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A je tu!
Vraj kalendár neklame. Túto
pravdu nám potvrdil aj tohtoročný
marec, keď podľa kalendára je to
zimný mesiac, ale ľudia ho akosi
podvedome spájajú s prebúdzajúcou sa jarou. Lenže v tomto roku
nám marec vystrčil studené paprčky častejšie, akoby sme si boli želali. Stačilo však pár slnečných dní,
aby sa objavili prví poslovia jari –
snežienky. Dnes už nás obšťastňuje
aj zlatý dážď, narcisy, fialky, začínajú pučať stromy a v záhradách
sa objavujú prví usilovní nedočkavci, v korunách stromov spievajú
vtáci.
Nuž, veru, jar je tu! A s ňou
krása prírody okolo nás. Bude nás
sprevádzať aj cestou k Jurkovi, ako
familiárne voláme už dávno miesto,
kde žili naši dávni predkovia
a zanechali nám skvost – rotundu
svätého Juraja. Šťastnú púť, priatelia, a šťastný návrat domov!

T. Krahulský

Jarný motív
Stretla som jar –
ešte nesmelú,
žmurkajúcu
očkami podbeľu
do marcového slnka.
Pod košieľkou jej žblnká
teplý tep ako deve –
ústa, vtáčatko v speve
a pehy púpav na líci.
Prekvapili ju chasníci:
vietor – nespútaný šibal
nôžky bosé jej vyšibal,
uchytil si z jej peľu,
kým zlatý dážď ju celú
vykúpal v lúčoch rána.
A ona, opásaná
v modrej zásterke neba,
ako tradične treba
vo veľkonočnej téme núka kraslicu Zeme.

Katarína Hudecová

Rotunda svätého Juraja

Opäť svätojurajská púť
Sviatok svätého Juraja je popri Vianociach a Veľkej noci nepochybne najvýznamnejším sviatkom pre všetkých
Blatničanov a obyvateľov okolitých obcí. V nedeľu 27. apríla sa uskutoční tradičná púť, ktorej história siaha do roku
1530.
Zaujímavé informácie o kostolíku
uvádza vo svojej Kronike páter František Jurík. Napríklad po skončení výskumných prác na rotunde bol správcovi
farnosti v roku 1980 adresovaný úradný
prípis z apoštolskej administratúry v Trnave. Dr. Július Gábriš mu pripomína,
„aby každoročne na najbližšiu nedeľu
po sviatku sv. Juraja bola v tomto kostole odslúžená fundačná sv. omša, ako
v minulosti (pred opravou) vždy bývalo“.

Tradícia pretrvala i v čase totality,
i keď, priznajme si, nadobudla časom
viac svetský ako duchovný charakter.
Už oddávna si prítomní veriaci uctievali ostatky mučeníka a patróna kresťanských rytierov a skautov a prosili ho
o pomoc tak, ako to uvádza starodávna
Pieseň k sv. Jurajovi (úryvok):
Pre naše rodiny vypros pokoja pred
zlom nech ich ochráni ochrana tvoja.
V smrteľnej hodine buď na pomoci,
vysloboď od diabla, pekelnej moci.
Naposledy preto prosíme teba,
po skončení žitia pomôž nám do neba.
Hlavným celebrantom tohtoročnej
svätej omše so začiatkom o 10. 00 h. je
riaditeľ kancelárie Biskupského úradu
v Nitre Mons. ThDr. Štefan Vallo, PhD.

Spomínali sme
Ukončenie vojny a 63. výročie
oslobodenia našej obce sme si pripomenuli 2. apríla pietnou spomienkou. Pri Pomníku padlých
položili veniec predstavitelia obce
a zástupcovia obecných organizácií. Slávnostný príhovor predniesol starosta obce Mgr. Michal
Toman. Pietnu spomienku ukončil
farár Mgr. Jozef Hužovič modlitbou za padlých a zomrelých
účastníkov vojny.

Ing. L. Vichnarová
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Mgr. D. Ševčíková

Z MARCOVÉHO ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Dňa 28. marca 2008 sa konalo deviate riadne zasadnutie obecného
zastupiteľstva (OZ), ktoré prerokovalo a schválilo predloženie žiadosti na Ministerstvo výstavby
a regionálneho rozvoja o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku na komplexnú rekonštrukciu budov základnej školy
s materskou školou. Zároveň OZ
schválilo zabezpečenie realizácie
projektu a financovanie projektu
vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j.
165 000,-Sk z rozpočtu kapitálových výdavkov obce Nitrianska
Blatnica.
OZ prerokovalo a schválilo
predloženie žiadosti na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku na rekonštrukciu a modernizáciu hasičskej
zbrojnice. Zároveň OZ schválilo
zabezpečenie realizácie projektu
a financovanie projektu vo výške
0-5% z celkových oprávnených
výdavkov na projekt z rozpočtu
kapitálových výdavkov obce Nitrianska Blatnica.
OZ schválilo Pracovný poriadok obce Nitrianska Blatnica a
pravidlá odmeňovania poslancov
Obecného zastupiteľstva a ďalších
občanov pracujúcich v komisiách
obecného zastupiteľstva a organi-

