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Založenie Miestnej akčnej skupiny Mikroregión pod Marhátom
Miestna akčná skupina Mikroregión pod Marhátom bola založená ako
občianske združenie ustanovujúcim valným zhromaždením konaným dňa
12. januára 2012 na Obecnom úrade v Bojnej. Územie MAS spolu tvorí
19 obcí s celkovým počtom obyvateľov 13 829: Ardanovce, Biskupová,
Blesovce, Bojná, Hajná Nová Ves, Horné Štitáre, Krtovce, Lipovník, Lužany,
Malé Ripňany, Nitrianska Blatnica, Orešany, Radošina, Svrbice, Šalgovce,
Urmince, Veľké Dvorany, Veľké Ripňany a Vozokany. MAS Mikroregión
pod Marhátom združuje právnické a fyzické osoby a predstavuje verejnosúkromné partnerstvo, v ktorom majú svoje zastúpenie miestne komunity,
podnikatelia, verejná správa, poľnohospodárske a lesnícke subjekty, mladí
ľudia, ženy a iní dôležití aktéri na miestnej úrovni.
Pred vytvorením miestnej akčnej skupiny prebiehali viaceré procesy,
ktoré neskôr viedli k vytvoreniu verejno-súkromného partnerstva Procesu
vytvorenia miestnej akčnej skupiny predchádzal proces vytvárania sa
Mikroregiónu pod Marhátom ako spoločne rozvíjajúceho sa územia.

Voľby klopú na dvere
Tento rok sa stal opäť volebným celkom
nečakane. Programové nezhody vládnych strán vyústili do rozpadu vlády a do
predčasných volieb. Aj my ako občania
neveľkej obce sme pozorne sledovali
(a aj sledujeme) politické dianie, rozpory i –
povedzme si úprimne – zavádzanie a doslova
klamstvá politikov. Veď každého z nás sa
dotýka realizácia (a nerealizácia) programových cieľov strán, s ktorými išli do volieb
pred necelými dvoma rokmi.
V dobe rozhlasu a televízie, desiatok
titulov novín a časopisov, ktoré dnes sú
súčasťou života väčšiny našich občanov,
je informovanosť široká. Je však otázka, či
tá informácia je pravdivá. Treba otvorene
povedať, že aj občania našej obce poväčšine
dokážu rozoznať pravdivosť informácie
od demagógie. Stačí sa pozrieť okolo seba
nie povrchne, ale trochu hlbšie. Neraz stačí
pohľad do peňaženky a v predajni na ceny,
ktoré nenápadne (ale pozornému to neujde)
rastú. Zažili sme niekoľko sociálnych otrasov,
osobitne sa každého dotýkala a dotýka zdravotníctvo, odhalenie korupcie špičkových
politikov (gorila), nedostatky v našom súdnictve, vo finančne podvyživenom školstve,
sociálnej oblasti s nízkymi dôchodkami na
hranici prežitia atď. A to už nehovorím o
deravom štátnom rozpočte, ktorý by chceli
zaplátať financmajstri uťahovaním opaskov
občanov, ale sebe si napriek niekoľkotisícovým
mesačným platom udeľujú milióny na
odmenách.
Tak čo, vážení občania, treba ísť voliť?
Počul som i také poznámky, že načo voliť,
veď sa nič nezmení... Tieto slová sú voda
na mlyn tým politikom, ktorým vidíme
doslova do hrnca a ktorých si neželáme.
Takže treba ísť voliť a pozorne si vybrať
tých, ktorí sú pre nás aspoň nádejou,
že sa čosi zmení. Zmení predovšetkým pre
človeka, ktorý žije dnes doslova z rúk do úst.
A takých je v našej obci väčšina.
T. KRAHULSKÝ

Začiatky jeho vytvárania môžeme datovať od roku 2003, kedy vznikala
potreba spájať rozvojové a investičné aktivity viacerých menších obcí do
spoločných projektov. Občianske združenie Mikroregión pod Marhátom
bolo následne zaregistrované 17.5.2004 MV SR . Proces budovania
verejno-súkromného partnerstva pokračoval v roku 2006 podaním
žiadosti o zaradenie do projektu Príprava mikroregiónov Nitrianskeho
samosprávneho kraja na integrovaný rozvoj vidieka – prístup LEADER.
Postupným a celistvým budovaním verejno-súkromného partnerstva
následne po viacročných rokovaniach a stretnutiach došlo v roku 2011 k
vytvoreniu samostatného subjektu pre budovanie verejno-súkromného
partnerstva s názvom Miestna akčná skupina Mikroregión pod Marhátom,
ktorá bola zaregistrovaná MV SR 21.12.2011 ako občianske združenie
podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov so sídlom v Nitrianskej
Blatnici. V súčasnosti zloženie verejno-súkromného partnerstva je z
hľadiska geografického a odvetvového vyvážené. Členmi združenia ▶

◀ sú okrem miestnych samospráv (47,5%) aj podnikateľské subjekty,
poľnohospodárske družstvá a zároveň aj tretí sektor v podobe aktívnych
občianskych združení pôsobiacich v území (52,5%) . Nitrianska Blatnica je
okrem samosprávy v združení zastúpená i Poľnohospodárskym družstvom,
OZ Rotunda Jurko a Poľovníckym združením MIER. Zastúpená je i v
riadiacich orgánoch MAS - za predsedu združenia bol zvolený starosta
obce Mgr. Michal Toman ako zástupca verejného sektoru a tretí sektor v
Rade združenia zastupuje predsedníčka OZ Rotunda Jurko Mgr. Dagmar
Ševčíková.
Prvým krokom MAS bolo v spolupráci s Regionálnou rozvojovou
agentúrou Topoľčiansko vypracovanie Integrovanej stratégie rozvoja

územia MAS Mikroregión pod Marhátom. Dokument odzrkadľuje náš
východiskový stav, akým problémom čelíme, aké riešenia navrhujeme a
kam by sme sa chceli uberať. Je pre nás dôležitým nástrojom pre realizáciu
našich projektových zámerov. Hlavným cieľom stratégie je zlepšenie
kvality života obyvateľov mikroregiónu využitím, miestneho, ľudského,
prírodného a kultúrneho potenciálu. Stratégia bola predložená na
schválenie Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Po schválení
stratégie sa MAS následne bude uchádzať o dotáciu NSK na rok 2012 na
realizáciu menších projektov v oblasti obnovy obcí a rozvoja vidieckej
spoločnosti vo výške cca 33 tisíc eur.
Mgr. Michal Toman

