
 Hádam niet dospelého Blatničana, ktorý by nebol 

v lokalite Jurko pod Marhátom. Už ako dieťa som sa tešil na 

aprílovú nedeľu, keď sa po sviatku sv. Juraja putovalo na 

miesto, kde bola kedysi osada. Zostal po nej iba kostolík, ale 

v ľuďoch zotrvala veľká tradícia stretávania sa na lúke Púšť 

pod kvitnúcimi jabloňami a pri malebnej rotunde. Zásluhou 

archeológov a historikov sa dozvedáme stále viac o živote 

našich predkov na týchto miestach. Je doložené faktami, že tu 

spracovávali železnú rudu a pri tamojšom potôčiku boli odkryté 

pozostatky dávnovekého osídlenia. Nik sa už nedozvie, prečo 

osada zanikla a jej obyvatelia sa presťahovali južnejšie, kde je 

dnes Nitrianska Blatnica. 

 Človek sa musí hlboko zamyslieť, čím toto miesto priťahuje 

každý rok tisíce ľudí z oboch strán Považského Inovca?! Čím 

vlastne nadchýňa každého, kto sem prvý raz prišiel, aby sa sem 

opäť vracal. Učene sa tomu hovorí genius loci. Ale hádam stačí, 

keď povieme, že toto miesto milujeme, lebo nám pripomína 

minulosť našich predkov, ktorí tu žili, pracovali, rodili sa 

a zomierali. Ich gény sú aj v nás – blatnických rodákoch. Možno, 

že práve to je tá väzba na tieto doslova posvätné miesta našej 

minulosti.

 Vlani na jeseň ma jeden z priateľov zaviezol ku kostolíku. 

Vedel som, že tam pracujú reštaurátori a odkrývajú minulosť 

kostolíka. Akademický maliar Jozef Dorica so svojím kolektívom 

odkrýval v kostolíku to, čo malo prehovoriť o jeho histórii. 

A viete, čo ma na stretnutí s týmto nadšencom najviac zaujalo? 

Že človek, ktorý nemá takú väzbu na tieto miesta ako ja, 

rodený Blatničan, s nevšednou láskou a zaujatím rozprával 

o svojom vzťahu ku kostolíku. O tom, ako sa mu podarilo 

objaviť dávno zamurované okno. Áno, celkom obyčajné 

okno! Jeho štýl a stavebná forma však posunuli vek kostolíka 

veľký kus dozadu. Z jeho slov som cítil, že miluje svoju prácu 

a slová o obyčajnom zamurovanom okne, či odkrytých freskách 

svetcov boli plné entuziazmu. 

 Záslužnú prácu na úseku starostlivosti o rotundu Jurko 

robí občianske združenie, ktoré nesie vo svojom názve  jeho 

meno. Starajú sa o túto našu veľkú pamiatku, spojenú 

s minulosťou obce. Veľa pre poznanie našej lokálnej histórie 

urobila nedávno vydaná monografi a „Nitrianska Blatnica 

1185 – 2010“. Rád v nej listujem, vždy objavím čosi nové, čo som 

o našej obci alebo rotunde Jurko nevedel.

 Veľkú senzáciu na Slovensku vyvolali archeologické nálezy 

na hradisku v neďalekej Bojnej. Potvrdili, že kresťanstvo 

siaha na týchto miestach do čias  pred príchodom Cyrila 

a Metoda. Hradisko je doslova kúsok od našej rotundy tak, ako 

staroslovanský kostolec v Ducovom. Dá sa povedať, že na týchto 

miestach kráčala naša staroslovenská história. 

 V nedeľu sa opäť stretneme pri Jurkovi, ako tomuto miestu 

dôverne hovoríme. Zamyslime sa s úctou nad tými, ktorí tu písali 

naše dejiny. Písali ich prácou, lebo slovenské dejiny sú dejinami 

práce, ako povedal spisovateľ Vladimír Mináč. Aj kostolík pod 

Marhátom a všetko, čo s ním súvisí, sú toho svedectvom.

ANTON KRUMPÁR

 Kostolík svätého Juraja je 

tradičným očakávaným jarným 

miestom stretnutia našich 

občanov, obyvateľov okolitých 

obcí, rodákov a  turistov.  Každého 

z  nás v  nedeľu k  Jurkovi „ťahá“ 

niečo iné: cieľom mnohých je 

svätojurajská svätá omša, iní spájajú 

púť predovšetkým s  rodinným 

piknikom na lúke, stretnutiami so 

známymi a  príjemným pobytom 

v prírode, skauti si prídu uctiť svojho 

patróna, deti sa tešia na stánky so 

sladkosťami a  hračkami. Množstvo 

návštevníkov každoročne priláka aj 

jedinečnosť historickej pamiatky - 

kostolíka, ktorého múry z 9. storočia 

pamätajú významné obdobie našich 

národných dejín - Veľkomoravskú ríšu a  misiu vierozvestcov sv. Cyrila 

a Metoda. 