začných zložkách obce Nitrianska
Blatnica.
OZ i občania obce boli oboznámení s darovacou zmluvou
z Ministerstva vnútra a s darovacou zmluvou z Ministerstva obrany, ktorou obec získala vyradené
dopravné prostriedky a veľkokapacitné kuchynské zariadenie, so
zákazkou na výmenu okien na budove obecného úradu v celkovej hodnote 268 999,46 Sk, z ktorých 80 000,-Sk obec získala
z kapitálových výdavkov Ministerstva financií a 188 999,46 Sk
z rozpočtu kapitálových výdavkov
obce. Ďalej sa oboznámili so zápisom cesty za Urbánkom do listu
vlastníctva obce Nitrianska Blatnica, so žiadosťou obce o poskytnutie dotácie z Ministerstva financií
na opravu miestneho rozhlasu, s
notárskou zápisnicou,
ktorou
osvedčením sa zapísala stredoveká
bašta do listu vlastníctva obce
a s rozhodnutím Ministerstva životného prostredia o určení osobitného prieskumu územia obce.
OZ prerokovalo a schválilo
rozpočtové opatrenia obce č. 3 –
10/2008 pre ZŠ s MŠ, odpredanie
obecného pozemku číslo parcely
140/2 pánovi Milanovi Chromému
za
podmienok
stanovených
v kúpnopredajnej zmluve, odpredanie obecného pozemku číslo

parcely 1266/13 Poľovníckemu
združeniu MIER Nitrianska Blatnica za podmienok stanovených
v kúpnopredajnej zmluve, odkúpenie pozemku číslo parcely 2/7
o výmere 307 m2 v cene 80 000,-Sk
od pani Marty Jancovej a výber
pozemku číslo parcely 1281/14, 16,
18, 20 v lokalite pod Krošlákom na
stavbu nájomného bytového domu.
OZ súhlasilo s trvalým odňatím
poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe orná pôda na
parcelnom čísle 1747 vo výmere
133 353 m2, orná pôda na parcelnom čísle 1748 vo výmere 14 984
m2, orná pôda na parcelnom čísle
1789/2 vo výmere 29 507 m2, orná
pôda na parcelnom čísle1747 vo
výmere 133 353 m2, orná pôda na
parcelnom čísle 1748 vo výmere 14
984 m2, orná pôda na parcelnom
čísle 1789/1 vo výmere 92 427 m2,
orná pôda na parcelnom čísle
1789/2 vo výmere 29 507 m2 a orná pôda vo výmere 25 130 m2 na
parcelnom čísle 1789/3 vlastnícky
vedených na meno firmy Krošlák,
s.r.o. za účelom uskutočnenia investičného zámeru výstavby skladového hospodárstva a výrobných
priestorov pre spoločnosť Krošlák,
s.r.o.

DR. VERONIKA VICHNAROVÁ

Z výročnej schôdze hasičov
Dobrovoľný hasičský zbor našej
obce patrí medzi najaktívnejšie organizácie. Svedčí o tom aj bilancia
činnosti a zámery do budúcnosti,
ako ich prezentovali na výročnej
členskej schôdzi, ktorá sa konala
v polovici februára t. r. Privítali
medzi sebou popri zaslúžilých členoch z obce, ktorí vzhľadom na vek
už nie sú aktívni, aj hostí, a to predsedu OV ZPO Pavla Hermana, veliteľa DHZ Bojná Jána Vajdečku
a starostu obce Mgr. Michala Tomana.
Výročnú
schôdzu
otvoril
a viedol Elemír Bisták. Správu
o činnosti predniesol predseda DHZ
Radoslav Tóth. Zvýraznil najmä
veľmi úspešné organizačné zabezpečenie osláv 80. výročia vzniku
Dobrovoľného hasičského zboru
v Nitrianskej Blatnici. Ďalej vyjadril spokojnosť s aktivitami DHZ pri
zabezpečovaní úloh na úseku protipožiarnej ochrany, najmä v oblasti
prevencie a akcieschopnosti hasič-

skej jednotky. Vyslovil poďakovanie starším hasičom, ktorí sa venujú
práci s mládežou, keď sa na Memoriáli M. Streďanskej v Urminciach
dve družstvá mladých požiarnikov
umiestnili na 3. a 6. mieste spomedzi 12 účastníkov memoriála.
Starosta obce Mgr. M. Toman vo
svojom príhovore poďakoval členom DHZ za aktivity v minulom
roku najmä v súvislosti s oslavami
80. výročia vzniku DHZ a za pomoc, ktorú hasiči poskytujú pri rôznych celoobecných aktivitách, ako
sú Svätojurajská púť, stavanie mája,
oslavy vstupu do nového roka
a pod., ale aj za plnenie úloh pri
preventívnych kontrolách plynových kotlov, vodných hydrantov
a pod. inštalovaných v obecných
zariadeniach.
Výročná schôdza
DHZ schválila plán činnosti na r.
2008, ktorý podľa jednotlivých mesiacov konkretizuje činnosť našich
hasičov.

T. Krahulský

Dôchodci organizovane
Dňa 4. marca 2008 sa konala
v našej obci zakladajúca schôdza
Jednoty dôchodcov na Slovensku.
Dnes má organizácia 50 registrovaných členov. Budeme sa schádzať
raz do týždňa, vždy vo štvrtok od
15:30 do 20:00hod. v budove Školskej družiny. Všetky aktivity budeme
organizovať
na
návrhy
a podnety jej členov. Tešíme sa na
naše spoločné akcie. Preto si ten čas
nájdime, pokiaľ sme tu. Prvé naše
spoločné
stretnutie
bude
15. mája 2008 v budove Školskej
družiny. Predsedníčkou Jednoty dôchodcov je Mgr. Elena Sláviková.
Kvitujeme túto iniciatívu a vítame
novú organizáciu ako potrebnú práve v záujme tých, ktorí už čosi pre
spoločnosť urobili a dnes si zaslúžia
našu úctu a pochopenie.
Mgr. E. Sláviková
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V minulom čísle Blatnických novín v informácii o rokovaní obecného
zastupiteľstva sa uvádza, že OZ
schválilo členský príspevok do občianskeho združenia „Mikroregión
pod Marhátom“ na rok 2008. Mohli
by ste občanov oboznámiť, aký význam má toto združenie pre našu
obec.
A. H.