Z rokovania Obecného zastupiteľstva
Dňa 14. februára 2012 sa konalo 7. neplánované zasadnutie
Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici. Poslanci
prerokovali a schválili investičný zámer obce na výstavbu štyroch
bytových domov po deväť bytových jednotiek a spôsob jeho
financovania. Taktiež schválili predloženie žiadostí o poskytnutie
dotácií z MDVRR SR a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania
a dofinancovanie výstavby bytových domov z rozpočtu obce.
Členovia obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie
odstúpenie ThLic. Petra Štálnika z funkcie člena Rady školy pri
ZŠ s MŠ v Nitrianskej Blatnici, informáciu o značke

„Európske dedičstvo“ pre Rotundu sv. Juraja a rozsudok
Okresného súdu v Topoľčanoch vo veci krádeže medených
parapetov na Rotunde sv. Juraja.
V bode rôzne poslanci schválili rozpočtové opatrenia pre ZŠ
s MŠ, žiadosť Obce Nitrianska Blatnica o vystavenie bankovej
záruky vo VÚB a. s., predloženie žiadosti Obce Nitrianska
Blatnica o poskytnutie dotácie na podporu projektu v roku 2012 MK SR - NKP Rotunda sv. Juraja - spoluúčasť 5% a priamy predaj
nehnuteľného majetku obce - časť pozemku o výmere 19 m2 pani
Alene Funtovej.
Dr. V. VICHNAROVÁ

Občianske združenie Rotunda Jurko
V nedeľu 29. januára 2012 sa uskutočnilo výročné zasadnutie Občianskeho združenia Rotunda Jurko. Úvod stretnutia patril bilancovaniu
činnosti OZ v uplynulom roku. Za posledných 12 mesiacov sme pokročili o kus ďalej - dosiahli sme vyhlásenie Súsošia Ukrižovania na kalvárii
pri Jurkovi za národnú kultúrnu pamiatku a vyhlásenie pamiatkového ochranného pásma „Rotunda sv. Juraja, prikostolný cintorín a Súsošie
Golgoty“, ktoré zahŕňa nielen okolie kostolíka a kalváriu, ale aj lúku Púsť.
K hodnoteným úlohám patrila popri bežnej údržbe rotundy a jej okolia, spoluorganizovaní svätojurajskej púte predovšetkým spolupráca pri
reštaurovaní rotundy . V roku 2011 získala obec dotáciu z grantového programu Ministerstva
kultúry SR „Obnovme si svoj dom“ vo výške 20.000 .- EUR na reštaurovanie interiéru a 7.500,EUR na výskum fasády. Na rok 2012 boli vypracované žiadosti o dotáciu na záverečnú etapu
obnovy interiéru a reštaurovanie fasády a pustovne. Počas reštaurátorských prác sme pri Jurkovi
privítali gen. riaditeľku Pamiatkového úradu SR K. Kosovú a ministra kultúry SR D. Krajcera.
Z prostriedkov združenia bol financovaný projekt osvetlenia, elektroinštalácie, bezpečnostné
kamery a alarm v kostolíku, pustovni a v obydlí.
Diskusiu vyvolal návrh Pamiatkového úradu SR, aby sa Rotunda sv. Juraja a archeologická
lokalita v roku 2012 uchádzala o získanie prestížnej značky „Európske dedičstvo“. Na zápis
do Európskeho dedičstva sú oprávnené významné lokality, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu
v historickom a kultúrnom vývoji Európy. Prínosom by bolo zviditeľnenie obce, využívania
nástrojov Európskej únie, financovanie prevádzkových nákladov, atď. Podmienkou je však
vybudovanie infraštruktúry, informačného systému pre turistov, zabezpečenie riadnej správy
lokality, zabezpečenie odborného personálu a propagácia kostolíka ako turistického cieľa. Práve
tieto skutočnosti už musia byť záležitosťou celej obce, nielen dobrovoľníkov z nášho združenia,
ktorí už 10 rokov pracujú bez nároku na odmenu. Poďakovanie patrí starostovi obce Mgr. M.
Tomanovi, ktorý sa aktívne podieľa na napĺňaní hlavných cieľov nášho združenia - záchrane a
propagácii Rotundy sv. Juraja a celého blatnického historického a kultúrneho dedičstva.
Mgr. D. Ševčíková

ŠACHOVÝ TURNAJ

KVAPKA KRVI PRE ŽIVOT
Miestny spolok
Slovenského červeného v našej obci
pripravil na deň 12. marca od ôsmej do
dvanástej hodiny v kultúrnom dome odber
krvi od dobrovoľných darcov.
Prosíme všetkých
občanov – dobrovoľných darcov aj prvodarcov, aby darovali vzácnu tekutinu, a tak
pomohli zachrániť ľudský život.
Ďakujeme

Sviatočná atmosféra a šachový turnaj patria
u nás neoddeliteľne k sebe. Na Štefana – 26. decembra 2011 sa stretli priatelia tejto rytierskej
hry v budove požiarnej zbrojnice. Nastúpilo osem
amatérskych hráčov, ktorí hrali systémom každý
s každým. Turnaj bol charakteristický veľkou
vyrovnanosťou. Veď hráči na druhom a štvrtom
mieste sa umiestnili úplne rovnocenne, teda nielen
s rovnakým počtom bodov 3, ale i pomocných bodov. Ďalší traja hráči získali po 2 body. Víťazom
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bol Dr. E. Kollár. Druhé až štvrté miesto rovnocenne obsadili I. Korchan ml., M. Obšivan a Dr.
J. Porubský.
Naše poďakovanie patrí Mgr. O. Turanovi,
ktorý celý turnaj obetavo rozhodoval. Rovnako
ďakujeme aj nášmu obecnému úradu za miestnosť
a drobné ocenenia.
Do budúcnosti chceme k šachovej hre povzbudiť
najmä mladšiu generáciu, ktorá tento rok nebola
zastúpená.
EK

