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O skromnosti a pokore
Hádam to prišlo s dobou, v ktorej žijeme. Alebo je na príčine výchova? Neviem. Keď sa však pozerám, ako ľudia nakupujú, pripadá mi, že zajtra bude koniec sveta.
A nielen nakupujú, ale aj inak míňajú peniaze, ktoré akoby ani nezarobili prácou, ale akoby ich dostali len-tak, či našli pohodené na
ulici. Povedzte, čo si človek môže
pomyslieť o žene, ktorá žije z podpory v nezamestnanosti, ale v kaderníctve nechá takmer desať
eur? Alebo o nezamestnanom
chlapovi, ktorý v hostinci prelieva
hrdlo pálenkou s cigaretou v ruke,
kým doma niekoľko detí s matkou
trú doslova biedu? Viem, aj kedysi
boli takéto javy medzi ľuďmi, ale
to neznamená ospravedlnenie.
Najmä straší mladým často
spomínajú, ako bolo kedysi. A tí
mladí sa zasmejú a mávnu rukou:
Je iná doba! Nuž je iná doba, inak
žijeme, inak sa stravujeme, inak
bývame. Ale skromnosť a pokora
by občas mohli byť brzdou v rušnom terajšom živote. Akosi sme si
zvykli žiť ,,na úrovni“. Decká chcú
na seba len značkové veci, chcú
mať všetko to, čo majú aj druhé,
ktoré majú lepšie podmienky v rodine. A tak sa v nás rodí a zahniezďuje kult vecí, kult hmotného
blahobytu ako cieľ životného snaženia. Kríza sem, kríza tam! Akosi
nechceme brať na vedomie, že aj
nás sa dotýka. A tu by mala v
každom z nás nastúpiť skromnosť v
konaní, snaha nielen mať, nielen
žiť pre veci, ale potešiť svoje oči
nad prírodou okolo, nad duchovným bohatstvom v nás. Tým bohatstvom ducha, ktorým oplýva
iba človek. Tým duchovným bohatstvom, ktoré je zahrabané v
nás pod hŕbou vecí.
Môj priateľ mi raz múdro povedal: ,,Veľmi rád chodím po obchodoch a pozerám, koľko vecí je
tam, čo nepotrebujem k spokojnému životu.“ Priznám sa, že som
mu závidel tento objav. A jeho
skromnosť a múdrosť. Sám som si
overil, že čím viac vecí mám okolo
seba, tým viac je i starostí.
T. Krahulský

Nové hasičské auto

14. apríl 2010 sa zapíše medzi ďalšie významné dni vo vyše 80 ročnej
histórii Dobrovoľného hasičského zboru v Nitrianskej Blatnici. Keďže naša obec bola v roku 2007 ministerstvom vnútra a vládou SR zaradená do
zoznamu „Plošné rozmiestnenie hasičských staníc Hasičského
a záchranného zboru a hasičských zbrojníc obecných hasičských zborov
na území Slovenskej republiky – sídla hasičských staníc a hasičských
zbrojníc“ i Programu obnovy hasičskej techniky, práve na tento deň pripadol termín odovzdávania nového hasičského automobilu Iveco Daily
nášmu DHZ.
Odovzdávanie a preberanie automobilu sa konalo pred kultúrnym domom. Všetci členovia Dobrovoľného hasičského zboru, vrátane tých najmladších, sa pripravovali na slávnostný nástup s hasičskou zástavou na
asfaltovej ceste pred kultúrnym domom, na ktorej čakali na príchod významných hostí. Čakanie spríjemňovala ľudovými piesňami dychová hudba Modrovanka z Modrovej.
Po chvíľke čakania ako prvé vozidlo dorazilo pred kultúrny dom hasičské auto, ktoré šoféroval osobne minister vnútra Róbert Kaliňák. Spolu s
ním prišli i poslanci Národnej rady SR Ing. Tibor Glenda a PaedDr. Pavol
Goga. Ďalší hosť, ktorý k nám zavítal, bol Vendelín Horváth, generálny
sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. Hlásenie ministrovi vnútra
podal veliteľ blatnického zboru Elemír Bisták a privítala ho zástupkyňa
starostu PaedDr. Veronika Vichnarová. Následne žiak ZŠ s MŠ Jakub
Adamovič privítal hostí a našich občanov ľudovou piesňou. Po podaní
hlásenia veliteľom sa k slovu dostal starosta obce Mgr. Michal Toman,
ktorý privítal a predstavil prítomných hostí. Taktiež sa poďakoval za zapožičanie modernej hasičskej techniky a zároveň pozval ministra vnútra
na slávnostné odovzdanie hasičskej zbrojnice, ktoré by sa malo konať
koncom roka. Okrem už spomenutých sa na tejto slávnosti zúčastnili aj
zástupcovia Krajského a okresného riaditeľstva hasičského a záchranného
zboru, okresného výboru DPO v Topoľčanoch, správca farnosti Mgr. Jozef Hužovič, poslanci obecného zastupiteľstva, zástupcovia podnikateľských a občianskych združení v obci a predovšetkým, napriek nepriaznivému počasiu desiatky občanov a mládeže.
Pokračovanie na str.3