Čím žijú múry rotundy v roku 2012? Iste nikomu neušlo, že už pár rokov 

prebieha komplexné reštaurovanie interiéru a uskutočnil sa i reštaurátorský 

výskum fasády. Ministerstvo kultúry SR postupne na základe žiadostí 

o  dotáciu uvoľňuje fi nančné prostriedky. Obec, majiteľ kostolíka, projekty 

spolufi nancuje. Na údržbu a  prevádzku prispieva aj OZ Rotunda Jurko, 

náhodní návštevníci a  turisti venujú občas malú sumu. Vlani prvýkrát na 

obnovu poskytol aj správca farnosti príspevok z milodarov vyzbieraných do 

„zvončeka“ počas svätojurajskej omše vo výške 150 eur...

 Dokedy zvládne obecný rozpočet systém 5%-nej spoluúčasti na nákladoch 

obnovy? A môže sa združenie spoľahnúť na príspevky 2% z vašich daní pri 

terajšom chaose vo fi nančnej správe? Mať v  obci pamiatku európskeho 

významu, najstaršiu sakrálnu stavbu na Slovensku, je obrovský záväzok, ale 

aj dôvod  na hrdosť. Je našou povinnosťou sa o ňu náležite starať. Všetko je 

v ľuďoch. Ak stále budú medzi nami takí, ktorým na tom záleží a myslia na 

kostolík nielen v jeden deň v roku, cesta sa vždy nájde.

Mgr. Dagmar Ševčíková

OZ Rotunda Jurko

PRAMEŇ NAŠEJ MINULOSTI Rotunda nás čaká
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 Prvou témou  8. plánovaného 
zasadnutia Obecného zastupiteľstva, 
ktoré sa konalo 29. marca 2012, bol 
Návrh Záverečného účtu a rozboru 
hospodárenia obce Nitrianska Blatnica. 
Po rozprave a diskusii poslanci tento 
bod schválili bez výhrad. Elektronická 
verzia je zverejnená na internetovej 
stránke obce.
 Poslanci prerokovali a schválili 
i inventarizáciu majetku obce Nitrianska 
Blatnica k 31.12. 2011 a Rámcový plán 
práce OZ na rok 2012.  
 V ďalšom bode rokovali o Pláne 
organizačno-materiálneho zabezpeče-
nia Dní obce Nitrianska Blatnica –
„Svätojurajské hody 2012“ v dňoch 
28.04. - 30.04.2012, ktorý taktiež 
schválili. Celý program hodov je 
uvedený v tomto čísle našich novín.
 V rôznom najskôr starosta   zoznámil 
OZ s aktuálnymi rozpočtovými 
opatreniami pre ZŠ s MŠ a podal 
informáciu o pridelení fi nančných 
prostriedkov obci z rezervy 
predsedníčky vlády SR v rámci 
programu Náš vidiek, rozhodnutí 
Pamiatkového úradu o vyhlásení 
ochranného pásma Rotundy sv. Juraja,  
predložení 4 žiadostí o poskytnutie 
podpory v súlade so zákonom NR SR č. 
607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja 
bývania v znení neskorších predpisov 
(dňa 27.02.2012 Mestský úrad 
Topoľčany), 4 žiadostí o poskytnutie 
dotácie na obstaranie nájomných 
bytov (27.02.2012 Krajský stavebný 
úrad v Nitre ). Taktiež informoval OZ 
o podaných žiadostiach o poskytnutie 
dotácií na MŠVVŠ SR a MF SR. Na 
záver zoznámil poslancov a prítomných 
občanov s priebehom pietneho aktu 
kladenia venca pri Pamätníku padlých 
z príležitosti 67. výročia oslobodenia 

obce a spracovaním návrhu názvov ulíc 
obce.
 Poslanci obecného zastupiteľstva 
sa stretli i na 9. neplánovanom 
zasadnutí dňa 04. apríla 2012, na 
ktorom prerokovali výzvu   Slovenskej 
inovačnej a energetickej agentúry 
zo dňa 30.03.2012 o prerokovanie 
a schválenie obecným zastupiteľstvom 
do 10 dní Návrhu Zmluvy o spolupráci 
so Slovenskou republikou v mene ktorej 
koná realizátor pod Ministerstvom 
hospodárstva SR  ako príjemcom 
grantových prostriedkov, ktorým je 
Slovenská inovačná a energetická 
agentúra. Na základe zmluvy bude 
obci Nitrianska Blatnica poskytnutá  
pomoc   vo forme realizácie opatrení 
zameraných na energetickú efektívnosť 
na budove kultúrneho domu vo výške 
100 % celkových výdavkov projektu. 
Poslanci návrh zmluvy schválili 
bez výhrad.  V bode rôzne poslanci 
predniesli svoje postrehy a pripomienky 
občanov. Starosta obce sa k nim 
vyjadril a poinformoval prítomných 
i o organizovaní Noci kostolov v Rotunde 
sv. Juraja a turnaja ZSE „Rodinný futbal“ 
v termíne 1. a 2. júna 2012. Poslanci 
v súlade s novelou zákona NR SR č. 
253/1994 Z. z. o právnom postavení 
a platových pomeroch starostov obcí 
a  primátorov miest v platnom znení 
prerokovali a schválili plat starostu obce 
výške 1,5 násobku základného platu.
 