Miestny spolok Slovenského červeného kríža
V nedeľu 5.12.2012 sa konalo valné
zhromaždenie MS SČK v Nitrianskej
Blatnici, ktorého sa zúčastnilo 47 členov
a hosť, predseda Združenia pre darcov
krvi z Topoľčian pán Štefan Grach. Členky
výboru MS SČK predniesli hodnotiacu
správu i správu o stave financií za uplynulý
rok. Zároveň vytýčili úlohy na nasledujúce
obdobie. Hlavnou náplňou bude získanie
ďalších dobrovoľných darcov krvi,
osvetová zdravotnícka činnosť medzi

našimi občanmi, poskytovanie hliadok
PP pri akciách organizovaných obcou
a návštevy chorých.
Nezabudli ani na našich jubilantov,
ktorých sme potešili kvietkom a malým
darčekom.
Pekným
programom
prišli členky MS SČK pozdraviť i deti
z materskej školy, ktoré im zahrali
„Divadielko pod hríbom“. Ochotu detí
i pani učiteliek za každoročný program
odmenil výbor MS SČK reflexnými

vestami a pásmi pre deti i novým
vybavením lekárničky. Potom sa p.
Štefan Grach poďakoval členom MS SČK
i darcom krvi a vo svojom príhovore vysoko
vyzdvihol aktívnu účasť miestneho spolku
ako jedného z najlepších v okrese. Piatim
viacnásobným darcom krvi odovzdal
Jánskeho plaketu. Na záver zhromaždenia
bolo spoločné posedenie pri zákuskoch
a čaji či káve.
Zdenka Selešová

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov
Dňa 26.2.2012 sa členovia ZO SZZ stretli na výročnej členskej
schôdzi.Predseda ZO SZZ bilancoval uplynulý rok, prácu zväzu
ako i postavenie záhradkárov v súčasnosti.
V roku 2011 mala organizácia 24 členov. Jej prácu riadil 5- členný
výbor a kontrolovala 3- členná revízna komisia. V uplynulom roku
sme tak ako každý rok, pomáhali s jarnými i jesennými prácami
a tiež sme sa zúčastnili prác v miestnom parku pre Obecný úrad Nitrianska Blatnica, zrealizovali sme opravu traktora a presťahovali
sme sa z priestorov „ Šelingovec“ do priestorov pod OD Jednota.
Predseda ZO SZZ zhodnotil uplynulý rok ako slabý. Veľké sucho
poznamenalo i úrodu v našich záhradách. Tradičná septembrová
výstava musela byť pre nedostatok exponátov, ale aj rekonštrukciu

centra obce zrušená.
Predseda ZO SZZ konštatoval, že postavenie záhradkárov sa
oproti minulosti zhoršilo. Poklesol záujem o členstvo a prácu
v zväze, a to nielen v miestnej organizácii, ale celkovo.
K danej situácii prispieva i zmenený charakter doby, spôsob
života, ako i trávenia voľného času. Poklesol záujem o pestovateľskú
činnosť, vykonávanie dobrovoľných prác a vôbec, o fyzickú prácu.
Prejavuje sa to v zmene charakteru záhrad, ktoré sa menia na
oddychové. Prídomoví záhradkári a pestovatelia starnú a zvyčajne
nemajú svojich nástupcov, ktorí by boli ochotní fyzicky pracovať za
každého počasia pod holým nebom .
Možnosti zmeny vidí v rozšírení a obohatení zväzovej činnosti,
vytvorení nových aktivít, ktoré by boli zamerané na potreby
a požiadavky najmä strednej a mladšej generácie, ako i v potrebe
odovzdávať poznatky a skúsenosti v rodinách z otca na syna.
Nezastupiteľnú úlohu v tomto procese by mala mať i škola, a to
praktickým vyučovaním práce na pozemkoch a v záhrade, ako to
bolo praktizované v minulosti. ZO SZZ bude i naďalej organizovať
výstavy, v ktorých by bol poskytnutý priestor i mládeži zo základnej
a materskej školy minimálne vo výtvarnej činnosti.
Dúfame, že nasledujúci rok bude úspešnejší nielen v pestovateľskej
činnosti, ale najmä v nadchnutí mládeže a strednej generácie pre
pestovateľstvo, záhradkárstvo a tým i o prírodu a životné prostredie.
Podľa správy Michala Sochu spracovala Ing. Lucia Vichnarová

Dobrovoľný hasičský zbor
Dobrovoľný hasičský zbor v našej obci
je najstaršou spoločenskou organizáciou,
nakoľko svoju činnosť neprerušil od svojho
založenia pred viac ako osemdesiatimi rokmi (1927). Jeho radmi prešli stovky občanov,
ktorým nebola ľahostajná verejnoprospešná
činnosť, osobitne ochrana majetku obyvateľov obce, závodov a podnikov.
V polovici januára t.r. sa stretlo 25 členov
Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ),
aby vyhodnotili svoju prácu za uplynulý

rok a vytýčili si úlohy na súčasné obdobie.
Privítali medzi sebou starostu obce, jeho
zástupcu a výcvikového veliteľa Petra Daňu,
ktorý reprezentoval okresné veliteľstvo
Dobrovoľnej požiarnej ochrany. Výročnú
správu predniesol predseda DHZ Radoslav
Tóth. Medzi inými zvýraznil zásluhy našich
hasičov pri požiaroch, ako napr. pri horiacom poraste pri ceste k bani a i. Hasiči
nechýbali pri rôznych podujatiach, kde je
ich účasť potrebná, ako napr. pri svätojurajskej púti, pri oslavách vzniku Slovenskej republiky a silvestrovskej vatre s ohňostrojom,
podieľali sa na tradičnom stavaní mája,
pomáhali pri zavlažovaní zelene v parku,
čistení kanálov i pri údržbe vodovodu od
Jurka atď. V súlade so svojím hlavným poslaním venovali pozornosť preventívnym
prehliadkam pred vykurovacím obdobím,
cvičeniam hasičského družstva a zúčastnili
sa taktického cvičenia zboru na Bojnej atď.
Najväčšou udalosťou nielen pre hasičský
zbor, ale doslova pre celú obec, bolo
odovzdanie novej budovy hasičskej zbrojnice do užívania. Bola to doslova slávnosť
a budova je dnes súčasťou komplexu obecného námestia a svojím architektonickým
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riešením ho primerane skrášľuje. V novej
budove je možnosť starať sa o hasičskú techniku (nové zásahové vozidlo i staršie, ale
ešte funkčné mechanizmy).
Po diskusii a príhovoroch hostí prijali plán činnosti na r. 2012 a uznesenie
výročnej schôdze. Treba ešte zvýrazniť, že
starosta Mgr. Michal Toman vymenoval do
funkcie veliteľa obecného hasičského zboru
na päťročné obdobie Miroslava Viatera.
Okresný výcvikový štáb pri OV DPO ho
zároveň povýšil do hodnosti zbormajster.
Do hodnosti mladší technik bol povýšený
Elemír Bisták, do hodnosti mladší zbormajster Ladislav Hubinský a hodnosti starší
zbormajster Igor Seleš. Na základe rozkazu
veliteľa DHZ boli na základe dosiahnutých
výsledkov povýšení do hodnosti starší hasič
Peter Ladický, vrchný hasič Mário Bakoš,
Vladimír Fulka ml., Marek Lisák, Roman
Močko a Dušan Vančo, do hodnosti rotník
Michal Adamovič, Ľubomír Bisták, Peter Herák, Dušan Klas, Jozef Mráz, Anton
Paulovič a Marián Ševčík a do hodnosti
nadrotník Ivan Hubinský.
Ako vidieť, Dobrovoľný hasičský zbor
v Nitrianskej Blatnici je aktívny a plne ▶