Minister vnútra SR Róbert Kaliňák v kruhu blatnických hasičov.
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Pokračujeme v úprave parku

Pohľad na park v roku 1904
Ďalšou z aktivít, v ktorej je blatnická samospráva úspešná, je projekt revitalizácie historického parku pod názvom „Rekonštrukcia
parku v Nitrianskej Blatnici“, financovaný z Regionálneho operačného programu prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho
rozvoja a štátneho rozpočtu. Celkový rozpočet projektu predstavuje
čiastku 658 637,02 EUR, obec uhrádza povinné 5 %-né spolufinancovanie. Projekt zahŕňa výsadbu, údržbu a úpravu parkovej zelene, drevín, trávnatých plôch a trvalých porastov, rekonštrukciu
existujúcich miestnych komunikácií, rekonštrukciu parkových komunikácií a chodníkov, rekonštrukciu budovy verejných hygienických zariadení (staré futbalové šatne) a úpravu futbalového ihriska
a spevnenej plochy pre zhromažďovanie občanov (tzv. tenisplac)
s amfiteátrom.
Kaštieľ a park tvoria historický komplex v obci. Súčasný stav
areálu je narušený. Z hľadiska prírodného a z pohľadu životného
prostredia má parková zeleň s objektom kaštieľa význam krajinotvorného prvku pre obec. Záberom plochy parku pre ihriská, kolkáreň, ZŠ s areálom a odčlenením západnej a južnej časti areálu
došlo k totálnemu rozbitiu historického územia. Samotný historický park bol v značne poškodenom stave, veľká časť drevín si
vyžiadala ošetrenie alebo odstránenie. Je potrebný akútny zásah
v záujme zachovania historicky cennej dochovanej časti areálu.
Predmetom ochrany je priestorové riešenie areálu známe z
mapy pochádzajúcej z r.1904 (pozri obrázok). Z pamiatkového
hľadiska je chránený objekt kaštieľa, park rozprestierajúci sa na
východ, sever až severozápad od kaštieľa a severozápadná bašta - kaplnka Leonhardiovcov, ako posledný doklad existencie
obranného systému kaštieľa nachádzajúceho sa síce
v narušenom, ale stále čitateľnom historickom prostredí.
Vedľa telocvične sa nachádza viacúčelové ihrisko (40 x 20 m)
s umelým povrchom a osvetlením, vybudované v rámci úspešného
projektu financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ na účely rozvoja cestovného ruchu v roku 2009. Spoločne s viacúčelovým
ihriskom boli v rámci projektu v západnej časti parku vybudované
i tri detské ihriská pre jednotlivé vekové kategórie (od 3 do 15 rokov).
Zrealizovaním aktivít projektu sa vytvorí ucelený priestor
v širšom centre obce, ktorý prispeje k jej zatraktívneniu a zvýšeniu
konkurencieschopnosti. Rekonštrukciou jednotlivých objektov v
parku vznikne centrálne verejné priestranstvo, ktoré bude slúžiť
predovšetkým ako miesto oddychu a relaxu. Rekonštrukciou hlavnej prístupovej komunikácie do parku sa dotvorí historický nádych

parku, nakoľko jej povrch bude tvoriť kamenná dlažba. V severnej časti bude zrealizovaná komunikácia zo zámkovej dlažby
a novým vjazdom bude napojená na existujúcu miestnu komunikáciu. Zvýši sa aj bezpečnosť detí počas hier na existujúcich detských ihriskách. V okolí kolkárne vzniknú
úpravou spevnenej plochy štyri parkovacie
miesta. Ďalšie spevnené plochy budú upravené pred existujúcimi školskými budovami.
Rekonštrukciou plochy pre stretávanie občanov a amfiteátra sa vytvorí miesto pre organizovanie kultúrnych podujatí v parku. Na
budove verejného hygienického zariadenia
(staré futbalové šatne) sa zrekonštruujú vonkajšie i vnútorné priestory. Park bude krajší,
bezpečnejší, aby sa ľudia nebáli tadiaľ prejsť
ani za tmy. Jednoducho, bude to park pre
ľudí. A to je naším cieľom.
Z pohľadu bezpečnosti pribudnú kamery
napojené na obvodné oddelenie polície a
nové osvetlenie popri všetkých chodníkoch.
Estetickej úprave určite pomôže nový mobiliár – lavičky, odpadkové koše či iné prvky
drobnej architektúry.
Pamiatkový dohľad na úseku ochrany
pamiatkového fondu bude počas realizácie
projektu vykonávať Krajský pamiatkový
úrad v Nitre.
(mt)

