
                 BLATNICKÉ NOVINY 
Občasník občanov Nitrianskej Blatnice    ∗   číslo 2 – Apríl 2007   ∗      

 

Spomíname... 
 

         2. apríl 1945. Väčšine mladých ľudí už tento dátum nič nehovorí. A priznajme si, že pamäť akosi 
zlyháva aj nám starším. Zabúdame. Práve preto, že tá naša pamäť je taká deravá, treba si udalosti a deje 
minulých rokov pripomínať. Aj spomínaný dátum má pre nás, Blatničanov prinajmenšom príčinu zamys-
lieť sa, lebo je to deň skutočne pamätný. Pred 62 rokmi zazneli v našej obci a jej chotári posledné výstrely 
najväčšej vojny v histórií ľudstva – 2. svetovej vojny. 
     Bol slnečný deň a kdesi na juhu od obce v chotároch 
Lužian a Obsoloviec bolo počuť ojedinelú streľbu. Do 
našej obce dopadlo i niekoľko delostreleckých granátov 
a mín, ale okrem poškodenia niekoľko domov živé obete 
neboli. Roztratené a preriedené jednotky nemeckej 
armády ustupovali pred presilou Červenej armády. Už 
podľa počtu tých, čo ustupovali a tých, čo postupovali, 
bolo zrejmé,  na ktorej strane bude konečné víťazstvo. 
     Naša obec nemala žiadny strategický význam. Bola 
iba v ceste ustupujúcim a postupujúcim vojskám smerom 
na Piešťany. A predsa aj v našej obci a v jej chotári 
skončili svoju púť dvaja chlapci z vtedajšieho Sovietského 
zväzu i jeden príslušník nemeckých vojsk, ktorý padol 
v severovýchodnej časti chotára našej obce (Pri dube). 
S odstupom času človek pochopí, aká nezmyselná je 
vojna v živote jednotlivca. Zahynie neraz ďaleko od 
svojej vlasti a neraz nemá ani svoj hrob. Ako napríklad 
náš mladý spoluobčan Karol Bačkády, o ktorom sa vie 
iba to, že bol príslušníkom 1. čsl. armádneho zboru 
a bojoval proti fašistickým vojskám, keď prešiel ako 
vojak vtedajšej Rýchlej divízie na ruskú stranu. Vraví sa, 
že padol na pamätnej Dukle. 

 
Nezabudli sme 

 
Pri príležitosti ukončenia voj-
ny a oslobodenia našej obce sa 
uskutočnila pietna spomienka 
na túto udalosť z 2. apríla 
1945. Pri Pomníku padlých 
položili vence a kvety zástup-
covia obecných organizácií. 
Slávnostný príhovor prednie-
sol starosta obce Mgr. Michal 
Toman. 
      

 
     Obeťami vojny sa stali aj niekoľkí naši občania, ktorí zahynuli po 
odvlečení gestapom v koncentračných táboroch. V SNP padol aj náš 
občan Ján Gavura, ktorý bol v obci pekárom. Z koncentračných tá-
borov sa nevrátili Michal Oravec, Alojz Kolník a Ján Stanček ml.. 
Odvlečení boli do Osvienčimu Šimon Rosenbau, manželia Schönfel-
dovi, manželia Burgovi, manželia Weltheimerovi, manželia Schlüse-
rovi, manželia Lauferovi a manželia Steinerovi. Medzi obeťami bol aj 
MUDr. Š. Adler, na ktorého ako lekára spomínajú s láskou mnohí 
naši občania, ktorí ho poznali. Aj z toho je vidieť, že vojna si vyberá 
svoju krutú daň a zasahuje potom najviac rodiny obetí. A práve preto 
by sme mali pamätať a spomínať v nádeji, že ľudstvo ako celok zmúd-
rie a ani v našej obci sa nezopakuje to, čo 2. aprílu 1945 predchá-
dzalo.                                          T. KRAHULSKÝ 

V nedeľu sa stretneme pri Jurkovi 
 Podľa dávnych tradícií bol svätý 
Juraj vojakom rímskeho cisára 
Diokleciána . Pochádzal pravde-
podobne z Kapadócie (dnešné 
Turecko).  Staré životopisy ho-
voria, že jeho matka bola Kapa-
dóčanka a otec Peržan a už od 
detstva bol vychovávaný po 
kresťansky. Ako vojak bol vy-
slaný na ťaženie do Perzie. 
V roku 298, keď cisár požiadal 
všetkých vojakov, aby uctievali 
rímskych bohov, opustil Juraj 
armádu. Je pravdepodobné, že 

práve on je tým dosiaľ neidenti-
fikovaným hrdinom, ktorý roztr-
hal cisárov edikt proti kresťan-
stvu. Za svoju opovážlivosť bol 
Juraj kruto mučený a nakoniec 
sťatý v roku 303 v palestínskom 
meste Lydda. Jeho hrob sa čo-
skoro stal cieľom pútnikov. Už 
v roku 324 cisár Konštantín 
Veľký dal postaviť pri jeho hro-
be cintorínsku baziliku, ktorej 
zvyšky sa zachovali dodnes.  
     Uctievanie svätého Juraja sa 
rozšírilo v celom kresťanskom 

svete, na jeho počesť vzniklo 
veľa kostolov, bolo po ňom po-
menovaných veľa miest a obcí. 
Ako svojho patróna ho uctievali 
v minulosti predovšetkým kres-
ťanskí rytieri a v novšom období 
skauti. 
O tom, že kult svätého Juraja 
prenikol k nám už vo veľkomo-
ravskom období, svedčí aj Ro-
tunda svätého Juraja 
v Nitrianskej Blatnici. Náš kos-
tolík sa viackkrát spomína 
         Pokračovanie na 2. strane 
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V nedeľu sa stretneme pri Jurkovi 
Do konč en ie  z  1 .  s t ran y   

 
v kanonických vizitáciách. Naj-
staršia správa z roku 1559 hovo-
rí, že ho dala upraviť Mária 
Thurzová v roku 1530. Neskor-
šia vizitácia uvádza, že od tohto 
roku každoročne na sviatok svä-
tého Juraja sa v kostolíku slúži 
svätá omša s odpustkami. Vďaka 
týmto omšiam sa kostolík za-
choval do dnešných čias ako 
pútnické miesto.  
     Náš Jurko, ako ho my Blatni-
čania familiárne nazývame, pri-
vítal počas stáročí státisíce pút-
nikov. Svätú omšu na sviatok 
svätého Juraja celebrovali nielen 
kňazi z našej farnosti, ale 
i vzácni hostia. V roku 1935 za-
vítal na tieto miesta otec národa 
mons. Andrej Hlinka, o 7 rokov 
neskôr mons. Dr. Jozef Tiso. 
V nedávnej histórii tu slúžili 
svätú omšu arcibiskup 
a metropolita Slovenska mons. 
Ján Sokol, páter – jezuita Milan 
Hromník, ThLic. Pavol Zemko, 
SSLic. Ing. Jozef Jančovič 
a mnohí ďalší.  
Keďže sa Rotunda sv. Juraja 
viaže k počiatkom národných 
dejín a mnohých pútnikov zaují-
ma história tejto lokality, s od- 
 
 

 
borným výkladom pred nich 
predstúpil prof. Alexander Rut-
tkay, riaditeľ archeologického 
ústavu SAV, historik Pavel Dvo-
řák i  publicista Laco Zrubec.     
I tohto roku v nedeľu 29. apríla 
zhromaždí sa tu veľa pútnikov, 
aby vyznali svoju vieru a uctili si 
pamiatku svätého Juraja.                
 