◀ pripravený slúžiť spoluobčanom. Je potrebné spomenúť, že sa hmyzu a rastlín. Hasiči by boli radi, keby mali čo najmenej zásahov.
blíži jarné obdobie a s ním i nešťastný zvyk niektorých občanov Ale ak sa už vyskytnú požiare, sú pripravení naplniť tradičné heslo
vypalovať suchú trávu. Treba sa zamyslieť nad možnými „Bohu ku cti a blížnemu na pomoc.“
následkami, či už v oblasti majetkovej ujmy, ale aj ekologickej,
(R.T.)
keď pri takýchto požiaroch zahynie veľké množstvo užitočného

VČS POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE „MIER“ NITRIANSKA BLATNICA

Poľovnícke združenie Mier so sídlom v Nitriaskej Blatnici (poľovnícky revír o výmere 3.178 ha v katastránych územiach obcí Nitrianska Blatnica, Vozokany, Lipovník, Krtovce) v zmysle zákona č. 83/90 Zb. o združovaní
občanov je dobrovoľnou spoločenskou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá
združuje občanov, ktorí prejavujú záujem o prírodu a poľovníctvo. Združenie je
organizačnou jednotkou Slovenského poľovníckeho zväzu a bolo založené v roku 1947.
25. februára 2012 sa jeho členovia zišli na výročnej členskej schôdzi, na ktorej
bilancovali svoju činnosť v roku predchádzajúcom ale i celé päťročné volebné obdobie.
Poľovnícke združenie má v súčasnosti 50 aktívnych členov a 16 čakateľov na členstvo.
Ich záujmová činnosť úzko súvisí s chovom, ochranou a lovom poľovnej zveri v revíri,
poľovníckym strelectvom a poľovníckou kynológiou, starostlivosťou a udržiavaním
životného prostredia zveri a upevňovaním povedomia ochrany prírody.

I v roku 2011 organizovalo PZ kultúrne podujatia aj pre širokú verejnosť. V polovici
februára 2011 sme usporiadali 6. poľovnícky ples v Kultúrnom dome v Nitrianskej
Blatnici. Tradičná Poľovnícka zábava v parku sa z dôvodu nepriaznivého počasia
nekonala. Poľovnícku osvetu a spoluprácu s obecnou samosprávou sme sa snažili šíriť i
ako spoluorganizátori svätojurajskej púte a brigádnickou činnosťou v prospech samospráv.
V súlade s Plánom činnosti PZ sa dňa 18.06.2011 uskutočnil zájazd na celoštátnu
poľovnícku výstavu s medzinárodnou účasťou „Poľovníctvo a príroda, Bratislava 2011“.
Dňa 20. augusta 2011 sa na strelnici Poľovníckeho združenia MIER v Nitrianskej Blatnici
a na Pechotnej strelnici v Lipovníku uskutočnili Majstrovstvá PZ v brokových a guľových
disciplínach pre rok 2011 - v streľbe na batérii a v guľovom malokalibrovom trojboji
M-300. Víťazom obidvoch disciplín sa stal Ladislav Kollár ml., ktorý nastrieľal 272 bodov
a trafil 10 terčov. Majstrovstiev sa zúčastnilo 43 súťažiacich strelcov.
Členovia a čakatelia nášho združenia odpracovali celkom v minulom roku 9182
brigádnických hodín vrátane účasti na spoločných poľovačkách. Priemerný počet hodín
na člena a čakateľa PZ za rok bol 146 hodín. V brigádnickej činnosti si najlepšie počínal
Július Tomašovič, ktorý odpracoval 304 brigádnických hodín.
Plán odstrelu raticovej zveri bol splnený na 94% (jelenia zver 24 ks, srnčia 13 ks,
diviačia 32 ks.) Pri odstrele v minulej sezóne si najlepšie počínal Pavol Lacika, ktorý ulovil
8 kusov raticovej zveri. Na výročnej členskej schôdzi bol zvolený nový 7 členný výbor, 3
členná dozorná rada, zástupca PZ do Rady okresnej organizácie SPZ a delegáti na okresný
snem SPZ. Na záver rokovania boli odovzdané pamätné listy a vecné dary členom, ktorí
v roku 2011 oslávili životné jubileá a za lovcov zveri boli pasovaní členovia, ktorí ulovili
svoj prvý druh raticovej zveri.
Mgr. Michal Toman

POĽOVNÍCI PLESALI

JEDNOTA DÔCHODCOV SLOVENSKA

Neopakovateľnou atmosférou a kvalitnou zábavou sa do povedomia
poľovníckej, ale aj občianskej verejnosti v posledných rokoch dostáva Ples
poľovníkov, ktorý sa 11. februára 2012 uskutočnil už po siedmy raz. Touto
spoločenskou udalosťou chceli členovia PZ vytvoriť priestor nielen na
stretnutie 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. Ples dekorovala
poľovnícka výzdoba trofejí a preparátov raticovej zveri, na stoloch v jedálni
rozvoniavala špecialita z diviny i jelení guľáš. Spestrením príjemného večera
bolo vystúpenie účinkujúcej hudobnej skupiny LUX, ktorá absolvovala na
plese úspešnú premiéru. S veľkým záujmom očakávali hostia losovanie
hodnotnej tomboly. Okrem tradičných sponzorov a podporovateľov do nej
prispeli i členovia PZ, ako aj samotná poľovnícka organizácia. Náladu na
plese najlepšie vystihuje skutočnosť, že väčšina hostí odchádzala z plesu až
po piatej hodine rannej. Stretneme sa v roku 2013 !