Mikroregión pod Marhátom
vznikol ako organizácia združujúca 19 obcí v máji 2004. Združené obce sa nachádzajú v južnej
časti kotliny pod Krahulčími
vrchmi, ktorým dominuje vrch
Marhát. Mikroregión tvorí územie v rozlohe vyše 20 000 hektárov a žije v ňom viac ako 13 tisíc
obyvateľov. Členmi združenia sú
obce: 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. Predsedom
mikroregiónu je starosta obce
Vozokany Jozef Kucharovič, kto-

rý je zároveň aj
štatutárnym
zástupcom.
Mikroregión
vznikol
v záujme
spoločných postupov
združených
obcí
a koordinácie aktivít
rozvoja
územia
regiónu
a jeho
jednotlivých obcí. Ide
najmä
o spoločný
postup
pri
predkladaní projektov
na čerpanie financií Európskej únie, ktoré poskytuje v rámci rozvojových fondov. Je to hlavne oblasť infraštruktúry, zdravotníctva, sociálnych služieb
a celkového ekonomického a kultúrneho rozvoja regiónu. Spoločné projekty
združených obcí, ktorých dosah sa dotkne niekoľkotisíc občanov, má väčšiu
nádej na úspech pri získavaní grantov z Európskej únie.
A. K.

Kríž vďaky na Marháte

Každý dospelý i dospievajúci
človek z obcí, ktoré sú na južnom
úpätí Považského Inovca, pozná aj
vrch Marhát (758 m) ako dominantu
pásma Krahulčích vrchov. Nie každý
však vie, že na tomto vrchu stojí desať metrov vysoký kríž. Postavili ho
tam v roku 1947 občania Nitrianskej
Blatnice ako symbol vďaky, že obec
nepostihli materiálne hrôzy druhej
svetovej vojny.
Iniciátorom stavby kríža bol vtedajší blatnický kňaz vdp. Ján Laktiš
za účinnej podpory predsedu MNV

Jána Krajčíka. Naplnenie tejto myšlienky skutkom bolo skutočne náročné. Vrch Marhát je od obce
vzdialený niekoľko kilometrov a od
rotundy sv. Juraja vedie lesná cesta
skutočne strmo hore (poriadny stupák, ako hovoria turisti). Všetky materiály, vrátane kovovej konštrukcie
kríža, boli vyvážané na konských
povozoch a betonárske práce robené
pri osádzaní kríža iba ručne. Neľahké bolo aj vztyčovanie kríža.
Z mnohých občanov, ktorí sa zúčastnili prác na stavbe kríža a jeho
umiestnení na vrchu Marhát, treba
spomenúť njamä Michala Chromého, Jozefa Kolníka st., Antona Mráza, Karola Oravca a ďalších, ale predovšetkým iniciátorov stavby kríža
vdp. Jána Laktiša (inak nadšeného
turistu a športovca – majstra Slovenska v cezpoľnom behu) a čelného
funkcionára obce Jána Krajčíka.
Kríž bol posvätený 28. októbra
1947 a na jeho úpätí je tabuľka
s nápisom „Bože, ochraňuj turistov!“
Nie je žiadna náhoda, že každoročne
na sklonku roka prichádzajú na vrchol Marháta a pod krížom sa stretávajú mladí i starší z obcí na oboch
stranách Krahulčích vrchov, aby pozdravili odchádzajúci i nastávajúci
rok v symbolike kríža vďaky.
P. Stanček st.

Obedy pre dôchodcov
Od 1. februára 2008 naša obec zabezpečuje prostredníctvom školskej jedálne stravovanie pre dôchodcov, a to
formou obedárov, ktoré pracovníci
obecného úradu rozvážajú až do domácností. Dôchodcovia s nadšením prijali
možnosť stravovať sa práve týmto spôsobom a je to pre nich veľká pomoc od
obce. Je dôležité v každom veku, aby
bola
strava
správne
vyvážená
a hodnotná. Obedy zo školskej jedálne
nielenže sú chutné, ale zabezpečujú
zdravú, správne vyváženú a biologicky
hodnotnú stravu. Vieme, že správna
strava je základom zdravia v každom
veku. V súčasnosti tieto služby využíva
33 dôchodcov. Cena jedného obeda je
52 Sk, z toho si stravník platí 40 Sk, 12
Sk prispieva obecný úrad a zabezpečuje
zdarma i rozvoz.
I. R.

Deň narcisov
11. apríla sme si žltým kvietkom narcisu
pripomenuli, že sú medzi nami ľudia,
ktorí nemajú to šťastie, ako my zdraví.
Naši žiaci už tri dni vopred pripravovali
kvietky z papiera, ktoré rozdávali medzi
žiakmi, ale aj medzi dospelými. Je pekné, že sa nájdu medzi deťmi jednotlivci,
ktorým záleží na iných ľuďoch a chcú to
vyjadriť aj takýmto spôsobom.
I.R.
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NÁBOŽENSKÝ OBZOR

OBNOVA MISIÍ
Rok po ľudových misiách, 3.–6.
apríla., sa uskutočnila duchovná
obnova v našej farnosti, pri ktorej sa
nám venovali pátri Jozef, Kristián a
Tomáš z Misijnej spoločnosti sv.
Vincenta de Paul a upriamili nám
srdcia a duše na ľudskú starobu
a sviatosť krstu.

Sobotná sv. omša bola výnimočná pre naše deti a mládež. Prostredníctvom národného direktora Združenia mariánskej mládeže na Slovensku P. Tomáša bolo prijatých do
tohto združenia 6 anjelikov a 5 čakateľov. Anjelici dostali Zázračnú

medailu Panny Márie na žltej mašličke a čakatelia na bielej stuhe.