PLOŠNÉ A KAPACITNÉ
BILANCIE
športové plochy plochy:
detské ihriská:
celkový počet pôvodných stromov:
celkový počet pôvodných krov - solitéry:
celkový počet pôvodných krov:

2044,5
440,0
776,0

m2
m2
ks

5,0

ks

474,0

m2

počet stromov na výrub
v 1 a 2 etape:
počet novovysadených
stromov:
nové výsadby kríkov:
plocha podrastových trvalkových záhonov:
plocha parkového trávnika:
lavičky:
kôš na odpadky:
kôš pre psie exkrementy:

197,0

ks

222,0

ks

830,0
1088,0

m2
m2
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32 925
44,0
11,0
3,0

m2
ks
ks
ks

Púť k nášmu Jurkovi
Rotunda sv. Juraja bude aj v tomto roku miestom tradičného stretnutia tisícov pútnikov z našej obce i širokého okolia.
Z podrobnej kanonickej vizitácie z roku 1780 sa dozvedáme, že ako lokálne pútnické miesto fungoval kostolík už
v období raného stredoveku. Zdá sa, že práve táto tradícia
a tým organické začlenenie do novej farnosti zabránili úplnému spustnutiu a zániku stavby. Osobitne sem putovali aj členovia terciárskeho Bratstva sv. Františka, nazývaného „Braterstvo Svätého Otcze Franciska“ pôsobiaceho vo farnosti. Bratstvo bolo napojené na františkánsky konvent v Hlohovci
a duchovný františkánsky patronát nad púťami poukazuje aj na
to, že o kaplnku sa staral pustovník, ktorý bol taktiež hlohoveckým terciánom. Vizitácia, ktorá je uložená v Slovenskom
národnom archíve a údaje z nej nám poskytol jeho riaditeľ
PhDr.Radoslav Ragač, nám podáva konkrétne informácie
o dátumoch, trase a organizácii pútí.
Uctievanie pamiatky sv. Juraja má u nás stáročnú históriu
a je aj príležitosťou pre mnohých vrátiť sa aspoň na krátky čas
domov, ku svojim koreňom.
V nedeľu 25. apríla 2010 bude svätú omšu so začiatkom
o 10.00 hod. celebrovať Mons. prof. ThDr. Viliam Judák,
PhD., nitriansky diecézny biskup. Pri Jurkovi privítame
i Lamačsko-dúbravský chrámový zbor, účasť prisľúbili
i predstavitelia politického a verejného života – podpredseda
Národnej rady Slovenskej republiky JUDr. Miroslav Číž a
podpredseda Vlády Slovenskej republiky Doc. PhDr. Dušan
Čaplovič, DrSc.
Mgr. Dagmar Ševčíková

Nové hasičské auto
Dokončenie zo str.1
Potom sa ujal slova minister Kaliňák,
ktorý pochválil prácu dobrovoľných hasičov a takisto vyzdvihol ich starostlivosť o doterajšiu techniku. Správca farnosti Jozef Hužovič vykonal posvätenie
vozidla a minister vnútra naštartoval hasičský agregát, aby prítomných presvedčil, že nová technika je plne funkčná. Vozidlo pokropil vodou z hadice
historickej ručnej striekačky, ktorú zakúpila obec Nitrianska Šarfia pre svojich hasičov v roku 1927, a ktorá je ešte
i dnes plne funkčná. Kľúče od vozidla
potom odovzdal veliteľovi hasičského
zboru Elemírovi Bistákovi. Po odovzdaní automobilu nasledovalo fotenie
pri novom aute. O fotenie s ministrom
bola takmer tlačenica, skoro každý
chcel byť s ním zvečnený vo fotoaparáte. Pán minister i neformálne diskutoval
s prítomnými členmi DHZ a viacerými
občanmi obce, a to predovšetkým ženského pohlavia.
Obecný úrad v Nitrianskej Blatnici
vyslovuje poďakovanie Dobrovoľnému
hasičskému zboru, Poľnohospodárskemu družstvu, Poľovníckemu združeniu
a Základnej škole s materskou školou
v Nitrianskej Blatnici za poskytnutú
pomoc pri zabezpečovaní akcie.
(mt)

6 5 r o ko v p o ko j a

V predvečer 1. apríla, dňa oslobodenia našej obce Červenou armádou, uskutočnila sa pri pomníku padlých spomienková slávnosť. Prítomní si pripomenuli, že už 65 rokov žijeme v mieri. Po
hymne SR a básni sa prihovoril k účastníkom pietnej spomienky
starosta obce, ktorý zvýraznil význam tohto výročia pre nás všetkých. Položením vencov a kvetov k pamätníku a modlitbou za
padlých bola slávnosť ukončená krátkym spoločným posedením
účastníkov v KD.
(bn)