Dňa 19.2.2012 sa uskutočnila výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov na Slovensku v Nitrianskej Blatnici. Predsedníčka JDS Mgr. Helena
Sláviková poďakovala za všetkých členov starostovi obce za možnosť
stretávať sa v priestoroch hasičskej zbrojnice.
V súčasnosti má organizácia 59 členov. V minulom roku nás navždy
opustila naša členka Valéria Dedinská. V priebehu uplynulého roka sme
spolu i oslavovali okrúhle životné jubileá našich členiek – Heleny Chromej,
Veroniky Bistákovej, Heleny Antalovej, Ľubice Sochovej a Márie Hollanovej. Nezabúdame však ani na naše choré členky, ktoré navštevujeme.
Usporiadali sme návštevu termálneho kúpaliska Malé Bielice a Podhájska.
Mali sme príležitosť kultúrne sa vyžiť na divadelnom predstavení Anna
Kareninová v Bratislave. Naše členky spolupracovali na príprave majálesu
a vianočnej výstavy, organizovanej Základnou organizáciou Slovenského
červeného kríža. V októbri, pri príležitosti mesiaca úcty k starším, sme
si pripravili posedenie v našom klube pri dobrej hudbe a čaji. Zorganizovali sme vychádzku na Slopy, kde sme si príjemne posedeli, poopekali
a pospomínali na rôzne zážitky. V dobrej kondícii sa udržujeme pravidelným cvičením zameraným na pohybové ústrojenstvo, ktoré vedie Oľga Tomanová. Kalendárny rok sme spoločne ukončili stretnutím pri vatre 31.
12., usporiadanej Obecným úradom v Nitrianskej Blatnici.

POMÔŽME OBNOVIŤ JURKA

Podľa správy Mgr. Eleny Slávikovej spracovala Ing. Lucia Vichnarová

Prispieť k obnove kostolíka môžeme my všetci, ak využijeme svoju
zákonnú možnosť a venujeme 2% zo svojich daní na tento ušľachtilý
cieľ. Oprávneným prijímateľom finančných prostriedkov
je Občianske združenie Rotunda Jurko.
Všetkým, ktorí podporili náš cieľ už aj v predchádzajúcich rokoch,
touto cestou ďakujeme.

BEZPLATNÝ PRÍSTUP DO SIETE INTERNET
Spoločnosť Wircom s.r.o. oznamuje, že zriadila bezplatný
prístupový bod pre bezdrôtový prístup do siete Internet v centre obce
Nitrianska Blatnica s maximálnym možným pokrytím autobusových
zastávok. Pripojenie slúži najmä pre mobilné telefóny, PDA, tablety a
notebooky, nie je náhradou za pevné domáce pripojenie.

Údaje na poukázanie 2%:
Názov: Rotunda Jurko
Sídlo: Nitrianska Blatnica 410, 95605
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID : 36113450/701
Tlačivá na stiahnutie: www.rotundajurko.sk

Ondrej Kučera
Wircom s.r.o.
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ŽIACI NAŠEJ ŠKOLY SÚŤAŽILI

BETLEHEMSKÉ SVETLO

Olympiáda z anglického jazyka
17. januára 2012 žiačka 9.ročníka Zdenka Selešová reprezentovala
našu školu na obvodnom kole olympiády z anglického jazyka
v Topoľčanoch.Šaliansky Maťko
19. januára 2012 sa v Topoľčanoch konalo obvodné kolo 19. ročníka
celoslovenskej súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko
J.C.Hronského. Školu v ňom reprezentovali v 1.a 2. kategórii žiaci
Šimon Grolmus z 3.ročníka s povesťou O lietajúcej guli a Andrej
Urban zo 4.ročníka recitoval povesť Sklenár a čarodejnice.
Súťažiaci si zaslúžia veľkú pochvalu za prípravu a peknú
reprezentáciu školy.

Naši skauti každoročne prinášajú svetielko nádeje, ktoré
pochádza až z Betlehema. Tento rok mali traja skauti česť
zúčastniť sa 10. decembra celosvetového odovzdávania BS v
katolíckom kostole Svätej rodiny v Neuottakringu vo Viedni.
Prišli tam skauti z celej Európy, ale i Argentíny a USA.
Nevynechali pravdaže vianočnú Viedeň, či cisársky palác a jeho
záhrady.

Mgr. Iveta Remenárová

AKÝM SPÔSOBOM VOLIŤ?
10. marca sa v našej obci uskutočnia voľby do Národnej
rady SR. Každý sme dostali oznámenie o ich konaní aj zoznam
kandidátov jednotlivých politických strán.
Po vstupe do volebnej miestnosti nášho kultúrneho domu sa
preukážeme občianskym preukazom, volebná komisia si nás
poznačí vo svojom zozname a my preberieme obálku a volebné
lístky všetkých kandidujúcich strán. Za plentou si vyberieme
lístok jednej politickej strany. Na lístku môžeme zakrúžkovať
poradové číslo najviac štyroch kandidátov, ktorých takto
uprednostníme pred ostatnými. Môžeme zakrúžkovať aj menej
kandidátov, alebo nikoho nemusíme krúžkovať, aj tak náš hlas
zostáva platným. Ak zakrúžkuje viac ako 4 kandidátov, tak jeho
krúžkovanie je neplatné, avšak hlas pre politickú stranu platí.
Nakoniec vybraný volebný lístok vložíme do obálky, obálku
zalepíme a vložíme do urny.
Neplatným sa hlasovanie stáva v týchto prípadoch:
• vloženie viac ako jedného hlasovacieho lístka do obálky
• nevloženie žiadneho hlasovacieho lístka
Naši starí a chorí spoluobčania môžu pravdaže voliť tiež.
Telefonicky požiadajú o prenosnú volebnú schránku na
obecnom úrade (5399112), alebo ich príbuzní oznámia záujem
voliť v domácom prostredí volebnej komisii.
Svojou účasťou vo voľbách dávame dôveryhodnosť našim
zvoleným zástupcom. Využime svoje volebné právo!