  
Stretnú sa rodáci, priatelia, zná-
mi. V tento deň sa do Blatnice 
vracajú stovky tých, ktorí žijú 
v rôznych kútoch republiky, ba 
i v zahraničí. Všetci cítia potrebu 
vrátiť sa domov, ku koreňom, 
načerpať silu na tomto posvät-
nom mieste. Vítame ich u nás 
a tešíme sa na stretnutie. 
           Mgr. Dagmar Ševčíková 

                                                                                                                                
XVI. skautské dni v Nitr. Blatnici                                                                                                                                 

 
     Na sviatok svätého Juraja - patróna všetkých skautov sa v našej 
obci aj tento rok, ako to už býva zvykom, usporiadali tradičné 

„Skautské dni“. 
Pri tejto príleži- 
tosti sa stretlo      
približne 170 
mladých skautov 
z celého západ-
ného Slovenska 
– od Nitry, 
Topoľčianok až 
po Nové Mesto 
n. V.      Dátum 
akcie pripadol 
na 21.4.2007. 

Vďaka 
priaznivému 

počasiu celá 
akcia prebiehala 
pri rotunde sv. 
Juraja. Program 
pre skautov sa 

začal ráno a bol naplnený rôznymi súťažami (poznávanie stromov 
a rastlín, odhad výšky a vzdialenosti, morzeovka, prvá pomoc...) ale 
i turistikou a hrami. Súťažilo sa  v 4 kategóriách a to mladší - vĺčatá, 
včielky a starší - skauti, skautky. Najúspešnejšie mužstvá boli odme-
nené počas záverečného vyhodnotenia .                 Terézia Kollárová 

 
 
 
 
Dňa 29. apríla 2007 sa v Nitrian-
skej Blatnici koná tradičná Svä-
tojurajská púť. Svätá omša pri 
Rotunde svätého Juraja sa začne 
o10.00 hodine. Hlavným celeb-
rantom a kazateľom svätej omše 
bude vdp. Jozef Kraus, farár z 
Nitrianskeho Pravna. 
Pri sv. omši bude skupina J. 
Zmožka spievať tak, ako zvykne-
te počas sv. omší. Po sv. omši 
okolo 11.00 hod. bude nasledo-
vať hodinový koncert J. Zmožka. 
 
 

Stavanie mája 
Už tradične každý rok staviame 
na námestí MÁJ. Nebude tomu 
inak ani v tomto roku, keď 29. 
apríla o 18.hodine vztýčime za 
zvukov hudby ozdobenú borovi-
cu, aby symbolizovala privítanie 
jari občanmi našej obce. 

     

Srdečne pozývame 
 na Svätojurajskú púť 
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Rokovali členovia našich organizácií 
Vo februári a v marci sa konali výročné schôdze organizácií pôsobiacich v našej obci. 

 
     Dňa 4. februára 
2007 sa konalo 
Zhromaždenie 
Miestneho spolku 
SČK, ktorý má 
v súčasnosti 114 
členov. Privítali sme na ňom aj 
hostí: pána starostu obce Mgr. 
Michala Tomana, riaditeľa 
Územného spolku SČK p. Ing 
Jozefa Hasáka a predsedu klubu 
darcov krvi p. Štefana Gracha. 
     Zhodnotili sme činnosť nášho 
spolku za r. 2006 a stanovili sme 
si plán činnosti na r. 2007. Na-
šim najväčším cieľom je získanie 
ďalších dobrovoľných darcov 
krvi. 
     V roku 2007 plánujeme       
návštevu kultúrnych podujatí, 
návštevu našich chorých členiek, 
chceme zorganizovať akciu 
„ZDRAVO-HRAVO“ pre žiakov 
ZŠ s MŠ, na  ktorej by si deti 
vyskúšali svoju šikovnosť pri  
riešení dopravných situácií, 
schopnosti pri poskytovaní prvej 
pomoci a vedomosti o liečivých 
rastlinách a ich využití. 
     Počas celého roka budú vy-
tvorené zdravotné hliadky zabez-
pečujúce prvú pomoc pri  kultúr-
nych a spoločenských poduja-
tiach aj iných organizácií v obci. 
Vianočnú atmosféru by sme 
chceli spestriť výstavou vianoč-
ného aranžovania, výšiviek, 
drobného vianočného pečiva, 
slávnostného stolovania 
i netradičného zdobenia strom-
čekov. Nie každý z nás má mož-
nosť žiť v harmonickej rodine, 
a preto by sme chceli počas  naj-
krajších sviatkov roka navštíviť 
chovancov Komunity kráľovnej 
pokoja zo susednej Radošiny 
a obohatiť ich stôl napečenými  
koláčikmi a ovocím.   

 Výbor MS SČK 
 

     Dňa 11.marca 2007 sa usku-
točnila výborová a členská schô-
dza Základnej 
organizácie Slo-
venského zväzu zá-
hradkárov  
v Nitrianskej Blatnici, 
na ktorej sme 
zhodnotili činnosť a 
hospodárenie  za 
uplynulý rok. Spoločne sme sa 
dohodli na prípravách a priebe-
hu jarných a jesenných prác,  na 
zabezpečovaní prác   
s traktorom pre našich občanov. 
Plánujeme zorganizovať tradič-
nú výstavu ovocia a zeleniny.  

     Tešíme sa na spoluprácu 
s našimi občanmi. 