V nedeľu po sv. omši sme sa presunuli k misijnému krížu, kde pobožnosťou a požehnaním ukončili misionári duchovnú obnovu v našej
farnosti..
Vedúci misijného tímu páter Jozef nám zanechal tento odkaz: „Ostaňte verní Kristovi a šírte okolo
seba radosť, šťastie a pokoj! Aj
keď Vás nie je hromada, ale ste
také zdravé jadro, ktoré môže
prekvasiť celé „cesto“. Prajem
všetkým veriacim i ostatným:
„Buďte svätí!“
Ing. L. Vichnarová

KALVÁRIA PRI JURKOVI VYNOVENÁ
Každoročne 18. apríla si Slovensko pripomína Medzinárodný deň
pamiatok
a historických
sídiel
(UNESCO ho oslavuje od r.1984).
Rok 2008 je zameraný na tému Náboženské dedičstvo a posvätné
miesta. Naše najstaršie zachované
pamiatky sú spojené s kresťanstvom
a patria medzi ne aj kalvárie
a krížové cesty, ktoré predstavujú
formu šírenia úcty k trpiacemu Kristovi.
Medzi pamätihodnosti Nitrianskej
Blatnice patrí i baroková Kalvária,
najstaršie
súsošie
zachované
v topoľčianskom regióne. Vybudovaná bola koncom 18. alebo začiatkom 19. storočia. Svojím umiestnením v krásnej prírode na hrebeni Kozieho chrbáta pod Marhátom na svahu priklonenom k Rotunde sv. Juraja
púta pozornosť návštevníkov i veriacich. Táto kameňosochárska štvorfigurálna skupina Ukrižovania je
kompozične koncipovaná podľa obvyklej schémy. Tvoria ju kríž s korpusom Krista, pri ktorého podstavci
kľačí sv. Mária Magdaléna a bočné

sochy sv. Panny Márie a sv. Jána
stojace na úzkych kamenných sokloch. Sochy sú vytesané z pieskovcového kameňa a boli vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok značne poškodené a zvetrané. Z uvedených dôvodov už nie je
čitateľný vytesaný nápis na kompozícii. V apríli 2008 obecný úrad podal podnet na Krajský pamiatkový
úrad na vyhlásenie Kalvárie za kultúrnu pamiatku. Miestny podnikateľ
pán Viktor Kolník sa podujal vykonať chemické ošetrenie (vyčistenie,
zakonzervovanie) celej kameňosochárskej štvorfigurálnej skupiny, čo
sa mu aj úspešne podarilo, ako vidno
na fotografii.
Kalvária nad Rotundou sv. Juraja
hovorí o živote generácii pred nami.
Kresťanstvo je jednou z ciest, po
ktorých možno kráčať životom a posvätné miesta, ako je naša Rotunda
sv. Juraja a Kalvária pod Marhátom,
sú symbolické míľniky, kam naši
predkovia prinášali svoje bolesti a
kde čerpali nádej a silu.
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DEŇ UČITEĽOV

Marec – Apríl

Naši jubilanti
50 rokov
Jozef Kolka
Jozef Mráz
Jozef Štefaňák
Zdenka Lukáčová
Zita Ďurišová

60 rokov
Jozef Porubský
Valéria Líšková
Ľubica Masaryková
Marta Oravcová

70 rokov
Ladislav Hubinský

80 rokov

Helena Bílená

81 rokov
Mária Kršková
Jozef Dorocák

82 rokov

Mária Koláriková

84 rokov
Mária Čierna

86 rokov

Jozef Hudeček

87 rokov
Emília Belková

89 rokov
Mária Čevelová

Vitaj medzi nami
Viktória Hudečková

Manželstvo uzatvorili
Zuzana Záležáková a Peter Líška

Každý rok si 28. marca na výročie narodenia veľkého učiteľa národov Jána
Amosa Komenského pripomíname Deň
učiteľov. Pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov a sviatku MDŽ sa konala slávnostná pedagogická rada a slávnostná
členská schôdza ZO OZ PŠaV pri ZŠ
s MŠ, na ktorej sa stretli bývalí i terajší
zamestnanci. Na slávnostnom posedení
sa zamestnancom prihovorila predsedníčka ZO OZ PŠaV pani Eva Pavelková,
slávnostný príhovor predniesol pán riaditeľ školy PaedDr.Pavol Vančo a pán
starosta obce Mgr. Michal Toman.
Starosta vyzdvihol a ocenil náročnú
prácu pedagógov. Z jeho rúk si prevzali
,,Čestné uznanie“ za vynikajúcu pedagogickú prácu zástupca školy pán Mgr.
Ján Neradný, pani učiteľka Mgr. Iveta
Remenárová, pani vychovávateľka ŠKD
Danka Gajderusová a pani učiteľka MŠ
Zdenka Selešová. Riaditeľ školy za KŠÚ
v Nitre odovzdal ,,Pamätný list“ za dlhoročné vynikajúce výchovno-vzdelávacie
výsledky pánovi Mgr. Ondrejovi Turanovi. I keď najväčšou odmenou pre učiteľa sú rozžiarené detské oči a šťastný
úsmev na tvárach detí, ocenených pedagógov veľmi potešilo toto spoločenské
uznanie a zároveň povzbudilo do ďalšej
práce.
Po slávnostnej časti pokračovalo príjemné spoločenské posedenie.