Stavanie mája
Posledný aprílový podvečer bude už tradične u nás
v znamení stavania mája. Na túto milú slávnosť vítania jari
srdečne pozývame všetkých občanov. Nebude chýbať hudba
a občerstvenie pre tých, ktorí vztýčia tradičný máj na našom
námestí.
(bn)
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Budeme lepšie vidieť

Princíp fungovania regulátora svetelnej intenzity

Významnou investíciou, ktorú bude realizovať obec Nitrianska Blatnica v roku 2010 na základe úspešnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov v rámci operačného programu Ministerstva hospodárstva SR „Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“ je rekonštrukcia elektroinštalácie osvetľovacej sústavy (verejného osvetlenia) v intraviláne obce Nitrianska Blatnica a parciálne v parku
a na cintoríne. Zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti osvetľovacej sústavy obce, ako jej prevádzkovateľovi, stanovuje Zákon o Obecnom zriadení (č. 369/1990 Z.z., §4, odsek 3f).
Nakoľko súčasný technický stav verejného osvetlenia obce Nitrianska Blatnica je havarijný, najmä
v oblasti vedenia, rozvodov, rozvádzačov a v parku, kde z pôvodne umiestneného verejného osvetlenia
zostali vplyvom opotrebovania a vandalizmu len torzá svetelných bodov. Rozsah činností potrebných na
zabezpečenie trvalej funkčnosti a energetickej efektívnosti je nad rámec bežnej údržby. Dôležitým faktorom zvýrazňujúcim potrebu rekonštrukcie osvetľovacej sústavy je predovšetkým generačná zastaranosť
jej jednotlivých komponentov, ktoré sú morálne opotrebované s prekonanou dobou životnosti.
Väčšina inštalovaných svietidiel v obci vyhovuje súčasným potrebám obce, kladeným na verejné
osvetlenie, pričom sa využívajú najmä 70 W svietidlá. Problémom obce je, že svietidlá nie sú prepojené
moderným systémom regulácie intenzity osvetlenia a zničené verejné osvetlenie v parku neplní základné
úlohy verejného osvetlenia, ani estetické požiadavky kladené na urbanizované územie obce. Potreba
komplexnej výmeny svietidiel vychádza zo zámeru obce znižovať prevádzkové náklady osvetľovacej
sústavy (znižovanie nákladov na spotrebu elektrickej energie, znižovanie nákladov spojených s bežnou
údržbou sústavy verejného osvetlenia).
Rekonštrukcia je zameraná na zníženie nákladov spojených s prevádzkou VO a zlepšením osvetlenia
komunikácií a obsahuje výmenu existujúcich svietidiel za nové s lepšími svetelnotechnickými a ekonomickými vlastnosťami, inštaláciu systému ovládania a stmievania, výmenu výložníkov (umiestnenie pod
vedenie NN), výmenu vedenia a rozvádzačov, zahustenie sústavy VO na hlavný ťah.
Financovanie projektu
Celkové výdavky projektu (EUR):
Celkové oprávnené výdavky (EUR):
Celkové neoprávnené výdavky (EUR):
Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku (EUR):
Intenzita pomoci:
Zdroje obce celkom (EUR):

249 244,39
249 244,39
0,00
236 782,17
95 %
12 462,22

Predpokladaná ročná úspora el. energie
pri rekonštruovaných svietidlách kWh/rok
Spotreba Úspora Úspora
[kWh/rok] [KWh/rok]
[%]
Pôvodná spotreba:
Výmena svietidiel
Výmena svietidiel
+ technológia SOVO

61 702
56 648
47 596

0
5 054
14 106

Na základe výsledkov verejnej súťaže bude rekonštrukciu verejného osvetlenia realizovať v mesiacoch jún - júl 2010 firma Elcomp s r. o. Nitra.

Zápis detí do materskej školy

0
8,2
22,9

(mt)

V čase od 22. 2. 2010 do 26. 2. 2010 prebiehal v materskej škole zápis k školskému roku 2010 / 2011.
Na zápis sa so svojimi deťmi dostavilo 14 rodičov nielen z našej obce, ale aj z Vozokan a Lipovníka.
Rozhodnutia o prijatí budú vystavené do 30. apríla 2010 na základe vopred stanovených kritérií.
Prednostne budú prijaté deti z našej obce, ďalej deti, ktoré od 1. 9. 2011 nastúpia do 1. ročníka ZŠ
a deti, ktoré pochádzajú z menej podnetného prostredia. Predpokladá sa, že všetky žiadosti, ktoré
doteraz zákonní zástupcovia predložili budú kladne vybavené.
(mh)
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Prevádzka obecného cintorína