 Zápisnice z rokovaní obecného 
zastupiteľstva sú zverejnené na 
internetovej stránke obce a možno do 
nich nahliadnuť v kancelárii obecného 
úradu v pracovných dňoch počas 
úradných hodín.

(OcÚ)

Žiaľ, s púťou  súvisí aj pár negatívnych javov. Mladí ľudia 

prichádzajúci deň vopred  táboria na lúke. Niektorí 

devastujú prírodu zakladaním ohnísk na rôznych 

miestach, odnášajú a demolujú lavičky pre pútnikov (ak 

už na nich nesedia, spália ich), ničia prístrešok pre turistov 

a ohnisko, nehovoriac o nočnej „zábave“ s fľašou v ruke. 

Argumenty zdravého rozumu a úcta k významnému miestu 

a k prírode ich nezastavia. Snáď by pomohlo iba zaplatenie 

bezpečnostnej služby, ktorá by lokalitu strážila a bez milosti 

všetkých vykázala preč. To je však fi nančne veľmi náročné 

riešenie.

Osobitná kapitola sú obchodníci - stánkari. Máloktorý 

z nich pri odchode vezme so sebou odpad. Kartóny, igelitové 

obaly, použité plastové poháre sa povaľujú popri ceste, 

ani sa neobťažujú odpratať ich na určené miesto. Príroda 

trpí, tisíce ľudí smerujúcich k jednému bodu  zo všetkých 

svetových strán  jej dávajú zabrať. Ochranári sa chytajú za 

hlavu. Bolo by napríklad zaujímavé vedieť, ako prežívajú 

púť psíkovia, ktorých ich majitelia berú „vyvenčiť“ do tohto 

davu. 

 A že je okolie kostolíka a celá lúka Púšť vyhlásená za 

chránenú archeologickú lokalitu? Na to radšej v ten deň 

nemyslime...

D.S.

Z rokovaní obecného zastupiteľstva  

Toto nepatrí k púti ...

 Každoročne si 22. apríla 

pripomíname Deň Zeme, 

sviatok modrej planéty, vďaka 

ktorej môžeme žiť. Mali by sme 

sa zamyslieť však nad tým, ako 

ju denne ničíme a hlavne nad 

tým, ako jej môžeme pomôcť 

– chrániť ju, aby aj budúce 

generácie mohli piť čistú vodu 

a dýchať zdravý vzduch.

 Chrániť prírodu by malo byť 

pre každého prirodzené. Preto 

sa snažíme u našich žiakov 

vypestovať kladný vzťah k našej 

Zemi a to tým, že sa každoročne 

zapájame do aktivít súvisiacich 

s úpravou okolia školy. Naša škola 

sa nachádza v krásnom parku, 

o ktorý sa žiaci starajú nielen 

v tento deň, ale počas celého 

roka. Zbierajú popadané konáre, 

hrabú lístie, zametajú chodníky, 

polievajú mladé stromčeky. 

Musia však zbierať aj odpadky, 

ktoré „múdri“ ľudia namiesto do 

odpadkového koša hodia rovno 

na zem. A to je smutné.

Dúfame, že u našich žiakov 

vznikne prirodzená potreba 

chrániť prírodu, pretože ak 

chránia Zem, chránia sami seba.

RNDr. Zuzana Havranová

Deň Zeme
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Samospráva obce Nitrianska Blatnica v spolupráci s Farským úradom, 
spoločenskými organizáciami obce a Lesnou správou Duchonka

Vás srdečne pozývajú v dňoch

na Dni obce Nitrianska Blatnica 2012
usporiadané pri príležitosti tradičnej svätojurajskej púte k Rotunde sv. Juraja

08,00 – Svätojurajská púť k sv. Jurajovi
  – Púťový trh a jarmok - lúka Púšť
  – Lesná pedagogika - Regionálny lesnícky deň - lúka Púšť
10,00 – Fundačná sv. omša pri Rotunde sv. Juraja
13,00 – MO vo futbale - Starší žiaci 
   OFK Nitrianska Blatnica
   – TJ Norovce
16,00 – MO vo futbale - Dospelí 
   OFK Nitrianska Blatnica
   – TJ Urmince

                Pondelok 30. 04. 2012
18,00 – Stavanie mája 2012
  – tradičné stavanie mája pred KD s kultúrnym programom

11,00 – Slávnostné otvorenie
    XXI. skautských dní
   – Rotunda sv. Juraja
11,30 – Vystúpenie rytierskej skupiny 
   MILITES  MOBILES
   – Rotunda sv. Juraja 
12,30 – Oblastné skautské preteky
   – Rotunda sv. Juraja
16,00 – MO vo futbale - Dorast 
   OFK Nitrianska Blatnica
   – ŠK  Veľké Ripňany

Po celú dobu tradičné kolotoče a ďalšie hodové atrakcie

Pozvánka 2012

Sobota 28. 04. 2012 Nedeľa 29. 04. 2012
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30. marca 2012 sa v našej ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica 

konal 2.ročník medzinárodného podujatia pod názvom 

NOC S ANDERSENOM 2012. Deti sa nemohli dočkať, 

kedy konečne už bude piatok a ony budú môcť spať 

v „družine“ a spoločne stráviť „Andersenovu noc“, 

noc plnú rozprávkovej zábavy a hier. Nedočkavé deti 

namiesto o 17 h už začali prichádzať o 16 h. Prišlo ich 

neúrekom – 76 - pre radosť detí a pre nás pedagógov 

pre napätie, aby všetko dobre dopadlo. 

