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Do nového ročníka
Blatnických novín
Ani sa veriť nechce, že už štvrtý rok
sa vám prihovárame prostredníctvom
Blatnických novín. V nich sa odzrkadľuje všetko, čím žije naša obec
a načrtávame jej blízke i vzdialenejšie
perspektívy rozvoja. Objavujú sa
v nich obrazy zo života našich predkov v minulosti i zo súčasnosti. Priznám sa, že občas ma napadne i taká
myšlienka, či má vôbec význam tieto
noviny vydávať. Veď obec je neveľká a každý s každým sa stretáva, takže sa dozvie zväčša, čím obec žije.
Presvedčili sme sa však, že ak sa občas z rôznych príčin príchod novín do
domácností oneskorí, stretávame sa
s otázkou: Čo je s novinami, kedy vyjdú? Potešilo ma, keď mi spolužiak
z detstva povedal: Čítame ich
s manželkou od prvej po poslednú
stranu a sú to skutočne naše noviny
a najmä noviny o nás.
Najviac potešia však telefonáty a listy
od našich rodákov, ktorí žijú mimo
obce alebo dokonca v zahraničí
a jediným kontaktom s rodnou dedinou sú naše noviny a internet (na
ňom sú nielen informácie zo života
obce, ale aj všetky doteraz vyjdené
čísla BN).
Ich slová vďaky za noviny, ktoré ich
spájajú s tým kúskom Slovenska pod
majestátnym Marhátom, sú povzbudením pre celú redakčnú radu, tvoriacu každé číslo s láskou a úctou
k vám všetkým.
Život okolo nás je pestrý a pre mnohých neľahký. Je ovplyvnený nielen
svetovou hospodárskou krízou, ktorú
sme my nezapríčinili, ale aj rôznymi
inými okolnosťami v živote každého
jednotlivca. Je preto dobré mať pocit
istoty a zázemia v príslušnosti k našej
obci. Vždy sa nájde niekto, kto podá
pomocnú ruku, povie dobré slovo ako
príbuzný, priateľ, občan. Žijeme
v tejto neveľkej dedinke, ktorá sa
primerane
podmienkam
rozvíja
a mení k lepšiemu, aby každému dala
pocit istoty. Verím, že aj tieto noviny,
ktoré držíte v rukách, skromnou
mierou prispievajú k pocitu občianskej spolupatričnosti nás všetkých.
T. Krahulský

Prestavba hasičskej zbrojnice
Vo februári tohto roka sa pristúpilo
k stavebným úpravám na objekte
požiarnej zbrojnice v našej obci
v celkovom rozpočtovom náklade
256 270 eur. Dôvodom je nevyhovujúci
stavebno technický stav
a hlavne potreba modernizácie, pretože ide o objekt starší, kde je potrebné vykonať prestavbu, nadstavbu a prístavbu, čím objekt získa nové parametre pre budúce využitie.
Zhotoviteľmi projektovej dokumentácie boli Ing. arch. Rastislav Kočajda a Ing. arch. Miroslava Kočajdová z Nitry. Stavebnomontážne
práce bude realizovať firma Megaspol, spol. s.r.o., Nitra, ktorá začala
prípravné práce. Doba výstavby sa
predpokladá 12 mesiacov, prípadne
i v skoršom termíne. Financovanie
prác bude uskutočnené z poskytnutých finančných fondov. Naša obec
prispeje na výstavbu vo výške 5%
z vlastných zdrojov z celkového objemu rozpočtových nákladov stavby.
Ministerstvo vnútra SR počíta so
zapojením dobrovoľného hasičského
zboru v Nitrianskej Blatnici do novej koncepcie zásahu záchranných
zložiek do 15 minút. V Topoľčianskom okrese dostali takúto šancu len
dve obce.

Stavebné úpravy objektu si zároveň vyžiadali premiestnenie miestnej pobočky pošty na obecný úrad
do primeraných priestorov, kde sa
poskytujú aj bankové služby pre občanov.
Objekt požiarnej zbrojnice bude
po dostavbe k dispozícii pre miestny
Hasičský a záchranný zbor, ktorý
má v obci bohatú tradíciu a bohatú
činnosť. Zároveň tento objekt bude
slúžiť aj pre profesionálnych požiarnikov okresnej organizácie Hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch, ktorí budú zabezpečovať
a vykonávať preventívnu činnosť v
čase možných požiarov a prevenciu
ochrany pred požiarmi.
Uvedený objekt vhodne dotvorí
celkový vzhľad námestia po stránke
urbanistickej a architektonickej, čo
prispeje k celkovému vzhľadu obce.
Je predpoklad, že v budúcnosti budeme pokračovať v modernizácii
centrálnej časti , pretože sme viac
rokov neinvestovali a neriešili novými úpravami verejné priestranstvá. Hlavne námestie by si vyžadovalo mnohé doplnky a úpravy pre
celkové skrášlenie. Treba len veriť,
že aj na toto príde potrebný čas.
Jozef Králik st.