V zmysle zákona NR SR č.470/2005 Z. z. o pohrebníctve bolo Obecným zastupiteľstvo obce Nitrianska Blatnica prijaté všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2006 o pravidlách prevádzky pohrebiska a s tým
súvisiacich právach a povinnostiach občanov obce. VZN bolo doplnené Dodatkom č. 1 - VZN č. 6/2009.
Vo VZN je určený prevádzkovateľ pohrebiska, rozsah poskytovaných služieb, povinnosti prevádzkovateľa a nájomcu hrobového miesta, výkop, rozmery a úprava hrobového miesta, označovanie hrobov,
práce na pohrebisku, vstup na pohrebisko, správanie sa, spôsob nakladania s odpadmi, cenník služieb.
Podrobnejšie sa občania môžu oboznámiť so VZN vo vývesnej skrinke priamo na cintoríne, alebo na internetovej stránke obce.
Touto cestou upozorňujeme na povinnosť občanov nahlasovať všetky úpravy hrobových miest
(výstavba a rekonštrukcia pomníkov a i.) a uhradiť poplatok za hrobové miesta na základe nájomných zmlúv na dobu 10-tich rokov na Obecnom úrade v Nitrianskej Blatnici do 30. 06. 2010 počas
stránkových dní. Poplatky za prepožičané hrobové miesta sa platia v hotovosti do pokladne alebo poštovou poukážkou.
Cena nájomného za užívacie právo k hrobu na 10 rokov je:
- hrobka / pochovaní nad sebou/ 10.- €, jednohrobové miesto 10.- €, dvojhrobové miesto 20.- €, trojhrobové miesto 30,- €, detský hrob 5.- €
Obecný úrad v spolupráci s portálom www.virtualnycintorin.sk sprístupnil na svojej internetovej stránke elektronickú službu virtuálneho cintorína obce. Prostredníctvom tejto služby môžete vyhľadávať zosnulých, hrobové miesta, vykonať kontrolu platieb nájomného za hrobové miesta a zistiť zoznam nezaplatených hrobových miest. Táto služba Vám umožní získať informácie o skutočnosti, či je hrobové miesto,
ktorého ste užívateľom/nájomcom zaplatené alebo nie. Taktiež Vám umožní vyhľadať výročia narodení
a úmrtí zosnulých.
Poznámka:
Od 1.1. 2008 má prevádzku cintorína, domu smútku a určenie miesta na cintoríne na starosti pán Elemír
Bisták – č.tel. 038/53 99 112, mobil 0908 791 051. Ostatné zabezpečenie: nájomné zmluvy, poplatky za
miesto a dom smútku a ohlásenie drobnej stavby na hrobovom mieste zostávajú v referáte daní a poplatkov (038/53 99 112).
(bn)

Deň narcisov
16. apríl bol Deň narcisov, ktorý každoročne vyhlasuje Liga proti rakovine. Naša
škola sa zapojila do tejto humánnej aktivity tak ako po minulé roky a v spolupráci
s Ligou proti rakovine žiaci pripínali narcisy občanom, ktorí prejavili dostatok spolupatričnosti k tomuto symbolu. Naše deti pod pedagogickým dozorom zatiaľ vyzbierali
do verejnej finančnej zbierky sumu 210€ , ktorú škola po ukončení odošle na účet Ligy
proti rakovine. Je úctyhodné, že v čase krízy sa nájdu dobrí ľudia a takouto formou pomáhajú trpiacim
a chorým.
Verejná finančná zbierka končí 20. apríla a občania môžu prostredníctvom žiakov prispieť do zbierky.

Úspech škôlkárov
Deti z našej materskej školy sa pravidelne zúčastňujú športových
pretekov „Okresný halový viacboj všestrannosti detí MŠ“
v Topoľčanoch. 12. marec bol pre 9 detí výnimočný. So športovým
duchom a nasadením sa vybrali na cestu do Topoľčian
s predsavzatím pokoriť všetkých súťažiacich. A veru sa im to podarili. Veľmi pekne našu materskú školu reprezentovali Vaneska Pavelková, Michalka Obšivanová, Andrejka Kukučová, Bronka Fuksíková, Filipko Fico, Sebastianko Gál a Dominik Oravec. Najviac sa darilo Bronke Fuksíkovej, ktorá získala 1. miesto v kategórii mladších
dievčat a Vaneske Pavelkovej, ktorá v kategórii starších dievčat tiež
získala krásne 1. miesto.
Zo srdca dievčatám blahoželáme a všetkým želáme veľa úspechov
v ďalších športových zápoleniach.
(mh)
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NÁBOŽENSKÝ OBZOR