ZO SZZ   
     
 V nedeľu 11. februára 2007 sa 
uskutočnila 
hodnotiaca vý-
ročná členská 
schôdza OZ Ro-
tunda Jurko. 
     25 členov OZ 
si vypočulo 
správu 
o činnosti a aktivitách z úst 
predsedu OZ Jána Kolníka ml., 
ktorý poukázal na plnenie hlav-
ných úloh organizácie 
s konštatovaním, že OZ všetky 
podstatné úlohy v roku splnilo.  
Kladne hodnotil i ďalšie aktivity, 
ako boli pracovné návštevy 
chorvátskych archeológov, praž-
ských geodetov, ktorí zameriava-
li rotundu sv. Juraja či návštevu 
30- člennej skupiny Klubu přátel 
Znojemské rotundy z Brna. 
     Po schválení plánu práce na 
rok 2007 vyzval členov OZ 
k zvýšenej aktivite, najmä pri 
zabezpečovaní najväčšej úlohy 
v roku 2007, realizácii výstavy 
„Dedičstvo otcov zachovaj nám 
Pane“, ktorú OZ hodlá uskutoč-
niť v dňoch 7. a 8. júla 2007 
v KD v Nitrianskej Blatnici.  
Súčasťou bude i otvorenie stálej 
muzeálnej expozície v KD.  
     Rokovania sa zúčastnili riadi-
teľ Archeologického ústavu SAV 
v Nitre prof. Dr. A. Ruttkay 
DrSc., starosta obce Mgr. Mi-
chal Toman a obaja poďakovali 
členom OZ za doterajšiu prácu. 
Zasadnutia sa zúčastnila ako 
hosť i predsedníčka komisie pre 
regionálny rozvoj a výstavbu 
Ing. Dagmar Patrovičová.     
                             Ján Kolník st. 
Na valnom zhromaždení Dobro-
voľného hasičského zboru Nit-
rianska Blatnica 
sme zhodnotili 
činnosť za uply-
nulý rok 
a zároveň sme 
schválili plán 
činnosti na rok 
2007. Vo svojej 
práci sa budeme 
snažiť rozvíjať spoluprácu so ZŠ 
s MŠ v Nitrianskej Blatnici, zlep-
šovať spoluprácu so žiakmi, zor-
ganizujeme prednášku pre žiakov 
ZŠ s MŠ zameranú na prevenciu 
proti vzniku požiaru a zahájime  
teoretickú prípravu členov krúž-

ku Mladý hasič na súťaž Plameň 
2007.V rámci svojej činnosti 
vykonáme protipožiarne kontro-
ly, kontrolu technických a mate-
riálnych prostriedkov DHZ, teo-
retickú a praktickú prípravu čle-
nov DHZ podľa plánu, zabezpe-
číme asistenčné služby pri rôz-
nych kultúrnych podujatiach  
a pripravíme sa na obvodovú 
súťaž. 

Výbor DHZ 
   
 
Poľovnícke zdru-
ženie Mier Nitr. 
Blatnica patrí 
medzi 
najaktívnejšie 
organizácie 
v obci. 
Začiatkom 
marca sa čle-
novia PZ zišli na 
výročnej členskej 
schôdzi, na ktorej bilancovali 
činnosť v predchádzajúcom roku 
ako i celé dvojročné funkčné 
obdobie výboru. V minulom roku 
organizovali tradičné podujatia 
(poľovnícky ples, poľovnícku 
zábavu, stánkový predaj pri Ro-
tunde sv. Juraja, Majstrovstvá 
PZ v malokalibrovom trojboji 
v streľbe na batérii a verejné 
strelecké preteky v streľbe na 
batérii.)Najväčšou akciou poria-
danou spolu s Klubom Sloven-
ských hrubosrstých stavačov bol 
Memoriál Kolomana Slimáka, 
ktorý je právom považovaný za 
najväčšiu kinologickú akciu na 
Slovensku. 
     Plán odstrelu raticovej zveri 
bol splnený na 86% (jelenia zver 
14 ks, srnčia 6ks, diviačia 9 ks.) 
PZ má v súčasnosti 50 členov 
a 12 čakateľov. Predsedom je 
i naďalej E. Jančovič a hospodá-
rom  A. Vičan.   
                         Mgr. M. Toman 
 

Darovali krv 
V mesiacoch marec a apríl  
darovali krv naši občania: 

Zdenka Selešová, Ing. Dagmar 
Pátrovičová, Janka Dedinská, 
Juliana Krajčíková, Martina 
Hubinská, Ladislav Hubinský, 
Eva Banáková, Róbert Banák, 
Jozef Hudeček, Emil Fico, 
Dominika Matuláková, Jarolav 
Žitňanský, Jaroslav Selecký, 
Peter Stískal. 

Patrí vám naša úcta! 
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Predstavujeme Katarínu Hudecovú 
 

Aj keď spisovateľka, textárka piesní 
a poetka Katarína Hudecová, rodená 
Chromá, nie je našou rodáčkou v zmysle 
litery zákona, ona sa vždy hrdo hlásila 
a hlási k našej obci. Aj podstatná časť jej 
tvorby je úzko spätá s našou dedinou. 
Vždy sa rada vracala a aj sa vracia do 
Nitrianskej Blatnice, dedine svojho det-
stva a mladosti. 
     Do našej obce prišla ako trojročná so 
svojou 7-ročnou sestrou a rodičmi, otcom 
Tomášom (naším rodákom) a matkou 
Oľgou. Jej otca zavial vojnový vír 1. 
svetovej vojny na Ukrajinu, kde sa aj 

oženil. Túžba po domove bola silná, a tak sa rozhodol vrátiť. 
A manželka s deťmi, išla samozrejme s ním. 
     Katarína Hudecová mala od detstva po mame zdedenú lásku 
ku knihám. Najprv sa venovala tvorbe textov populárnych pies-
ní, pretože mala vždy blízko k poézií. Ako píše vo svojej naj-
novšej knižke „Písané životom – Melódie slov“, už mala rodinu 
(dve deti), keď: „...práve som čistila zeleninu do polievky (asi 
tak nejako to bolo), zrazu mi ruky zdreveneli a vyrazilo mi dych. 
Ohlásili pesničku s názvom Čučoriedky“. Áno, bol to prvý text 
z autorskej dielne Kataríny Hudecovej, ktorý zaznel v rozhlase 
v podaní známeho (a dnes už nebohého) Ivana Krajíčka na hud-
bu Pavla Zelenaya. 
     Priestor nám nedovolí rozobrať širokú paletu tvorby našej 
(takmer) rodáčky. Viac ako 200 textov piesní, ktoré mali 
v repertoári Jana Kocianová, Eva Pilarová, Marcela Laiferová, 
Elena Blehárová, Ivan Krajíček, Miroslav Švába, Eva Kostolá-
nyová,  Eva Máziková  a ďalší svedčí o veľkej autorskej erudícii 
a tvorivom rozsahu Kataríny Hudecovej. Na jej konte sú však aj 
literárne práce, ktoré vydala  knižne, básnické zbierky, epigra-
my, poviedky, satirické postrehy a pod.. Spolu desať publikácií, 
ktorých najmä prozaické práce sa dotýkajú našej obce, jej už 
dnes nežijúcich postáv a osobností, ktoré dotvárali kolorit de-
dinky pod Marhátom. 
     Jej najnovšia knižka „Písanie životom...“ nám našu Katku 
(iste sa neurazí za toto familiárne oslovenie)  približuje ako 
skvelú pozorovateľku života u nás pred pár desiatkami rokov.  
     Prinášame na stránky našich novín jej báseň, ktorú venovala 
Nitrianskej Blatnici, dedine najbližšej jej srdcu. 