Pohľad na štúdiu budúceho vzhľadu hasičského domu na námestí.
Vysvetlivky: 2–svetlosivá farba, 3–biela, 4–červená, 8-okná, dvere
plastové biele, 9-oceľová konštrukcia tmavosivá, 10-garážové vráta
červené.
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Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Dňa 19. februára 2010 sa konalo dvadsiateprvé riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva ( OZ ), ktoré prerokovalo a schválilo žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku ( NFP ) na realizáciu projektu „Vybudovanie zberného dvora na separovanie komunálneho odpadu v obci Nitrianska Blatnica“ v celkovej výške
oprávnených výdavkov, t. j. cca 500 000,- € na projekt, financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške cca 25.000,- € a spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov
v hotovosti.
OZ prerokovalo a schválilo predloženie žiadosti o NFP na realizáciu projektu „Vybudovanie kompostoviska
v obci Nitrianska Blatnica“, v celkovej výške oprávnených výdavkov, t. j. cca 60 000,- € na projekt, financovanie
projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo výške cca 3.000,- € a spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov v hotovosti.
OZ prerokovalo a schválilo predloženie žiadosti o NFP na realizáciu projektu „ČOV a stoková sieť Nitrianska Blatnica“ a mandátnu zmluvu so spoločnosťou S.E.G. s.r.o. so sídlom Sabinovská 8 Bratislava za účelom vypracovania projektového zámeru, spisu, žiadosti, finančnej analýzy v slovenskom a anglickom jazyku a ďalších
povinných príloh.
OZ sa oboznámilo a schválilo Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce, inventarizáciu majetku obce
Nitrianska Blatnica k 31. 12.2009, Rámcový plán práce OZ na rok 2010, plány práce komisií OZ na rok 2010,
úpravu rozpočtu obce na rok 2010 a rozpočtové opatrenia obce č. 1 – 3 /2010 pre Základnú školu s materskou školou.
OZ i občania sa oboznámili so žiadosťami obce o poskytnutie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania
a dotácií z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR na výstavbu 6 nájomných bytových domov po 6 bytových jednotiek podaných dňa 29.01.2010, resp. 05.02.2010 a s podnikateľským zámerom na výstavbu zariadenia
sociálnych služieb v obci Nitrianska Blatnica.
OZ poverilo starostu obce zabezpečením rokovania obecného zastupiteľstva s konzorciom súkromných investorov k príprave podnikateľského zámeru - Výstavba zariadenia sociálnych služieb v obci Nitrianska Blatnica.
V diskusii sa poslanci zaoberali riešením investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb, pričom
Dr. Eduard Kollár tlmočil podporné stanovisko sociálnej komisie na výstavbu zariadenia, taktiež zámer výstavby
podporil aj poslanec Michal Socha. Dr. Veronika Vichnarová odporučila vziať investičný zámer výstavby iba na
vedomie a bližšie podmienky výstavby a prevádzky prerokovať s investorom a tento jej návrh podporila aj Ing.
Dagmar Pátrovičová. Ing. Juraj Rybnikár k investičnému zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb odporučil rokovanie s investorom, resp. vybudovať vlastné sociálne zariadenie. Taktiež sa vyjadril k niektorým aktivitám
obce, o ktorých je presvedčený, že sú v rozpore so záujmami obce (predaj obecných nehnuteľností na internete pekáreň, areál bývalej školy, pozemky na výstavbu bytoviek, porušenie zákona o verejnom obstarávaní pri zadávaní zákazky - výstavby 6 x 6 b. j.). Hlavná kontrolórka obce Oľga Tomanová oboznámila občanov a poslancov so
žiadosťou z Úradu pre verejné obstarávanie. Ing. Ján Schlosiarik sa informoval o postupe riešenia žiadosti
o zriadenie zástavky diaľkového spoja v obci. Starosta obce informoval prítomných o postupe podávania žiadostí
na výstavbu nájomných bytov. Na každý bytový dom boli podané samostatné žiadosti o poskytnutie podpory
a dotácií s cieľom získať aspoň časť podpory (1 až 6), čo by pri jednej podanej žiadosti nebolo možné. Ponuka
obecných nehnuteľností bola zadaná na internete zo zámerom získania možných investorov o chátrajúce obecné
nehnuteľnosti v súlade s rozvojom obce (pekáreň - zariadenie cestovného ruchu, areál bývalej školy - sociálne zariadenie, pozemok pod telocvičňou - bytové domy). Nešlo o predaj ale o ponuku, ktorá splnila účel.
DR. VERONIKA VICHNAROVÁ

Hasiči hasili i pomáhali

Výročná schôdza dobrovoľného hasičského zboru v našej obci priniesla priaznivú bilanciu tejto potrebnej a užitočnej organizácie.
Prítomní privítali medzi sebou zástupkyňu okresného výboru Vlastu Pavlovičovú a starostu obce Michala Tomana.
Správu o činnosti predniesol predseda DHZ. Okrem iného zvýraznil pohotové zásahy členov DHZ pri požiari výrobnej haly
v Krtovciach a dvakrát pri horiacom poraste ( to nešťastné a nezodpovedné vypaľovanie trávy ). Hasiči okrem tradičných preventívnych protipožiarnych prehliadok domov sa zúčastňovali aj organizačne na obecných podujatiach (svätojurajská púť, stavanie mája
a pod.). Predseda spomenul aj starostlivosť o dorast a deti, keď v rámci MDD pripravili v parku priliehavý program. Pomohli i pri polievaní trávnika na ihrisku či pri vytvorení ľadovej plochy. Je len samozrejmé, že v súlade s plánom práce nezabúdali na systematickú
prípravu hasičov. Záver roka už tradične asistovali pri oslavách vzniku SR a Vatre zvrchovanosti.
Po krátkej diskusii, v ktorej vystúpil aj starosta obce poďakovaním za prácu DHZ, odovzdala zástupkyňa OV Ďakovný list hasičom
S. Gálikovi a Ľ. Bistákovi a Pamätné medaily R. Tóthovi, J. Adamovičovi, L. Kašnému a I. Selešovi. Pri príležitosti blížiacej sa šesťdesiatky veliteľa DHZ Elemíra Bistáka ocenili jeho prácu Pamätnou medailou.
V družnej besede pokračovala neoficiálna časť schôdze. Je dobré pre obec i pre občanov, že 25 obetavých občanov sa venuje
práci v Dobrovoľnom hasičskom zbore.
(bn)