Mgr. I. Remenárová

Rada školy
Rada školy (RŠ) patrí medzi samosprávne orgány školy. Vyjadruje sa ku
všetkým závažným skutočnostiam, ktoré
sa vzťahujú na prácu v škole. Rada školy
je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy a
žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania.
Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce
vedúcich pracovníkov našej školy. Riadi
sa štatútom RŠ. Členovia RŠ pri ZŠ
s MŠ: Valéria Gerhátová, Mgr. Jozef
Hužovič, RNDr. Eduard Kollár, Monika
Líšková, Ing. Dagmar Pátrovičová, Eva
Pavelková, Juraj Rožek, Zdenka Selešová, Milan Socha, Alena Stančeková, Dr.
Veronika Vichnarová.
Pani Mária Hlohovská bola uvoľnená
z členstva v RŠ, pretože je zástupkyňa
riaditeľa ZŠ s MŠ.
Dr .Vichnarová.

Opustili nás
Jozef Beňo – 68 rokov
Valéria Fuksíková – 67 rokov
Jozefína Štefíková – 88 rokov
Anna Hubinská – 69 rokov
Spracovala: Gabriela Summerová

Zber papiera
ZŠ s MŠ v Nitrianskej Blatnici
oznamuje obyvateľom a firmám
v obci, že v mesiaci máj bude prebiehať zber papiera. O začatí zberu
budeme včas informovať.

Učiteľ si dosť vytrpí
Byť učiteľom je namáhavé. Kým rodičia sa doma trápia s jednou či dvomi
ratolesťami, učiteľovi za deň „prejdú
rukami“ desiatky detí. A verte, že v škole
sú ešte odvážnejšie, ukričanejšie, veselšie a živšie ako doma. Majú tam totiž
kamarátov – svojich spolužiakov, ktorí
sú vždy ochotní spolu s nimi kričať,
smiať sa, behať, hrať sa s mobilom, hádzať po sebe veci. A nešťastný učiteľ,
keď chce, aby ho niekto počúval, musí
najskôr nastoliť poriadok a disciplínu.
Niekedy je to tvrdý boj.
Spýtali sme sa žiakov ôsmeho
a deviateho ročníka, čo si myslia
o učiteľskom povolaní.
Považuješ povolanie „učiteľ „ za namáhavé?
... asi áno. Psychicky je to náročné. Ale
fyzicky? Veď sa nenarobí...
... áno, lebo musí veľa kričať...
... učiteľ si dosť vytrpí. Žiaci neposlúchajú, nepočúvajú ho a idú mu na nervy
....to je ľahké povolanie. Veď on len sedí
a vypráva...
... ťažké??? On len povie:“Napíšte si
poznámky,“ a má to vybavené ...
Aký má byť správny učiteľ?
... tolerantný a nezvyšovať stále hlas ...
... má prepáčiť a byť spravodlivý...
... nesmie nadávať, biť a sadnúť si na
žiaka ..
...nemôže ma vyvolať len preto, že sa
smejem...
Ak žiaci neposlúchjú, čo ich najlepšie
uzemní?
... asi písomka...
... niekedy poznámka, niekedy vôbec
nič...
... nič nepomôže...
A učiteľom nezostáva nič iné, len vydržať...
D. Š.