Anton Krumpár 

Mladé talenty 
 
     V našej obci pôsobí od roku 1984 pobočka Cirkevnej základ-
nej umeleckej školy sv. Lukáša (predtým Ľudová škola umenia 
resp. Základná umelecká škola). To znamená, že umelecké 
vzdelávanie v našej obci má dlhú tradíciu. 
     Škola bola vždy podporovaná vedením obce a jej začiatky 
a iniciatíva so založením pobočky sa viaže na meno dnes už 
zosnulého rodáka Štefana Šišku. Bol samoukom a ovládal viace-
ro hudobných  nástrojov, amatérsky maľoval (jeho obrazy ná-
jdeme na obecnom úrade i v domácnostiach) i fotografoval. 
     V súčasností v Nitrianskej Blatnici je zriadený výtvarný od-
bor (navštevuje ho 20 žiakov) a hudobný odbor (keyboard 
a zobcova flauta), ktorý navštevuje 12 žiakov. 
     Podľa vyjadrenia pána riaditeľa CZUŠ sv. Lukáša Mgr. Joze-
fa Krajčíka, bolo by možné podľa záujmu detí zriadiť i literárno-
dramatický odbor. Podmienky v kultúrnom dome sú dobré 
a v spolupráci so základnou školou by bol tento smer pre kultúr-
ny život v obci prínosom.  

Nitrianskej Blatnici 
 

Pozdravujem ťa tisíc ráz, 
kraj mojich najsviežejších rán, 
kde môjho detstva šumel čas 
a kam sa chodím liečiť z rán. 
Kde Ďurka s bielou vežičkou 

v histórií čo miesto má, 
cítim sa priam dedičkou, 

a na „Púšti“ som tiež doma. 
Nuž nech ťa skala Visiaca 

skôr než sa k spánku uložíš, 
západom slnka vysviaca 
a potom stráži tvoju tíš, 
kým noci na dni premení 

na jasnom nebi zôrny nach, 
nech čistá voda pramení 

v materských tvojich horninách. 
Zo všetkých štyroch sveta strán 

kraj krásny, naša dedina, 
mladosti mojej hrad, aj chrám, 

hra môjho detstva nevinná. 
Kým srdce moje vyzváňa – 
nenahradený šťastný svet. 
Patria ti moje vyznania. 

Nad teba v šírom svete niet. 
                     Katarína Hudecová 

 

Z rokovania 3. zasadnutia OZ 
     Na 3. zasadnutí OZ, ktoré viedol 
starosta obce Mgr. Michal Toman, 
schválili poslanci Organizačný poria-
dok Obecného úradu v Nitr. Blatnici, 
návrh Všeobecne záväzného nariade-
nia (VZN) o určení a zmene názvu 
ulíc a iných verejných priestranstiev 
na území obce, návrh VZN o udržia-
vaní čistoty a o správe a údržbe ve-
rejnej zelene a poriadku na území 
obce Nitr. Blatnica a návrh VZN 
o zásadách hospodárenia a nakladania 
s majetkom obce Nitr. Blatnica. Sta-
rosta informoval občanov o dohode 
o poskytnutí NFP na zriadenie chrá-
nenej dielne – rehabilitačného centra 
v priestoroch telocvične ZŠ s MŠ a 
o podaných projektoch. Poslanci 
schválili finančné prostriedky na rea-
lizáciu úspešných projektov a riešili 
žiadosti občanov. 

Dr. Veronika Vichnarová

PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marec – Apríl 
 

Naši jubilanti 
 

50 rokov 
Daniela Barátová 
Hana Ochotnícka 

Gabriela Pavlovičová 
Daniela Stančeková 
Janka Štefaňáková 
Gabriela Vančová 

 

60 rokov 
Margita Tóthová 
Anna Porubská 

Július Ďurák 
 

70 rokov 
Ľudmila Rabčanová 

 

80 rokov 
Mária Kršková 
Jozef Dorocák 

 

81 rokov 
Mária Koláriková 

83 rokov 
Mária Čierna 
85 rokov 

Jozef Hudeček 
86 rokov 

Emília Belková 
88 rokov 

Mária Čevelová 
 

Vitaj medzi nami 
 

Kristián Lakata 
 

Opustili nás 
 

Peter Rondoš – 47 rokov 
Daniela Kolníková– 54 rokov 
Eva Michalíková – 53 rokov 

Rudolf Krcho – 85 rokov 
.  

                Gabriela Summerová 
 

Kritickým  
perom 

 
 

Domy nikoho.  
Ten starý ošarpaný dom na hlav-
nej ulici našej obce, žeby nemal 
majiteľa? Neverte, je presne zae-
vidovaný i s majiteľom pozem-
ku. Špatí našu obec (a nielen on, 
ale aj ďalšie na iných uliciach), 
takže bude asi treba ráznejší 
krok, keď majitelia alebo poten-
ciálni dedičia sú ľahostajní. 

 

Psi bez pána. 
Neraz sa stretnem v uliciach na-
šej obce s voľne pobehujúcimi 
psami. Reči o tom, že ten pes 
nikomu nič neurobil, sú zlou 
výhovorkou. Pes je a zostane 
zviera, aj keď zdanlivo inteli-
gentné. Stalo sa už veľa tragédií. 
Nepúšťajte svojich „miláčikov“ 
bez dozoru na ulicu, lebo raz sa 
stane to, čo by ste ani vy neželali 
svojmu dieťaťu. 

 

Tajné upratovanie. 
Práve na veži odbilo desať 
a videl som vás ísť s plne nalo-
ženou károu kukuričného kôro-
via, aby ste ho „vykydali“ na 
poľnú cestu na okraji dediny. 
Nuž, váš dvor i záhrada sú ukáž-
kové! Prečo by tak nemohla vy-
zerať aj naša obec? 

 

Kto tam leží? 
 Všimol som si, že sa vzorne 
staráte o hrob, v ktorom ležia 
vaši rodičia. Vedľa ich hrobu je 
iný, na ktorom je burina a nemá 
sa oň kto starať. Čo tak aspoň 
vytrhať či vykosiť kosákom bu-
rinu? Urobili by ste dobrý skutok 
a tak skrášlili aj okolie hrobu 
vašich rodičov. 
 

Hnev so susedom. 
Aj to sa stane, že sa susedia po-
hnevajú (zvyčajne pre hlúposť). 
Ale asi neviete, že aj napriek 
tomu ste povinný pustiť suseda 
na váš pozemok, ak chce robiť 
opravu domu. Najlepšie v čase 
po zbere úrody. Dobre by bolo 
pomeriť sa a dohodnúť, však? 
                                              (pst)  

Spomíname 
                                               
Dňa 28.4.2007 
si pripomíname 
prvé výročie, 
keď náhle vo 
veku 70 rokov 
zastalo srdce 
nášho spoluob-
čana 
Janka Grznára. 
S bolesťou v srdci spomínajú 
manželka, deti s rodinami, vnú-
čatá, pravnúčatá, sestra s rodi-
nou, susedia a kolegovia, s  kto-
rými takmer 55 rokov piekol 
chutný chlebík do našich domác-
ností. 

 
Ľahostajnosť verzus 

iniciatíva 
 

17. marca sme my, občania, boli 
pozvaní prispieť svojou prácou 
k čistote a úprave nášho parku. 
Toto pozvanie sa stretlo 
s ľahostajnosťou najmä nás dos-
pelých, ktorých sa zúčastnila len 
hŕstka. Iniciatívu prejavili najmä 
deti. Všetkým, ktorí sa zúčastnili 
nielen brigády 17.3., ale aj tých 
predchádzajúcich, patrí 
ĎAKUJEM, za to, že nezostali 
ľahostajní k zvýšeniu estetickej 
hodnoty nášho parku. 

