom sa úspechy iste čoskoro dostavia. Dôležité je, aby 
sa chlapcom dostal do krvi pravidelný tréningový rytmus, ale popritom ich futbal musí aj baviť. 
     Chcem ešte stručne reagovať na článok „Kde nás tlačí päta“, ktorý je uverejnený v tomto čísle Blatnických novín. Ako člen 
redakčnej rady (šport) som si ho pozorne prečítal. Sú v ňom aj správne postrehy, ale prečo pisateľ vyzdvihuje mená, ktoré mu 
vyhovujú a zatracuje tých, ktorí podľa neho pochybili. Každý robí určité chyby v živote a šport nevynímajúc. Treba ich včas 
eliminovať a kompenzovať snahou ich napraviť. Treba byť však aj sebakritický. Spomínaný čelný funkcionár bol aj pri úspe-
choch blatnického futbalu a postaral sa o dôstojné oslavy 70 rokov futbalu v obci. Poďakovanie patrí každému, kto sa hocakým 
spôsobom podieľal na zvyšovaní úrovne blatnického futbalu či už dnes, alebo v minulosti. Každý má možnosť v súčasnosti 
podieľať sa na fungovaní OFK, je len otázne, kto s kým dokáže spolupracovať. 
     Musíme si uvedomiť, že futbal v našej obci sa hrá na amatérskej báze, takže je všetko iba vo vzťahu k futbalu 
a k reprezentácii našej obce. Ostatné zostáva iba zbožným želaním. Určite nikto z tých, ktorí pracujú v blatnickom futbale, ne-
chce byť jeho hrobárom. Uvedomiť si však dobu, v ktorej žijeme, je potrebné vždy, keď porovnávame minulosť 
s prítomnosťou.                                                                                                                                                         P. Stanček ml. 

Mikroregión v hale 
 
Starostovia, poslanci a zamestnanci obecných úradov 
Mikroregiónu pod Marhátom sa rozhodli, že si zmerajú 
sily v minifutbalovom turnaji. Usporiadateľom bol náš 
Obecný úrad. V školskej telocvični bola v piatok 
25.januára od rána búrlivá atmosféra, veď išlo všetko 
o derby zápasy, v ktorých si súperi nič nedarovali. 
Turnaja sa zúčastnila v I. skupine domáca Nitrianska 
Blatnica za podpory Vozokán a Krtoviec, ďalej Veľké 
Ripňany a Šalgovce a v II. skupine Radošina, Bojná a 
Urmince. Postupový kľúč bol jednoduchý, posledný zo 
skupiny vypadáva a zvyšný dvaja postupujú do boja 
o medaily. Žiaľ o tú najcennejšiu sa nám to tento rok 
nepodarilo, keď rozstrel s pokutových kopov rozhodol 
o finalistovi zo Šalgoviec. Všetko sme vrhli o boj aspoň 
o bronzovú medailu, čo sa nám aj podarilo, keď sme 
porazili Bojnú 3:2. Vo finále zvíťazila susedná Radošina 

nad Šalgovcami tiež 3:2. V hale vládla priateľská atmosféra s účasťou mnohých známych osobností regiónu. Zaujímavosťou 
nášho mužstva bolo, že v jeho drese nastúpili až traja starostovia M. Toman (N. Blatnica), J. Oravec(Krtovce) a J. Kucharovič 
(Vozokany), ktorý dokonca strelil aj víťazný gól o medailu. Turnaj bol pripravený na vysokej športovej a organizačnej úrovni. 
Už teraz sa tešíme na stretnutie v ďalšom ročníku.                                                                                              
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DISKUTUJEME O NAŠOM FUTBALE 
Kde najviac tlačí päta 

     Nemusím sa zvlášť predstavovať, le-
bo prakticky celý život žijem 
v Nitrianskej Blatnici. Moje začiatky vo 
futbale siahajú do r. 1958, keď som za-
čínal v doraste. Aj v ďalších rokoch bol 
môj život spätý s blatnickým futbalom, 
či už ako hráč alebo tréner. Po prečítaní 
článku „Obzretie za futbalovou jese-
ňou“ som sa rozhodol napísať týchto 
pár mojich postrehov k futbalovému 
dianiu v našej obci. 
     Zo všetkých strán počuť názory, aké 
je dnes ťažké robiť funkcionára futbalu. 
Priznávam to, ale treba zdôrazniť, že 
ťažké to bolo vždy a v mnohých oblas-
tiach ešte zložitejšie. Boli časy, keď fi-
nancie na činnosť futbalistov sme si 
museli zabezpečiť do haliera sami. 
A dnes? Nie som si istý, či aspoň 10% 
nákladov zabezpečí klub. Áno, žijeme 
v inej dobe a v iných podmienkach. 
Lenže spočítajte, koľko peňazí zaplatil 
náš klub na pokutách v posledných ro-
koch? 
     Ako si pamätám, za 50 rokov došlo  