Odovzdávanie BS v katedrále sv. Emeráma bolo pri sv. omši,
ktorú slúžili nitrianski kanonici. Prítomný bol, nám blatničanom
dobre známy kanonik Mons. L. Belás. Nedávno slúžil sv. omšu
na svätojurskej púti a v roku 2000 mal u nás z príležitostí Cyrilometodských dní prednášku v kultúrnom dome. Vždy necháva
Blatnicu pozdravovať. Na Štedrý deň chceme mať všetci pri
slávnostnej večery svetlo z rodiska Pána Ježiša. Dopoludnia
skauti dvoma autami rozniesli BS do dvadsiatich obcí v našom
okolí. No a popoludní ho rozdávali v našej obci. Peter a Milan
Stískalovci v kostole a početná skupina zasa chodila po starých a
chorých ľuďoch, ktorých náš duchovný správca pred sviatkami
spovedal. Obetaví boli najmä deviataci, ktorí vydržali až do
16:30. V ten deň urobili to hlavné - dobrý skutok. Po Novom
roku sa všetci stretli v pastoračnom centre na pingpongovom
turnaji. Ten prekvapujúco vyhral Jakub Kupec, ktorý porazil aj
starších súperov.
Všetkým ďakujeme za službu, ktorú pre nás urobili.

EK

EK

TROJKRÁĽOVÝ KONCERT
V trojkráľové popoludnie sa náš kostol zaplnil milovníkmi hudby a spevu z celej našej farnosti.
Zavítal k nám spevokol z Piešťan. Ako „predkapela“ vystúpili blatnickí žiaci CZUŠ sv. Lukáša,
ktorí sa učia hrať na hudobný nástroj u Mgr. M. Pavloviča. Ten vypomáhal s technikou. Koncert
spestrilo aj zdravé jadro nášho Mládežníckeho cirkevného spevokolu pod vedením M. Ruskovej.
Hlavný program tvorili hudobníci a speváci zo spevokolu Don Bosca z farnosti sv. Cyrila a
Metoda v Piešťanoch pod vedením dirigentky Kataríny Dibdiakovej. Ich vystúpenie by sme
mohli charakterizovať slovom radosť. Radosť z krásnych piesní, hudby, príhovorov a mladosti
sme všetci aj naozaj pocítili. Program sprevádzalo množstvo hudobných nástrojov- dychové,
sláčikové či bicie. Repertoár tvorili moderné náboženské piesne od rozjímavých „tezáckych“
(Boh je tak blízko), cez mariánske (Vždy je s nami), až po súčasnú tvorbu kresťanských kapiel
(Nohy jeleníc- kapela Timothy). Spevokol vydal aj hudobné CD s názvom Dar. Zisk z predaja
cédečiek mladí hudobníci venujú na stavbu “Domu pokoja”, čo je azylový dom pre tehotné a
osamelé matky, ktorý buduje piešťanská pobočka Katolíckej jednoty Slovenska, v Lúke nad
Váhom. (www.dompokoja.sk) Záverom sa náš kňaz ThLic. P. Štálnik poďakoval spevokolu
za pekný zážitok, P. Líškovej za sprostredkovanie koncertu a my sme kúpou CD podporili
dobrú vec.
EK
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STRETLI SME SA NA 47. TRADIČNOM KARNEVALE
21. január 2012 bol šťastným dňom pre deti ZŠ s MŠ Nitr. Blatnica, Dňom, na ktorý sa
veľmi tešili, pretože o 14.00 hod. sa začal pre nich v poradí už 47. tradičný detský karneval,
ktorý pre nich usporiadala Rada školy pri ZŠ s MŠ Nitr. Blatnica. Sála kultúrneho domu
bola pekne vyzdobená a prítomní rodičia, starí rodičia a všetci prítomní v sále netrpezlivo
čakali na promenádu masiek za zvukov piesní v podaní hudobnej skupiny Danubius. A bolo
sa ozaj na čo pozerať ! Do sály kultúrneho domu vstúpilo približne 90 detí v karnevalových
maskách. Nechýbali princezničky, indiáni, šaman, rubikova kocka, hot-dog, syr Karička,
rôzne kvetinky, húsenica, tekvica, Napoleon, kukláči, potápači, Krvavá Mary, rôzne zvieratká, nechýbala ani krojovaná krásna Slovenka. Pozornosť a úsmev prítomných hostí zaujala maska manželský pár a naši deviataci, ktorí tvorili skupinovú masku rozprávkových
bytostí. Prvou však mohla byť len jedna maska a porota, zložená z troch rodičov a troch
pedagógov, mala ťažkú úlohu. Víťazom sa stala Veronika Rosičková s maskou pivo - Zlatý
bažant. Všetky deti boli odmenené vecnou cenou a sladkosťou. Odmenu by si zaslúžili aj
rodičia, možno i starí rodičia, že si dali námahu a pripravili všetkým deťom tak prekrásne
a nápadité karnevalové masky. Ďakujeme.
Vo večerných hodinách bol rodičovský ples, na ktorom sa rodičia, ale i ostatní hostia
zabávali až do skorého rána. Tí, čo mali šťastie v tombole, odchádzali s radosťou, ale určite
i tí, čo nemali šťastnú ruku, pretože podporili aktivity, ktoré pre žiakov robí škola a Rada
školy ich finančne podporuje, Treba však poďakovať všetkým, ktorí aktívne pomohli pri
organizovaní karnevalu a rodičovského plesu - pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom školy, členom Rady školy, ale nesmieme zabudnúť ani na našich bývalých žiakov,
ktorí pomáhali v noci na plese rodičov.Študenti, dakujeme !Veľké naše poďakovanie patrí
sponzorom, ktorí reagovali na našu písomnú prosbu, a to v prvom rade OcÚ Nitr. Blatnica,
ďalej OcÚ Krtovce, OcÚ Vozokany, p. T. Kozinka - GURMÁN NB, p. J. Ševčík, KV - Plast
NB, p. P. Líška NB, p. J. Ceperko NB, p. E. Bielená NB, p. P. a J. Krajčíkovci KULAK NB, p.
P. Mizerák Voz., p. M. Krajčík NB, p. J. Kolník ml. NB,p. M Kašná NB, sl. K. Kašná NB, p. J.
Chromý Krt.,p. J. Domin ÍVER NB, p. J a P. Pavelka Voz., VYFAKO NB, Poľnohospodárske
družstvo NB, p. P. Franko Voz., p. D. Páleníková NB, p. K. Scholzová NB, TOPEC TO, p.
R. Sliško NB, p. F. Miho Voz., p. I. Bóžik Voz., p. P. Lacika NB, p. Z. a J. Krajčíkovci NB, p.
D.Štefčík NB, p. P. Stanček NB. Dúfam, že som na nikoho nezabudla, ak áno, dopredu sa ospravedlňujem. Ešte raz vďaka a dúfam, že nám
pomôžete i o rok, aby táto tradícia našej školy nazanikla a naše deti prežívali to, čo my starší už bohužiaľ, máme za sebou.
Eva Pavelková, za Radu školy pri ZŠ s MŠ Nitr. Blatnica