Poľovnícky ples
Neopakovateľnou atmosférou a kvalitnou zábavou sa do povedomia poľovníckej, ale aj občianskej verejnosti
v posledných rokoch dostáva ples poľovníkov, ktorý sa 6. februára 2010 uskutočnil už po piaty raz. Touto spoločenskou
udalosťou chceli členovia PZ vytvoriť priestor nielen na stretnutia priaznivcov poľovníctva, ale aj tých, ktorí majú radi
spoločnosť a dobrú zábavu.
Ples poľovníkov reprezentuje skutočné priority činnosti Poľovníckeho združenia MIER Nitrianska Blatnica a úsilie
jeho členov zachovať bohatstvo našej prírody a genofondu všetkej zveri. Jubilejný ples skrášlili poľovnícke trofeje preparátov raticovej zveri, na stoloch v jedálni rozvoniavala špecialita z diviny i jelení guľáš. Spestrením príjemného večera
bola prezentácia lesníckych signálov v podaní hudobnej skupiny TOP KVINTET, ktorá tak, ako v predošlých rokoch zabezpečovala dobrú náladu. S veľkým záujmom očakávali hostia losovanie tomboly. Okrem tradičných sponzorov
a podporovateľov do nej prispeli i členovia PZ, ako aj poľovnícka organizácia. Náladu na plese najlepšie vystihuje, že
väčšina hostí odchádzala z plesu až po piatej hodine rannej. Stretneme sa v roku 2011!
(mt)
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Čaká Jurka obnova alebo ďalší výskum?
Súčasťou skúmania interiéru Rotundy sv. Juraja
a pustovne v minulom roku bolo aj pátranie
v archívoch, ktoré ukrývajú cenné poznatky o histórii
našej národnej kultúrnej pamiatky.
Riaditeľ Slovenského národného archívu PhDr.
Radoslav Ragač, PhD. na základe podrobnej kanonickej vizitácie z roku 1780 zistil, že v roku 1777
prešla rotunda komplexnou obnovou. Patrónom farnosti bol v tomto období zemepán Kazimír Esterházi.
V objekte vznikol murovaný chór, ktorý nahradil
starší drevený. Stavba získala aj novú strešnú krytinu
z pálenej škridlice. Stavebným materiálom bola tehla
dovezená z Radošiny a Veľkých Ripnian. Bola položená aj nová dlažba zo štvorcových kamenných platní. Stavebné náklady dosiahli sumu približne 500 zlatých. Zvony do veže boli zakúpené z príjmov
z almužny od pútnikov, pričom menší z nich zadovážil pustovník Viktor Zimány.
Kaplnka mala vlastné finančné konto, z ktorého
sa platil jej chod a opravy. Malý príjem bol aj
z predaja ovocia zo záhradky pustovníka.
Náš Jurko potrebuje opäť obnovu. Po vyhodnotení výsledkov reštaurátorského výskumu interiéru Rotundy sv. Juraja a pustovne logicky nasleduje otázka
– aký bude ďalší postup ?
V súčasnosti čaká na schválenie žiadosť o dotáciu
na komplexné reštaurovanie interiéru kostolíka
a pustovne s rozpočtom takmer 95 tisíc eur. Podľa
reštaurátorského návrhu akad. maliara J. Doricu by
mala zahŕňať odstránenie nekvalitných omietok
z opráv, opravu najstaršej zachovanej románskej časti
muriva, dočistenie originálnych omietok, reštaurovanie oltárnej menzy, výmenu okien a dverí, výmenu
podlahy, sanáciu konštrukcií vo veži, retuš výtvarnej

barokovej výzdoby, atď. Krajský pamiatkový úrad
v Nitre uprednostňuje však realizáciu ďalšieho výskumu exteriéru rotundy a časti kostolíka pod apsidou, čo by znamenalo, že reštaurovanie by sa muselo
odložiť. Rozhodujúce slovo má v tejto záležitosti
Ministerstvo kultúry SR, ktoré dotácie schvaľuje,
a preto si musíme počkať na jeho rozhodnutie.
Mgr. Dagmar Ševčíková

Výstavba domu sociálnych služieb
Obec Nitrianska Blatnica pripravovala v roku 2007
projektovú dokumentáciu na výstavbu zariadenia sociálnych služieb - rekonštrukciu a prístavbu budovy bývalej základnej školy Pri rybníku. Programový manuál
Regionálneho operačného programu však určil za miesta realizácie projektu infraštruktúry sociálnych služieb
iba obce s počtom obyvateľov nad 5 000. Z uvedeného
dôvodu sa nemôže naša obec uchádzať o podporu
v danej oblasti.
Hľadali sme preto ďalšie možnosti, resp. spôsoby
financovania tak preveľmi potrebného zariadenia pre
našich seniorov. A vďaka našej rodáčke, ale
i obyvateľke p. Dr. Milade Schrödel (rod. Kúdelovej) sa
nám podarilo kontaktovať konzorcium súkromných podnikateľov, ktorí prostredníctvom developerskej spoločnosti OHL Pozemné stavby a. s. Bratislava chcú daný
projekt financovať a následne prostredníctvom zabehnutej nadnárodnej spoločnosti v oblasti sociálnych služieb
i prevádzkovať.
Cieľom investora je vybudovať zariadenie pre seniorov, ktoré by spĺňalo súčasné požiadavky na tento typ
sociálneho zariadenia, ako aj európsky štandard
v poskytovaní takéhoto druhu služieb. Jeho ďalším cieľom je poskytnúť rôzne druhy a stupne poskytovania
starostlivosti seniorom.