Stavanie mája
Sme na prahu najkrajšieho mesiaca v roku. Príroda sa nám ukazuje
v prekrásnych farbách. Prichádza
mesiac máj ospievaný v básňach,
ľudových piesňach i modlitbách ku
Kráľovnej mája.
Stavanie májov je pekná tradícia,
ktorá sa uchovala do dnešných čias.
Umožňuje nám stretnúť sa spolu so
susedom a spoluobčanom. Veď každé stretnutie ľudí dobrej vôle, ktorí
sa chcú spolu porozprávať či zabaviť
má svoj význam.
Aj tento rok sa stretneme v stredu
30. apríla o 18:00 v centre našej obce
pri kultúrnom dome. Kultúrna komisia OU má pre nás pripravené malé
prekvapenie. Nech pestré farby mája
okrášlia našu obec i spolužitie!
Tešíme sa na spoločné stretnutie!
RNDr. E. Kollár
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Spomíname na dobrého kňaza i človeka
(1925 – 1991)
Dňa 4. marca bude tomu 17 rokov, čo dotĺklo srdce redemptoristu P.
Františka Juríka (nar. 22. júna 1925 v Bučanoch), ktorý pôsobil v našej
obci ako kňaz od roku 1969 vyše dvadsať rokov. Celý jeho život je ukážkou nezlomnosti, pokory a lásky k ľuďom, zodpovednosti a hlbokej viery
pri plnení svojho duchovného poslania.
Ako desaťročný sa zúčastnil misií redemptoristov v Bučanoch a už
o rok ako jedenásťročný chlapec odchádza do juvenátu redemptoristov
v Libejoviciach (Južné Čechy). Po piatich rokoch pobytu v juvenáte ochorel vážne na tuberkulózu a v máji 1941 ho poslali domov v ťažkom stave
zomrieť. Rodičia ho dali v poslednej nádeji do nitrianskej nemocnice, kde
sa mu stav po liečbe výrazne zlepšil a už o niekoľko mesiacov prišiel do
juvenátu v Podolinci. Postupne sa zotavoval v tatranskom prostredí, pokračoval v zameškanom štúdiu na rôznych gymnáziách a v marci 1945
zmaturoval.
Rehoľný sľub zložil v auguste 1946 a začal študovať teológiu
a filozofiu. „Barbarská noc“, ktorou začalo prenasledovanie reholí
i mnohých kňazov, zastihla P. Juríka v kláštore v Bratislave. Jeho ďalšie
životné osudy boli ťažké. Bol internovaný do kláštora v Podolínci, potom
musel ako nespoľahlivý narukovať do PTP (Pomocný technický prápor),
krátko bol v Prahe a potom bol premiestnený na práce v železiarňach
Kladno, kde pracoval tri roky.
Jeho životná kalvária pokračovala aj po prepustení z tzv. vojenskej
služby. Aj napriek tomu, že bol tajne vysvätený za kňaza, musel pracovať
v rôznych občianskych povolaniach. Urobil si včelársky kurz a pracoval
ako včelár v lesných závodoch, štyri roky robil ako kamenár, ale pri hromadnom zatváraní redemptoristov r. 1960 bol zaistený a odsúdený na tri
roky väzenia vo Valdiciach. Po prepustení pracoval na rôznych stavbách
i ako včelár na JRD. V roku 1968 sa situácia politicky zmenila a P. Jurík
pracoval ako výpomocný duchovný na viacerých farách. V roku 1969 ponúkol redemptoristom blatnickú faru pri konaní misií v Bojnej biskup A.
Lazík. A tak sa ocitol v našej obci P. František Jurík. Bola to šťastná voľba pána biskupa, lebo tento činorodý kňaz sa hneď pustil (za dobrej spolupráce s obecnými predstaviteľmi) do prípravy stavby spadnutej kostolnej veže. Urobil veľa aj na úpravách kostola a jeho vnútornej výzdoby,
ako aj budovy fary. Vo svojej činnosti nezabúdal ani na filiálne obce. Pomáhal dokonca aj starému p. dekanovi Andrejovi Balogovi v Radošine.
Aj napriek nie najlepšiemu zdraviu
sa zúčastňoval pútí do Lúrd, Ríma a na
posvätné miesta rehole redemptoristov.
Ešte v roku 1989 sa zúčastnil na
svätorečení Anežky Českej. Bolo však
už vidieť, že jeho srdce je slabé, síl
ubúdalo.
Ešte
napísal
knižočku
o Nitrianskej Blatnici a o Rotunde sv.
Juraja,
ale
nakoniec
skončil
v topoľčianskej nemocnici, kde aj
zomrel. Pochovaný je v hroboch
redemptoristov v Kostolnej a pohrebný
obrad
vykonal
jeho
spolužiak
a českobudějovický biskup Antonín
Liška.
Na podnet RNDr. Eduarda Kollára
nám životopis ochotne poskytol Páter
RNDr. Ján Janok, CSsR z rehole
Redemptoristov
Takto vyzeral náš kostol pri príchode pátra Juríka
Poznámka redakcie: Na budúci rok 14. augusta bude 40 rokov od príchodu P. Františka Juríka do našej
farnosti. Nebolo by vhodné umiestniť na kostolnú vežu aspoň skromnú pamätnú dosku, ktorá by pripomínala zásluhy P. Juríka na jej postavení?
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Na výročnej bilancovali poľovníci s dobrou muškou
Poľovnícke združenie Mier v našej
obci patrí medzi najaktívnejšie organizácie. Začiatkom marca sa členovia PZ
zišli na výročnej členskej schôdzi, na
ktorej bilancovali svoju činnosť v predchádzajúcom roku, v ktorom oslávili 60.
výročie založenia vydareným kultúrnospoločenským podujatím – Poľovníckym
dňom sv. Huberta v parku
v Nitrianskej Blatnici. Poľovnícke združenie má v súčasnosti 50
aktívnych členov a 12 čakateľov
na členstvo, ktorých priemerný
vek sa pohybuje okolo 50 rokov.
Ich záujmová činnosť úzko súvisí s chovom, ochranou a lovom
poľovnej zveri v revíri, poľovníckym súťažiam v strelectve
a poľovníckou kynológiou, starostlivosťou a udržiavaním životného
prostredia
zveri
a upevňovaním
povedomia
ochrany prírody u všetkých
členov poľovníckeho združenia.
PZ zabezpečuje výstavbu a údržbu
poľovníckych zariadení (3 centrálne senníky, 28 vysokých posedov, 22 kŕmidiel
pre vysokú a srnčiu zver, 43 soľníkov
a 41 zásypov pre bažantov). PZ MIER
organizuje v obci športové a kultúrne
podujatia aj pre širokú verejnosť. Od roku 1995 organizuje Deň sv. Huberta (3

ročníky), poľovnícky ples (3 ročníky)
a tradičnú poľovnícku zábavu v parku. I
v roku 2007 organizovalo PZ celoslovenskú súťaž poľovníckych psov pod
názvom „Pohár klubu chovateľov slovenských hrubosrstých stavačov“ (predsedom klubu je člen PZ JUDr. Vladimír
Šiška). Všetci členovia mali možnosť

zdokonaliť sa v streľbe na Majstrovstvách PZ v malokalibrovom trojboji M300, ktoré sa organizovali 12.mája. Majstrom PZ sa stal Ing. J. Turčan, ktorý
nastrieľal 287 bodov, na druhom mieste
skončil Ladislav Kollár ml. s 271 bodmi
a tretí v poradí Ján Roman nastrieľal 268
bodov. Súťaže sa zúčastnilo 53 strelcov.

Verejné strelecké preteky a Majstrovstvá
PZ na batérii B – 10 sa konali dňa 8. júla. Majstrom PZ sa s 10 zásahmi stal
Ladislav Kollár ml., druhé miesto obsadil s 9 terčami Pavol Lacika a tretí po
rozstreli skončil Juraj Jančovič, ktorý
trafil 8 terčov. Majstrovstiev sa zúčastnilo 44 poľovníkov. Víťazom verejných
streleckých pretekov sa stal
pán Peter Ondrejka z Malých
Ripnian.
Aktivity PZ smerujú však
hlavne k tomu, aby sa do budúcnosti zvýšili počty a
kvalita drobnej a raticovej
zveri
v revíri.
Problémy,
s ktorými sa PZ počas svojej
činnosti najčastejšie stretáva,
súvisia s úbytkom drobnej ale
i raticovej
zveri
pre
nedisciplinovaných turistov
a hubárov a v poslednom čase
aj pytliakov a motorkárov.
Plán odstrelu raticovej
zveri bol splnený na 96% (jelenia zver15
ks, srnčia 8 ks, diviačia 16 ks).
Celková bilancia činnosti poľovníkov
našej obce svedčí o dobre organizačnej
práci PZ, takže aj v týchto aktivitách
mali naši poľovníci dobrú mušku.
(mt)