Osudná noc
Z rukopisu P.Jána Kintlera CSsR - Zrušenie kláštorov u nás, Nitrianska Blatnica 1986
13. apríla 1950 som bol členom kláštora redemptoristov v Podolínci. Opíšem
teda to, čo sa tej noci z 13. na 14. apríla 1950 stalo tak, ako som to zažil a ako si
to dnes takmer po tridsiatich rokoch pamätám.
O polnoci som sa prebudil a počul som na chodbe hlučné kroky a hlasy. Myslel
som si, že prišiel viceprovinciál, páter Jozef Chochula. Očakávali sme totiž jeho
návštevu. Ale o chvíľu niekto vtrhol do mojej izby a zažal svetlo. –Ja som sa na
noc nezamykal. Do izby sa nahrnulo niekoľko žandárov a milicionárov. Skríkli
na mňa: “Vstávajte!“ „Choďte na chodbu, potom vstanem.“ „No len vstaňte,
nás sa nemusíte hanbiť.“ Tak som vstal. Hneď ma ohmatávali, či nemám pri sebe nejakú zbraň. Keď som sa obliekol, kázali mi: „Ukážte nám, v ktorej izbe
býva predstavený Krajčík!“ –„Neukážem!“ povedal som. Začali na mňa kričať
a vyhrážať sa: „My vás naučíme!“ –„Neukážem! Nájdite si ho sami!“
Potom z mojej izby odišli. Zostali len asi dvaja, ktorí mi dôkladne prezreli všetky veci, najmä písomnosti.
Medzi spismi našli aj dekrét, ktorým ma Páter Generál roku 1946 menoval predstaveným kláštora
v Kostolnej pri Trenčíne. Pýtali sa ma , kto je ten Generál. „To je najvyšší predstavený rehole,“ odpovedal som. Oni nato: „To je pápež?“ Musel som sa usmiať nad takou ignoranciou.
Prehliadka trvala veľmi dlho. Všetko prezerali, či nemám azda medzi spismi niečo protištátneho. Keďže
som bol prefektom kostola, mal som pri sebe v izbe omšové peniaze. Tie všetky zhabali. Keď som proti
tomu protestoval, že omše ešte nie sú odslúžené, povedali mi, aby som nemal starosti, že oni tie omše dajú odslúžiť. Pravda, ja som tomu neveril a omše som potom odslúžil zadarmo sám. Neviem koľko ich
presne bolo, ale slúžil som ich niekoľko mesiacov... Prehliadku robili „tajní“.
Pri tej prehliadke si ako zázrakom nevšimli kufrík, v ktorom som mal misijné kázne. V sobotu 15. apríla
mal som totiž ísť sám na misie – už sa nepamätám, kam. Mal som teda v kufríku všetko pripravené. Takto
sa mi zachovali všetky misijné kázne... Ináč okrem omšových peňazí nič nevzali. Po prehliadke ostal
v mojej izbe jeden mladý žandár, ktorý ma strážil. Povedal som mu do duše, čo by povedala jeho mamka,
keby vedela, čo robí. Mlčal. Iste sa hanbil za to, že musel pomáhať likvidovať rehoľníkov.
Medzitým bolo v kláštore rušno. Kláštor bol plný „tajných“, žandárov a milicionárov. Mohlo ich byť do
päťdesiat. Dôkladnú prehliadku urobili aj v izbách ostatných členov kláštora – u pátra rektora Augustína
Krajčíka, u pátra ministra Františka Kopu, u pátra Karola Stašíka, u brata Xavera (Michala Šamudovského) a brata Viktora (Ondreja Polentu) . Pátra Krajčíka odviezli. Neskôr sme sa dozvedeli, že do Prešova
na políciu. Sliedivým očiam nevítaných hostí neušli ani ostatné miestnosti. Poprezerali celý kláštor, či
tam nie je sklad zbraní. Ale zvláštnu pozornosť venovali špajze a pivnici. Tu sa zvlášť zdržali, lebo tam
bolo omšové víno, ktoré im výborne chutilo.
To, čo sa stalo o polnoci z 13. na 14. apríla 1950 v kláštore redemptoristov v Podolínci, v tom istom čase
postihlo všetky kláštory všetkých mužských reholí v celej republike. Na Slovensku boli zatiaľ ušetrené
len kláštory kapucínov a kláštor verbistov v Nitre na Kalvárii. Ale o nejaký mesiac aj tie stihol rovnaký
osud.
Prepadnutie kláštorov bolo veľmi dobre zorganizované a udržované v najväčšej tajnosti. K prevedeniu
svojho plánu zmobilizovali v celej republike niekoľko tisíc žandárov a milicionárov. Bol to teda drahý
podnik! Ale čo na tom, len keď sa zbavili nenávidených rehoľníkov! Bola to hodina temnosti. Mohli by
sme aj tu citovať spasiteľove slová, ktoré povedal v Getsemanskej záhrade svojim nepriateľom: „Ako na
lotra ste vyšli s kyjmi! Ale toto je vaša hodina a moc temnosti!“
Článok uverejňujeme pri príležitosti 60. výročia zrušenia kláštorov na Slovensku.
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Oslávili sme sviatok učiteľov