Zámerom architekta aj investora je vytvoriť zariadenie, ktoré by v prvej etape poskytovalo opateru pre
obyvateľov s ľahšími zdravotnými problémami. Vzniklo
by na mieste objektu bývalej školy. Zariadenie by bolo
so stálou lekárskou a ošetrovateľskou
službou
a príslušným rehabilitačným zariadením. Celý objekt by
bol bezbariérový. Predpokladaná kapacita je 50 lôžok.
Architektúra objektu by mala byť výškovo príbuzná okolitej zástavbe a zároveň by mala pôsobiť prívetivo na
svojich obyvateľov aj okolie svojím tvarovým aj materiálovým riešením.
Pre skvalitnenie služieb sa odporúča pripojenie priľahlých pozemkov, aby bolo možné rozšíriť rozsah poskytovaných služieb o pacientov s nevyhnutnou trvalou
lekárskou opaterou, ale aj o ľudí plne schopných integrovať sa do bežného života obce. V druhej etape by investor chcel rozšíriť areál o objekty bungalového typu,
umožňujúce pobyt práve takýchto klientov. Ich ubytovanie by bolo riešené samostatnými nájomnými jednotkami pozostávajúcimi zo spálne, dennej miestnosti a hygienického zariadenia. K dispozícii by im bol menší objekt so spoločenskou miestnosťou a kuchyňou. Zvyšok
pozemku (bývalý rybník a susediaci súkromný pozemok)
by sa využíval ako park spájajúci celý areál. Vo vstupnej časti areálu sa uvažuje s vybudovaním parkoviska
pre obyvateľov aj pre návštevy.
(MT)
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Snemovanie záhradkárov našej obce
Záhradkárstvo patrí v súčasnej
dobe medzi ušľachtilé, ale aj užitočné záľuby. V minulosti sa záhradkári orientovali iba na úžitkovú stránku, ale dnes je tomu inak. Príkladom
je i naša obec. Stretávame sa
s okrasnými záhradami nielen pred
domami, ako to bolo v minulosti, ale
neraz aj tzv. úžitková časť záhrady
pri rodinnom dome je neraz skrášlená pestovaným trávnikom, kvetmi
a okrasnými kríkmi, či stromkami.
Nechýba niekde krb alebo ohnisko,
kde trávia rodiny s priateľmi chvíle
oddychu.
Organizované záhradkárstvo siaha v našej obci až do prvej polovice
minulého storočia. Aktívna bola
v našej dedine základná skupina
Slovenskej ovocinárskej spoločnosti. Podľa spomienok niektorých ešte
žijúcich pamätníkov ju viedli a vo
vedení pracovali Anton Stanček,
Emil Vašina, Alojz Krumpár, Peter
Macho, Jozef Funta, Vojtech Kubík
a iní. Vzhľadom na dobu, v ktorej
táto organizácia pracovala, zabezpečovala svojím členom sadenice
ovocných stromkov za zvýhodnené
ceny, striekačky i chemické postreky, organizovala kurzy štepenia
a očkovania a je známe, že organizovala i výstavy ovocia a zeleniny.
Druhá polovica minulého storočia znamenala postupné precitnutie
celej spoločnosti z následkov
2.svetovej vojny a oživenie organizovaného záhradkárstva. Pokračovateľom Slovenskej ovocinárskej spoločnosti sa stal Slovenský zväz záhradkárov svojím ustanovujúcim
zjazdom v roku 1957. O desať rokov
neskôr vznikla aj v našej obci základná organizácia Slovenského
zväzu záhradkárov.

Časť záhradkárov na snímke z obdobia osemdesiatych rokov
minulého storočia.
Zakladateľom bol skúsený záhrad- v záhradách. Neskôr zakúpila orgakár a ovocinár Jozef Čierny (bol aj nizácia i nákladné auto.Začali však
pri založení JRD, ktoré vzniklo me- vznikať problémy s poruchovosťou
dzi prvými v okrese v roku 1949). traktora, výbor sa často menil
Podarilo sa nám zistiť niektoré mená a činnosť začala byť nesystematická.
Nový výbor v zložení: M. Socha,
členov výboru: Jozef Mandúch, Anton Gašpar, Gustáv Hertel, Anton M.Chromý st., E. Bisák, K. HlohovHermann, Rudolf Kúdela, Štefan ský, A. Kvašňovský, ako aj revízna
Nemec. Organizácia sa venovala komisia: M. Vavrda, D. Hlohovský,
rôznym školeniam a kurzom pre zá- G. Summerová, priniesol do činnosti
hradkárov o reze a ošetrovaní ovoc- určitú stabilitu, keďže pracuje
ných stromov a viniča, ale venovala v tomto zložení od r.1995 (iba M.
sa aj skrášľovaniu obce výsadbou Chromého st. vystriedala H. Pletizelene na verejných priestranstvách chová). Podarilo sa sústrediť všetok
majetok SZZ, traktor i príslušenstvo
obce.
Po roku1986 nastal intenzívnejší boli zgenerálkované a dobre spolucharakter činnosti. Vtedajší výbor, pracuje SZZ i s ostatnými spolkami
v ktorom bol okrem J. Čierneho už v obci. V nedeľu 7. marca o 15.hod.
aj V. Kolník, J. Bachar a i., zakúpil sa uskutočnila výročná schôdza ortraktor s príslušenstvom, čím sa do- ganizácie, na ktorej urobili členovia
stala organizácia viac do povedomia bilanciu práce za minulý rok a vytýobčanov, lebo malotraktor odbre- čili si zámery činnosti na tento rok.
(MS)
menil záhradkárov i ostatných občanov od namáhavej prípravy pôdy