Žiaci sa hneď ubytovali ako doma, rozložili svoje 

spacáky, deky a rozdelili sa do skupín podľa farieb. 

Skupiny zložené zo žiakov od 1.až po 9. triedu si zvolili 

svojho kapitána, ktorý niesol na svojich pleciach 

zodpovednosť za všetkých členov . 

Večer sa niesol v znamení rozprávkových súťaží. 

V prvej súťažnej úlohe žiaci hľadali v areáli parku 

otázky a za správne odpovede skupina získala body. 

Potom sme sa všetci vybrali zasadiť rozprávkový 

stromček - borovicu, ktorý má chrániť našu školu 

a splniť tajné želania. Po toľkom pohybe a rozmýšľaní 

bolo treba doplniť hladné brušká -nasledovala večera 

- opekanie pri ohnisku. Po zotmení zostalo celkom 

chladno a vrátili sme sa dnu, kde sme pokračovali 

v súťažiach. V druhej časti večera nasledoval 

vedomostný kvíz družstiev, ktorý žiaci hravo zvládli. 

Posledná úloha pre skupiny bola tvorivá. Skupiny 

žiakov sa zahrali na spisovateľov, režisérov a hercov. 

Na nimi vybranú rozprávkovo-fantastickú tému 

vymysleli a napísali príbeh, ktorý nám zahrali. Bolo 

to fantastické. Ani sme nevedeli, že máme v škole 

takých úžasných „spisovateľov a hercov“. Predviedli 

nám rozprávky na témy: O stratenom autíčku, 

O veľkej hlave, O učiteľke na metle, O tehotnom mužovi, 

O čarovnom klobúku a O strašidelnej tekvici. 

Po krátkom oddychu v neskorých večerných 

hodinách žiaci hľadali rozprávkový poklad, ktorý 

bol ukrytý v parku a ktorý strážili dvaja čarodejníci. 

Aby ho mohli odomknúť, museli zodpovedať na 

otázky strážcov. V poklade okrem sladkostí boli 

ukryté aj tri groše, ktoré sú potrebné do života. Po 

návrate do družiny sme si čítali z knihy rozprávok od 

H. CH. Andersena. A nasledovala večierka, ale ak si 

myslíte, že deti išli spať, tak ste na omyle. Veľkí žiaci si 

ešte zahrali futbal v telocvični a malí sa hrali, rozprávali, 

a robili všetko možné, len aby nezaspali a boli hore až do 

konca. Ráno si museli po sebe upratať, zbaliť sa a čakať 

na vyhodnotenie. Víťazom sa stalo družstvo s kapitánom 

Marekom Mihom, za čo dostali diplomy- certifi káty 

a všetci spáči dostali Pamätné preukazy s logom 

Andersenovej noci. Napokon sa všetci po ôsmej hodine 

rozišli domov a my sme zostali osamelí. Nastalo ticho 

a kľud. Bola to krásna, ťažká – až „nekonečná“ noc aj 

pre nás pedagógov. Ďakujeme Rade školy pri ZŠ s MŠ za 

fi nančnú pomoc a pani Júlii Krajčíkovej za sponzorské 

darčeky. 

Možno raz, keď budú tieto naše deti dospelé, si s láskou 

a s vďakou spomenú na čarovnú Noc s Andersenom a učite-

ľov, ktorí to s nimi vydržali až do rána bieleho. 

 E.P a I.R

NOC S ANDERSENOM 2012
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28. marca sa uskutočnilo slávnostné posedenie 

zamestnancov základnej školy, materskej školy a obe-

cného úradu pri príležitosti Dňa žien a Dňa učiteľov. 

Organizátormi bola ZO OZ PŠ a V, vedenie školy a obecný 

úrad. K ženám a učiteľom sa prihovoril riaditeľ školy Mgr. 

Tibor Lukačovič a starosta obce Mgr. Michal Toman, 

ktorí kladne a uznanlivo zhodnotili prácu učiteľov. Na 

slávnostné posedenie prijali pozvanie aj bývalí zamestnanci 

školy. Z nich Mgr. Eve Turanovej, p. Márii Kolníkovej, 

p. Jánovi Kolníkovi a súčasnému pedagógovi PaedDr. 

Pavlovi Vančovi pri príležitosti Dňa učiteľov udelil starosta 

obce ocenenie „Plaketu J. A. Komenského“ za osobný prí-

nos a prácu v prospech rozvoja školstva v obci.

M.H.