Marec – Apríl

Naši jubilanti
50 rokov
Mária Hlohovská
Štefánia Srogončíková
Viera Sulková

60 rokov
Jozefa Benková
Elemír Bisták
Jozef Vašina

Koncom marca 2010 sa súčasní i bývalí pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci ZŠ s MŠ v Nitrianskej Blatnici stretli na slávnostnom posedení pri príležitosti osláv Dňa učiteľov, ktoré sa konalo na podnet ZO OZ PŠaV pri ZŠ s MŠ v spolupráci s vedením
školy a Obecným úradom v Nitrianskej Blatnici. Starosta obce Mgr.
Michal Toman vyzdvihol prácu učiteľov a vybraným pedagógom udelil ocenenie – Plaketu J.A. Komenského za osobný prínos a prácu v prospech rozvoja školstva v obci.
Ocenenie dostali títo učitelia: Mgr. Helena Sláviková, pani Iveta
Franková, Mgr. Iveta Remenárová, Mgr. Ján Neradný a Mgr. Janka
Melušová.
IR

Šikovní budúci prváci
Dňa 9. 2. 2010 sa v ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica konal zápis žiakov do 1. triedy. V sprievode svojich rodičov a starých rodičov sa
prišlo zapísať 14 budúcich prvákov.
Deťom sa očividne v škole páčilo. Svoje schopnosti a vedomosti
prezentovali sebavedome, s radosťou recitovali, spievali, počítali,
ba niektorí neváhali použiť slovnú zásobu z anglického jazyka.
Na zápise bola prítomná psychologička z Pedagogickopsychologickej poradne Topoľčany, ktorá sledovala školskú zrelosť
budúcich prvákov a poskytovala rady rodičom.
IR

Úspechy našich žiakov

Mária Čierna

Školské kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín sa konalo v marci a predchádzali mu triedne kolá.
Vyhodnotenie školského kola: 1.kategória (mladší žiaci okrem 1. ročníka): prednes poézie: Veronika Rosičková, Mirko Miho, Viktória Králiková, prednes prózy: Kristína Škutová, Soňa Šišková, Michelle Kertézsová,
2. kategória- poézia: Kristína Klasová, Katarína Viatrová, Filip Soblahovský, próza: Zdenka Selešová, Marek Miho, Timea Mizeráková, 3. kategória: poézia: Daniel Mago, Petra Líšková, 3m. neudelené, próza: 2.m.
Ivan Tóth, 1. a 3.m. neudelené. Poradie žiakov je uvedené od 1. po 3.
miesto. Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých miestach - V. Rosičková, K.
Škutová, K. Klasová, D. Mago, Z. Selešová reprezentovali našu školu
v obvodnom kole v Topoľčanoch. Tu získala Kristínka Klasová pekné
3. miesto. Kristínke blahoželáme, tiež blahoželáme víťazom školského
kola a všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili, našli odvahu postaviť sa pred
publikum a porotu a hlavne prejavili snahu naučiť sa niečo navyše.
Žiak Juraj Rožek získal 4. miesto v okresnom kole Dejepisnej olympiády, žiačky Adriana Magová, Milan Stískal, Zdenka Selešová sa umiestnili na 2. mieste v dekanátnom kole Biblickej olympiády, ktoré sa konalo
v Nitrianskej Blatnici, žiačka Mária Andrašovičová sa zúčastnila celoštátnej prehliadky ZUŠ v hre na keyboard a získala 2. miesto. Srdečne blahoželáme.
Mgr. I. Remenárová

Vitajte medzi nami

Mám básničku na jazýčku

70 rokov
Mária Chromá
Rudolf Klčo
Eleonóra Kupcová

81 rokov
Anna Vašinová

83 rokov
Mária Kršková
Jozef Dorocák

84 rokov
Mária Koláriková

86 rokov

Adrián Stankovič
Adam Oravec
Alexander Kukuč
Svetlana Bakošová
september 2009

„Mám básničku na jazýčku“ mala názov recitačná súťaž detí
materských škôl v Topoľčanoch. Krásnym prednesom našu materskú školu reprezentovala Chiarka Vaňová. I keď sa neumiestnila na prvých troch miestach, získala skúsenosť, ktorú si odnesie do základnej školy a iste bude úspešnou recitátorkou. MH