Náš nádejný spevácky talent
O tom, že medzi našimi žiakmi sú nadaní a talentovaní jedinci nás presvedčila
žiačka Petra Líšková zo 7. triedy, ktorá sa zúčastnila okresného kola súťaže
v sólovom speve v Topoľčanoch, a ktorá už má niekoľko úspechov za sebou. Svojim
speváckym talentom, keď zaspievala zmes ľudových piesní z Myjavy, presvedčila
porotu a získala krásne 1. miesto. To jej zabezpečilo postup do krajského kola, na
ktorom si vyspievala 3.miesto. Peťu na súťaž pripravovala mama v spolupráci
s Mgr. Martinom Pavlovičom zo ZUŠ sv. Lukáša Topoľčany.
V súčasnosti sa pod vedením Mgr. M. Pavloviča a Mgr. Martiny Turanovej
pripravuje na súťaž Slávik Slovenska, ktorá sa uskutoční 9. mája v Topoľčanoch.
Peťe k úspechu srdečne blahoželáme a držíme jej palce.
I.R.

Z rokovania miestneho spolku Slovenského červeného kríža
V nedeľu 17. februára 2008 sa uskutočnila výročná hodnotiaca schôdza MS
SČK, na ktorej sa zúčastnil starosta obce
Mgr. Michal Toman i hostia z Komunity
Kráľovnej pokoja v Radošine. Prítomných bolo 62 členov .Všetkých potešili
pekným programom deti z MŠ. Členky
výboru predniesli hodnotiacu správu za
rok 2007, v ktorom medzi najvýznamnejšie aktivity patrili: ČLOVEK –
ČLOVEKU – hromadné darcovstvo krvi, ktorého sa zúčastnilo 14 členov. (Reagovali sme na výzvu tehotnej ženy, ktorá urýchlene potrebovala veľké množstvo krvi.).
HRAVO – ZDRAVO – súťaž pre deti ZŠ v poznávaní liečivých bylín, poskytovaní prvej pomoci spolužiakom,

jazda na bicykli i určovanie dopravných
značiek.
VIANOČNÁ VÝSTAVA – ktorá vytvorila sviatočnú atmosféru a poskytla
nové námety na aranžovanie vianočného
stola. Z výťažku výstavy i divadelného
predstavenia BONIFÁC A ZÁZRAČNÝ
ANJEL sme prispeli na Koledu dobrej
noviny(pomoc deťom v Afrike), na opravu miestneho farského kostola, na
športové potreby pre chovancov
z Komunity
Kráľovnej
pokoja
v Radošine i na kultúrne vyžitie svojich
členiek – návštevu muzikálu „Divotvorný hrniec“ v divadle v Nitre.
Do plánu na rok 2008 sme zahrnuli
zabezpečenie hliadok Prvej pomoci pri
Svätojurajskej púti, pri oslave Dňa detí

i pri oslavách 60. výročia používania
názvu obce. Aj v tomto roku chceme
v spolupráci so Zväzom záhradkárov
usporiadať jesennú výstavu Plody zeme,
počas celého roka navštevovať choré
členky i starých a chorých občanov
v obci. Do plánu sme zahrnuli tiež akciu
Kvapka krvi. Pôjde o hromadné darovanie krvi na transfúznej stanici
v Topoľčanoch.
MS SČK chce touto cestou osloviť i
mladších spoluobčanov našej obce na
spoluprácu s nami. Nikto z nás nevie, či
už v najbližších dňoch nebude potrebovať krv on sám, alebo niekto z jeho blízkych. Veď zdravie je tou najcennejšou
devízou ktorú máme.

Zdenka Selešová
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Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy
V jarných mesiacoch sa už tradične naša škola zapája do súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín. Žiaci, ktorí boli úspešní v triednych kolách, predviedli svoje recitačné zručnosti v školskom kole.
Výsledky súťaže: 1. kategória mladších žiakov 2.- 4. roč.: Poézia : 2. Jozef Králik(4. tr.), 3. Matúš Rusko (2. tr.), Andrej
Andrašovič (2.tr.). Próza: 1. Adriana Magová (4.tr.), postupuje do obvodového kola, 2. Lucia Jančovičová (4.tr.), 3. Timea
Mizeráková (3.tr.), Michaela Chromá (3.tr.). 2. kategória žiakov 5.- 6. roč. :Poézia: 1. Norbert Soblahovský (6.tr.), postupuje
do obvodového kola, 2. Filip Marton (5. tr.), 3. Rastislav Chromý (5.tr.), Próza:1. Michaela Stanková (6.tr.), postupuje do obvodového kola, 2. Zdenka Selešová (5.tr.), Dominik Olah (6.tr.), 3. Monika Kollárová (7.tr.), Petra Lišková (7.tr). 3. kategória
žiakov 8.- 9.roč.: Poézia: 1. Júlia Herdová (7.tr.), postupuje do obvodového kola, Próza: 1. Ondrej Ševčík (8.tr), postupuje do
obvodového kola. Víťazom blahoželáme. Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach boli ocenení diplomom, knihami
a vecnými cenami z rady školy.
S ľútosťou konštatujeme, že u mladej generácie z roka na rok klesá záujem o literatúru a prednes. V dnešnej pretechnizovanej dobe je to veľká škoda, pretože čítanie a prednes umeleckej literatúry obohacuje a rozvíja citový život, rozvíja rozumový
a emočný potenciál prednášajúceho i počúvajúceho, otvára nové obzory. A to naše deti potrebujú ako soľ.
Utváranie vzťahu detí ku knihám majú v rukách učitelia, ale predovšetkým rodičia. Už jeden múdry človek povedal, že
„Knihy sú pre človeka tým, čím sú pre vtákov krídla.“
Mgr. I. Remenárová