Dňa 13. apríla 2012 sa naša škola už tradične zapojila do 

zbierky na podporu Ligy proti rakovine. Žiaci 8.ročníka 

usilovne rozdávali občanom našej obce žltý narcis – 

symbol boja so zákernou chorobou. Tešíme sa, že  naše 

deti a občania majú v sebe veľa empatie a pochopenia pre 

ťažko chorých.

 V marci je výchovno – vzdelávacia činnosť v materskej 
škole viac ako v iné mesiace zameraná na oboznamovanie 
sa s knihou, prezeranie ilustrácií, počúvanie a repro-
dukovanie rozprávok, kreslenie rozprávkových postáv ... 
Detskú knižnicu si deti obohacovali svojimi vlastnými 
rozprávkovými knihami a približovali ich ostatným deťom. 
Svoje poznatky o knihách si prehĺbili aj návštevou v miestnej 
ľudovej knižnici. Oboznámili sa s prácou knihovníčky, ktorá 
im prečítala obľúbenú rozprávku. Priblížila im význam 
návštevy knižnice. Deti sa zahrali na „malých čitateľov“ 
s možnosťou výberu knihy, ktoré si v knižnici prezreli. Učili 
sa kultúrne správať a šetrne s ňou zaobchádzať. Za pekné 
správanie im teta knihovníčka zapožičala do materskej 
školy rozprávkovú knihu, z ktorej si denne pred spaním 
vypočuli rozprávkové príbehy.
 Pri príležitosti Mesiaca knihy sa každoročne v To-
poľčanoch koná okresná recitačná súťaž detí predškolské-
ho veku pod názvom „Mám básničku na jazýčku“. Z našej 
materskej školy sa na tejto súťaži zúčastnil Romanko 
Michalec, ktorý nás vzorne reprezentoval.
 Touto cestou sa prihováram rodičom, aby u detí už od 
ich najútlejšieho veku rozvíjali kladný vzťah ku knihám, 
pretože majú veľmi dôležité miesto pri rozvíjaní osobnosti 

dieťaťa. 
 Kniha nás obohacuje po stránke rozumovej, duševnej, 
citovej a vo veľkej miere rozvíja slovnú zásobu.

Mária Hlohovská

Dňa 16.03.2012 sa v Tribečskom osvetovom stredisku v Topoľčanoch uskutočnilo 
vyhodnotenie okresného kola výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“. Medzi 
ocenenými bola aj naša žiačka štvrtého ročníka Dominika Rusková, ktorá sa 
vo svojej kategóriiumiestnila na peknom 5. mieste. S prácou „Mimozemšťania 
na planétach“ postupuje do krajského kola tejto súťaže.

Dňa 7. 3. 2012 sa žiaci 3. ročníka ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica 
zúčastnili exkurzie do Tríbečského múzea v Topoľčanoch. 
Tu ich čakal veľmi zaujímavý program.  Najskôr  boli 
nadšení výstavou  pod názvom  Z depozitára múzea. 
Videli unikátne predmety zo zbierkových fondov múzea 
- z archeológie, paleontológie a histórie.  Veľký záujem 
u detí vzbudili prahistorické zvieratá – v tejto časti nás 
všetkých prekvapil  množstvom vedomostí o dinosauroch 
a prahistorickom období žiak Emanko  Drahovský, ktorý 
dokázal odborne komunikovať s pani sprievodkyňou. 
V druhej časti exkurzie sme sa  zúčastnili prezentačného 
podujatia s tvorivou dieľňou na tému Pestrofaebný svet 
kvetov. Žiakom bol priblížený svet kvetov, ich vlastnosti, 
dozvedeli  sa ako sa volá najmenší a najväčší kvet na 
svete. Potom naše deti  v tvorivých dieľňach ukázali aké 
sú šikovné – strihali, lepili, kreslili. Vytvorili veľmi pekné 

kvety, ktoré  darovali múzeu. Aj touto cestou ďakujeme 
pracovníkom Tribečského múzea za pozvanie a veľmi 
odborné prednášky. Prežili sme dopoludnie plné zážitkov  
z poznania nových vecí a veľmi spokojní  sme sa vrátili 
domov.

IR

Oslávili sme Deň učiteľov a Deň žien

Zo života našej MŠ

Na návšteve v múzeu

DEŇ  NARCISOV  2012
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 Otvorené a rozžiarené plné kostoly, 

sprístupnené veže a krypty, zaujímavé 

prednášky a koncerty. I taká bola Noc 

kostolov, ktorú minulý rok napriek dvom 

búrkam navštívilo vyše 23.000 ľudí. Do 

prvej Noci kostolov na Slovensku sa 

zapojilo spolu 96 kostolov a 61 miest 

a obcí väčšinou z Trnavskej arcidiecézy, 

ale aj z Nitry a obcí iných diecéz.  