Polročná bilancia žiakov
Školský rok 2009/10 sa prehupol do druhej polovice a mali sme možnosť bilancovať výsledky žiakov za 1. polrok. Celkove je v našej škole 145 žiakov, z toho na 1. stupni 56 a na 2. stupni 89. Vymeškali 4 835 hodín, čo je
priemer na žiaka 35 hodín. Všetky vymeškané hodiny boli ospravedlnené. Prospelo 135 žiakov, neprospeli traja
a neklasifikovaní boli siedmi.
Pochvaly triednych učiteľov dostali Šimon Grolmus, Veronika Gáliková, Kristián Krajčík, Patrik Krajčík, Andrej Urban, Timea Mizeráková a Daniela Stančeková. Pochvalu riaditeľa školy dostali Kristína Klasová, Adam
Krajáč a Daniel Mago. Pokarhanie triednym učiteľom dostalo desať žiakov a pokarhanie riaditeľom školy jeden
žiak.
V školskom kole olympiády anglického jazyka v I. kategórii i v okresnom kole bol prvý Adam Krajáč. V II. kategórii obsadil 2. miesto Ivan Haring a 3. miesto Milan Stískal.
V okresnom kole olympiády v dejepise získal 4. miesto Juraj Rožek. V súťaži Šaliansky Maťko v prednese poézie
a prózy obsadili v školskom kole -1. stupeň 1. miesto Kristián Krajčík, 2. Veronika Rosičková, 3. Andrej Urban a
Patrik Krajčík. Na 2. stupni bola 1. Kristína Klasová a 2. Soňa Mihová a Ľuboš Šiška. Žiačka Kristína Klasová
nás reprezentovala na okresnom kole s povesťou Nebúchaj, nebúchaj z knihy Junácka pasovačka.
Žiaci sa pod vedením učiteľov pripravujú na matematickú, fyzikálnu olympiádu, na pytagoriádu. Zúčastňujú sa
športových súťaží vo florbale, volejbale, futbale. V súčasnosti sa pripravujú na školské kolo v prednese poézie
a prózy, pripravujeme práce do výtvarných súťaží. Všetkým súťažiacim i učiteľom držíme palce a želáme veľa úspechov.
Mgr. Daniela Páleníková
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Plesali deti i rodičia

Po roku sme sa opäť stretli v kultúrnom dome na 45. detskom karnevale a tanečná sála bola plná
víl, princezien, škriatkov, väzňov, zvieratiek
a všelijakých
príšeriek.
Karnevalových masiek bolo neúrekom –
spolu 90, z čoho boli
dve skupinové masky.
Bolo vidieť, že naše
deti a ich rodičia majú
ozaj bohatú a nespútanú fantáziu. Deťom
do tanca vyhrával p.
Igor Dorocák a veruže
sa na diskotéke vybláznili až-až. Prestávku spestrilo vystúpenie našich dvoch speváckych talentov P.
Líškovej a J. Adamoviča, ktorí zožali veľký potlesk.
Vyhodnotenie karnevalových masiek mala na starosti 5-členná porota, ktorá rozhodla takto: 1.
miesto Timea Mizeráková – Lesná kráľovná, 2. miesto Matúš Rusko – Tučniak, 3. miesto Natália Baraníková – Strom. Mimoriadnou cenou boli ocenené skupinové masky z 9. triedy ,,Únik z infekčného
oddelenia“ a z 8. triedy ,,Pracovná čata“. Všetky masky si mali možnosť vybrať z lákavých cien, ktoré
nakúpila rada školy pri ZŠ a sponzori. K tomu patrila aj veľká čokoláda.
,,Upratovacia čata“ zložená z našich žiakov upravila sálu na večerný ples pre rodičov. Do tanca
vyhrávala skupina Doroband a všetci sa výborne bavili až do rána. Tombola bola taktiež atraktívna
a zaujímavá.
Spokojnosť detí na karnevale
a hostí na plese bola odmenou pre
usporiadateľov – RŠ pri ZŠ. Touto
cestou chcem poďakovať všetkým,
ktorí sa podieľali na priebehu karnevalu a rodičovskej zábavy.
Veľké ,,ďakujeme“ patrí sponzorom, ktorí reagovali na našu
prosbu a vecným alebo finančným
darom prispeli rade školy pri organizovaní jubilejného 45. karnevalu a rodičovského plesu: OÚ Nitrianska Blatnica, OÚ Krtovce, J.
Chromý a A. Oravec z Krtoviec, J.
Mizerák a I. Bóžik z Vozokán, KV
Plast Malé Ripňany, firma TOPEC
Topoľčany, H. Papšová ABC Piešťany a J. Ceperko, Z. Hlohovská,
J. Domin, G. Laciková, K. Scholzová, D. Štefčík, M. Kašná, P. Stanček, J. Líška st., Z. Krajčíková, J.
Krajčík, P. Krajčík – Kulak Pub, taktiež firmy Krošlák a VYFAKO
a Poľnohospodárske
družstvo,
všetci z Nitrianskej Blatnice.
Eva Pavelková, predsedníčka RŠ pri ZŠ s MŠ