Spracovala: Gabriela Summerová
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Urobme vo futbale všetko pre udržanie súťaží...
Po zimnej príprave, v ktorej sme odohrali 6 prípravných zápasov, z toho jeden na umelej tráve sa nám stabilizoval káder pre súťažné zápasy v jarnej časti. Podarilo sa nám získať na hosťovanie z Moravian nad Váhom nášho
bývalého hráča M. Adamoviča, ktorý bude výraznou posilou pre naše mužstvo. Prístup ostatných hráčov k tréningom a zápasom sa čiastočne zlepšil, ale stále by to mohlo byť lepšie. Do súťaže sme vstúpili v domácom zápase s
Nemčicami a po vcelku dobrom výkone sme žiaľ len remizovali 0:0. Súper bol tiež kvalitný a hrozil nebezpečnými
akciami, škoda, že tie naše zostali nevyužité.
V takzvanom šesťbodovom zápase v N. Strede sme hrali tiež dobre organizovanú hru a odmenou boli prvé 3
body z ihriska súpera po zaslúženej výhre 1:0, keď sa strelecky presadil nový kapitán mužstva S. Hollan. V ďalších
dvoch vonkajších zápasoch v Radošine a V. Dvoranoch mužstvo nehralo zle, ale pykali sme za hrubé chyby, ktoré
súperi trestali a z našich početných šancí sme neboli úspešní na strelenie gólov, tak sme zhodne tieto zápasy prehrali 2:0. V nasledujúcom existenčnom zápase sme nič nenechali na náhodu a doma sme porazili Krnču 4:2, keď sa
prebudili naši strelci J. Stanček 2 krát, M. Adamovič a S. Hollan. Keď bude mužstvo pokračovať v nastúpenom
trende, môžeme súťaž MO zachrániť, aj keď vylosovanie nám nepraje. Nesmieme však poľaviť.
V B mužstve je situácia horšia, keď zo 4 zápasov získali len 3 body a na jeden zápas béčko dokonca nenastúpilo. Tu si zainteresovaní musia viac vstúpiť do svedomia a urobiť viac pre záchranu mužstva v 2. triede.
V našich mládežníckych mužstvách v zime nastali zmeny v realizačných tímoch. Tréner žiakov D. Bartošek
prevzal dorastenecké mužstvo, ktoré bolo beznádejne posledné v jesennej tabuľke. V zime sa mužstvo posilnilo o
navrátilca z hosťovania D. Dunku. Zlepšeným prístupom hráčov k tréningom a zápasom mužstvo na jar vyhralo
dva zo štyroch zápasov. Dúfame, že sa to bude len zlepšovať a vychováme platných hráčov pre seniorské mužstvá.
Družstvo žiakov po úspešnej jeseni prevzal ako tréner A. Siget za pomoci vedúceho P. Soblahovského.
V prvých dvoch jarných zápasoch družstvo nezaváhalo, keď porazili Prašice 1:0 a Koniarovce 4:2. Veríme, že
chlapci budú naďalej pokračovať v dobrých výkonoch a baviť kvalitnou hrou našich fanúšikov. To však platí aj pre
ostané mužstvá nášho klubu, veď futbal je hlavne pre ľudí.
Pavol Stanček ml.

MAJSTROVSTVÁ OKRESU

II. TRIEDA

1. OFK TOVARNÍKY

20 14 4 2 54

14 46

1.

OFK PRÁZNOVCE

17 15 1 1

64 : 10 46

2. TJ ŠK RADOŠINA

20 11 5 4 43

23 38

2.

TJ KRUŠOVCE

17 12 4 1

45 : 10 40

3. TJ Slovan BOJNÁ

20 10 4 6 39

27 34

3.

ŠK V. RIPŇANY

17 10 5 2

46 : 18 35

4. OFK KRTOVCE

20 10 3 7 45

39 33

4.

TJ V. BEDZANY

17 10 3 4

37 : 15 33

5. TJ URMINCE

20 10 2 8 36

37 32

5.

TJ Slovan BOJNÁ B

17 9

4 4

38 : 15 31

6. TJ NEMČICE

20 9 2 9 34

30 29

6.

OŠK ZÁVADA

17 9

3 5

32 : 22 30

7. TJ OPONICE

20 8 5 7 49

46 29

7.

OFK KUZMICE

17 6

4 7

26 : 31 22

8. TJ V. DVORANY

20 8 4 8 34

28 28

9. TJ PRESEĽANY

20 7 5 8 26

25 26

8.

OFK TESÁRE

17 7

1 9

28 : 45 22

10. OFK LUDANICE B

20 8 2 10 35

39 26

9.

TJ KAMANOVÁ

17 6

3 8

31 : 36 21

11. OFK HRUŠOVANY

20 6 8 6 29

36 26

10. OFK KOVARCE

17 6

1 10 27 : 41 19

12. OFK KRNČA

20 6 4 10 30

37 22

11. TJ KONIAROVCE

17 3

2 12 22 : 47 11

13. TJ RAJČANY

20 6 3 11 33

46 21

12. TJ ČELADINCE

17 2

4 11 19 : 62 10

14. TJ ČERMANY

20 5 6 9 29

43 21

13. OFK CHRABRANY

17 2

3 12 11 : 40 9

15. OFK N. BLATNICA

20 6 3 11 24

46 21

14. OFK N. BLATNICA B 17 2

2 13 16 : 50 8

16. MFK TOPOĽČANY B 20 4 4 12 18

42 16
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