 Aj v roku 2012 sa kostoly otvoria pre verejnosť. Noc 

kostolov sa bude konať 1. júna 2012 od 18.00 do 24.00 

hod. Jej mottom bude parafrázovaný verš z Prvého listu 

Solúnčanom: „Všetci sme deti svetla. Nám nevládne Noc, 

ani temnota“. Duchovnú garanciu nad projektom v roku 

2012 prevzal trnavský arcibiskup Mons. Róbert Bezák. Do 

druhého ročníka sa okrem Trnavskej arcidiecézy zapoja aj 

Nitrianska diecéza, Košická arcidiecéza, gréckokatolícka 

Bratislavská i Košická eparchia, Žilinská diecéza 

a Banskobystrická diecéza. Celkom je prihlásených 152 

kostolov zo 44 okresov na Slovensku a nechýba medzi nimi 

ani náš „Jurko“.

 Cieľom Noci kostolov v najstaršej stojacej veľkomoravskej 

rotunde na území Slovenska - Rotunde sv. Juraja v Ni-

trianskej Blatnici je otvoriť ju na niekoľko hodín pre širokú 

verejnosť a ponúknuť zaujímavý program aj občanom, ktorí 

bežne nechodia do rotundy, aby mali možnosť nahliadnuť 

a spoznať  obnovenie  predrománskej úpravy stien interiéru 

v kombinácii s barokovou prestavbou, jej zaujímavú 

históriu prezentovanú čestným občanom obce prof. PhDr. 

A. Ruttkayom, DrSc, vedúcim archeologického výskumu 

v rokoch 1974 až 1980 a Akad. maliarom J. Doricom, vedúcim 

reštaurátorom prebiehajúcej rekonštrukcie, ale i umenie, 

spev a kultúru. Viac ako tisíc rokov stará archeologická 

lokalita na svahoch vrchu Marhát,  spolu s Rotundou  

sv. Juraja  a archeologickými nálezmi zo zaniknutého 

osídlenia, do ktorého rotunda patrila, sa stali jedným 

z poslov a prepojením dávnych období našej národnej 

histórie so súčasnosťou. Vďaka túžbe a potrebe hľadania 

a napĺňania viery, vďaka ľudskému 

záujmu o jej existenciu navzdory nie 

vždy priaznivému osudu, dokázala 

rotunda pretrvať až do dnešných dní. 

Je preto našou povinnosťou tento 

malý skvost architektúry a významný 

doklad histórie naďalej  popularizovať, 

opatrovať a chrániť. Zároveň veríme, 

že udržovaním tradície jej funkcie 

a neprestávajúcou starostlivosťou o ňu napĺňame našu 

povinnosť a pripájame aj náš odkaz pre budúce generácie. 

 Noc kostolov plynule nadväzuje na Medzinárodný deň 

detí. Organizátori preto organizujú program tak, aby si 

v ňom našli svoj priestor aj rodiny s deťmi.

PROGRAM:

16,00 – 18,00 – Deti svetla

     Súťažno-zábavný program pre rodiny 

     s deťmi na lúke Púšť 

17,50 – 18,00 – Vyzváňanie zvonov

18,00 – 20,00 – Prehliadka rotundy s možnosťou výstupu 

     na vežu, kultúrny program

20,00 – 21,00 – Sv. omša

21,00 – 23,00 – „Blatnický matuzalem“ - audiovizuálny 

     program spojený s prezentáciou výsledkov 

     archeologického a reštaurátorského výskumu 

     rotundy 

     - prof. PhDr. A. Ruttkay, DrSc.

     - Ak. maliar J. Dorica

23,00 – 00,00 – Výstup na Kalváriu, čítanie Božieho slova 

     a modlitba ruženca, záver 

Sprievodné akcie 

Výstava výtvarných prác a modelov rotundy. Prehliadka 

rotundy, výstup na vežu. Hry detí na lúke Púšť, súťaže. 

Opekačka, občerstvenie. 

(BN)

 Svätý Juraj je patrón skautov a preto nie je div, že sa pri 

rotunde sv. Juraja schádzajú bratia skauti a sestry skautky 

z celého Ponitria a Považia. Naše skautské dni propagujeme 

i na ofi ciálnej stránke Slovenského skautingu, takže o nich 

vie celé Slovensko. Každoročne k nám príde 150 až 200 

mladých ľudí. Čo ich sem priťahuje? Starobylá a vzácna 

rotunda sv. Juraja, krásna príroda, spoločnosť rovnako 

mladých a iste i dobré podmienky, ktoré pre nich naša obec 

vytvára.

 Súčasťou stretnutia skautov sú i skautské preteky. Mladí 

sú súťaživí, o čom svedčí zapojenie sa okolo 30 trojčlenných 

hliadok. S mladšími – včielkami a vĺčatami - je to vyše sto 

súťažiacich! Preto súťaž trvá celé hodiny.

 Tento rok skautské dni spestrí aj rytierska skupina Milites 

nobiles, ktorá v sobotu 11:20 predvedie rytiersky súboj. 

Potom sa celé popoludnie bude skupina venovať zvedavým 

otázkam našej mladej generácie. Príde i skautský obchod 

Totem. 

Tešíme sa spoločné stretnutie!