Ing. Lucia Vichnarová 
 

Okienko do knižnice 
Keďže nielen chlebom je človek 
živý, ale k životu potrebuje aj 
duchovnú obživu, v našej obci je 
zriadená obecná knižnica. Vedie 
ju pani Marta Trebatická. Každý 
ju môže navštevovať trikrát 
v týždni: v pondelok, stredu 
a piatok od 15.00 hod. do 19.00 
hod. V knižnici je evidovaných 
7622 kníh rôznych žánrov a 41 
gramoplatní. Navštevuje ju 178 
evidovaných čitateľov, z toho 54 
dospelých, 102 detí do 14 rokov 
a 22 mladých ľudí od 15 do 19 
rokov. Je tu zriadené aj bezplatné 
internetové centrum, určené pre 
verejnosť. Snahou nás všetkých 
bude tento kultúrny stánok i na-
ďalej zveľaďovať, sústavne do-
pĺňať o nové zaujímavé tituly 
a organizovať rôzne pútavé   
podujatia, ktoré v budúcnosti 
pritiahnu väčší počet stálych 
čitateľov. 
         Mgr. Gabriela Ľuptáková 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   Predstavujeme 
 

 
 
Spoločnosť Krošlák s.r.o. so sídlom v Nitrianskej Blatnici v okrese 
Topoľčany je významným slovenským výrobcom čalúneného 
a kovového nábytku. Spoločnosť bola založená v roku 1991 ako fyzická 
osoba zaoberajúca sa výrobou nábytkových kovaní.  
V roku 1993 sa spoločnosť pretransformovala na Krošlák s.r.o.. 
Následne vznikli prevádzky zámočníckej a čalúnnickej výroby.    
S súčasnosti spoločnosť zamestnáva 268 pracovníkov v 2 prevádzkach, 
kovovýroba a čalúnictvo. Krošlák s.r.o. je skutočným slovenským 
výrobcom od prvotného spracovania materiálu až po finálny výrobok. 

Prednosťou našich výrobkov je bezpečná a praktická konštrukcia, spoľahlivosť, vysoká kvalita spracova-
nia, jednoduchá manipulácia a údržba. Takmer celý výrobný program, či už priamo alebo druhotne, je 
určený na export. Výrobky sa úspešne predávajú v krajinách ako sú Nemecko, Holandsko, Švajčiarsko, 
Rakúsko, Česká republika, Rusko a v neposlednom rade aj na domácom slovenskom trhu. 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   NÁBOŽENSKÝ OBZOR 
 

V dňoch 24. februára až 4. marca 2007 boli v našej obci organizované sväté misie.   
Misie sú naplnením Ježišovho príkazu: „ Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Sy-
na i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky 
dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28, 19–20). 
Na misiách sa riešia problémy skryté hlboko v srdci. Misie priniesli možnosť hlbšieho spojenia s Pánom, 
prežívanie spoločenstva zjednoteného v Jeho láske ako aj odpovede na mnohé otázky vyvierajúce z hĺbky 
srdca.                                  Ing. Lucia Vichnarová 
 
    
 
    
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                        Foto: Pavol Škuta 
 

      Pokoj a bratská láska medzi nami Boh ťa miluje, ja ťa milujem 

Krížová cesta v obci Ach poďte kresťania, pozdraviť kríž svätý! 

Obnova manželských sľubov 

Atmosféra detských sv. omší 
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46 rokov od pádu kostolnej veže 
 

 
Spadnutá veža 

 

 
 

Dočasná zvonica 
 
 
 

     Mladí ľudia, ale aj noví naši spoluobčania, ktorí 
sa k nám z rôznych príčin prisťahovali nemôžu 
vedieť o udalosti z februára 1961! Po večernom 
zvonení, keď vtedajší zvonár Janko Vincúr odišiel 
z priestorov veže kostola, za veľkého rachotu  sa 
obrovská stavba zosypala. Trhliny v jej múroch už 
predtým neveštili nič dobré, postupne sa zväčšova-
li, až nastal málokým predpokladaný zosuv. 
      Z dominanty nášho kostola zostala iba hromada 
materiálu, z ktorého bolo vidno, čo vlastne túto 
nádhernú vežu držalo pohromade. Všetci občania 
obce chodili so smútkom pozerať na túto „tragé-
diu“, aj keď nešlo o ľudské životy. Veža 
s kostolom tvorili od 19. storočia panorámu obce 
pri pohľade zo všetkých svetových strán. 
     Farníci, predovšetkým však stavbári, ktorých 
fortiel bol známy široko-ďaleko, začali neodkladne 
s likvidáciou ruín. Išlo totiž aj o bezpečnosť priľah-
lého múru kostola, ku ktorému bola veža napojená. 
Ešte v roku 1961 bola postavená provizórna zvoni-
ca. Do stavby novej veže sa však akosi nik nepo-
náhľal, pretože išlo o mimoriadne náročný projekt 
po stavebnej a najmä finančnej stránke.    
     Až príchodom pána farára Juríka sa „ľady po-
hli“ a v auguste 1969 sa začalo uvažovať o stavbe 
veže v pôvodnej podobe. Iniciatívny vpd. Jurík 
spolu so zdatnými stavebnými odborníkmi z obce. 
Nebohý okresný dekan vdp. Dorušák spomínal, že 
keď na fare v Nitrianskej Blatnici nastupoval vdp. 
Jurík, povedal mu, že ho tam čaká úloha číslo jed-
na – postaviť novú vežu kostola. A v rozhovore mu 
ešte dodal, že sa má s dôverou obrátiť na predsedu 
MNV, kde nájde porozumenie a pomoc. 
     Celá farnosť, teda nielen veriaci z obce Nitrian-
ska Blatnica, ale i z Vozokán, Lipovníka, Krtoviec, 
považovali za svoju povinnosť prispieť finančne 
i prácou na postavení novej veže. Peniaze zo zbie-
rok i príspevok okresného úradu, ale najmä nezišt-
ná práca stavbárov z obce slávila úspech. V roku 
1970 na sviatok Povýšenia svätého kríža (kostol je 
mu zasvätený) bola veža vysvätená. Projektantovi 
Ing. Jánovi Gajdošovi, rodákovi z našej obce, sa 
podarilo iba z fotografie pôvodnej veže naprojek-
tovať jej presnú podobu, akú ju môžeme vidieť 
dnes. A za projektom bola stavbárska schopnosť 
dvoch hlavných postáv výstavby veže: murárskeho 
majstra Vojtecha Kubíka a tesárskeho majstra Emi-
la Vašinu. A spolu s nimi desiatky nemenovaných 
budovateľov, z ktorých väčšina už nie je medzi 
nami. Ich pamätníkom je však veža kostola, ktorá 
tu stojí nad obcou a hlaholom svojich zvonov nás 
všetkých pozdravuje a vzdáva hold ľudskej práci a 
občianskej  spolupatričnosti. 