HLAVINA OPÄŤ V BLATNICI
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BLATNICKÝ MINIFUTBALOVÝ TURNAJ
MEMORIÁL DUŠANA STANČEKA
Aj v tejto zimnej prestávke výbor OFK N.Blatnica nadviazal na
tradíciu minifutbalových turnajov
z minulosti v čase vianočných a
novoročných dní. Tento ročník bol
venovaný hlavnému zakladateľovi
týchto turnajov, a preto dostal názov „Memoriál Dušana Stančeka“.
Do turnaja sa prihlásilo 7 voľne
vytvorených mužstiev prevažne z
našich aktívnych futbalistov, ale
aj fanúšikov a internacionálov, čo
predstavuje až 70 hráčov. Turnaj
sa odohral až v desiatich dňoch systémom každý s každým na našom multifunkčnom
ihrisku a v nepriaznivom počasí v telocvični. Základnú skupinu vyhralo mužstvo
ALKO-TEAM, ktoré postúpilo priamo do semifinále. Zvyšných šesť mužstiev sa vo
štvrťfinále stretlo systémom play-of o postup do semifinále. Tam sa prebojovali FC
LÍŠKY víťazstvom nad MLADÍKMI 6:4, FC NIRSKO víťazstvom nad 1.FC FARABOYS
9:6 a FC ŠTOMPÁRKA víťazstvom nad FC DREVÁCI 11:4.
O postup do finále porazil dovtedy suverejný ALKO-TEAM FC ŠTOMPÁRKU 10:3
a FC LÍŠKY podľahli vo veľmi vyrovnanom zápase až v závere FC NIRSKU 8:10.Turnaj vyvrcholil finálovým zápasom, kde proti sebe nastúpili favorizovaný ALKO-TEAM
a mladé mužstvo FC NIRSKO, ktoré sa v zápase držalo statočne a rozhodlo sa až v
druhom polčase v prospech ALKO-TEAM 6:2 , keď góly za víťaza strelil M.Adamovič
3, T.Hollan 2, R.Kukučka, za porazených skóroval P.Banák a M.Frťala. V boji o tretie
miesto zdolala FC ŠTOMPÁRKA FC LÍŠKY 11:8 .
Turnaj sledoval aj streleckú produktivitu hráčov, a tak najlepším strelcom celého
turnaja sa stal M.Adamovič, keď zaťažil konto brankárov 40 gólmi. Víťazné mužstvo
turnaja ALKO-TEAM tvorili: S.Hollan, T.Hollan, R.Kukučka, M.Adamovič, R.Močko,
L.Močko, R.Bartoník, M.Lacika, I.Lacuška, M.Jančovič.
Turnaj na záver vyhodnotil a ocenených vyhlásil Pavol Stanček ml. a najlepším
spomienkové ceny odovzdal Dušan Stanček ml.
Pavol Stanček ml.

Január- Február

Naši jubilanti
50 rokov

Jaroslav Goňo
Peter Jančovič
Igor Seleš
Aladár Uhliarik

60 rokov
Jaroslav Bačkády
Miloslav Beran
Jozef Turčan

70 rokov
Mária Grendelová
Alojz Jakubička
Jozef Štefčík

80 rokov
Aurélia Miháliková

81 rokov
Valent Dorocák
Mária Fulírová

83 rokov

FARSKÁ PÚŤ DO MEDJUGORJA

Jozef Bajzík

Posilnite rady ctiteľov Panny Márie a nechajte sa ovanúť neobyčajnou atmosférou
pokoja počas 6-dňovej farskej púte do Medjugorja

87 rokov
Emília Krchová

Termín 27.6.-3.7.2012, Cena 215,- euro

88 rokov
Mária Košťálová

95 rokov
Matilda Krumpárová

Manželstvo uzatvorili
Pavol Jedlička - Patrícia Polonyiová

Zomrelý občan
Jaroslav Žitňanský – 49 rokov
(zomrel december 2011)

Rok 2011
Počet narodených detí
10 Počet zomrelých občanov
Počet občanov v obci k 31.12.2011

9
1179

Cena zahŕňa: dopravu, 4x ubytovanie s polpenziou, odborný a duchovný sprievod,
cestovné pripoistenie
Ubytovanie: V súkromnom penzióne v 2 – 3 – 4 lôžkových izbách.
Odchod zo Slovenska vo večerných hodinách cca 19.00 hod. Cesta prebieha nočným
presunom po diaľnici cez Maďarsko a Chorvátsko. Ráno možnosť sv. omše vo Veprici
(chorvátske Lurdy). Po sv. omši kúpanie v Jadranskom mori – Baška Voda cca do 15.00
hod. Popoludní v druhý deň príchod na ubytovanie cca 16.00 hod. Ubytovanie – krátky
oddych – večera – účasť na večernom modlitebnom programe – nocľah.
Navrhovaný program počas pobytu: Účasť na denných duchovných podujatiach
a bohoslužbách - modlitba sv. ruženca - stretnutie s vizionármi - výstup na Križevac Podbrdo miesto zjavenia Panny Márie a iné body programu podľa podmienok, ktoré sa
časovo aj priestorovo dojednávajú s kompetentnými na mieste. V niektorý deň si urobíme
výlet autobusom k miestnym vodopádom.
Odchod z Medjugorja po štvrtom nocľahu a raňajkách cca o 8.00 hod. tou istou
cestou smer Slovensko so zastávkou na Veprici, kde by bola sv. omša. Po sv. omši kúpanie
v Baška voda. Odchod cca o 16.00 hod. smer Slovensko. Príchod na Slovensko po nočnom
presune v ranných hodinách.
Dôležité upozornenia: Pre cestovanie do Medjugorja nie je potrebný cestovný pas,
stačí platný OP. Deti podľa veku buď zapísané v doklade rodiča alebo s platným pasom
či OP. Peniaze: V Medjugori sa platí v eurách. V Chorvátsku, kde sa budeme iba kúpať
v mori, tam si treba zameniť chorvátske kuny.
Pribaľte si pohodlnú – športovú obuv vhodnú aj pre výstupy na Podbrdo a Križevac.
Stravovanie formou polpenzie v penzióne.
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SONDA DO KRONIKY
V minulom roku v zložení obyvateľov našej obce v súvise s ich
počtom nenastali žiadne podstatné zmeny. Oproti roku 2010 ubudli
v obci traja obyvatelia, keď v roku 2010 nás bolo 1182 a teraz žije
1179. Najväčší pohyb bol zaznamenaný v počte zomrelých – v r.
2010 zomrelo 18 občanov a vlani 9.
Počet narodených detí je takmer rovnaký. V roku 2010 sa narodi-