Úspešná činnosť SČK
21. februára 2010 sa uskutočnila výročná schôdza MS SČK. Hosťami boli p. Štefan Grach z územného spolku SČK
a starosta obce Mgr. Michal Toman. Stretnutie spestrili deti z materskej školy priliehavým kultúrnym programom.
V programe výbor zhodnotil činnosť spolku za rok 2009 a schválil návrh činnosti na rok 2010. Pán Štefan Grach
kladne zhodnotil prácu organizácie, hlavne v súvislosti s darcovstvom krvi. V roku 2009 sa uskutočnil odber krvi v našej
obci dvakrát. V marci darovalo krv 53 a v auguste 48 občanov. Veľké uznanie a poďakovanie patrí p. Dušanovi Klasovi,
ktorý daroval krv 105 krát a p. Ladislavovi Kašnému , ktorý daroval krv 101 krát. Z rúk p. Gracha si prevzali ocenenie –
plakétu Kňazovického.
Vedenie MS SČK venovalo pozornosť členkám, ktoré sa v roku 2010 dožili alebo dožijú významného životného jubilea a odovzdali im kvety a spomienkové darčeky. Oslávenkyniam p. Helene Adamovičovej (80), Márii Chromej (70),
Márii Krajčíkovej (70), Daniele Stančekovej (60),Ľudmile Valterovej (60), Eve Krajčíkovej (50), Márii Hlohovskej (50),
Viere Pavlovovej (50) a Viere Sulkovej (50) patrí poďakovanie a úcta.
(MH)

5
PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory www.pdffactory.com

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NÁBOŽENSKÝ OBZOR

ŠKRIATOK zavítal do našej obce
Škriatok sa predstavil v kinosále kultúrneho domu ako vymyslená rozprávková postavička, ktorá mala rozvrátiť život
dvoch susediacich rodín a mladých zaľúbencov. To sa mu aj podarilo a priateľstvo týchto rodín bolo odrazu obrátené naruby.
Našim Šarfickým Otíkom sa po prvom úspechu a odohraných 10-tich predstaveniach s hrou Veľká noc s Bonifácom
zachcelo vyskúšať si svoje herecké schopnosti a vychutnať si na divadelných doskách aj množstvo potlesku s hrou Ferka Urbánka Škriatok.. A tak sme sa koncom októbra 2009 pustili do práce. Po množstve nácvikov a skúšok prišiel deň D
- 20.december 2009, nedeľa podvečer v predvianočný vrcholiaci čas. Šarfickí Otíci s napätím vykúkali spoza opony, či
prídu ich vytúžení diváci. Sála kultúrneho domu doslova praskala vo švíkoch a posledným oneskorencom sa už miesto
v hľadisku neušlo, a tak bolo potrebné pridať nové miesta na sedenie. Škriatok sa teda mohol stať skutočnou postavou
a aj sa stal, lebo prilákal do kultúrneho domu rôzne vekové kategórie – od najmladších po najstarších, ktorí si
s nostalgiou mohli zaspomínať na dedinský život spred niekoľkých desaťročí.
Naši mladí herci priznávali veľkú trému, no napriek tomu podali fantastický výkon. Keďže jedno predstavenie údajne
nestačilo, tak sme Škriatka
museli zopakovať doma ešte
raz, a to na Troch kráľov popoludní a znovu pred úplne
plným hľadiskom s veľkým
aplauzom.
Šarfickí Otíci však znovu
zatúžili aj po iných divadelných sálach na našom Slovensku, a tak sa pomaličky
rozbiehajú nové predstavenia.
Jedno v Nitre – Hrnčiarovciach máme za sebou a 7.
marca navštívime Pečeňady,
11.
marca
Topoľčany
a mnohé iné máme pred sebou. Dúfame, že prekonáme
počet vystúpení viac ako 10 s
predchádzajúcou hrou
Moje poďakovanie patrí
všetkým hercom, ktorí stvárnili jednotlivé postavy: vdova
Šulíčka – Janka Ďurišová,
rodina Kremenákovcov: dcéra Mariška – Katka Viatrová,
Fotografia na pamiatku. Účinkujúci v hre Ferka Urbánka „Škriatok“.
otec – Marek Miho,
žena – Zdenka Selešová, rodina Lieskovanovcov: syn Paľko – Peťo Stískal, otec - Danko Mago, žena – Peťa Líšková,
chyžná Julka – Dominika Vajdečková, Jožko skleničkár – Peťo Viater, slúžka Anička – Aďka Magová, sluha Peter –
Robo Repka, statkár Martin – Miško Pátrovič, gazda Adam – Milan Stískal, Evuša – Hanka Dunková, Hana – Saša Trávniková, sluha Mišo – Noro Soblahovský, krstní rodičia – Jojo Bogner a Hanka Dunková, starejší – Ivan Haring, skleničkári – Jakub Adamovič, Denis Vajdečka, Adrián Toman, Ivan Tóth, robotníčky – Soňka Šišková, Maťa Jančovičová
a Kristínka Škutová.
Pri všetkých nácvikoch pomáhali – Katka Stískalová, Zdenka Selešová a Daška Pátrovičová a pri výrobe kulís a šití
kostýmov – Mirko Viater, Igor Seleš, Jožko Jančovič, Ľudmila Kolníková a Ivetka Viatrová.
Verím, že do repertoáru Šarfických Otíkov čoskoro pribudne nová hra s rovnakým úspechom.

2. kolednícky ples v našej farnosti
S príchodom fašiangov a plesov prišlo aj tohto roku stretnutie všetkých koledníkov nášho dekanátu.
Počas Vianoc detská organizácia eRko každoročne vyhlasuje Dobrú novinu – koledovanie, ktoré je spojené so
zbierkou pre deti tretieho sveta. Aj v tomto roku sme už po druhýkrát usporiadali stretnutie všetkých koledníkov
v našom Radošinskom dekanáte. A tak sme sa všetci v sobotu 30. januára zišli v našom chráme Povýšenia sv. Kríža
pri sv. omši, aby sme poďakovali Pánu Bohu pod dojmom vzdialených Vianoc. Potom sme išli do sály kultúrneho
domu na malé občerstvenie, tombolu a kopec súťaží a zábavy. Musíme sa pochváliť, že v súťažiach sme aj tento
rok skončili na prvom mieste a za nami Radošina, Ardanovce a Horné Obdokovce. Pozvané boli aj ostatné farnosti,
ale bohužiaľ splnilo sa opäť sv. Písmo, že nie všetci pozvaní boli ochotní aj pozvanie prijať. Napriek tomu nás bola
takmer stovka. Dúfajme, že v budúcom roku sa nám znovu podarí takáto krásna akcia a stretneme sa opäť ešte vo
väčšom počte.
Stranu pripravil: Mgr. Jozef Hužovič
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Z rokovania OZ Rotunda Jurko