Pavol Stanček st. 
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Domovina 
 

Mám  rada Slovensko, lebo som sa tu narodila. 
Na tomto krásnom kúsku zeme je moja domovina! 

Naše hory sú výnimočné, na svete žiadne nie sú také isté. 
Milujem naše doliny i lesy, obce, mestá i rieky čisté. 

 
Piešťany, Bratislava, Oravská priehrada. 
Akoby som tu krásu nemala mať rada. 
A slovenčina? Jazyk najkrajší na svete. 

Hovoria ním starci, ale i mladší v rozkvete. 
 

Na tento jazyk mojich blízkych hrdá som. 
Pretože svet je veľký sad a my v ňom veľký strom. 
My aj tí, čo po nás prídu, budú náš strom chrániť. 

Preto musíme byť silní, svorní a nedovoliť ten strom zraniť. 
Všetky stromy sú si rovnocenné, či veľké alebo malé. 

A preto Slovensko a slovenčina budú tu žiť stále. 
 

Miroslava Stančeková 
žiačka 8. roč. ZŠ 

 
Súťaž v prednese poézie a prózy   

 
V marci sa v našej škole konala tradičná súťaž Hviezdo-
slavov Kubín. Žiaci si v nej merajú svoje schopnosti, talent 
a zručnosti v umeleckom prednese poézie a prózy. Víťazi 
triednych kôl postúpili do školského kola. Pod dohľadom 
poroty zazneli krásne básne a príbehy z diel slovenských, ale 
aj zahraničných autorov. Aj keď tento rok bolo súťažiacich 
značne menej ako po minulé roky, a niektorí boli chorí, poro-
ta vybrala najšikovnejších žiakov na ocenenie a ďalšiu repre-
zentáciu školy. V prednese poézie 1. miesto porota neudelila,        
2. miesto  obsadili Marek Miho 4.tr.,  Michaela Chromá, 2.tr.     
a 3. miesto  Filip Soblahovský, 3. tr.                                                                                                                     
V prednese prózy získala 1. miesto Zdenka Selešová, 4.tr., 2. 
miesto obsadil Mário Polónyi, 3.tr. a 3.miesto Lucia Jančovi-
čová, 2.tr. Zdenke s jej Pipy Dlhou pančuchou želáme veľa 
šťastia v obvodovom kole. 

                                                     Mgr. Iveta Remenárová 
 

Beh oslobodenia v našej škole 
 
     V piatok 13. apríla sa konal 8. ročník Behu oslobodenia 
obce. Žiaci a všetci prítomní si najskôr na nádvorí školy pri-
pomenuli 62. výročie oslobodenia našej obce, a potom sa  
súťažilo na futbalovom ihrisku a v parku. S veľkou chuťou si 
najprv zabehali naši najmenší škôlkári za asistencie 
a podpory pani učiteliek s MŠ. Po vyhlásení víťazov z radov 
škôlkárov postupne nastupovali na bežeckú trať žiaci po jed-
notlivých kategóriách.  
 Víťazi, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach boli 
ocenení diplomom a medailami. Na všetkých  súťažiacich 
čakali sladkosti a malé očerstvenie. 
Túto už tradičnú súťaž sponzoroval Obecný úrad 
v Nitrianskej Blatnici a Rada školy pri ZŠ s MŠ Nitrianska 
Blatnica. K vynikajúcej atmosfére prispievalo nielen fantas-
tické počasie, ale aj hudba, ktorá sa rozliehala po celom oko-
lí. Z MŠ prvé miesto vo svojej kategórii získali: Paľko Škuta, 
Natália Ficová, Dávid Ďurák.  
Zo ZŠ prvé miesto vo svojej kategórii získali:  Sandra Matej-
číková, Jakub Kupec, Ondrej Oravec, Lucia Jančovičová, 
Petra Líšková, Marek Hipš, Michal Huba, Mária Hlohovská 
a Mária Kollárová.                          Mgr. Iveta Remenárová 
 

Deň narcisov 
 

V tento deň žiaci nielen športom podpo-
rovali zdravie, ale tiež mysleli na zdravie 
iných ľudí a zapojili sa do krásnej hu-
manitárnej akcie Dňa narcisov, ktorú 
každoročne vyhlasuje Liga proti rakovi-
ne. Žiaci zo 4. a 7. triedy vlastnoručne 
vyrobené narcisy pripínali každému, kto 
prejavil solidaritu s chorými na rakovi-
nu. Na podporu boja proti tomuto ocho-
reniu sme vyzbierali 3 150 korún. Veľká 
vďaka patrí žiakom, ktorí pomáhali  
a všetkým dobrým ľuďom, ktorí prispeli 
akoukoľvek finančnou čiastkou. Aj na-
priek tomu, že bol piatok trinásteho, ten-
to deň nám priniesol šťastie na dobrých 
ľudí a radosť, že môžeme pomôcť tým, 
ktorí to potrebujú. 
                         Mgr. Iveta Remenárová 

 

Žiacky parlament 
 
Viete, že máme v škole parlament?  
Žiacky parlament je iniciatívnym orgá-
nom riaditeľa školy, presadzuje uplatňo-
vanie demokratizačných a humánnych 
prístupov vo výchove a vzdelávaní. 
Parlament pravidelne zasadá a rokuje 
o veľmi dôležitých veciach, ktoré sa 
bytostne týkajú žiakov a ich života 
v škole, ich problémov a radostí. Parla-
ment tvoria parlamentári, to sú z každej 
triedy od 4. ročníka dvaja demokraticky 
zvolení žiaci, ktorí zastupujú záujmy 
triedy a jednotlivcov. Parlamentári na 
zasadaní slobodne a demokraticky vy-
jadrujú názory na život a dianie v škole. 
Parlament zasadá raz mesačne, zasadanie 
zvoláva predseda parlamentu. Žiaci zo 
žiackeho parlamentu si všímajú rôznych 
vecí a javov v školskom prostredí, naprí-
klad upozorňujú na neprávosti, na ná-
znaky šikany medzi žiakmi, na nede-
mokratické prístupy, môžu pripomien-
kovať školský poriadok, čo by chceli 
zmeniť, atď.  
V apríli parlamentári zorganizovali Deň 
narcisov na podporu Ligy proti rakovine, 
tiež výtvarnú a literárnu súťaž pri príle-
žitosti Dňa Zeme. 
Zástupcovia žiackeho parlamentu:  
4.trieda - Alexandra Trávniková, Zdenka 
Selešová, 5.trieda - Kristína Močková, 
Daniel Mago, 6. trieda - Patrik Chromý, 
Michal Uhlík, 7. trieda - Zuzana Laciko-
vá, Katarína Ševčíková, 8.trieda - Lucia 
Funtová, Júlia Herdová, 9. trieda -  Mi-
chaela Zelisková, Filip Siblik. 
Predsedom parlamentu je Filip Siblik, a 
zástupcom Lucia Funtová 
Koordinátormi parlamentu sú Iveta Re-
menárová, Andrej Siget.           
  Mgr.Iveta Remenárová, Andrej Siget 
   
 

 
http://www.nitrianskablatnica.sk 
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Aktivity našich najmenších 
 

 
Viacboj všestrannosti ... 