lo desať detí a minulý rok o jedno menej. Sobášov sme mali u nás
šesť, teda menej o tri oproti r. 2010. Potešiť môže, že sa k nám
prisťahovalo 28 obyvateľov, teda o päť viac, ako sa odsťahovalo. Nezamestnaných máme 58, teda ich počet stúpol o troch.
P. STANČEK st.

POHÁR OBLASTNÉHO FUTBALOVÉHO ZVÄZU TOPOĽČANY PO DRUHÝKRÁT NÁŠ

Blatnický seniorský futbal si aspoň v zime užíva
veľký úspech, keď naše mužstvo dokázalo vyhrať
prestížny halový turnaj „O pohár predsedu ObFz
Topoľčany“. Možno je to pre niekoho veľké prekvapenie, ale možno aj nie. Veď v 11 ročnej histórii sme
turnaj vyhrali už druhýkrát. Jednoducho to v hale
vieme. Keď sa nám podarí poskladať dobré mužstvo a
naše opory zaberú naplno, vtedy môžeme konkurovať
najlepším v okrese. Výbornou prípravou na tento turnaj bol aj dobre načasovaný Blatnický minifutbalový

turnaj, ktorý sa v čase konania
okresného turnaja prerušil, a tak
mohli hráči ísť do Topoľčian rozohratí.
Naše zápasy v skupine so
súpermi boli veľmi vyrovnané.
V prvom sme uhrali so Závadou remízu 3:3 po góloch
M.Adamoviča 2 a B.Hudečka.
V druhom zápase s V.Bedzanmi
sa zrodila zase remíza 2:2 po
góloch P.Heráka 2. V treťom zápase až v posledných sekundách
pred koncom zariadil víťazstvo
s Chrabranmi 3:2 gólom
I.Lacuška, predchádzajúce góly
strelil I.Šimovič a M.Adamovič.
V týchto zápasoch v skupine sa ukázalo ako bolo
dôležité neprehrať a aj remízy a posledná výhra nás
určila víťazom skupiny.
Vo štvťfinále sme narazili na V. Dvorany, ktoré
sme s prehľadom porazili 4:2, aj keď sme v úvode prehrávali, ale gólmi P.Heráka 2, I.Šimoviča, I.Lacušku
a dobre organizovanou hrou sme zápas otočili v náš
prospech.
Semifinále s Kuzmicami sme vyhrali až na pokutové kopy 3:2, a to sme v zápase dvakrát viedli po

góloch I.Lacušku, ale v normálnom čase sa nám nepodarilo udržať víťazstvo. Našťastie naši strelci pokutových kopov P.Herák, I.Lacuška a M.Adamovič sa
presadili a poslali N.Blatnicu do finále turnaja. Tam
sa prebojoval aj obhajca trofeje mužstvo Bojnej, ktoré
vyradilo V.Bedzany výsledkom 2:1.
Finálové skóre otvorila Bojná, ale to bolo z jej strany všetko. V ďalšom priebehu dominovali naši hráči.
Skóre vyrovnal M.Adamovič a v takticky a disciplinovane odohratom závere rozhodli naše dva góly v presilovke, ktoré vsietil opäť M.Adamovič a P.Herák. V priebehu zápasu nás podržal aj brankár M.Ochotnický,
ktorého forma v závere turnaja gradovala. Oporami
mužstva boli hlavne M.Adamovič a I.Lacuška, ktorí
by si aj podľa slov nezávislých futbalových odborníkov zaslúžili individuálne ocenenie. Oceniť treba aj
prácu trénera D.Bartoška, ktorý vsadil v zápasoch na
našich najlepších a najskúsenejších hráčov a doprial
im viac odohraných minút na úkor mladých a menej
skúsených hráčov. Rozhodujúce bolo ale to, že víťazom
sa stalo mužstvo, ktoré tvorili brankári M.Ochotnický
, D.Funta a hráči J.Hudeček, B.Hudeček, I.Lacuška,
R.Kukučka,
P.Herák,
L.Stanček,
V.Grznár,
M.Adamovič, I.Šimovič, P.Bečka, I.Hubinský,
M.Stanček. Ešte raz gratulujeme!
Pavol Stanček ml.

IV. ROČNÍK HALOVÉHO TURNAJA O POHÁR PREDSEDU MPM
Dňa 16. februára 2012 sa uskutočnil v telocvični ZŠ s MŠ v
Nitrianskej Blatnici IV. 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 a Veľkých
Ripnian. Družstvo školského obvodu Urmince sa z neuvedených
dôvodov nezúčastnilo. Družstvá boli vylosované do dvoch skupín
po troch a dvoch, z ktorých po vzájomných stretnutiach medzi
sebou prvé dve postúpili do semifinále. V prvom semifinálovom
stretnutí zvíťazila Radošina nad Nitriansku Blatnicou v pomere
2:1, v druhom Šalgovce nad Veľkými Ripňanmi 4:2 . V zápase
o tretie miesto porazila Nitrianska Blatnica Veľké Ripňany 2:1
po pokutových kopoch. V napínavom finále zvíťazila nakoniec
Radošina nad Šalgovcami s výsledkom 4:3. Držiteľom Putovného pohára na rok 2012 sa tak po druhý- krát stalo družstvo školského obvodu
Radošina, ktoré v tomto ročníku turnaja neprehralo a pohár získalo opäť po troch rokoch.
Ceny najlepším kolektívom na záver podujatia odovzdali predseda MPM Mgr. Michal Toman a predseda združenia TIR Ing. Jozef Vančo.
Na podujatí sa zúčastnili aj poslanec NR SR PaedDr. Pavol Goga, primátor mesta Topoľčany Ing. Peter Baláž a poslanec VÚC Nitra JUDr.
Karol Gerhát. Mgr. Michal Toman
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