Január – Február

Naši jubilanti
50 rokov
Daniela Čierna
Tatiana Horváthová
Eva Kršková
Viera Paulovová
Milan Stanček

60 rokov
Mariana Klčová
Veronika Vichnarová
Eva Wlachovská

70 rokov
Mária Krajčíková

81 rokov
Jozef Bajzík

85 rokov
Emília Krchová

86 rokov
Mária Košťálová

V nedeľu 31.januára 2010 sa uskutočnilo výročné zasadnutie Občianskeho združenia
Rotunda Jurko. Prítomní členovia si vypočuli
správu o činnosti za rok 2009, ktorú predniesol
predseda Ján Kolník ml. K splneným úlohám
patrí popri bežnej údržbe rotundy a jej okolia aj
sfunkčnenie novej webovej stránky, vydanie
kalendára na rok 2010, iniciovanie osadenia
dopravných značiek, upozorňujúcich na turistický cieľ – Rotundu sv. Juraja a rozhľadňu na Marháte, z ktorých jednu financovalo OZ a dve obec. Členovia zabezpečovali sprevádzanie turistov
a výklad o histórii rotundy. Bezpochyby najvýznamnejšou udalosťou bola
však realizácia architektonicko-reštaurátorského a umelecko-historického
výskumu interiéru kostolíka a pustovne pod vedením akademického maliara
Jozefa Doricu.
Dôležitým bodom schôdze bola voľba nového predsedu. Po 9-ročnom
vedení združenia Jánom Kolníkom ml. sa novou predsedníčkou stala Mgr.
Dagmar Ševčíková. V doplňujúcich voľbách bola do výkonného výboru
zvolená Ing. Dagmar Pátrovičová a členmi revíznej komisie sa stali Helena
Adamusová a Igor Seleš.
Bývalému predsedovi OZ patrí poďakovanie za veľký kus práce vykonanej pri záchrane a propagácii našej národnej kultúrnej pamiatky, ako aj
v organizačnej práci združenia.
V roku 2010 sa združenie zameria na plánované reštaurovanie interiéru
rotundy, vydanie propagačného materiálu o kostolíku a archeologickej lokalite a na spoluprácu so základnou školou v záujme hlbšieho poznania našej
blatnickej minulosti.
Na záver si dovoľujeme osloviť všetkých občanov a firmy, ktorí sa chcú
podieľať na záchrane Jurka, aby prispeli 2% zo svojich daní. V minulom
roku bol z týchto príspevkov, ktoré tvoria jediný príjem našej neziskovej
organizácie, spolufinancovaný projekt na reštaurátorský výskum, spomínané
dopravné značenie, kalendáre a webová stránka.
Potrebné údaje: názov – Rotunda Jurko, sídlo – Nitrianska Blatnica 240, 956
05, právna forma – občianske združenie, IČO – 36113450. Vopred ďakujeme.
Mgr. Dagmar Ševčíková

88 rokov

Ondrej Socha

93 rokov
Matilda Krumpárová

Vitaj medzi nami
Viktória Machovičová
december 2009

Manželstvo uzatvorili
Zuzana Vlasáková a Jozef Pavlovič
december 2009

Opustili nás
Karol Michler – 89 rokov
Jozef Lacika – 80 rokov
Vojtech Kolka – 85 rokov
Anna Klčová – 89 rokov

Koľko nás je
V minulom roku sa narodilo 9 detí
a zomrelo 14 občanov. V našej obci
žije 1189 obyvateľov.
Spracovala: Gabriela Summerová

HUMORESKY SPOD MARHÁTA
Talian z Blatnice
V čase zakladania prvých jednotných roľníckych družstiev zvolali do
našej obce inštruktážnu poradu osvetových pracovníkov celého obvodu.
Na programe boli otázky agitácie a propagácie pri socializácii poľnohospodárstva. Už pri príprave schôdze sa rozhodlo, že schôdza bude
v kultúrnom dome a že ju otvorí miestny funkcionár Karol.
Karol bol originálny a ambiciózny človek, ktorý nerád chodil po vyšliapaných cestách. Aby sa uviedol na úrovni, odkukal text privítania
z nejakých novín či časopisu. Tak si osvetári z okolitých dedín mohli vypočuť Karolovo svojrázne uvítanie:
,,Vážené súdružky a súdruhová, já vás tu vítam šeckých, kerí sme sa
tu zišli bez rozdýlu barvy plety, pohlavá, náboženstva, politickej
a národnej príslušnosty a hnet na začátku...“
Chcel pokračovať ďalej, keď ho prerušil jeho starý kamarát zo susednej dediny:
,,Karol, nehnevaj sa, že ty skáčem do reči, ale si velice dobre urobev,
že si nás privítav aj bez rozdýlu národnej príslušnosty!“
,,Prečo myslíš Ferko?“ spýtal sa polichotený hostiteľ.
,,Nuž preto,“ odpovedal mu s vážnym výrazom tváre Fero, ,,lebo my
sme tu šeccá Slováci, len ty jedyný si Talian.“
Eduard Kolník
Poznámka redakcie: Autor E. Kolník (1932-1991) je náš rodák. Bol učiteľom
a neskôr šéfredaktorom Učiteľských novín. Ním spísané Humoresky spod Marháta nám poskytla jeho manželka p. J. Kolníková.
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ŠPORT