EK

Noc kostolov v najstaršej rotunde Slovenska 

XXI. skautské dni  
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Marec - apríl 

Narodené deti

Ema Vašinová

Zomrelí občania

Michal Fulír – 89 rokov

Manželstvo uzatvorili

PaedDr. Veronika Vichnarová 

- Peter Michalovič

Jubilanti

50 rokov 

Igor Dorocák

80 rokov

Irena Gašparová

81 rokov Jozef Hopjak

81 rokov Štefan Jančovič

81 rokov Emília Laciková

83 rokov Anna Vašinová

83 rokov Antónia 

Stančeková

84 rokov Helena Bílenná

85 rokov Mária Kršková

86 rokov Mária Koláriková

90 rokov 

Ondrej Socha január 2012

BESEDA SO SPISOVATEĽOM 

 Dňa 15. marca sa v školskom klube 

detí konala beseda so spisovateľom 

Otakarom Kořínkom, rodákom 

z Piešťan, na ktorej sa zúčastnilo 

približne 60 detí 1. – 9. ročníka 

ZŠ. Po privítaní vzácneho hosťa 

žiačka Natália Mihová predniesla 

báseň, s ktorou sa umiestnila 

na 3. mieste v obvodnom kole 

Hviezdoslavov  Kubín v Topoľčanoch.

Pán spisovateľ povedal žiakom 

v krátkosti o svojom spisovateľskom 

živote, ale i o tom, aké povolania 

zastával:  pôsobil vo Federálnom 

zhromaždení v Prahe, bol tlačovým 

tajomníkom Alexandra Dubčeka 

a pôsobil 7 rokov v diplomatických 

službách vo Washingtone. A od roku 

1985 sa venuje umeleckému prekladu a 

píše knihy, za čo bol viackrát ocenený. 

Okrem svojej vlastnej literatúry 

publikoval viac ako 100 prekladov 

z anglicky písanej literatúry ako napr.:  

M.Twaina, J. Londona, J. Steinbecka, 

a pre deti najznámejšiu Tolkienovú 

trilógiu Pán prsteňov, za čo bol v roku 

2004 zapísaný do čestnej listiny IBBY.

 Deti sa ho pýtali na rôzne zážitky 

z jeho života, na jeho prvú knihu, ktorú 

prečítal,  ako vzniká kniha a pod. Veľmi 

sa potešil, keď mu deti povedali, že 

majú doma rozprávky, ktoré preložil. 

V závere besedy zarecitovala Viktória 

Michalcová prózu, s ktorou súťažila na 

obvodnom kole Hviezdolavov Kubín.  

Pán spisovateľ venoval deťom podpis 

a s prianím, aby veľa, veľa čítali, 

a venovali sa cudzím jazykom sa 

s nimi rozlúčil. Na záver besedy sme 

sa poďakovali za ochotu, že prišiel me-

dzi nás, za deti sa mu poďakovala 

žiačka Natália Ficová, ktorá ho 

obdarovala kyticou kvetov. 

 Pán Otakar Kořínek si za sprievodu 

chlapcov Dávida Pavloviča a Mareka 

Mihu a p. učiteľky Remenárovej so 

záujmom prezrel priestory školy, 

školskej knižnice,  telocvične a okolie 

parku. Bol prekvapený koľko detí 

navštevuje školský klub a rád sa medzi 

nás niekedy vráti.  

E. Pavelková,

I.Remenárová

OBVODNÉ KOLO  15.3.2012
Obvodného kola v Topoľčanoch 

sa zúčastnili víťazi 1.-3. kategórie 

školského kola, ktoré sa konalo 

začiatkom marca.

Sú to títo žiaci: Natália Mihová 3.r, 

Viktória Michalcová 3.r., Timea 

Mizeráková 7.r., Kristína Klasová 

7.r., Alexandra Trávniková 9.r.. 

Spomedzi nich najúspešnejšie obstála 

Natália Mihová z 3.roč. So svojou 

Bielou rozprávkou (poézia) od 

Márie Rázusovej Martákovej získala 

Diplom za 3. mies-to. Pochváliť však 

treba všetkých recitátorov za peknú 

reprezentáciu školy .

Mgr. I. Remenárová

Marec –mesiac knihy

PREDNES POÉZIE A PRÓZY  HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
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 Po úspešnej zimnej halovej sezóne, keď 

sme sa po druhýkrát tešili z trofeje pre víťaza 

Okresného halového turnaja, začala príprava 

na jarnú majstrovskú sezónu. Výbor OFK musel riešiť post 

hlavného trénera, keď z pracovných dôvodov náhle odstúpil 

D. Bartošek. Mužstvo prevzal P. Stanček. V prípravnom období 

sme odohrali tri zápasy, v ktorých sme dosiahli uspokojivé 

výsledky a vyskúšali sme viaceré systémy hry. Mužstvo posilnil 

brankár M. Škreko z Topoľčian a náš dorastenec L. Pavlovič. 