  

     15. marca sa deti z našej materskej školy zúčast-
nili okresných pretekov Viacboja všestrannosti v 
Topoľčanoch v zostave Natalka Ficová, Dominika 
Rusková, Viktória Králiková, Dávidko Ďurák a 
Patrik a Kristiánko Krajčíkovi. 

     Naše detičky v súťaži veľmi dobre obstáli a 
domov si priniesli 3 diplomy. V kategórii  4- 5 
ročných detí 2. miesto získala Dominika Rusková a 
3. miesto Dávidko Ďurák. V kategórii 5 - 6 roč-
ných detí Natalka Ficová získala 3. miesto.  
Viacbojárom srdečne blahoželáme ! 
 

Besiedka v knižnici  
      
Pri príležitosti „Mesiaca knihy“ pani učiteľky z 
materskej školy v spolupráci s knihovníčkou 
miestnej ľudovej knižnice usporiadali besiedku v 
knižnici pre najmenších čitateľov. Škôlkári sa 
oboznámili s prostredím knižnice, prezerali si det-
ské knihy, učili sa s nimi správne zaobchádzať, 
spoznávali rozprávky podľa ilustrácií, vypočuli si 
krátky príbeh. Je chvályhodné, že niektorí rodičia 
navštevujú knižnicu aj so svojimi deťmi a od ma-
lička im vštepujú kladný vzťah ku knihám. 

 
Medzinárodná výtvarná súťaž  

„Lidice 2007“ 
      
Na súťaž boli odoslané výtvarné práce detí, ktoré 
navštevujú výtvarný krúžok  pod vedením pani 
učiteľky Vaňovej zo ZUŠ v Topoľčanoch. Maľo-
vali na tému „Dieťa v pohybe“. Na súťaž boli odo-
slané práce detí : Natalka Ficová, Veronika Rosič-
ková, Kristiánko a Patrik Krajčíkovi, Dávidko Ďu-
rák, Andrejko Urban, Dáška Strihová, Laura Kup-
cová a Miško Fiala. 
Nádejným maliarom želáme veľa úspechov ! 

Výtvarné práce detí 
 
 
 

Aprílové aktivity 
   

        19. apríla sa Veronika Rosičková s básňou 
„Múdra lienka“. zúčastnila okresného kola recitač-
nej súťaže detí predškolského veku „Mám básnič-
ku na jazýčku“ v Topoľčanoch. 
     20.apríla sme s deťmi navštívili divadelné pred-
stavenie „Princezná Kukulienka. 
     V apríli deti ZŠ s MŠ absolvovali plavecký vý-
cvik, počas ktorého nadobudli cenné skúsenosti s 
vodou, ba niektoré sa naučili aj plávať.  

V apríli nás ešte čaká  beseda s policajtom, beseda 
s požiarnikmi spojená s exkurziou, v máji chceme 
besedovať s poľovníkom. 

 
Čo nás čaká v najbližších dňoch 

           
     Druhú májovú nedeľu sa v kultúrnom dome     
skutoční verejná oslava pri príležitosti „Dňa ma-
tiek“, na ktorej kultúrnym programom potešia svo-
je mamičky deti materskej a základnej školy. 
     V máji sa v materskej škole uskutoční  „Týždeň 
otvorených dverí“, počas ktorého sa rodičia bližšie 
oboznámia s prácou v MŠ, môžu pozorovať svoje 
dieťa pri činnostiach, do ktorých sa môžu aj zapo-
jiť. Dvere budú otvorené všetkým, ktorí sa zaují-
majú o prácu v MŠ. Zvlášť budú vítaní rodičia aj 
so svojimi detičkami, ktoré ešte MŠ nenavštevujú a 
spoločne chcú spoznať prostredie MŠ.                                            
                                                    Mária Hlohovská
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX   ŠPORT 
 

Valné zhromaždenie a zhodnotenie prípravného obdobia v OFK 
 

Dňa 25.2.2007 sa konalo Val-
né zhromaždenie OFK, kde 
boli schválené nové stanovy 
klubu a hlavne bol doplnený 
výbor OFK o nových členov. 
Predsedom klubu zostáva Jozef 
Hudeček, novým členom sa 
stal Jozef Líška – podpredseda, 
Michal Toman – tajomník, 
Peter Grznár – pokladník 
a Vladimír Stanček st. – člen 
výboru. Mužstvo „B“- Vozo-
kany zastupuje v novovytvo-
renom výbore Jozef Kucharo-
vič a Jaroslav Bazala. 
V ďalšom priebehu valného 
zhromaždenia už nový výbor 
riešil podnety od hráčov 
a ostatných členov OFK pre 
skvalitnenie fungovania klubu. 
Valné zhromaždenie potvrdilo 
zloženie realizačných tímov 
mužstiev.  
A-mužstvo tréner – Pavol 
Stanček, vedúci mužstva –
Vladimír Grznár„ 
Žiaci - tréner – Jozef Líška, 
asistent Dušan Stanček, vedúci 
mužstva Róbert Banák 
B-mužstvo tréner – Stanislav 
Hollan, vedúci mužstva Jaro-
slav Bazala.. 
Zimné prípravné obdobie 
skončilo a po úspešnej halovej 
sezóne treba zhodnotiť ako 
sme sa pripravili na majstrov-
ské zápasy. Hráči seniorských 
mužstiev trénovali spoločne  
 

v piatok v telocvični, v sobotu  
a v nedeľu vonku. Prípravné 
zápasy  hralo „béčko“ v sobotu 
a „áčko“ v nedeľu. Niektorí 
hráči sa prípravy zúčastňovali 
zriedkavo, preto v prípravných 
zápasoch sa striedali hráči 
z obidvoch mužstiev. 
Výsledky z prípravy:   
Krtovce – N.Blatnica  2:3 
N.Blatnica- Ratnove 3:2 
N.Blatnica- Prašice 2:7 
Ratnovce- N.Blatnica 1:3 
N.Blatnica- Kuzmice 6:1 
Tréneri seniorských mužstiev 
si budú môcť vybrať do svo-
jich zostáv pre nastávajúce  
 

majstrovské zápasy  
z nasledujúcich hráčov. 
Brankári: R.Močko , D.Funta, 
M.Ochotnický. 
Hráči: I.Hubinský, S.Hollan, 
B.Hudeček, V.Stanček, 
V.Fulka, L.Močko, J.Stanček, 
J.Hudeček, P.Kubalák, 
M.Konštiak, I.Lacuška, 
P.Obšivan, T.Hollan, 
M.Obšivan, D.Stanček, 
J.Kucharovič, J.Bazala, 
J.Adamovič, J.Selecký, 
M.Adamovič, I.Korchan, 
R.Korchan, M.Bazala, 
M.Večerek, M.Trávnik, 
P.Stanček, P.Krajčík. 

Pavol Stanček ml. 