Fut ba l v zi mn o m o b do bí

Po odohraní jesennej časti majstrovských zápasov nastal čas na oddych, ale nie na „zimný spánok“. Hneď
v úvode decembra výbor OFK pripravoval mini futbalový turnaj. V tomto ročníku bol zmenený systém turnaja
v tom, že bol založený na voľnom zoskupení mužstiev a do určitého termínu bolo možné prihlásiť voľný počet
mužstiev. Po minulých rokoch, keď turnaj strácal na atraktivite a v minulom roku sa dokonca nehral, na prekvapenie sa prihlásilo až 10 mužstiev. Nečakaný veľký záujem bol zo susednej Radošiny, keď ich hráči boli až v piatich
mužstvách. Jedno mužstvo zložil aj Lipovník. Pre tento počet bol vytvorený nový model turnaja ako v minulosti
tým, že 10 mužstiev bolo pri losovaní rozdelených do dvoch skupín po päť mužstiev. V skupine odohrali dvojkolovo zápasy každý s každým a po základnej časti prvé 4 mužstvá postúpili do play off a posledné z každej skupiny
na turnaji končí. Tento model pridal na atraktivite zápasov, veď v každom zápase išlo o čo najlepšie umiestnenie.
Oživením turnaja bolo aj to, že v priaznivom počasí sa zápasy odohrali na našom novom miniihrisku s umelou trávou. Konečným víťazom celého turnaja bez jedinej prehry sa stalo mužstvo SCHURTER v zložení(T.Hollan,
Ma.Stanček, M.Bazala, T.Turčan, M.Rosíval, E.Balážik, M.Pavlovič, A.Pavlovič, M.Grman), keď vo finále porazili čisto radošinské mužstvo FOR FUN výsledkom 6:1. Tretie miesto si vybojovali radošinské MLADÉ PUŠKY víťazstvom nad FC KROŠLÁK v pomere 8:4. Najlepším strelcom turnaja s 28 gólmi sa stal P.Herák (FC SPARTA)
s jednogólovým náskokom pred Ma.Stančekom (SCHURTER). Organizátori pripravili pre víťazov pamätné ceny
a vyhodnotili turnaj za úspešné podujatie, čoho dôkazom sú aj slová viacerých účastníkov a taktiež dosť veľká divácka kulisa na zápasoch.
Koniec blatnického turnaja bol načasovaný tak, aby nadväzoval na tradičný okresný minifutbalový turnaj, ktorého víťazom sme sa stali v roku 2007. Žiaľ, tento rok sme neboli vôbec úspešní, keď sme všetky zápasy v skupine
prehrali (Oponice 0:2, Prašice 1:2, Kovarce 0:1) a z ďalšieho účinkovania sme boli vyradení. Znovu sa prejavila
neschopnosť premeniť šance na strelenie gólu, ale svoje zohrala aj absencia viacerých hráčov. Víťazom turnaja sa
stali Tovarníky, keď vo finále porazili Prašice.
Po halovej sezóne prichádza nepopulárna zimná príprava. Snažíme sa aby mužstvá trénovali, ale účasť na tréningoch býva niekedy veľmi slabá. Výbor OFK vyvíja aktivity na získanie posíl, ale je v dnešnej dobe veľmi ťažké
získať kvalitného hráča. Už aj v tejto súťaži všetko závisí od financií. Keďže nemáme žiadneho sponzora a celá
činnosť OFK je závislá na obecnom rozpočte, nemôžeme si dovoliť odmeňovať hráčov. Touto cestou aj vyzývam
širokú verejnosť, ak má niekto záujem investovať do skvalitnenia futbalu u nás, každá pomoc bude vítaná. Zatiaľ
pracujeme v tých podmienkach, aké máme a hráme s takým kádrom, aký je k dispozícii. Vyvíjame tlak na hráčov,
aby trénovali a snažíme sa vytvárať podmienky, aby ich futbal hlavne bavil. Či sa nám to podarí ukáže jar. Ku všetkému však musia prispieť hlavne samotní hráči svojou aktivitou.
Pavol Stanček ml.

Pohár zostal doma
Dňa 19. februára 2010 sa uskutočnil v telocvični
ZŠ III. ročník halového futbalového turnaja "O pohár predsedu Mikroregiónu pod Marhátom" za účasti
družstiev zložených zo starostov, poslancov OZ, zamestnancov OcÚ a učiteľov ZŠ školských obvodov
Mikroregiónu pod Marhátom - Bojnej, Nitrianskej
Blatnice, Radošiny, Šalgoviec, Urminiec a Veľkých
Ripnian. Družstvá boli vylosované do dvoch skupín
po troch, z ktorých po vzájomných stretnutiach medzi sebou prvé dve postúpili do semifinále. V prvom
semifinálovom stretnutí zvíťazila Bojná nad Šalgovcami v pomere 5:0, v druhom Nitrianska Blatnica
nad Veľkými Ripňanmi po rozstrele z pokutových
kopov 3:2. V zápase o tretie miesto porazili Veľké
Ripňany Šalgovce 4:0. Vo finále po jednoznačnom
priebehu Nitrianska Blatnica zvíťazila nad Bojnou s
výsledkom 6:0. Držiteľom Putovného pohára na rok
2010 sa stalo družstvo školského obvodu Nitrianska
Blatnica, ktoré sa tak pripojilo k predchádzajúcim víťazom - ŠO Veľké Ripňany a Radošina. Ceny najlepším kolektívom na záver podujatia odovzdali poslanci VÚC Nitra Dr. K. Gerhát a Ing. J. Vančo.
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