Hneď v prvom kole na Bojnej mužstvo ukázalo svoje kvality, 

vyhrávali sme gólom J. Stančeka 1:0 a od víťazstva nás delilo 

pár sekúnd, keď domáci z poslednej akcie vyrovnali stav na 

1:1. V nasledujúcom domácom zápase v tzv. 6 bodovom sme 

porazili po ťažkom boji Krnču, keď sme museli otáčať skóre na 

konečných 3:1 dvoma gólmi Adamoviča a Lacušku. O týždeň 

do Továrnik sme tiež išli zabojovať o dobrý výsledok, ale silný 

súper nás v druhom polčase zlomil a zvíťazil 2:0. Slabší deň si 

mužstvo vybralo o týždeň doma s Prázdnovcami. Začiatok 

nasvedčoval žeby sme mohli uspieť, vyhrávali sme 1:0, no 

nepodarilo sa nám súpera poraziť, keď v druhom polčase prevzal 

kontrolu nad zápasom a strelil góly po ktorých sme prehrali 

3:1. Snahu mužstvu nemožno uprieť, ale nestačilo to. V ďalšom 

kole v Prašiciach sme siahali na všetky body po vedúcom góle 

J. Stančeka, ale vymyslený premenený priamy kop súpera nás 

one obral a zápas skončil 1:1. V domácom zápase s Preseľanmi 

mužstvo po vyspelom taktickom výkone doslova vybojovalo 

víťazstvo 1:0 po góle Adamoviča. O týždeň v Ludaniciach nám 

nebolo súdené získať body. Aj keď hneď v úvode sme prehrávali 

2:0, mužstvo zdvihlo hlavu a bojovalo do konca. Znížili sme 

skóre na 2:1, ale tentoraz arbitri boli očividne proti nám a zápas 

tak aj skončil. 

 Teraz je mužstvo na 14. mieste. V zostávajúcich zápasoch 

sme odhodlaní vo všetkých zabojovať o čo najlepší výsledok 

a zachovať si tak príslušnosť v najvyššej okresnej súťaži aj 

v budúcej sezóne. 

 Dorast pokračuje v sezóne pod vedením I. Korchana zo 

striedavými úspechmi a teraz je v tabuľke na 5. mieste. Žiaci pod 

vedením A. Sigeta a P. Soblahovského začali súťaž prehrou ale 

dosiahli aj vysoké víťazstvá a v súčasnosti sú na 3. mieste tabuľky. 

Prípravka v zime odohrala halové turnaje pod vedením trénera 

Ing. R. Jančoviča a už aj začala sezónu ziskom prvých troch 

bodov v súťaži  po víťazstve a zlepšenom výkone celého družstva 

v domácom zápase s Prašicami v pomere 2:1. 

P. Stanček ml. 

  V sobotu 2. júna sa v našej 

obci uskutoční športovo - 

spoločenské podujatie s názvom 

„Rodinný futbal“. Táto aktivita 

vznikla  za podpory spoločnosti 

Západoslovenská energetika, a.s., 

ktorá každoročne podporuje v zá-

padoslovenskom regióne mládežnícky futbal a futbalové 

aktivity pre celú rodinu. V tomto roku sa zapojila aj naša obec 

s cieľom získať grantovú dotáciu na podporu mládežníckeho 

futbalu vo výške 500 – 2500 eur. O presnej výške daru rozhodne 

komisia darcu do 14 dní od doručenia žiadosti. 

 Tretí ročník tohto projektu prinesie v roku 2012, pri príležitosti 

90. výročia založenia ZSE, Rodinný futbal presne do 90 obcí. 

Ako odmena pre víťaza rodinno-futbalového 

turnaja bude v každej obci získanie dodávku plynu 

od ZSE Energia na 90 dní úplne zadarmo. Na tomto 

podujatí môžu súťažiť trojčlenné družstvá zložené 

s rodinných príslušníkov, pričom minimálne jeden 

člen tímu musí byť žena. Ako podmienka zapojenia 

do projektu bola registrácia 32 tímov v každej obci.

 Aj v Nitrianskej Blatnici sa našlo 32 rodinných 

tímov, ktorí si svoje sily zmerajú v sobotné 

popoludnie na miestnom multifunkčnom ihrisku 

a pokúsia sa zabojovať o hlavnú výhru. 

 Turnaj bude prebiehať formou vyraďovacieho systému (play 

off ), kde sa poradie zápasov určí pred turnajom náhodným 

žrebom z prítomných tímov. Turnaj sa hrá na 5. súťažných kôl, 

keď do ďalšieho kola postupuje vždy iba víťaz duelu. Jednotlivý 

duel pozostáva z kopov na špeciálne upravenú bránku, kde 

jednotlivé otvory znamenajú rôzne bodové hladiny. Každý 

z 3 členov tímu má 3 pokusy. Tím má teda 9 pokusov, pričom 

výsledné bodové skóre sa určí súčtom hodnôt trafených 

otvorov.

 Neostáva nám už nič iné, len popriať súťažiacim presnú 

mušku a všetkých priaznivcov futbalu a kultúrnych podujatí 

pozvať na príjemne strávené popoludnie v prostredí nášho 

parku. 

(BN)

Jar v našom futbale

Rodinný futbal