Hokejoví fanatici 
 
Aj keď v obci je športom číslo 
jeden futbal, nemenej populár-
ny na Slovensku je hokej. Pod-
mienky pre tento šport na de-
dine sú nereálne, ale niektorí 
nadšenci z obce hľadali cestu 
ako si zahrať pravidelne hokej. 
Postupne sa sformovalo mini 
mužstvo, ktoré už tretiu sezónu 
hráva pravidelne každú sobotu 
takzvané zápasy modrí proti 
bielym v neďalekom Hlohovci. 
Kostru nášho mužstva mod-
rých tvoria: Peter Grznár, Ivan 
Korchan, Pavol Stanček, Ro-
man Korchan, Dušan Funta, 
Jozef Králik, Bohuš Bartošek, 
Kajo Bartošek, a tento rok naše 
mužstvo posilnili Dušan Barto-
šek, Anton Pavlovič a Lubomír 
Bisták. I keď v týchto zápa-
soch nejde o výsledok, na ľade 
to vôbec tak nevyzerá. Bojov- 
 

nosť a nasadenie v hre nechý-
ba, pretože každé mužstvo 
chce vyhrať. Je to príjemne 
strávený čas, aj keď manželky  
 

hráčov nie sú nadšené, pretože 
sobota večer od novembra do 
marca patrí hokeju. 

 
Pavol Stanček ml.
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Tabuľka Majstrovstvá okresu 

1. Jacovce 20 17 0 3 66 : 19 51 21 
2. Bojná 21 16 1 4 66 : 19 49 16 
3. Nitr.Blatnica 21 12 2 7 53 : 28 38 8 
4. Nemčice 21 10 7 4 45 : 26 37 7 
5. OFK Krnča 21 10 4 7 37 : 38 34 1 
6. OFK Ludanice 20 10 3 7 51 : 33 33 3 
7. Urmince 21 10 3 8 56 : 44 33 3 
8. H. Obdokovce 21 9 3 9 29 : 32 30 -3 
9. Veľké Dvorany 21 9 2 10 37 : 43 29 -4 
10. Topoľč.B /N. Streda 21 9 2 10 35 : 47 29 -4 
11. Preseľany 21 5 10 6 36 : 31 25 -5 
12. Krušovce 21 8 1 12 36 : 75 25 -5 
13. Čermany 20 6 3 11 31 : 47 21 -9 
14. Hrušovany 21 4 6 11 27 : 53 18 -15 
15. Kuzmice 21 4 3 14 22 : 41 15 -15 
16. Chrabrany 20 1 2 17 13 : 64 5 -25 

 

Tabuľka II. triedy 

1. Oponice 18 15 1 2 63 : 18 46 16 
2. Krtovce 18 13 0 5 43 : 21 39 12 
3. Kovarce 17 9 6 2 41 : 22 33 6 
4. Práznovce 18 10 1 7 31 : 29 31 4 
5. Rajčany 17 9 3 5 41 : 23 30 6 
6. V. Bedzany 18 6 6 6 36 : 30 24 -3 
7. Čeladice 18 7 2 9 31 : 31 23 -4 
8. V. Ripňany 17 7 1 9 29 : 37 22 -2 
9. Závada 17 6 3 8 29 : 37 21 -6 
10. N. Blat. B/Vozokany 18 6 3 9 31 : 46 21 -6 
11. Koniarovce 18 6 1 11 26 : 48 19 -8 
12. Tesáre 18 5 3 10 27 : 32 18 -9 
13. H. Chlebany 18 4 2 12 17 : 49 14 -10 
14. Kamanová 18 3 4 11 19 : 41 13 -14 

 

Doterajšie výsledky - JAR 
 

Naše A-mužstvo zohralo v jarnej časti 
Majstrovstvá okresu  vo futbale zápasy 
s týmito výsledkami: 
 

N. Blatnica – Ludanice   3:2 
Slovan Bojná – Nitr. Blatnica  4:3 
Nitr. Blatnica – Čermany  3:1 
Veľké Dvorany –Nitr. Blatnica 2:4 
Nitr. Blatnica - Hrušovany    6:0 
TO B/N.Streda – Nitr. Blatnica    1:1           
 

B-mužstvo v II. triede hralo takto: 
 

Závada - N.B.B / Vozokany   3:1  
N.B. B / Vozokany  - Rajčany 2:0 
Oponice - N.B. B/Vozokany   5:0 
N.B. B/ Vozokany – V. Bedzany  0:0  
Krtovce - N.B. B/ Vozokany  3:2 

 
 
 

S kým o ďalšie body? 
 

V jarnej časti nás čakajú významné zápa-
sy s týmito súpermi a v nasledovných   
termínoch:  

A-mužstvo 
 

29.4. – 16.00 h.   N.Blatnica-Krnča 
  1.5. – 15.30 h.   H.Obdokovce – N.Blatnica  
  6.5. – 16.30 h.   Nitr. Blatnica - Nemčice   
13.5. – 16.30 h.   Nitr. Blatnica - Preseľany   
20.5. – 16.00 h.   Urmince – Nitr. Blatnica   
27.5. – 17.00 h.   Nitr.Blatnica – Krušovce 
  3.6. – 16.00 h.   Chrabrany – Nitr.Blatnica  
10.6. – 17.00 h.   Nitr.Blatnica - Kuzmice   
17.6. – 16.30 h.   Jacovce – Nitr. Blatnica 
                
             B-mužstvo v II. triede 
 

29.4.–16.00 h. N.B.B/Vozokany – Práznovce 
  6.5.–15.30 h. V.Ripňany - N.B.B/Vozokany 
13.5.–16.30 h. N.B.B/Vozokany – Čeladince 
20.5.–16.00 h. Kovarce - N.B. B/ Vozokany 
27.5.–17.00 h. N.B.B/Vozokany–Koniarovce 
  3.6.–16.00 h. H.Chlebany-N.B.B/Vozokany 
10.6.–16.00 h. Tesáre - N.B. B/ Vozokany  
17.6.–17.30 h. N.B.B/Vozokany–Kamanová

 
 

BLATNICKÉ NOVINY – Občasník zo života občanov Nitrianskej Blatnice. Vychádza každý druhý mesiac.  
Vedúca redaktorka: Ing. Lucia Vichnarová. Redakčná rada: Mária Hlohovská, RNDr. Eduard Kollár, Anton Krum-
pár, Mgr. Gabriela Ľuptáková, Mgr. Iveta Remenárová, Pavol Stanček ml., Gabriela Summerová, Mgr. Dagmar Ševčí-
ková. Grafická úprava: Dr. Veronika Vichnarová. Vydavateľ: Obecný úrad Nitrianska Blatnica, 956 05,  
tel. 038/5399114, e-mail:nblatnica@centrum.sk., www.nitrianskablatnica.sk.  
Rozširuje: Obecný úrad Nitrianska Blatnica do domácností zdarma. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu 
a krátenie textov. Sadzba a tlač: Prima-print s.r.o., Odbojárov 294/10, 955 88 Tovarníky, tel.: 038/5320897. 

PDF vytvorené pomocou súšobnej verzie pdfFactory www.pdffactory.com

mailto:e-mail:nblatnica@centrum.sk
http://www.nitrianskablatnica.sk
http://www.pdffactory.com