 
 

u nás k jednej inzultácii rozhodcu, aj to 
tak, že divák, ktorý inzultoval rozhodcu, 
si musel stať na lavičku, aby dočiahol 
na rozhodcu. Nie tak dávno sa stala in-
zultácia rozhodcu, ale nie divákom, ale 
čelným funkcionárom. A dôsledky? 
Každý ich pozná, lebo tu žijeme. Bola 
to nielen športová ostuda, ale aj zaťatie 
do rozpočtu klubu.   
     V spomínanom článku si tréner sťa-
žuje (a oprávnene) na nedostatok hrá-
čov. Nuž, káder hráčov je úzky, ale prí-
čina sa obchádza. Dá sa ospravedlniť, 
keď po zápase B-mužstva traja hráči 
dostali červenú kartu a na ďalší zápas 
nastúpi mužstvo s 8 hráčmi, lebo Áčko 
má taktiež zápas? Je ospravedlniteľné, 
ak v priebehu sezóny je jeden hráč vy-
lúčený niekoľko krát? Na súpiske máme 
dosť hráčov pre obe mužstvá, ale pre 
zranenia a najmä tresty je problém zlo-
žiť kompletné dve mužstvá. 
     V článku sa nehovorí o mládežníc-
kych družstvách. V minulosti boli pý-
chou blatnického futbalu. Bola to aj  

 
 

vizitka práce trénerov: J. Soblahovské-
ho, Ľ. Žikavského, Andreja Tomana, ale 
došlo to tak ďaleko, že výbor odhlásil 
dorast zo súťaže. (Našťastie to už dnes 
výbor napravil.) 
     Osobitný vzťah mám k žiackemu 
futbalu, lebo som bol jedným zo zakla-
dateľov pred viac ako 25 rokmi. Tu vy-
rástli Korchanovci, Dušan Bartošek 
a ďalší. Niekto povie: Rudovi bolo ľah-
ko, mal talenty. Je to pravda, ale len po-
lovičná, lebo talenty sa objavujú stále, 
len ich treba objaviť a pracovať s nimi. 
Dôverujem Dušanovi Bartoškovi, že 
dokáže dať žiakom z futbalovej abecedy 
všetko to, čo kedysi dostal ako žiak on. 
Držím mu palce, aby dal základ doras-
teneckému futbalu, ktorý momentálne 
má problémy. V prípade záujmu som 
ochotný aj ja osobne pomôcť. 
     Niekoľko slov k členskej základni 
a k oraganizačnej práci. Som členom TJ 
Nitrianska Blatnica, ktorej pokračovate-
ľom (aspoň predpokladám) je OFK. 
Vždy som sa cítil členom TJ Nitr. Blat-
nica, aj keď som pôsobil v Továrnikoch 
alebo v Radošine. Cítim sa ním aj teraz, 
a preto píšem aj tieto moje poznámky 
do diskusie o blatnickom futbale. Doká-
žem stráviť prehru nášho mužstva, ak je 
súper lepší. Neviem sa však zmieriť 
s násilnosťami, vulgarizmami a hrubým 
správaním na ihrisku, množstvom čer-
vených kariet a zbytočných trestov 
i pokút. Považujem to za brzdu rozvoja 
blatnického futbalu. 
     Rád by som bol, keby sa k mojim 
názorom vyjadrili kompetentní, ale aj 
ostatní fanúškovia nášho futbalu. Žiaľ, 
o členských schôdzach neviem, spomí-
nané „valné zhromaždenie“ v BN som 
nepostrehol, ale ako člen som ani nebol 
pozvaný, takže preto tieto moje názory 
posielam do Blatnických novín. 

Ing. Rudolf Jančovič 

Kolkári v mestskej lige 
     V minulých rokoch sa niektorým nadšencom pre tento šport podarilo obnoviť tradíciu súťaže v kolkoch. Podmienky pre 
tento šport vytvoril J.Turčan, ktorý prenajal budovu kolkárne na podnikateľské aktivity a investoval aj do rekonštrukcie dráh. 
Toto bol prvý predpoklad, že sa mohla u nás začať hrať súťaž v kolkoch. Nemalou mierou sa o činnosť zaslúžilo aj naše Po-
ľnohospodárske družstvo, ale tiež Obecný úrad. To je však blízka minulosť. 
     V tomto roku sa naše mužstvo neprihlásilo do krajskej súťaže, ale udržuje tradíciu tohto športu u nás v mestskej lige 
v Piešťanoch za účasti desiatich mužstiev. O striedavé úspechy nášho mužstva sa podieľajú pod vedením Š.Habaja hráči: 
M.Mjartan, J.Hubinský, J.Jančovič, R.Hubinský, J.Žikavský, M.Hubinský a v niektorých prípadoch pri neúčasti kmeňových 
hráčov aj iní nadšenci tohto kedysi tak populárneho športu v našej obci.                                                            P. Stanček ml. 
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