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ŠPORT

Naši futbalisti prekvapili vo favorizovanej Bojnej...
A mužstvo : V „A“ mužstve pretrvávajú
absencie kľúčových hráčov z dôvodu
zranení, čoho výsledkom sú aj nepresvedčivé
výkony
mužstva,
keď
zo šiestich jarných zápasov získalo len 4
body. Veríme, že v blízkej dobe sa to
zmení a mužstvo začne získavať viac
bodov ako doteraz. Výsledky: Urmince
– N. Blatnica 1:0, N. Blatnica – Krušovce 4:0 (D. Stanček, J. Stanček3), Oponice – N. Blatnica 3:1(J. Stanček), N.
Blatnica – Kuzmice 2:2 (J. Selecký, J.
Stanček), Hrušovany – N. Blatnica 6:2
(D. Bartošek2). Bojná – N. Blatnica 1:2.
B mužstvo : V „B“mužstve bol doplnený káder o 5 hráčov z Prašíc a pod vede-

ním nového trénera Jána Meluša z Prašíc
v jarnej časti ešte neokúsili trpkosť prehry, aj keď niekedy za pomoci hráčov
„A“ mužstva. Veríme, že Vozokany sa
vyhnú prípadnému boju o záchranu
v súťaži.Výsledky: Závada – Vozokany
0:1, Vozokany – Kovarce 3:1, Koniarovce – Vozokany 2:2, Vozokany – V.
Bedzany 2:1, H. Štitáre - N.Blatnica
B/Vozokany 3:0. Dorast :V doraste sa
situácia oproti jeseni o niečo zlepšila,
čiastočne sa doplnil káder, ale výsledky
zatiaľ tomu nenasvedčujú . Nevýhodou
je v súčasnosti to, že dorast aj žiaci hrajú
niektoré zápasy v rovnakom termíne a to
neumožňuje doplniť dorastenecké muž-

stvo o starších žiakov.Výsledky: Urmince – N. Blatnica 4:2, N. Blatnica – V.
Bedzany 2:3, Oponice – N. Blatnica
2:0, N. Blatnica – Jacovce 2:4, Hrušovany – N. Blatnica 8:0
Žiaci : V žiackom mužstve vidieť určité
pokroky, aj keď na určitých postoch sú
rezervy. Veríme, že sa to bude už len
zlepšovať. Široký káder mužstva má na
to predpoklady, aby začal vyhrávať zápasy, veď prvé jarné zápasy prehralo
mužstvo zhodne o jeden gól. Výsledky:
N. Blatnica – H. Obdokovce 2:3, Prašice – N. Blatnica 1:0, N.Blatnica - Bojná OMD 14:0.

P. Stanček ml.

Beh oslobodenia obce Nitrianska Blatnica
2. apríla si naša obec pripomenula 63. výročie oslobodenia. Pri tejto príležitosti už tradične ZŠ s MŠ poriada Beh oslobodenia obce, ktorý sa uskutočnil 4. apríla v miestnom parku za účasti detí z materskej a základnej školy.
Na športovú súťaž sa deti veľmi tešili a za cenu víťazstva
nasadili všetky sily do zápolenia. Rozžiarené očká škôlkarov víťazov a úsmev na tvári hovoril za všetko. Tí ostatní, ktorým
sa nepodarilo dobehnúť do cieľa medzi prvými to nemali
ľahké /objavili sa aj slzičky sklamania/ a pani učiteľky
nešetrili slovami útechy. Snáď o rok slzy vystrieda radosť. Na
stupňoch víťazov si deti prevzali ocenenia - diplomy a
medaile z rúk riaditeľa školy PaedDr. Pavla Vanča. Všetky
deti si zaslúžili uznanie za účasť a prejavenú športovú
bojovnosť.
Malí škôlkari - víťazi s neskrývanou radosťou a s pocitom
spokojnosti a medailami na krku hrdo kráčali do materskej
školy k zaslúženému obedu.
Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a tým deťom, ktorým sa predsavzatia nenaplnili, želáme veľa úspechov v budúcoročnom behu. Aj pre ne platí olympijské: Dôležité je zúčastniť sa!
Kategórie a poradia súťažiacich: Materská škola: 1.kategória /2 - 4 roč./: dievčatá: 1. CH. Blahová, 2. V. Gáliková, 3.N.
Plaštiaková; chlapci: 1. M. Chochula, 2.O. Herda, 3. F. Fico. 2. kategória / 4 - 6 roč. /: dievčatá: 1. L.Kupcová,2. D. Rusková, 3. V. Michalcová, chlapci:1.K.Krajčík, 2. P .Krajčík, 3. D. Ďurák. Základná škola: 1.-2.r. dievčatá: 1. S. Matejčíková, 2.S. Šišková, 3. D. Vajdečková, chlapci:1. M. Ivičic, 2. M. Chochula, 3. M. Miho, 3.-4.r. dievčatá: 1. P. Bistáková, 2. A. Magová, 3. T. Bajzíková, chlapci: 1. J. Králik, 2. Ľ. Šiška, 3. J. Rosecký, 5.-6.r. dievčatá: 1. H. Hanuliaková, 2. S. Matejčíková,
3. M. Ladická, chlapci: 1. D. Bartošek, 2. D. Mago, 3. M.Grznár, 7.-8.-9.r. dievčatá: 1. P. Líšková, 2. M. Kollárová, 3. K.
Trávniková, chlapci: 1. B. Baňák, 2. Ľ. Stanček, 3. V. Grznár.
M. Hlohovská
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